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ค าน า 

 

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต อันมีกลยุทธ์ว่าด้วยเรื่องของการปรับฐานความคิดทุก
ช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบ
และกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริ ต ขึ้น 
เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล ก าหนดแนวทางและขอบเขตในการจัดท าหลักสูตร ยกร่างและจัดท า
เนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ พิจารณาให้ความเห็นเพ่ิมเติม  ก าหนดแผนหรือ
แนวทางการน าหลักสูตรไปใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มอบหมาย 

 คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการ
ทุจริตได้ร่วมกันสร้างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ประกอบด้วย ๕ หลักสูตร 
ดังนี้   ๑. หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (รายวิชาเพ่ิมเติม การป้องกันการทุจริต) ๒. หลักสูตรอุดมศึกษา  
(วัยใส ใจสะอาด “Youngster with good heart”) ๓. หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและ
ต ารวจ ๔. หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และ ๕. หลักสูตรโค้ชเพ่ือ
การรู้คิดต้านทุจริต หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการน าไปทดลองใช้ เพ่ือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ 
ส าหรับการใช้ในกลุ่มเป้าหมายต่อไป นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อ
ประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริตยังได้คัดเลือกสื่อการเรียนรู้ จากแหล่งต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือประกอบการเรียนการสอนต่อไป 

 ส านักงาน ป.ป.ช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education  
จะสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะให้แก่ผู้เรียนหรือผู้ผ่านการอบรมในเรื่องการคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียง
ต้านทุจริต และพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือร่วมกันป้องกันหรือต่อต้านการทุจริต มิให้มีการทุจริต
เกิดข้ึนในสังคมไทย ร่วมสร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป 
 
 

พลต ารวจเอก 
     (วัชรพล  ประสารราชกิจ) 
     ประธานกรรมการ ป.ป.ช. 

                                                   14  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
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โครงสร้างรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 1 
 

ล าดับ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง รวมชั่วโมง 

1. การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

- การคิดแยกแยะ 
- ระบบคิดฐาน 2 
- ระบบคิดฐาน 10 
- ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและ

การทุจริต (ชุมชน สังคม) 
- ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์

ส่วนรวม (ชุมชน สังคม) 
- การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน

และผลประโยชน์ส่วนรวม (ชมุชน 
สังคม) 

- ผลประโยชน์ทับซ้อน (ชุมชน สังคม) 
- รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 

(ชุมชน สังคม) 

12 

 

2. ความละอายและความไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

- การท าการบ้าน/ชิ้นงาน 
- การท าเวร/การท าความสะอาด 
- การสอบ 
- การแต่งกาย / การเข้าแถว 
- การเลือกตั้ง 
- กิจกรรมนักเรียน (ห้องเรียน) 

8 

3. STRONG / จิตพอเพียงต้านการ
ทุจริต 

- ความพอเพียง 
- ความโปร่งใส 
- ความตื่นรู้ / ความรู้ 
- ต่อต้านทุจริต 
- มุ่งไปข้างหน้า 
- ความเอ้ืออาทร 

10 

4. พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม - การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย 
- ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น/

สังคม 
- ความเป็นพลเมือง 
- ความเป็นพลโลก 

* จัดนิทรรศการ 

10 

 รวม 40 
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หน่วยที่ 1  
การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 

และผลประโยชน์ส่วนรวม   
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย  การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  การคิดแยกแยะ            เวลา ๒ ชั่วโมง 

1. ผลการเรียนรู้  
1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
1.2 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
1.3 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะสาเหตุป้องกันการทุจริตและทิศทางการป้องกันการ
ทุจริตระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมในประเทศ 
2.2 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
2.3 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

3. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 
  1) สาเหตุของการทุจริตและทิศทางการป้องกันการทุจริตในประเทศไทย 

  2) ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest) 
                  3) แก้ “ทุจริต” ต้องคิดแยกแยะ ปรับวิธีคิด พฤติกรรมเปลี่ยน สังคมเปลี่ยนประเทศชาติ
เปลี่ยน โลกเปลี่ยน 
                    4) ตัวอย่างสาเหตุของการทุจริต 

3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
    1) ความสามารถในการคิด 
     (การคิดวิเคราะห์) 

2) ความสามารถในการสื่อสาร  
          (อ่าน ฟัง พูด เขียน) 
 3) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

(วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป) 
3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม  
 1) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
 2) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

  ๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  

          กิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน ๒ ชั่วโมง 
ชั่วโมงท่ี 1 
  ๑. ครูน าข่าว อวสานแผงค้าริมทางหลวง ลั่น ภายใน 2 ปี รื้อเกลี้ยง มาให้นักเรียนดู จากนั้นครูให้
นักเรียนจับคู่สนทนาที่ได้ดูข่าวว่าเกิดอะไร เพราะเหตุใด 
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   ๒. ครูน าภาพแม่ค้าที่ขายของริมทาง มาให้นักเรียนดูที่หน้าชั้นเรียนแล้วให้นักเรียนอ่านออกเสียงอย่าง
ชัดเจนพร้อมๆ กันแล้วให้นักเรียนช่วยกันจ าแนกแยกแยะ  ประโยชน์เพ่ือส่วนตนหรือเห็นต่อประโยชน์
ส่วนรวม                              
    ๓.  นักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง แล้วครูอธิบายให้นักเรียนทราบว่า การคิดแยกแยะ  
ประโยชน์เพื่อส่วนตนหรือเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม และสามารถสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและสภาพนั้นๆ 
        ๔ . ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ข่าว  อวสานแผงค้าริมทางหลวง ลั่น ภายใน 2 ปี รื้อเกลี้ยง จากข่าว
แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า แผงค้าริมทางหลวงมีข้อดีอย่างไร (  สะดวกในการซื้อของ/          
ชาวบ้านมีรายได้....) การรื้อแผงค้าริมทางหลวงส่งผลกระทบอย่างไร (ชาวบ้านขาดรายได้)รายได้ของแม่ค้าเป็น
ประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ส่วนรวม (ประโยชน์ส่วนรวม) นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร พร้อมทั้งน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน 
        5.  นักเรียนจัดท า Mind Map อวสานแผงค้าริมทางหลวง 
 
ชั่วโมงที่ 2 
    6. นักเรียนจับคู่กับเพ่ือนสนิท หรือตามความพอใจของนักเรียน  เพ่ือร่วมกันท ากิจกรรมส ารวจตนเองและเพ่ือน
ในโรงเรียนเพ่ือหาสาเหตุของการทุจริต 
    7. ครูแจกกระดาษขนาด A4 ให้นักเรียนคู่ละ 1 แผ่น แล้วให้นักเรียนเดินส ารวจสิ่งที่อยู่ใกล้บริเวณโรงเรียน 
แล้วจดบันทึกในสิ่งที่นักเรียนพบเห็น โดยใช้เวลาในการส ารวจ 20 นาที แล้วสรุปผลการส ารวจ จากนั้นให้นักเรียน
บอกบริเวณที่เป็นสาเหตุที่ท าให้เห็นว่าอะไรเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ส่วนรวมแล้วครูชี้แจงให้นักเรียน
ทราบว่า การคิดแยกแยะเป็นสาเหตุส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ ท าเป็น Mind Map 
    8. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ความเสื่อมโทรมของชุมชน ที่เกิดจากการเห็นประโยชน์เพ่ือส่วนตนหรือเห็น
ต่อประโยชน์ส่วนรวม และผลกระทบจาก ความเสื่อมโทรมของการเห็นประโยชน์เพ่ือส่วนตนหรือเห็นต่อประโยชน์
ส่วนรวม จากหนังสือเรียน ข่าว วีดีทัศน์ 
     9 .ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับสาเหตุที่จะต้องแก้ “ทุจริต” ต้องคิดแยกแยะปรับและ
ผลทีเ่กิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่างๆครู
ช่วยสรุปผลการแสดงความคิดเห็น และให้ค าแนะน าเพิ่มเติม นักเรียนจดบันทึกลงสมุด   
     10. นักเรียนที่มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมการคิดแยกแยะออกมาเล่าประสบการณ์และบอก
ประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมให้เพ่ือนฟัง 
       ๑1. นักเรียนศึกษาความรู้เรื่องการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่างๆ
จากหนังสือเรียน สื่อ วีดีโอ คลิป 
      ๑2. นักเรียนช่วยกันออกมาเขียนวิธีการแก้ การทุจริตทั้งทางตรง และทางอ้อม ระหว่างประโยชน์ส่วนตน
กับประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่างๆลงในตารางที่ครูเขียนบนกระดานหน้าชั้นเรียน 
        ๑3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม แล้วร่วมกันอภิปรายในประเด็นที่ก าหนดและจัดท าโพสเตอร์การต่อต้านการ
ป้องกันการทุจริตของโรงเรียนและชุมชน (กรณีศึกษา) และน าไปเดินรณรงค์ภายในโรงเรียน                                                                                                  
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4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1) ข่าว อวสานแผงค้าริมทางหลวง ลั่น ภายใน 2 ป ีรื้อเกลี้ยง 

๒) หนังสือเรียน/หนังสือพิมพ์  
๓) ภาพข่าว  
๔) วีดีทัศน์เรื่อง 
๕) แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ชุมชน /สถานการณ์ที่พบได้ในชุมชน 
๖) ห้องสมุดโรงเรียน 
๗).ห้องเทคโนโลยีในโรงเรียน 
๘) ใบความรู้ เรื่อง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
๙) ภาพแม่ค้าที่ขายของริมทาง 

  ๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมใน
รูปแบบต่างๆได้ครบถ้วน 

มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมใน
รูปแบบต่างๆได้บางส่วน 

มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมใน
รูปแบบต่างๆได ้

2.  สามารถคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมได้ในรูปแบบต่างๆ
ได ้

สามารถคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมได้ในรูปแบบต่างๆ
ได ้

สามารถคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมได้ในรูปแบบต่างๆ
ได ้

สามารถคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมได้ในรูปแบบต่างๆ
ได ้

3. ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการ
ต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริตในรูปแบบต่างๆได ้

ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการ
ต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริตในรูปแบบต่างๆได ้

 

ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการ
ต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริตในรูปแบบต่างๆได ้

ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการ
ต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริตในรูปแบบต่างๆได ้

 
5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

1.แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
๒.ใบงาน(กรณีศึกษา) 
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5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
  เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

7-9 ดี 

4-6 พอใช้ 

1-3 ปรับปรุง 

      
6. บันทึกหลังสอน 

 ............................................................................................................................. ............................ 
...................................................................................................... ........................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 

 
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

(.................................................) 
 
 

7.ภาคผนวก 
- ใบความรู้ เรื่อง การคิดวิเคราะห์แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์สว่นรวม 
- แบบสังเกต 
- แบบประเมินคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์(ไม่มี) 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
กลุ่มท่ี…….......... 

ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตการท างานของผู้เรียน  โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรม ความสนใจ 

ในการเรียน 

การมีส่วนร่วม  
แสดงความคดิเห็น
ในการอภิปราย 

การรับฟัง
ความคิดเห็น
ของผู้อื่น 

การตอบ 
ค าถาม 

ความรับผิด 
ชอบต่องาน 
ที่ได้รับมอบ 

หมาย 

รวม 
คะแนน 

ช่ือ-สกุล 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 10 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน 0-4 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

 ให้คะแนน 5-7 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 

ให้คะแนน 8-10 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี                     

ลงชื่อ……………………………………………………ผู้ประเมิน 

                     (…………………………………………………..)   
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ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย  ในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน 
 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 
1.ให้ข้อมูลที่
ถูกต้องและ
เป็นจริง 

2.ปฏิบัติตาม
โดยค านึงถึง
ความถูกต้อง 

ละอาย    
เกรงกลัว ต่อ
การกระท า

ผิด           

 

3.ปฏิบัติตน
ต่อผู้อื่นด้วย
ความซื่อสัตย์ 

4.ไม่หา
ผลประโยชน์

ในทางท่ี    
ไม่ถูกต้อง 

รวม
คะแนน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐    
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 
 
 

        (ลงชื่อ)...................................ครผูู้ประเมิน 

(…………………………………………………) 

                                                            ............../................./............. 

 

 

 
 
 

แบบสังเกตพฤติกรรม  
“ซื่อสัตย์สุจริต” 

 



- 9 - 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๑       ชื่อหน่วย  การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชนส์่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  ระบบคิดฐานสอง              เวลา 2 ชั่วโมง 
 

1. ผลการเรียนรู้  
1.4 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
1.5 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
1.6 ตระหนักและเห็นความส าคญัของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับระบบคิดฐานสอง 
2.2 นักเรียนสามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
2.3 นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

3. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 

ระบบคิด “ฐานสอง(Digital)” เปนระบบการคิดวิเคราะหขอมูล ที่สามารถเลือกไดเพียง 2 
ทางเท่านั้น คือ 0 (ศูนย) กับ 1 (หนึ่ง) และอาจหมายถึงโอกาส ที่จะเลือกไดเพียง 2 ทาง เชน ใช กับ 
ไมใช, จริง กับ เท็จ, ท าได กับ ท าไมได, ประโยชน สวนบุคคล กับ ประโยชนสวนรวม เปนตน  
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
  1) ความสามารถในการสื่อสาร  
          (ทักษะการอ่าน) 
ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการเขียน  
  2) ความสามารถในการคิด 
           (ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการจัดกลุ่ม ทักษะการสรุป) 
  
3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
  1) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

4. กิจกรรมการเรียนรู้   
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคร่วมกันคิด 
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้   

  ชั่วโมงท่ี 1 
๑) ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตในประเทศไทย 

และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริต  
๒) ครูอธิบายและยกตัวอย่างการทุจริตที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและผลกระทบที่เกิดขึ้น

จากการทุจริต 
3) ครูแบ่งนักเรียนเป็น 5 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มศึกษาวีดีทัศน์เรื่องแก้ทุจริตคิดฐานสอง 
4) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ ระบบคิดฐาน

สอง ตามประเด็นที่ก าหนดดังนี้ 
- ระบบคิดฐานสอง คืออะไร 
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- จงยกตัวอย่างผลการด าเนินการตามระบบคิดฐานสอง 
- มีความจ าเป็นที่จะต้องน าระบบคิดฐานสองมาประยุกต์ใช้ในการด าเนิน

ชีวิตประจ าวันหรือไม่อย่างไร 
- ระบบคิดฐานสองสามารถแก้ปัญหาการทุจริตได้หรือไม่อย่างไร 
- ระบบคิดฐานสองแตกต่างกับระบบคิดฐานสิบอย่างไร 

5) ครูสรุปความรู้เรื่องระบบคิดฐานสอง 
6) ครูยกตัวอย่างสถานการณ์ดังนี้ นายปรีชาเป็นข้าราชการแล้วน ารถยนต์หลวงมาขับ

พาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนที่ต่างจังหวัด 
7) ครูซักถามนักเรียนว่านายปรีชาคิดถูกหรือผิดที่น ารถยนต์หลวงไปใช้ 
8) ครูสรุปว่าการคิดของนายปรีชาเป็นการคิดระบบฐาน 2 
9) แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 5 กลุ่มแล้วให้นักเรียนช่วยกันคิดสถานการณ์ที่เป็นการทุจริต

(ระบบคิดฐานสอง)ลงในใบงานเรื่องป้องกันอย่างไรดี 
10)  นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนลงในใบงาน 

ชั่วโมงท่ี 2  
11)  ครูถามนักเรียนว่าถ้าทุกคนไม่ทุจริต ประเทศไทยจะดีขึ้นหรือไม่อย่างไรเพ่ือกระตุ้น

ความคิดผู้เรียน  
12)  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป การแก้ปัญหาการทุจริต ด้วยระบบคิดฐานสอง  
13)  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป การน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของ

ตนเอง 
14)  นักเรียนท าแบบทดสอบ แล้วร่วมกันเฉลยให้ถูกต้อง 

4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
4.2.1 สื่อการเรียนรู้ 

1) ใบความรู้ เรื่องระบบคิดฐานสอง  
2) ใบงาน เรื่องระบบคิดฐานสอง 
3) แบบทดสอบ 
4) วีดีทัศน์ เรื่อง แก้ทุจริต คิดฐานสอง 
5) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต 

4.2.2 แหล่งเรียนรู้ 
๑) ห้องสมุดโรงเรียน 
๒) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 

- http://web.uprightschool.net/ 
- https://www.nacc.go.th/more_news.php?cid=592 
- https://youtu.be/FEfrARhWnGcการประเมินผลการเรียนรู้ 

5.1 วิธีการประเมิน 
 ๕.๑.๑ ตรวจใบงานเรื่อง ป้องกันอย่างไรดี 
 ๕.๑.๒ ประเมินการน าเสนองาน 
 ๕.๑.๓ สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
 ๕.๑.๔ สังเกตคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
๕.๒.๑ ตรวจใบงานเรื่อง ป้องกันอย่างไรดี 
๕.๒.๒ แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
๕.๒.๓ แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
๕.๒.๔ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
๕.๓.๑ ใบงานที่เรื่อง ป้องกันอย่างไรดี 
 - นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับดีขึ้นไป 
๕.๓.๒ แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
 - นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับดีขึ้นไป 
๕.๓.๓ แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 - นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับดีขึ้นไป 
๕.๓.๔ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 - นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับดีขึ้นไป 
 

6.บันทึกหลังสอน 
 ............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. ................................................................... .......................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
(.................................................) 
 
 

7.ภาคผนวก 
- ใบความรู้ เรื่องระบบคิดฐานสอง 
- ใบงาน เรื่องป้องกันอย่างไรดี 
- แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
- แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- ............................................................................................................................... .......................... 
- ........................................................................................................................... .............................. 
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ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย  ในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน 
 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 
1.ให้ข้อมูลที่
ถูกต้องและ
เป็นจริง 

2.ปฏิบัติตาม
โดยค านึงถึง
ความถูกต้อง 
ละอาย เกรง
กลัว ต่อการ
กระท าผิด           

 

3.ปฏิบัติตน
ต่อผู้อื่นด้วย
ความซื่อสัตย์ 

4.ไม่หา
ผลประโยชน์
ในทางท่ีไม่

ถูกต้อง 

รวม
คะแนน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐    
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 
 
 

          (ลงชื่อ)...................................ครูผู้ประเมิน 

(…………………………………………………) 

                                                            ............../................./............. 

 

 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม  
“ซื่อสัตย์สุจริต” 
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ใบความรู ้

เร่ือง ระบบคิดฐานสอง (Digital) 

 

ความหมาย ระบบคิด “ฐานสอง(Digital)” 

 

เปนระบบการคิดวิเคราะหขอมูล ที่สามารถเลือกไดเพียง 2 ทางเทานั้น คือ 0 (ศูนย) กับ 1 (หนึ่ง) 
และอาจหมายถึงโอกาส ที่จะเลือกไดเพียง 2 ทาง เชน ใช กับ ไมใช, จริง กับ เท็จ, ท าได กับ ท าไมได, ประโยชน 
สวนตน กับ ประโยชน์สวนรวม เปนตน จึงเหมาะกับการน ามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของ
รัฐที่ตองสามารถแยกเรื่องต าแหน่งหนาที่กับเรื่องสวนตัวออกจากกันไดอยางเด็ดขาด และไมกระท าการที่ 
เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม “การปฏิบัติงานแบบใชระบบคิดฐานสอง 
(Digital)” คือ การที่เจาหนาที่ของรัฐ มีระบบการคิดที่สามารถแยกเรื่องต าแหนงหนาที่กับเรื่องสวนตนออก
จากกันไดอยางชัดเจน วาสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด สิ่งไหนท าไดสิ่งไหนท าไมได สิ่งไหนคือประโยชนสวนตน สิ่งไหน 
คือประโยชนสวนรวม ไม น ามาปะปนกัน ไมน าบุคลากรหรือทรัพยสินของราชการมาใชเพ่ือ ประโยชนสวน
ตน ไมเบียดบังราชการ เห็นแกประโยชนสวนรวมหรือของหนวยงานเหนือกวาประโยชนของสวนตน เครือญาติ 
และพวกพอง ไมแสวงหาประโยชนจากต าแหนงหนาที่ ราชการ ไมรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากการ
ปฏิบัติหนาที่กรณีเกิดการขัดกันระหวางประโยชน สวนตนและประโยชนสวนรวม ก็จะยึดประโยชนสวนรวม 
เปนหลัก 
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ใบงานเร่ือง ป้องกันอย่างไรดี 

ค าชี้แจ้ง   ให้นักเรียนเขียนสถานการณ์ที่เป็นการคิดทุจรติ (ระบบฐานสอง) พร้อมทั้งบอก 

วิธีการ  ป้องกันการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์ที่1 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วิธีป้องกัน …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

สถานการณ์ที่2 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วิธีป้องกัน …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

สถานการณ์ที่3 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วิธีป้องกัน …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานที่ ๑ 

เรื่อง ระบบคิดฐานสอง (Digital) 

ค าสั่ง  

๑. ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากวีดีทัศน์ เรื่อง  แก้ทุจริต “คิดฐานสอง” ใช้เวลา ๔.๓๗ นาท ี

 

 ๒. ให้นักเรียนเตรียมอภิปรายพร้อมทั้งน าเสนอหน้าชั้นเรียนในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

   ๒.๑ ระบบคิดฐานสอง คืออะไร 
  ๒.๒ จงยกตัวอย่างผลการด าเนินการตามระบบคิดฐานสอง 
  ๒.๓ มีความจ าเป็นที่จะต้องน าระบบคิดฐานสองมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน
หรือไม่อย่างไร 
  ๒.๔ ระบบคิดฐานสอง สามารถแก้ปัญหาการทุจริตได้หรือไม่อย่างไร 
  ๒.๕ ระบบคิดฐานสองแตกต่างกับระบบคิดฐานสิบอย่างไร 



- 16 - 
 

 
 

แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
เรื่อง ระบบคิดฐานสอง 

ค าชี้แจง  ให้ครูสอน ประเมินการน าเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่ก าหนด แล้วขีด √ ลงใน
ช่องที่   ตรงกับคะแนน 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ เนื้อหาละเอียดชัดเจน     

๒ ความถูกต้องของเนื้อหา     

๓ ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย     

๔ ประโยชน์ที่ได้จากการน าเสนอ     

๕ วิธีการน าเสนอผลงาน     

รวม     

  

     ลงชื่อ ..................................................................... ผู้ประเมิน 
      .........../............................./..................... 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน  ให้  ๔  คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน  ให้  ๓ คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ให้ ๒ คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก  ให้ ๑ คะแนน 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๘ – ๒๐ ดีมาก 
๑๔ – ๑๗ ดี 
๑๐ – ๑๓ พอใช้ 
ต่ ากว่า ๑๐ ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
กลุ่มท่ี……................................ 

ค าชี้แจง  ครูสอนสังเกตการท างานของนักเรียน  โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรม ความสนใจ 
ในการเรียน 

การมสี่วน 
ร่วมแสดง 
ความคิด 

เห็นในการ 
อภิปราย 

การรับฟัง 
ความคิด 
เห็นของผู้ 

อื่น 

การตอบ 
ค าถาม 

ความรับผิด 
ชอบต่องาน 
ที่ได้รับมอบ 

หมาย 

รวม 
คะแนน 

ช่ือ-สกุล ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๑๐ 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

     ลงชื่อ ..................................................................... ผู้ประเมิน 
      .........../............................./..................... 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน  ให้  ๒  คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน  ให้  ๑ คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก  ให้ ๐ คะแนน 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๙ – ๑๐ ดีมาก 
๗ – ๘ ดี 
๕ - ๖ พอใช้ 
๐ – ๔ ปรับปรุง 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

 

 

 

เลข
ที่ 

พฤติ      
กรรม 

 

 

 

 

 

ชื่อ-
นามสกุล 

1) มีความรัก
ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย ์

2) ซื่อสัตย์ 
เสียสละ อดทน 
มีอุดมการณ์ใน
สิ่งที่ดีงามเพื่อ

ส่วนรวม 

3) ใฝ่หาความรู้ 
หม่ันศึกษาเล่า
เรียนทั้งทางตรง 
และทางอ้อม 

๔) มีศีลธรรม 
รักษาความสัตย์ 
หวังดีต่อผู้อื่น 
เผื่อแผ่และ

แบ่งปนั 

๕) มีระเบียบ
วินัย เคารพ

กฎหมาย ผู้น้อย
รู้จักการเคารพ

ผู้ใหญ ่

๖) มีความ
เข้มแข็งทั้ง
ร่างกายและ

จิตใจไม่ยอมแพ้
ต่ออ านาจฝา่ย
ต่ า หรือกิเลส มี
ความละอาย
เกรงกลัวต่อ
บาปตามหลัก
ของศาสนา 

หมา
ย 

เหต ุ

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0  

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

     ลงชื่อ ..................................................................... ผู้ประเมิน 
      .........../............................./..................... 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน  ให้  ๓  คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน  ให้  ๒ คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ให้ ๑ คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก  ให้ ๐ คะแนน 
 
 
 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๑๖ – ๑๘ ดีมาก 

๑๓ – ๑๕ ดี 

๑๐ – ๑๒ พอใช้ 

ต่ ากว่า ๑๐ ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 20 - 
 

 
 

แบบทดสอบ  
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ “ระบบการคิดฐานสอง” 

ค าชี้แจง  ๑. แบบทดสอบมีทั้งหมด ๑๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน 

2. ให้นักเรียนเขียนค าตอบที่ตรงกับความคิดของนักเรียนมากท่ีสุด 

๑. นักเรียนเห็นเพื่อน ๆ น าโทรศัพท์ส่วนตัวมาชาร์จแบตเตอรี่ที่โรงเรียน นักเรียนคิดว่าเหมาะสมหรือไม่ 
เพราะเหตุใด 

    ตอบ
............................................................................................................................. .......................................... 
..................................................................................................................................................................... ...  

๒. “การรับจ้างท ารายงานเป็นเรื่องปกติ เพราะใคร ๆ ก็ท ากันทั้งนั้น” นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด 

    ตอบ 
.............................................................................................................................................. ......................... 
......................................................................................................... ...............................................................  

๓. นักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นเพื่อน ๆ ลอกข้อสอบหรือลอกการบ้านอยู่เป็นประจ า 

    ตอบ 
............................................................................................................................. .......................................... 
................................................................................ .........................................................................................  

๔. จากค ากล่าวที่ว่า “ฉันพร้อมที่จะยอมรับผิดถ้าท าผิด” นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่เพราะเหตุใด 

    ตอบ 
..................................................................... .................................................................................................. 
............................................................................................................................. ..........................................  

๕. การใช้น้ าประปาของโรงเรียนล้างรถจักรยานยนต์ของตนเอง นักเรียนคิดว่าเป็นการกระท าที่เหมาะสม
หรือไม่ เพราะเหตุใด 

    ตอบ 
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. ..........................................  
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๖. นักเรียนเข้าไปค้นหาข้อมูลในห้องสมุดเพ่ือท ารายงาน แต่ไม่อยากไปยืมหนังสือจึงฉีกหนังสือเฉพาะหน้าที่
จ าเป็นต้องใช้การกระท าดังกล่าวถูกต้องหรือไม่เพราะเหตุใด 

    ตอบ 
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. ..........................................  

๗. มีค ากล่าวที่ว่า “ทุจริตบ้างไม่เป็นไรถ้าเราได้ประโยชน์” นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด 

    ตอบ 
............................................................................................................................. .......................................... 
........................................................................................................................................ ...............................  

๘. การวางแผงขายของบนทางเท้าของพ่อค้า/แม่ค้า เป็นสิ่งที่สมควรกระท าหรือไม่ เพราะเหตุใด 

    ตอบ 
........................................................................................................................................ ...........................
................................................................................................................................ ................................... 

๙. นักเรียนเห็นด้วยกับการรับจ้างสอนพิเศษของครูหรือไม่ เพราะเหตุใด 

    ตอบ 
............................................................................................................................. .......................................... 
................................................................................ ........................................................ ...............................  

๑๐. จากค ากล่าวที่ว่า “การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ ไม่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน” 
นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด 

    ตอบ 
..................................................................................................................................................... .................. 
................................................................................................................ .......................................................  
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เกณฑ์การตัดสินพฤติกรรม 

ช่วงคะแนน พฤติกรรม ระดับคุณภาพ 

๙ – ๑๐ เด็กมีพฤติกรรมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ดีมาก 

๖ – ๘ เด็กมีพฤติกรรมค่อนข้างเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ดี 

๓ – ๕ เด็กมีพฤติกรรมค่อนข้างเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม พอใช้ 

๐ – ๒  เด็กมีพฤติกรรมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ปรับปรุง 
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เฉลยแบบทดสอบ  
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ “ระบบการคิดฐานสอง” 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที ่๑ ชื่อหนว่ยการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชนส์่วนตนและผลประโยชน์สว่นรวม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ระบบคิดฐานสิบ     เวลา 2 ชัว่โมง 

1. ผลการเรียนรู้  
1.7 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
1.8 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
1.9 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการแยกแยะความแตกต่างระหว่างระบบคิดฐานสิบและฐานสอง 
2.2 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
2.3 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

3. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 

ระบบคิด “ฐานสิบ (Analog)” เปนระบบการคิดวิเคราะหขอมูล ที่มีตัวเลขหลายตัว และอาจ
หมายถึงโอกาสที่จะเลือกไดหลายทาง เกิดความคิดที่หลากหลาย ซับซอน หากน ามาเปรียบเทียบกับ    
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ จะท าใหเจาหนาที่ของรัฐตองคิดเยอะ ตองใชดุลยพินิจเยอะ 
อาจจะน าประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม มาปะปนกันได แยกประโยชนสวนตนและประโย
ชนสวนรวมออกจากกันไมได 
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 1) ความสามารถในการสื่อสาร  
     (ทักษะการอ่าน ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการเขียน)  
 2) ความสามารถในการคิด 
     (ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการจัดกลุ่ม ทักษะการสรุป) 
 
3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 

     1) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
4. กิจกรรมการเรียนรู้   

วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ : เทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) 
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้   

 ชั่วโมงท่ี ๑ 
๓) ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตในประเทศไทย 

และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริต  
๔) ครูอธิบายและยกตัวอย่างการทุจริตที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและผลกระทบที่เกิดขึ้น

จากการทุจริต 
3) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้ ระบบคิดฐานสิบ จากวีดีทัศน์ จากใบความรู้  

ห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
4) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับฉลากเลือกหัวข้อที่ก าหนดให้ดังนี้ 



- 26 - 
 

 
 

 
หัวข้อที่ 1 ระบบคิดฐานสิบคืออะไร 
หัวข้อที่ 2 ยกตัวอย่างผลการด าเนินการตามระบบคิดฐานสิบ 
หัวข้อที่ 3 ระบบฐานสิบมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันหรือไม่

อย่างไร 
หัวข้อที่ 4 ระบบคิดฐานสิบ เป็นจุดเริ่มต้นปัญหาการทุจริตอย่างไร 
หัวข้อที่ ๕ ระบบคิดฐานสิบ แตกต่างจากระบบคิดฐานสองอย่างไร 

5) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับ
มอบหมาย 

6) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท าใบงาน เรื่องระบบคิดฐานสิบ โดยให้ผู้เรียนแต่ละคนใน
กลุ่มช่วยกันคิดหาค าตอบ และช่วยกันอธิบายค าตอบให้เพ่ือนในกลุ่มฟังจนทุกคนใน
กลุ่มมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน 

7) ครูสุ่มเลือกนักเรียน ๑ คน ของแต่ละกลุ่ม น าเสนอค าตอบในใบงานเรื่องระบบคิด
ฐานสิบ หน้าชั้นเรียน  

 ชั่วโมงท่ี 2 
8) แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 5 กลุ่มดูวีดีทัศน์เรื่อง ทุจริต คิดฐานสอง 
9) ครูยกตัวอย่างการคิดระบบฐานสอง และระบบฐานสิบ ดังนี้เช่น นายประชาใช้

โทรศัพท์จนแบตเตอรี่หมด ถ้านักเรียนเป็นนายประชาจะคิดและจะท าอย่างไร 
ค าตอบอาจจะมีหลากหลายเช่น 
ด.ช. ก. ตอบว่าชาร์จ แบตเตอรี่โทรศัพท์ที่ท างานเลย 
ด.ช. ข. ตอบว่า ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่ที่ท างานเพราะเป็นการเห็นแต่ประโยชน์
ส่วนตัวไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 

10) ครูแนะน าว่า ความคิดของ ด.ช. ก. เป็นการคิดระบบฐานสอง และความคิดของ ด.ช. 
ข. เป็นการคิดระบบฐานสิบ 

11) ให้แต่ละกลุ่มคิดสถานการณ์เหมือนตัวอย่างในข้อ 9 
12) ให้แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
๑๓)นักเรียนท าแบบทดสอบ ครูและนักเรียนเฉลยแบบทดสอบร่วมกันให้ถูกต้อง 

4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
4.2.1 สื่อการเรียนรู้ 

6) ใบความรู้ เรื่องระบบคิดฐานสิบ 
7) ใบงาน เรื่องระบบคิดฐานสิบ 
8) วีดีทัศน์ เรื่อง แก้ทุจริต คิดฐานสอง 

4.2.2 แหล่งเรียนรู้ 
๓) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 

- http://web.uprightschool.net/ 
- https://www.nacc.go.th/more_news.php?cid=592 
- https://youtu.be/FEfrARhWnGc 

 

https://youtu.be/FEfrARhWnGc
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5. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 
 ๕.๑.๑ ประเมินการน าเสนองาน 
 ๕.๑.๒ สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
 ๕.๑.๓ สังเกตคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  
5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

๕.๒.๑ แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
๕.๒.๒ แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
๕.๒.๓ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
๕.๓.1 แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
 - นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับดีขึ้นไป 
๕.๓.2 แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 - นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับดีขึ้นไป 
๕.๓.3 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 - นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับดีขึ้นไป 

 
6. บันทึกหลังสอน 
 
 ............................................................................................................................. ............................ 

...................................................................................................... ........................................................................ 

............................................................................................................................. ................................................. 

..................................................................................................................................... ......................................... 

......................................................................................... ..................................................................................... 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
(.................................................) 

7. ภาคผนวก 
- ใบความรู้ เรื่องระบบคิดฐานสิบ 
- แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
- แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
- ............................................................................................................................. ..................... 
- ............................................................................................................................. ..........................  
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ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย  ในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน 
 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 
1.ให้ข้อมูลที่
ถูกต้องและ
เป็นจริง 

2.ปฏิบัติตาม
โดยค านึงถึง
ความถูกต้อง 
ละอาย เกรง
กลัว ต่อการ
กระท าผิด           

 

3.ปฏิบัติตน
ต่อผู้อื่นด้วย
ความซื่อสัตย์ 

4.ไม่หา
ผลประโยชน์
ในทางท่ีไม่

ถูกต้อง 

รวม
คะแนน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐    
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 
 
 

        (ลงชื่อ)...................................ครูผู้ประเมิน 

(…………………………………………………) 

                                                        ............../................./............. 

 

 

 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม  
“ซื่อสัตย์สุจริต” 
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ใบความรู้ 

เรื่อง ระบบคิดฐานสิบ (Analog) 

 

ระบบคิด “ฐานสิบ (Analog)” 

 

เปนระบบการคิดวิเคราะหขอมูล ที่มีตัวเลข
หลายตัว และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกไดหลาย
ทาง เกิดความคิดที่หลากหลาย ซับซอน หากน ามา
เปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ 
จะท าให เจ าหน าที่  ของรัฐต องคิดเยอะ ต องใช้ 
ดุลยพินิจเยอะ อาจจะน า   ประโยชน์ส่วนตนและ 
ประโยชนสวนรวม มาปะปนกันได แยกประโยชน์ 
ส่วนตนและประโยชนสวนรวมออกจากกันไมไ่ด ้

“การปฏิบัติงานแบบใชระบบคิดฐานสิบ 
(Analog)” คือ การที่เจาหนาที่ของรัฐ ยังมีระบบ
การคิดที่ยังแยกเรื่องต าแหนงหนาที่กับเรื่องสวนตน
ออกจากกันไมได น าประโยชน สวนบุคคลและประโยชน
สวนรวมมาปะปนกันไปหมด แยกแยะไมออกวาสิ่งไหน

คือประโยชน สวนบุคคลสิ่งไหนคือประโยชนสวนรวม น าบุคลากรหรือทรัพยสินของราชการมาใช เพ่ือ 
ประโยชน์ส่วนตน เบียดบังราชการ เห็นแกประโยชน์ส่วนตน เครือญาติ หรือพวกพอง เหนือกวาประโยชน
ของสวนรวมหรือของหนวยงาน จะคอยแสวงหาประโยชนจากต าแหนงหนาที่ ราชการ กรณีเกิดการขัดกัน
ระหวางประโยชน์ส่วนตนและประโยชนสวนรวม จะยึดประโยชน์ส่วนตนเปนหลัก 
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ใบงานที่ ๒ 

เรื่อง ระบบคิดฐานสิบ (Analog) 

ค าสั่ง  

๑. ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากวีดีทัศน์ เรื่อง  แก้ทุจริต “คิดฐานสอง” ใช้เวลา ๔.๓๗ นาท ี

 

 ๒. ให้นักเรียนเตรียมอภิปรายพร้อมทั้งน าเสนอหน้าชั้นเรียนในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

   ๒.๑  ระบบคิดฐานสิบคืออะไร 
  ๒.๒  จงยกตัวอย่างผลการด าเนินการตามระบบคิดฐานสิบ 
  ๒.๓  ระบบฐานสิบมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันหรือไม่อย่างไร 
  ๒.๔  ระบบคิดฐานสิบ เป็นจุดเริ่มต้นปัญหาการทุจริตอย่างไร 
  ๒.๕  ระบบคิดฐานสิบ แตกต่างจากระบบคิดฐานสองอย่างไร 
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แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
เร่ือง ระบบคิดฐานสิบ 

ค าชี้แจง  ให้ครูสอน ประเมินการน าเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่ก าหนด แล้วขีด √ ลงใน
ช่องที่ ตรงกับคะแนน 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ เนื้อหาละเอียดชัดเจน     
๒ ความถูกต้องของเนื้อหา     
๓ ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย     
๔ ประโยชน์ที่ได้จากการน าเสนอ     
๕ วิธีการน าเสนอผลงาน     

รวม     
 

     ลงชื่อ ..................................................................... ผู้ประเมิน 

      .........../............................./..................... 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน  ให้  ๔  คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน  ให้  ๓ คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ให้ ๒ คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก  ให้ ๑ คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๘ – ๒๐ ดีมาก 
๑๔ – ๑๗ ดี 
๑๐ – ๑๓ พอใช้ 
ต่ ากว่า ๑๐ ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
กลุ่มท่ี……................................ 

ค าชี้แจง  ครูสอนสังเกตการณ์ท างานของนักเรียน  โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรม ความสนใจ 

ในการเรียน 

การมสี่วน 

ร่วมแสดง 

ความคิดเห็น
ในกาอภิปราย 

การรับฟัง 

ความคิด 

เห็นของ 

ผู้อื่น 

การตอบ 

ค าถาม 

ความรับผิด 

ชอบต่องาน 

ที่ได้รับ
มอบหมาย 

รวม 

คะแนน 

ช่ือ-สกุล ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๑๐ 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

     ลงชื่อ ..................................................................... ผู้ประเมิน 
      .........../............................./..................... 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน  ให้  ๒  คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่อง บางส่วน  ให้  ๑ คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก  ให้ ๐ คะแนน 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๙ – ๑๐ ดีมาก 

๗ – ๘ ดี 

๕ - ๖ พอใช้ 

๐ – ๔ ปรับปรุง 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

 

 

 

เลข
ที ่

พฤติ      
กรรม 

 

 

ชื่อ-
นามสกุล 

1) มีความรัก
ชาติ ศาสนา 

พระมหากษตัริย ์

2) ซื่อสัตย์ 
เสียสละ อดทน 
มีอุดมการณ์ใน
สิ่งที่ดีงามเพื่อ

ส่วนรวม 

3) ใฝ่หาความรู้ 
หมั่นศึกษาเล่า
เรียนทั้งทางตรง 
และทางอ้อม 

๔) มีศีลธรรม 
รักษาความสตัย์ 
หวังดีต่อผู้อื่น 
เผื่อแผ่และ

แบ่งปัน 

๕) มีระเบียบ
วินัย เคารพ

กฎหมาย ผู้น้อย
รู้จักการเคารพ

ผู้ใหญ ่

๖) มีความเขม้
แข่งทั้งร่างกาย

และจิตใจไมย่อม
แพ้ต่ออ านนาจ
ฝ่ายต่ า หรือ
กิเลส มีความ

ละอายเกรงกลัว
ต่อบาปตามหลัก

ของศาสนา 

หมาย
เหตุ 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0  

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

     ลงชื่อ ..................................................................... ผู้ประเมิน 
      .........../............................./..................... 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน  ให้  ๓  คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน  ให้  ๒ คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ให้ ๑ คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก  ให้ ๐ คะแนน 
 
 
 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๑๖ – ๑๘ ดีมาก 

๑๓ – ๑๕ ดี 

๑๐ – ๑๒ พอใช้ 

ต่ ากว่า ๑๐ ปรับปรุง 
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ใบงาน  
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ “ระบบการคิดฐานสิบ” 

ค าชี้แจง  ๑. แบบทดสอบมีทั้งหมด ๑๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน 

2. ให้นักเรียนเขียนค าตอบที่ตรงกับความคิดของระบบฐานสิบ 

๑. นักเรียนเห็นเพื่อน ๆ น าโทรศัพท์ส่วนตัวมาชาร์จแบตเตอรี่ที่โรงเรียน นักเรียนคิดว่าเหมาะสมหรือไม่ 
เพราะเหตุใด 

ตอบ
............................................................................................................................. .......................................... 
........................................................................................ ............................................................................... ....... 

๒. “การรับจ้างท ารายงานเป็นเรื่องปกติ เพราะใคร ๆ ก็ท ากันทั้งนั้น” นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ตอบ
................................................................. ........................................................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................
๓. นักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นเพื่อน ๆ ลอกข้อสอบหรือลอกการบ้านอยู่เป็นประจ า 

ตอบ 
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 

๔. จากค ากล่าวที่ว่า “ฉันพร้อมที่จะยอมรับผิดถ้าท าผิด” นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่เพราะเหตุใด 

ตอบ 
............................................................................................................................. .......................................... 
........................................................ ............................................................................................................... ....... 

๕. การใช้น้ าประปาของโรงเรียนล้างรถจักรยายนต์ของตนเอง นักเรียนคิดว่าเป็นการกระท าที่เหมาะสมหรือไม่ 
เพราะเหตุใด 

ตอบ 
..................................................................................................................................................... .................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
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๖. นักเรียนเข้าไปค้นหาข้อมูลในห้องสมุดเพ่ือท ารายงาน แต่ไม่อยากไปยืมหนังสือจึงฉีกหนังสือเฉพาะหน้าที่
จ าเป็นต้องใช้การกระท าดังกล่าวถูกต้องหรือไม่เพราะเหตุใด 

ตอบ 
............................................................................................................................. .......................................... 
........................................................................................ ............................................................................... ....... 

๗. มีค ากล่าวที่ว่า “ทุจริตบ้างไม่เป็นไรถ้าเราได้ประโยชน์” นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ตอบ 
....................................................................... ................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 

๘. การวางแผงขายของบนทางเท้าของพ่อค้า/แม่ค้า เป็นสิ่งที่สมควรกระท าหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ตอบ 
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 

๙. นักเรียนเห็นด้วยกับการรับจ้างสอนพิเศษของครู หรือไม่ เพราะเหตุใด 

ตอบ 
............................................................................................................................. .......................................... 
................................................................................. ...................................................................................... ....... 

๑๐. จากค ากล่าวที่ว่า “การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ ไม่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน” 
นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่เพราะเหตุใด 

ตอบ 
..................................................................................................................................................... .................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๙ – ๑๐ ดีมาก 

๗ – ๘ ดี 

๕ - ๖ พอใช้ 

๐ – ๔ ปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๑  ชื่อหน่วย การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔  เรื่อง ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต (ชุมชน สังคม) เวลา ๒ ชัว่โมง 

1. ผลการเรียนรู้  
1.10 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
1.11 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
1.12 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต 
2.2 นักเรียนสามารถคิดแยกแยะระหว่างจริยธรรมและการทุจริต 
2.3 นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

3. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 
  ความหมายของอริยธรรมและการทุจริต 

1)สาเหตุของการทุจริตและทิศทางการป้องกันการทุจริตในประเทศไทย 
  2)ความสัมพันธ์ระหว่าง“การนัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน กับประโยชน์ส่วนรวม”   
           จริยธรรมกับการทุจริต 

  3)ตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่างๆ 
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

   1)ความสามารถในการสื่อสาร 
   ๒)ความสามารถในการคิด 

(ทักษะการคิดวิเคราะห์) 
(ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ) 

        ๓) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
(กระบวนการท างานกลุ่ม) 

  3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอาย

เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
    4.กิจกรรมการเรียนรู้  

4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้   
    ชั่วโมงท่ี 1  
        ขั้นที1่ เตรียมการ  

1. ครูเตรียมวีดีทัศน์มาเปิดให้นักเรียนดูเรื่องการเข้าแถวซื้ออาหาร ครูถาม นักเรียนว่า 
เกี่ยวกับวีดีทัศน์ที่ดู แล้วให้นักเรียนออกมาบอกและอธิบายประกอบสถานการณ์ว่าพฤติกรรมอะไร
เป็นจริยธรรม พฤติกรรมอะไรเป็นการทุจริต 
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ขั้นที่ 2 เสนอตัวอย่าง  
        ๒. แจกกระดาษขนาด A4 ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น ให้นักเรียนวาดภาพประเทศไทยใน 

อนาคต พร้อมระบุรายละเอียดตามที่ครูก าหนดบนกระดานให้ถูกต้อง                                                                                                                                       
                 ๓. นักเรียนศึกษาความรู้จากวีดีทัศน์เรื่อง นิมนต์ยิ้มเดลี่ คนดีไม่คอร์รัปชั่นตอนแย่งท่ี   

        ๔. นักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้จากวีดีทัศน์เรื่อง นิมนต์ยิ้มเดลี่ คนดีไม่คอร์รัปชั่นตอนแย่งท่ี 
            ขั้นที่ 3 เปรียบเทียบ 

    5. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๓  กลุ่มละๆ ๕ คน ร่วมกันศึกษาความรู้และสรุปสาระส าคัญตาม
ประเด็นที่ครูก าหนด จากสถานการณ์ที่นักเรียนได้ดู แล้วให้ตัวแทนกลุ่มออกมาจับสลากหมายเลขกลุ่ม
และสถานการณ์จ าลองที่ ๑-๓ ตามล าดับที่จับสลากได้ คือ 

     สถานการณ์ท่ี 1 การรับผลประโยชน์ต่างๆ 
     สถานการณ์ที่ 2 การท าธุรกิจกับตนเองหรือคู่สัญญา 
     สถานการณ์ท่ี 3  การท างานหลังออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ 
                  6. ครูก าหนดระยะเวลาในการท างานกลุ่มร่วมกันตามความเหมาะสม แล้วสุ่มเรียกตัวแทนกลุ่ม 
ออกมาน าเสนอความรู้ที่หน้าชั้นเรียน  
             7. นักเรียนกลุ่มอ่ืนๆ ตั้งประเด็นค าถามหลังจากท่ีตัวแทนกลุ่มน าเสนอความรู้จบแล้วกลุ่มละ  
๑ ค าถาม แล้วให้กลุ่มที่เป็นเจ้าของเรื่องช่วยกันตอบค าถามให้ถูกต้อง  
             ขั้นที่ 4 สรุปกฎเกณฑ์  

     8. นักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นความรู้ที่ได้รับจดลงในสมุด  ครูตั้งประเด็นค าถามให้นักเรียน 
ช่วยกันตอบ หรือสุ่มเรียกนักเรียนให้ตอบเป็นรายบุคคล   
  ชั่วโมงท่ี 2  
              9. นักเรียนร่วมกันศึกษาความรู้ ตามสถานการณ์จ าลองและร่วมแสดงความคิดเห็นว่า ลักษณะ
ของสถานการณ์จ าลองที่ได้รับมีความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต มีความส าคัญต่อชุมชน สังคม
หรือไม่ อย่างไร  
             10. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เป็น Mind  Map และแสดงความคิดเห็น  

    ๑1. นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างที่แสดงถึงความมีจริยธรรมที่ดีในโรงเรียน ชุมชนของตนเอง  
            ๑2. ครูอธิบายให้นักเรียนทราบว่า จริยธรรมและการทุจริต ของแต่ละชุมชน สังคม มีความ
สอดคล้องหรือเก่ียวข้องกับวิถีชีวิต ถ้าคนเราไม่เห็นความส าคัญหรือแยกแยะไม่ออกว่าผลกระทบที่เกิดจะส่งผล
ต่อสังคม ชุมชนในอนาคตในด้านต่างๆอย่างไร 
          ๑3. นักเรียนศึกษาความรู้เสริมเพ่ิมเติมเรื่อง ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต ของ
โรงเรียนสุจริตจากใบความรู้  
       ขั้นที่ 5 น าไปใช้  
   ๑4. นักเรียนแต่ละกลุ่มหาข้อความการกระท า พฤติกรรม หรือเรื่องราวที่เป็นข้อความ 
สถานการณ์เพ่ิมเติม มาเขียนใส่ในกระดาษฟลิปชาร์ทที่ครูแจกให้ แล้วให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันเผยแพร่ให้
นักเรียน ครู ชุมชน หรือน ามาจัดป้ายนิเทศเพ่ือปลุกจิตส านึกกระตุ้นจริยธรรมต้านทุจริต 
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๑5.นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยครูและเพ่ือน 
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ   
     16.   นักเรียนท าใบงานที่1 
 
  4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

 1) วีดีทัศน์เรื่องการเข้าแถวซื้ออาหาร 
๒) หนังสือเรียน/หนังสือพิมพ์  
๓) ภาพข่าว 
๔) แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ชุมชน /สถานการณ์ที่พบได้ในชุมชน 
๕) ห้องสมุดโรงเรียน 
๖) ห้องเทคโนโลยีในโรงเรียน 
๗) วีดีโอเรื่อง นิมนต์ยิ้มเดลี่ คนดีไม่คอรัปชั่น  ตอนแย่งที่  ตอนรับไม่ได้   
9) ใบความรู้/ สถานจ าลองที่ ๑-๓ 
 9.๑ การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ 

9.๒ การท าธุรกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญา 
9.3 การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้  
5.1 วิธีการประเมิน 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. ความเข้าใจเกีย่วกับความ
แตกต่างระหว่างจริยธรรม
และการทุจริต (ชุมชน สังคม) 

ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
แตกต่างระหว่างจริยธรรม
และการทุจริต (ชุมชน สังคม)
ได้ถูกต้อง 

ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
แตกต่างระหว่างจริยธรรม
และการทุจริต (ชุมชน สังคม)
ได้ถูกต้อง 

ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
แตกต่างระหว่างจริยธรรม
และการทุจริต (ชุมชน สังคม) 
ได้ถูกต้อง 

2.  สามารถคิดแยกแยะ
ความแตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต 
(ชุมชน สังคม)ส่วนรวมได้ใน
รูปแบบต่างๆได ้

2.  สามารถคิดแยกแยะ
ความแตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต 
(ชุมชน สังคม)ส่วนรวมได้ใน
รูปแบบต่างๆได ้

2.  สามารถคิดแยกแยะ
ความแตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต 
(ชุมชน สังคม)ส่วนรวมได้ใน
รูปแบบต่างๆได ้

2.  สามารถคิดแยกแยะ
ความแตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต 
(ชุมชน สังคม)ส่วนรวมได้ใน
รูปแบบต่างๆได ้

3. ตระหนักและเห็น
ความส าคญัของจริยธรรม
และร่วมต้านทุจริตในรูปแบบ
ต่างๆได ้

3. ตระหนักและเห็น
ความส าคญัของจริยธรรม
และร่วมต้านทุจริตในรูปแบบ
ต่างๆได ้

3. ตระหนักและเห็น
ความส าคญัของจริยธรรม
และร่วมต้านทุจริตในรูปแบบ
ต่างๆได ้

3. ตระหนักและเห็น
ความส าคญัของจริยธรรม
และร่วมต้านทุจริตในรูปแบบ
ต่างๆได ้
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5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1.แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
๒.ใบงาน 
 

 5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
  เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ (ข้อ ๑) 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

7-9 ดี 

4-6 พอใช้ 

1-3 ปรับปรุง 

    
  
6. บันทึกหลังสอน 
 ............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................... ...............................................................................

................................................................................................................................... ...........................................

................................................................................................................................ ..............................................

..................................................................................... .........................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. .................................................

................................................................................................................................... ...........................................

........................................................................................ ......................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
(.................................................) 

 
 

7. ภาคผนวก 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของนักเรียนรายบุคคล 
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ค าชี้แจ้ง ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน 
 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

ยืนตรงเคารพธงชาติ
ร้องเพลงชาติและ

อธิบายความหมายของ
เพลงชาติได้ถูกต้อง 

ปฏิบัติตนตามสิทธิ
และหน้าที่พลเมืองดี

ของชาติ 

 

รวม
คะแนน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐    
             
             
             
             
             
             

 
 
 

        (ลงชื่อ)...................................ครูผู้สังเกต 

         (…………………………………………………) 

                                                                              ............../................./............. 

 
 
 
 
 
 
 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

“รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์” 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของนักเรียนเป็นรายบุคคล กลุ่มที่…….......... 
ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตการท างานของนักเรียน  โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรม ความสนใจ 

ในการเรียน 

การมีส่วนร่วม  
แสดงความคดิเห็นใน
การอภิปราย 

การรับฟัง
ความคิดเห็น
ของผู้อื่น 

การตอบ 
ค าถาม 

ความ
รับผิดชอบต่อ 
งานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

รวม 
คะแนน 

ช่ือ-สกุล 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 10 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน 0-4 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
 ให้คะแนน 5-7 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 ให้คะแนน 8-10 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี                  
                                                                                            ลงช่ือ…………………………………………………… 

                                          (…………………………………………………..)  ผู้ประเมิน 
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สถานการณ์ท่ี ๑ 

ตัวอย่าง 
ระบบคิดฐานสิบ & ระบบคิดฐานสอง 
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๑ นายสุจริต ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในวันดังกล่าว 
นายรวย นายก อบต. ได้มอบงาช้างจ านวนหนึ่งคู่ให้แก่ นายสุจริต เพ่ือเป็นของที่ระลึก นายสุจริตได้มอบงาน
ช้างดังกล่าวให้หน่วยงานต้นสังกัด ตรวจสอบมูลค่าพร้อมทั้งด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย แต่
ต่อมา นายสุจริต พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สมควรรับงาช้างดังกล่าวไว้ จึงเร่งให้หน่วยงานต้นสังกัดคืนงาช้าง
ให้แก่นายรวย  
 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
มาตรา 103 ประกอบประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ข้อ 7 ประกอบข้อ 5 (2) ได้ก าหนดว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด 
ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนที่มิใช่ญาติซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท แล้วประสงค์จะรับ
ทรัพย์สินนั้นไว้เป็นสิทธิของตน จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินนั้นต่อผู้บังคับบัญชา 
หรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธาน
วุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในทันทีที่สามารถกระท าได้ เพ่ือให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผล       
ความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น รับทรัพย์สินนั้นไว้เป็นสิทธิของตน
หรือไม ่
 เมื่อข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ปรากฏว่า เมื่อนายสุจริต ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ได้รับงาช้างแล้ว ได้ส่งให้
หน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบมูลค่าพร้อมทั้งด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย แต่ต่อมานายสุจริต 
พิจารณาเห็นว่า ไม่สมควรรับงาช้างดังกล่าวไว้ จึงส่งคืนให้นายรวยไป โดยใช้ ระยะเวลาในการตรวจสอบ
ระเบียบแนวทางปฏิบัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือความรอบคอบ และส่งคืนงาช้าง แก่นายรวยภายใน 3 วัน 
จากข้อเท็จจริง จึงฟังได้ว่านายสุจริตมิได้มีเจตนาหรือมีความประสงค์ที่จะรับงาช้างนั้นไว้เป็นสิทธิของตน  
แต่อย่างใด 
 ๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เพ่ือช่วยให้บริษัทเอกชนรายนั้น 
ชนะการประมูลรับงานโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ 
 ๓ การที่บริษัทแห่งหนึ่งให้ของขวัญเป็นทองค ามูลค่ามากกว่า 10 บาท แก่เจ้าหน้าที่ในปีที่ผ่านมา 
และปีนี้เจ้าหน้าที่เร่งรัดคืนภาษีให้กับบริษัทนั้นเป็นกรณีพิเศษ โดยลัดคิวให้ก่อนบริษัทอ่ืน ๆ เพราะคาดว่าจะ
ได้รับของขวัญอีก 
 ๔ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไปเป็นคณะกรรมการของบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจและได้รับความบันเทิง
ในรูปแบบต่าง ๆ จากบริษัทเหล่านั้น ซึ่งมีผลต่อ การให้ค าวินิจฉัยหรือข้อเสนอแนะที่เป็นธรรมหรือเป็นไปใน
ลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ ต่อบริษัทผู้ให้นั้น ๆ 
 ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับชุดไม้กอล์ฟจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เมื่อต้องท างานที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทเอกชนแห่งนั้น ก็ช่วยเหลือให้บริษัทนั้นได้รับสัมปทาน เนื่องจากรู้สึกว่าควรตอบแทนที่เคยได้รับของขวัญมา 
 
 
 

 

1. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ 
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สถานการณ์ท่ี ๒ 
 
 

 
 

 ๑ นิติกร ฝ่ายกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ส านักงานสรรพากรจังหวัดในส่วนภูมิภาคหารายได้
พิเศษโดยการเป็นตัวแทนขายประกันชีวิตของบริษัทเอกชน ได้อาศัยโอกาสที่ตนปฏิบัติหน้าที่ เร่งรัดภาษีอากร
ค้างผู้ประกอบการรายหนึ่งหาประโยชน์ให้แก่ตนเองด้วยการขายประกันชีวิตให้แก่หุ้นส่วนผู้จัดการของ
ผู้ประกอบการดังกล่าว รวมทั้งพนักงานของผู้ประกอบการนั้นอีกหลายคน ในขณะที่ตนก าลังด าเนินการเร่งรัด
ภาษีอากรค้าง พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเป็นการอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่
ตนเอง เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ตามมาตรา 83 (3) ประกอบมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 ๒ การที่เจ้าหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท าสัญญาให้หน่วยงานต้นสังกัดซื้อคอมพิวเตอร์
ส านักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง หรือบริษัทท่ีตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ 
 ๓ ผู้บริหารหน่วยงานท าสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัท ซึ่งเป็นของเจ้าหน้าที่หรือบริษัท
ที่ผู้บริหารมีหุ้นส่วนอยู่ 
 ๔ การที่ผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษา หรือเป็นผู้ท าบัญชีให้กับบริษัทที่ต้องถูก
ตรวจสอบ 
 ๕ ภรรยาอดีตนายกรัฐมนตรี ประมูลซื้อท่ีดินย่านถนนรัชดาภิเษกใกล้กับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศ
ไทย จากกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในการก าดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 
กระทรวงการคลัง โดยอดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งในขณะนั้นด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีในฐานะเจ้าพนักงาน      
มีหน้าที่ดูแลกิจการของกองทุนฯ ได้ลงนามยินยอมในฐานะคู่สมรสให้ภรรยาประมูลซื้อที่ดินและท าสัญญาซื้อ
ขายที่ดิน ส่งผลให้เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาซื้อที่ดินโฉนดแปลงดังกล่าว อันเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย มีความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 100 (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. การท าธุรกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญา 
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สถานการณ์ท่ี ๓ 

 
 ๑. อดีตผู้อ านวยการโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเพ่ิงเกษียณอายุราชการไปท างานเป็นที่ปรึกษาในบริษัท
ผลิตหรือขายยา โดยใช้อิทธิพลจากที่เคยด ารงต าแหน่งในโรงพยาบาลดังกล่าว ให้โรงพยาบาลซื้อยาจากบริษัท
ที่ตนเองเป็นที่ปรึกษาอยู่ พฤติการณ์เช่นนี้มีมูลความผิดทั้งทางวินัยและทางอาญาฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อื่นเชื่อว่าตนมีต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มี
ต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123 
 ๒ การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรด้านเวชภัณฑ์และสุขภาพออกจากราชการไปท างานใน
บริษัทผลิตหรือขายยา 
 ๓ การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกษียณแล้วใช้อิทธิพลที่เคยด ารงต าแหน่งใน
หน่วยงานรัฐ รับเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนที่ตนเคยติดต่อประสานงาน โดยอ้างว่าจะได้ติดต่อกับหน่วยงาน
รัฐได้อย่างราบรื่น 
 ๔ การว่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณมาท างานในต าแหน่งเดิมที่หน่วยงานเดิมโดยไม่คุ้มค่ากับภารกิจที่
ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยท่ี 1  ช่ือหน่วย  การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม              ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔  เรื่อง ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต (ชุมชน สังคม) เวลา ๒ ชัว่โมง 
 

1 ผลการเรียนรู้  
1.1มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
1.2สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
1.3 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
2.2 นักเรียนสามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
2.3 นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

3 สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 
   1) สาเหตุของการทุจริตและทิศทางการป้องกันการทุจริตในประเทศไทย 

   ๒) ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest) 
                    ๓) แก้ “ทุจริต” ต้องคิดแยกแยะปรับวิธีคิด พฤติกรรมเปลี่ยน สังคมเปลี่ยนประเทศชาติ
เปลี่ยน โลกเปลี่ยน 
                      4)ตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่างๆ 

3.2ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
   1)ความสามารถในการสื่อสาร 

2) ความสามารถในการคิด 
-   ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
-   ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

3) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
-   กระบวนการท างานกลุ่ม 

  3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
 3) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
 5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
 6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
 7) เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
 8) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
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 9) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย 
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

 11) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มี 
ความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
4..กิจกรรมการเรียนรู้  

4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  
       ขั้นที่ 1 เตรียมการ                                                                                               
 1. ครูเตรียมตัวอย่างใบบัตรค า ระบบคิดฐานสิบ & ระบบคิดฐานสองแล้วให้นักเรียนแยก 

ประเภทว่าอะไรจัดเป็นจริยธรรม มีอะไรบ้าง และอะไรจัดเป็นการทุจริต มีอะไรบ้าง   แล้วให้นักเรียนออกมา
เขียนบนกระดานด า 

๒. นักเรียนดูวีดีโอเรื่องการ์ตูนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ตอนความซื่อสัตย์ แล้วครู 
ถามนักเรียนว่า คนขายของทอนเงินให้ลูกค้าแล้วลูกค้ากลับน าเงินที่เกินมาคืน นักเรียนคิดว่าการ์ตูนเรื่องนี้ 
สอนให้คิดเรื่องอะไร ลูกค้ามีพฤติกรรมอะไรที่บ่งบอกเห็นได้อย่างชัดเจน นักเรียนยกตัวอย่างเหตุการณ์
ประเทศไทยของเรามีลักษณะอย่างไร  แล้วให้นักเรียนออกมาบอกและอธิบายประกอบสถานการณ์ว่าอะไร
เป็นจริยธรรม อะไรเป็นการทุจริต 

         ขั้นที่ 2 เสนอตัวอย่าง  
๓. ครูแจกกระดาษขนาด A4 ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น ให้นักเรียนสรุป Mind Map ตามท่ี 

ครูก าหนดลงบนกระดาษให้ถูกต้อง ไว้น าเสนอนิทรรศการ                                                                                                                                     
                   ๔. นักเรียนน าเสนอผลงานตนเองและศึกษาความรู้จากคลิปต่างๆ เพ่ิมเติมเพ่ือเสริมความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ 
            ขั้นที่ 3 เปรียบเทียบ 
                ๕. นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ ๕ คน ร่วมกันศึกษาความรู้และสรุปสาระส าคัญตามประเด็นที่ครู
ก าหนด จากสถานการณ์ที่นักเรียนได้ดู แล้วให้ตัวแทนกลุ่มออกมาจับสลากหมายเลขกลุ่มและรับสถานการณ์
จ าลองที่ ๑ – ๓ ตามล าดับที่จับฉลากได้   
                    ๖. ครูก าหนดระยะเวลาในการท างานกลุ่มร่วมกันตามความเหมาะสม แล้วสุ่มเรียกตัวแทนกลุ่ม 
ออกมาน าเสนอความรู้หนา้ชั้นเรียน ตามล าดับกลุ่มที่ 1 - ๓  
                ๗. นักเรียนกลุ่มอ่ืนๆ ตั้งประเด็นค าถามหลังจากท่ีตัวแทนกลุ่มน าเสนอความรู้จบแล้วกลุ่มละ  
๑ ค าถาม แล้วให้กลุ่มที่เป็นเจ้าของเรื่องช่วยกันตอบค าถามให้ถูกต้อง  
             ขั้นที่ 4 สรุปกฎเกณฑ์  

      ๘ .นักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นความรู้ที่ได้รับจดลงในสมุด  แล้วครูตั้งประเด็นค าถามให้นักเรียน 
ช่วยกันตอบ หรือสุ่มเรียกนักเรียนให้ตอบเป็นรายบุคคล   
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       ๙. นักเรียนร่วมกันศึกษาความรู้ ตามสถานการณ์จ าลองและร่วมแสดงความคิดเห็นว่า ลักษณะ
ของสถานการณ์จ าลองที่ได้รับมีความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต มีความส าคัญต่อชุมชน สังคม
หรือไม่ อย่างไร  
               ๑๐. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เป็น Mind Map และวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น  

        ๑๑. นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างโรงเรียน ชุมชนของตนเอง ว่าเป็นอย่างไร ณ ปัจจุบันเราจะ 
ร่วมกันตระหนักให้ความส าคัญเรื่องนี้ได้อย่างไร 
                ๑๒. ครูอธิบายให้นักเรียนทราบว่า จริยธรรมและการทุจริต ของแต่ละชุมชน สังคม  
มีความสอดคล้องหรือเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ถ้าคนเราไม่เห็นความส าคัญหรือแยกแยะไม่ออกว่าผลกระทบที่เกิด
จะส่งผลต่อสังคม ชุมชนในอนาคตในด้านต่างๆอย่างไร 
             ๑๓. นักเรียนได้รับการชี้แนะจากครูผู้สอนสามารถศึกษาความรู้เสริมเพ่ิมเติมเรื่อง ความ
แตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต ของโรงเรียนสุจริตได้ในเว็ปไซต์ของโรงเรียนสุจริต   
       ขั้นที่ 5 น าไปใช้  

  ๑๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มหาข้อความการกระท า พฤติกรรม หรือเรื่องราวที่เป็นข้อความ 
สถานการณ์เพ่ิมเติม มาเขียนใส่ในกระดาษฟลิปชาร์ทที่ครูแจกให้ แล้วให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันเผยแพร่ให้
นักเรียน ครู ชุมชน หรือน ามาจัดป้ายนิเทศเพ่ือปลุกจิตส านึกกระตุ้นจริยธรรมต้านทุจริต  

  ๑๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยครูและเพ่ือน 
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน        
    4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

 1) เรื่องการ์ตูนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ตอนความซื่อสัตย์  
๒) หนังสือเรียน/หนังสือพิมพ์  
๓) ภาพข่าว  
๔) ภาพยนตร์สั้นๆ /คลิป  
๕) แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ชุมชน /สถานการณ์ที่พบได้ในชุมชน 
๖) ห้องสมุดโรงเรียน 
๗) ห้องเทคโนโลยีในโรงเรียน 
๘) ใบความรู้/ สถานการณ์จ าลองท่ี ๑-๓ 

๘.๑. การท างานพิเศษ 
          ๘.๒. การรู้ข้อมูลภายใน  

๘.๓  การใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
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  ๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความแตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต 
(ชุมชน สังคม) 

ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
แตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต 
(ชุมชน สังคม)ได้ถูกต้อง 

ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
แตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต 
(ชุมชน สังคม)ได้ถูกต้อง 

ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
แตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต 
(ชุมชน สังคม) ได้ถูกต้อง 

2.  สามารถคิดแยกแยะ
ความแตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต 
(ชุมชน สังคม)ส่วนรวมได้
ในรูปแบบต่างๆได้ 

2.  สามารถคิดแยกแยะ
ความแตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต 
(ชุมชน สังคม)ส่วนรวมได้
ในรูปแบบต่างๆได้ 

2.  สามารถคิดแยกแยะ
ความแตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต 
(ชุมชน สังคม)ส่วนรวมได้
ในรูปแบบต่างๆได้ 

2.  สามารถคิดแยกแยะ
ความแตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต 
(ชุมชน สังคม)ส่วนรวมได้
ในรูปแบบต่างๆได้ 

3. ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของจริยธรรม
และร่วมต้านทุจริตใน
รูปแบบต่างๆได้ 

3. ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของจริยธรรม
และร่วมต้านทุจริตใน
รูปแบบต่างๆได้ 

3. ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของจริยธรรม
และร่วมต้านทุจริตใน
รูปแบบต่างๆได้ 

3. ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของจริยธรรม
และร่วมต้านทุจริตใน
รูปแบบต่างๆได้ 

5.2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1)แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
๒)ผลงานนักเรียน 
๓)บอร์ดป้ายนิเทศ 

 5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
  เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ (ข้อ ๑) 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

7-9 ดี 

4-6 พอใช้ 

1-3 ปรับปรุง 
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  6. บันทึกหลังสอน 
 ............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................... ...............................................................................

................................................................................................................................... ...........................................

................................................................................................................................ ..............................................

..................................................................................... .........................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. .................................................

.......................................................................... ....................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
(.................................................) 

 
 

7.ภาคผนวก 
- ใบความรู้บัตรค าระบบคิดฐานสิบ & ระบบคิดฐานสอง 
- แบบสังเกต 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
กลุ่มท่ี…….......... 

ค าชี้แจง  ครผูู้สอนสังเกตการท างานของนักเรียน  โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรม ความสนใจ 

ในการเรียน 

การมีส่วนร่วม
แสดง 

ความคิดเห็นใน
การ 

อภิปราย 

การรับฟัง
ความคิดเห็น
ของผู้อื่น 

การตอบ 
ค าถาม 

ความรับผิด 
ชอบต่องาน 
ที่ได้รับมอบ 

หมาย 

รวม 
คะแนน 

ชื่อ-สกุล 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 10 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน 0-4 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
 ให้คะแนน 5-7 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 ให้คะแนน 8-10 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี                  
                                                                                            ลงช่ือ…………………………………………………… 

                                          (…………………………………………………..)  ผู้ประเมิน 
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ตัวอย่าง 
ระบบคิดฐานสิบ & ระบบคิดฐานสอง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย  การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม (ชุมชน สังคม)        เวลา ๑ ชั่วโมง 

1. ผลการเรียนรู้  
1.13 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
1.14 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
1.15 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับความหมายของประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
2.2 นักเรียนสามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
2.3 นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต  

3. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 
 1)  บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ โดยเน้นจิตสาธารณะ เช่น 
เคารพกติกาสังคม ปฏิบัติตนตามกฎหมาย มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคม อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสาธารณประโยชน์และรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติด้วยพ้ืนฐานของ
ความถูกต้องและเป็นธรรม 
 2) วิธีปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืนเพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตส านึกมี
คุณธรรมไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน รู้จักจ าแนกชั่วดี สามารถแยกแยะความผิดและความถูกต้อง 
เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันต่อปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน 
 3) ผลที่ได้จากการเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืนได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมี
จิตสาธารณะ การรู้รับผิดชอบและมีวินัย และรักความพอเพียง 
 ๔) บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ โดยเน้นจิตสาธารณะ เช่น 
เคารพกติกาสังคม ปฏิบัติตนตามกฎหมาย มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคม อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสาธารณประโยชน์มีสมรรถนะในการคิดและมีวิจารณญาณในการแก้ไข
ปัญหาของผู้เรียน ให้คิดเป็นและปฏิบัติอย่างถูกต้อง กล้าหาญ และมีคุณธรรม 
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 1) ความสามารถในการสื่อสาร  
     (ทักษะการวิเคราะห์  ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ  ทักษะการน าความรู้ไปใช้) 
 2) ความสามารถในการคิด 
     (วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป) 
 3) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
 1) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน  มีจิตสาธารณะ มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

4.กิจกรรมการเรียนรู้  
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้ วิธีสอนแบบ  สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ 
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 1. ครูน าข่าวมาให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์หัวข้อข่าวต่อไปนี้ว่า เหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใดและ
การกระท าใดเป็นการกระท าที่เป็นผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ต่อส่วนรวม  

 2. นักเรียนแต่ละคนจะแสดงความคิดเห็นพร้อมอธิบายเหตุผลแตกต่างกันไป ครูเฉลยค าตอบและ
อธิบายความรู้เพ่ิมเติมให้นักเรียนเข้าใจว่าการกระท าของบุคคลในข่าว เป็นการกระท าที่ไม่เหมาะสม
และเป็นการกระท าเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ส่วนรวม 

 3. ครูอธิบายให้นักเรียนเห็นถึงความส าคัญของการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม พร้อมทั้งเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจถึงผลดีของการ
เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืนและผลดีของการเห็น ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชนส์่วนรวม และ
ผลเสียอันเกิดจากการกระท าที่แสดงถึงการไม่เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืนและผลเสียของการเห็น 
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
    - ผลดีของการเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน ได้แก่ ท าให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน ลดความขัดแย้ง
ข้อพิพาทระหว่างกัน สังคมสงบสุข 
    - ผลเสียของการไม่เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน ได้แก่ ท าให้ผู้อ่ืนได้รับความเดือดร้อน ผู้ที่ถูก
ละเมิดสิทธิเสรีภาพมีความไม่พอใจน าไปสู่การทะเลาะวิวาทกัน 

ขั้นที่ ๒ ส ารวจค้นหา 
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน ตามความสมัครใจให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้

เรื่อง สิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญจากหนังสือเรียนและ
ความหมายผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม จากใบความรู้ หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติมจาก
ห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ อินเตอร์เน็ต แล้วน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาอภิปราย
ร่วมกัน 

 2. นักเรียนตอบค าถามเพ่ือกระตุ้นความคิด 
ขั้นที่ 3   อธิบายความรู้ 
 1. สมาชิกแต่ละกลุ่มน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรื่อง สิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย ตาม

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและความหมายของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มา
อธิบายให้สมาชิกคนอ่ืนๆ ภายในกลุ่มฟัง ในประเด็นต่อไปนี้ 

  1)  สิทธิของประชาชนชาวไทยตามกฎหมาย 
  2)  เสรีภาพของประชาชนชาวไทย 
  3)  ผลดีของการเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น 
  4)  ผลเสียของการไม่เคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น 
  ๕) การกระท าที่เป็นประโยชน์ส่วนตน 
  ๖) การกระท าที่เป็นประโยชน์ส่วนรวม 
 2. นักเรียนตอบค าถามเพ่ือกระตุ้นความคิด   
 
ขั้นที่ 4   ขยายความเข้าใจ 
  1) สมาชิกในกลุ่มร่วมกันท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง สิทธิและเสรีภาพและการกระท าท่ีเป็น

ประโยชน์ส่วนตนการกระท าที่เป็นประโยชน์ส่วนรวม 
  2) สมาชิกในกลุ่มร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขค าตอบในใบงานที่  
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  3)  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท ากิจกรรมตามตัวชี้วัด 
  4)  นักเรียนตอบค าถามเพ่ือกระตุ้นความคิด  
ขั้นที่ 5   ตรวจสอบผล 
  1) ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยค าตอบในใบงานที่ 1.1 โดยให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มเป็นผู้

ตรวจสอบความถูกต้อง 
  2) ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหาข่าวเกี่ยวกับบุคคลที่มีการกระท าที่สอดคล้องกับ

การปฏิบัติตนตามสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทยกระท าผลประโยชน์เพ่ือส่วนรวมและ
ผลประโยชน์ส่วนตน 
4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1) สื่อเรื่อง MOST –The Bridge v.2 ไทย 
 2) ภาพข่าวอวสานแผงค้าริมทางหลวง ลั่นรื้อเกลี้ยง ภายใน 2 ปี/ข่าวจากกระปุกดอทคอม 
 3) ไทยจ๋า ท าไมท าผิด แล้วต้องอ้างว่า ใครๆ เขาก็ท ากัน 
 4) เคารพสิทธิผู้อื่น/https://www.youtube.com/watch?v=bztZQ_hkkNs 
จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

5.การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 

๑) ตรวจใบงานที่ 1.1 
๒) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
๓) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
๔) สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน 

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) ใบงานที่ 1.1                                                                                                                                                                                                   
  ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล                                                                      
  ๓) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม                                                                             
  ๔) แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
๑) ตรวจใบงานที่ 1.1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
๒) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
๓) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
๔) สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

  
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bztZQ_hkkNs
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6. บันทึกหลังสอน 
 ...................................................................................................................................................... ......... 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
(.................................................) 
 

7. ภาคผนวก 
- ใบความรู้ 
- ใบงาน 
- แบบสังเกต 
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ใบงานที่ ๑ 
1.1 สิทธิและเสรีภาพและผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนตน 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อความต่อไปนี้ว่าข้อใดเป็นสิทธิ เสรีภาพ ผลประโยชน์ส่วนรวมและ
ผลประโยชน์ส่วนตน  
 1. ปัจจุบันทุกคนสามารถเข้าใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์ค 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ต ารวจเข้าตรวจค้นบ้านโดยไม่มีหมายค้น 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. วิภาภูมิใจมากท่ีสามารถซ้ือสมาร์ทโฟนด้วยเงินของตนเอง 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4. สรยุทธน ารถยนต์ส่วนตัวไปล้างที่ท างานในวันหยุด 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ตูน บอดี้สแลมท าโครงการก้าวคนละก้าวโดยการวิ่งจากเบตงถึงแม่สาย ระยะทาง  
๒,๑๙๑   กิโลเมตรเพ่ือ ๑๑ โรงพยาบาลทั่วประเทศ 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 6. นักเรียนรวมตัวกันในวันหยุดไปท าความสะอาดศาลากลางหมู่บ้าน 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 7. บุญมาเปิดร้านอาหารตามสั่งบนฟุตบาทหน้าบ้านตัวเอง 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 8. เด่นถมที่ทับท่ีคนอ่ืนเพราะที่ข้างๆไม่มีคนท าประโยชน์ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 9.หมู่บ้านเวียงทองมีทั้งชาวบ้านที่นับถือพระพุทธศาสนา และศาสนาอิสลาม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 10. ทุกคนสามารถเดินทางไปทั่วประเทศไทย 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ข้อ ประเด็น สิทธิเสรีภาพและประโยชน์ 

ส่วนตน ส่วนรวม 

1. ปัจจุบันทุกคนสามารถเข้าใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์ค   

2. ต ารวจเข้าตรวจค้นบ้านโดยไม่มีหมายค้น   

3. วิภาภูมิใจมากท่ีสามารถซื้อสมาร์ทโฟนด้วยเงินของตนเอง   

4. สรยุทธน ารถยนต์ส่วนตัวไปล้างที่ท างานในวันหยุด   

5. ตูน บอดี้สแลมท าโครงการก้าวคนละก้าวโดยการวิ่งจากเบตงถึง
แม่สาย ระยะทาง ๒,๑๙๑ กิโลเมตรเพ่ือ ๑๑ โรงพยาบาลทั่ว
ประเทศ 

  

6. นักเรียนรวมตัวกันในวันหยุดไปท าความสะอาดศาลากลาง
หมู่บ้าน 

  

7. บุญมาเปิดร้านอาหารตามสั่งบนฟุตบาทหน้าบ้านตัวเอง   

8. เด่นถมท่ีทับที่คนอ่ืนเพราะที่ข้างๆไม่มีคนท าประโยชน์   

9. หมู่บ้านเวียงทองมีทั้งชาวบ้านที่นับถือพระพุทธศาสนา และ
ศาสนาอิสลาม 

  

10. ทุกคนสามารถเดินทางไปทั่วประเทศไทย   
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ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน 
 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 
1.ให้ข้อมูลที่
ถูกต้องและ
เป็นจริง 

2.ปฏิบัติตาม
โดยค านึงถึง
ความถูกต้อง 
ละอาย เกรง
กลัว ต่อการ
กระท าผิด           

 

3.ปฏิบัติตน
ต่อผู้อื่นด้วย
ความซื่อสัตย์ 

4.ไม่หา
ผลประโยชน์
ในทางท่ีไม่

ถูกต้อง 

รวม
คะแนน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐    
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 
 
 

        (ลงชื่อ)...................................ครูผู้ประเมิน 

(…………………………………………………) 

                                                            ............../................./............. 

 

 

 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม  
“ซื่อสัตย์สุจริต” 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

กลุ่มท่ี…….......... 
ค าชี้แจง  ครผูู้สอนสังเกตการท างานของนักเรียน  โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

 
พฤติกรรม ความสนใจ 

ในการเรียน 
การมีส่วน 
ร่วมแสดง 
ความคิด 

เห็นในการ 
อภิปราย 

การรับฟัง 
ความคิด 
เห็นของผู้ 

อ่ืน 

การตอบ 
ค าถาม 

ความรับผิด 
ชอบต่องาน 
ที่ได้รับมอบ 

หมาย 

รวม
คะแนน 

เลขที่ 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 10 
1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 

10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 

 
 เกณฑ์การประเมิน 

 ให้คะแนน 0-4 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
 ให้คะแนน 5-7 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 ให้คะแนน 8-10 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 

(ลงชื่อ)………………………………………ครูผู้ประเมิน 
 

            (...............................................................) 
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ใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง สิทธิและเสรีภาพและผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนตน 
1.ความหมายของสิทธิ  

สิทธิ หมายถึง สิ่งที่ไม่มีรูปร่างซึ่งมีอยู่ในตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิดหรือเกิดขึ้นโดยกฎหมาย เพ่ือ  
ให้มนุษย์ได้รับประโยชน์ และมนุษย์จะเป็นผู้เลือกใช้สิ่งนั้นเองโดยไม่มีผู้ใดบังคับได้ เช่น สิทธิในการกิน  
การนอน แต่สิทธิบางอย่างมนุษย์ได้รับโดยกฎหมายก าหนดให้มี เช่น สิทธิในการมี การใช้ทรัพย์สิน สิทธิ  
ในการร้องทุกข์เมื่อตนถูกกระท าละเมิดกฎหมาย เป็นต้น 
2.แนวทางการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ  

1. เคารพสิทธิของกันและกัน โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน เช่น สิทธิ เสรีภาพ ในชีวิตและ
ร่างกาย สิทธิในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และความเป็นส่วนตัว เป็นต้น  

2. รู้จักใช้สิทธิของตนเองและแนะน าให้ผู้อ่ืนรู้จักใช้และรักษาสิทธิของตนเอง เช่น การรักษาสิทธิใน
การเลือกตั้งเพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองและป้องกันไม่ให้มีการซื้อสิทธิขายเสียง  

3. รณรงค์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และปลูกฝังแนวความคิดเรื่องสิทธิ มนุษยชนให้แก่
ชุมชนหรือสังคมตามสถานภาพและบทบาทที่ตนพึงกระท าได้ เช่น ให้ความรู้กับสมาชิก ครอบครัว จากนั้นจึง
ค่อย ๆ ขยายไปยังสถาบันอ่ืน ๆ ในสังคม เช่น สถานศึกษา เป็นต้น  

4. ร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนเพ่ือการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เช่น การให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเป็นอาสาสมัคร ช่วยเหลืองานขององค์กรที่
ปฏิบัติงานในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เป็นต้น  

5. การปฏิบัติตามหน้าที่ของชาวไทยตามที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น การเสียภาษีให้รั ฐเพ่ือน า
เงินนั้นมาใช้พัฒนาประเทศ การเข้ารับราชการทหารเพ่ือเป็นกาลังส าคัญในการป้องกันประเทศ หรือการ
ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพ่ือให้ได้คนดีเข้าไปบริหารบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นต้น  

6. ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ สามารถท าได้โดยการให้
ความช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวสารการทุจริตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ แก่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือให้ความร่วมมือในการด าเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะ
เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งประจ าเขตเป็นต้น 
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ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง หน้าที่ 
1.ความหมายของหน้าที่  

หน้าที่ หมายถึง การกระทาหรือการละเว้นการกระท าเพ่ือประโยชน์โดยตรงของการมีสิทธิ หน้าที่เป็น
สิ่งที่บังคับให้มนุษย์ในสังคมต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางสังคมหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ จะไม่ปฏิบัติตาม
ไม่ได้ ส่วนสิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่มนุษย์มีอยู่แต่จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้  
2. หน้าที่พลเมืองดีตามรัฐธรรมนูญ  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ก าหนดหน้าที่ของประชาชนชาวไทยไว้ดังนี้  

2.1 บุคคลมีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2.2 บุคคลมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย  
2.3 บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  
2.4 บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ รับราชการทหาร  
2.5 บุคคลมีหน้าที่เสียภาษีให้รัฐ  
2.6. บุคคลมีหน้าที่ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม ปกป้องและสืบสานวัฒนธรรม ของชาติ ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2.7. บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการ ส่วน

ท้องถิ่น มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมอานวยความสะดวก  
3. แนวทางการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ  

3.1 เคารพสิทธิของกันและกัน โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน เช่น สิทธิ เสรีภาพ ในชีวิตและ
ร่างกาย สิทธิในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และความเป็นส่วนตัว เป็นต้น  

3.2 รู้จักใช้สิทธิของตนเองและแนะน าให้ผู้อ่ืนรู้จักใช้และรักษาสิทธิของตนเอง เช่น การรักษาสิทธิใน
การเลือกตั้งเพ่ือแสดงเจตจานงทางการเมืองและป้องกันไม่ให้มีการซื้อสิทธิขายเสียง  

3.3 รณรงค์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และปลูกฝังแนวความคิดเรื่องสิทธิ มนุษยชนให้แก่
ชุมชนหรือสังคมตามสถานภาพและบทบาทที่ตนพึงกระทาได้ เช่น ให้ความรู้กับสมาชิก ครอบครัว จากนั้นจึง
ค่อย ๆ ขยายไปยังสถาบันอ่ืน ๆ ในสังคม เช่น สถานศึกษา เป็นต้น  

3.4 ร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนเพ่ือการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เช่น การให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเป็นอาสาสมัคร ช่วยเหลืองานขององค์กรที่
ปฏิบัติงานในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เป็นต้น  

3.5 การปฏิบัติตามหน้าที่ของชาวไทยตามที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น การเสีย ภาษีให้รัฐเพ่ือ
นาเงินนั้นมาใช้พัฒนาประเทศ การเข้ารับราชการทหารเพ่ือเป็นกาลังส าคัญในการป้องกันประเทศ หรือการ
ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพ่ือให้ได้คนดีเข้าไปบริหารบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้า เป็นต้น  

3.6 ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ สามารถ ท าได้โดยการให้
ความช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวสารการทุจริตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ แก่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือให้ความร่วมมือในการด าเนินงานของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะ
เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งประจ าเขต เป็นต้น  
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ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง เสรีภาพ 
1. ความหมายของเสรีภาพ  

เสรีภาพ หมายถึง การใช้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่าง อิสระ แต่
ทั้งนี้จะต้องไม่กระทบต่อสิทธิของผู้อื่น ซึ่งหากผู้ใดใช้สิทธิเสรีภาพเกินขอบเขตจนก่อความเดือดร้อนต่อผู้อ่ืน ถือ
เป็นการกระท าเกินเสรีภาพของตนก็ย่อมถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย  
2. เสรีภาพพลเมืองดีตามรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ก าหนด เสรีภาพของประชาชน
ชาวไทยไว้ดังนี้  

2.1 เสรีภาพในเคหสถาน ชาวไทยทุกคนย่อมได้รับความคุ้ม ครองในการอาศัยและครอบครอง
เคหสถานโดยปกติสุข การเข้าไปในเคหสถานของผู้อื่นโดยปราศจากการยินยอมของผู้ครอบครอง หรือ การเข้า
ไปตรวจค้นเคหสถานโดยไม่มีหมายค้นจากศาลย่อมท าไม่ได้  

2.2 เสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่ การเนรเทศบุคคลผู้มีสัญชาติไทยออก นอก
ราชอาณาจักรหรือห้ามมิให้บุคคลผู้มีสัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักรจะกระท ามิได้  

2.3 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านการพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณาและ การสื่อ
ความหมายโดยวิธีอ่ืนจะจ ากัดแก่บุคคลชาวไทยมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 

2.4 เสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบด้วยกฎหมาย การตรวจ การกัก หรือการ เปิดเผย
ข้อมูลส่วนตน รวมทัง้การกระท าต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลนั้นจะกระท ามิได้  

2.5 เสรีภาพในการนับถือศาสนา นิกาย ลัทธิ ความเชื่อทางศาสนา และเสรีภาพในการ ประกอบ
พิธีกรรมตามความเชื่อของตน โดยไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมือง และไม่ขัดต่อความสงบ เรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ย่อมเป็นเสรีภาพของประชาชน  

2.6 เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ การจ ากัดเสรีภาพดังกล่าว จะกระท าไม่ได้ เว้น
แต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติของกฎหมายเพื่อคุ้มครองประชาชนที่จะใช้ ที่สาธารณะหรือเพ่ือรักษาความ
สงบเรียบร้อยเมื่อประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือระหว่างประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉิน หรือประกาศใช้กฎ
อัยการศึก  

2.7 เสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นสมาคม สหพันธ์ องค์กร องค์เอกชน หรือหมู่คณะอ่ืน การจ ากัด
เสรีภาพต่าง ๆ เหล่านี้จะกระท ามิได้ เว้นแต่อาศัยอ านาจกฎหมายเฉพาะเพ่ือคุ้มครอง ประโยชน์ส่วนรวมของ
ประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือป้องกันการผูกขาดในทางเศรษฐกิจ  

2.8 เสรีภาพในการรวมตัวจัดตั้งพรรคการเมือง เพ่ือด าเนินกิจกรรมทางการเมืองตามวิถีทาง การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2.9 เสรีภาพในการประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม การจ ากัด เสรีภาพดังกล่าว
จะทาได้โดยอาศัยกฎหมายเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจ ของประเทศ และเพ่ือ
ป้องกันการผูกขาดหรือขจัดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้า 
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ใบความรู้ที่ 4 เรื่องประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
 
ผลประโยชน์มี ๒ อย่าง คือ ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ถ้าเราจะคิดถึงประโยชน์เพียงแง่เดียว คือ 
ประโยชน์ของเราส่วนตัว ต่างคนต่างก็ต้องการประโยชน์ส่วนตัว แล้วจะเป็นประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างไร 
           ประโยชน์ของส่วนตนกับประโยชน์ของส่วนรวมก็จะต้องสอดคล้องกัน คือ ประโยชน์ของเราก็จะต้อง
เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของคนอ่ืนด้วย ไม่ใช่ว่าเราได้ประโยชน์แล้วคนอ่ืนเสียประโยชน์ แล้วประโยชน์ส่วนรวม
เสียไป จะท าให้เรานั้นได้ประโยชน์อยู่คนเดียวนั้น เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ 
           ประโยชน์ที่แท้จริง คือ ประโยชน์ส่วนรวมก็ต้องมาจากประโยชน์ส่วนตนของแต่ละคนด้วย ถ้าแต่ละ
คนได้รับประโยชน์ส่วนตนหมดทุกคน ก็ท าให้ส่วนรวมได้รับประโยชน์นั้นด้วย ถ้าประโยชน์ส่วนตนนั้นเป็นไป
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
            ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่า ประโยชน์ของเราส่วนตนท าให้ส่วนรวมได้ประโยชน์หรือเปล่า หรือถ้าประโยชน์
ส่วนตนของเรานั้น ไม่ท าให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมเลย อันนั้นก็ไม่มีทางส าเร็จได้ แต่ถ้าประโยชน์ของเราซึ่ง
เป็นส่วนตน เป็นประโยชน์ของส่วนรวมด้วย ต่างคนต่างช่วยกัน ท าให้ได้ทั้งประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์
ส่วนตนด้วย อันนั้นก็จะได้ประโยชน์ทั้ง ๒ ฝ่าย 
            แต่ก่อนที่จะถึงขั้นนี้ได้ ก็จะต้องมีความขัดแย้งหรือมีปัญหา เพราะว่าคนเราคิดไม่เหมือนกัน ก่อนอ่ืน
ก็จะต้องเริ่มด้วย มีความจริงใจต่อประโยชน์ส่วนรวม เมื่อมีความจริงใจต่อประโยชน์ส่วนรวม ก็รับฟังความเห็น
ของคนอ่ืน ไม่ใช่ความเห็นของตนเองเท่านั้น เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมจริงๆ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที ่1 ชื่อหนว่ย การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชนส์่วนตนและผลประโยชน์สว่นรวม ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม   (ชุมชน สังคม) 
เวลา ๑ ชัว่โมง 

1. ผลการเรียนรู้  
1.16 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
1.17 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
1.18 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียน 
2.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะความหมายและรูปแบบของการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
2.2 นักเรียนสามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
2.3 นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

3. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 
 นักเรียนสามารถใช้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการ
อธิบายรูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานในลักษณะการจัดป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตระหนักถึง
ความร้ายแรงของการทุจริต และมีจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีป้องกันและต่อต้านการทุจริต เป็นผู้มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต การมีจิตสาธารณะ มีความเป็นธรรมทางสังคม แสดงออกทางการกระท าอย่าง
รับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง 
 1)  ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest) 
 2) ความสัมพันธ์ระหว่าง “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม” 
“จริยธรรม” และ “การทุจริต 
 3) รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 1) ความสามารถในการสื่อสาร  
      (ทักษะการวิเคราะห ์ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ ทักษะการน าความรู้ไปใช้) 
 2) ความสามารถในการคิด 
      (วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป) 
 3) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
 1) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีจิตสาธารณะ มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
 2) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
3) มีความเป็นธรรมในสังคม 
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4. กิจกรรมการเรียนรู้  
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้ วิธีสอนแบบ  สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ 
 1.นักเรียนดูวีดีทัศน์เกี่ยวกับเรื่องการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมาให้ดู

และช่วยกันวิเคราะห์ข่าวคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ วชิรพยาบาลโดนฟ้องฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ
หน้าที่โดยทุจริต น าทรัพย์สินของหลวงไปใช้ส่วนตัว  ว่า การกระท าใดเป็นการกระท าที่เป็น
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ต่อส่วนรวมและขัดกันอย่างไร  
2.นักเรียนแต่ละคนจะแสดงความคิดเห็นพร้อมอธิบายเหตุผลแตกต่างกันไป ครูร่วมอภิปรายว่าเป็น
การใช้อ านาจหน้าที่ที่ผิด 

 3. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม (ชุมชน 
สังคม)   

 4. ครูอธิบายให้นักเรียนรู้ ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest) พร้อมทั้งเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจถึงรูปแบบและ
ความสัมพันธ์ระหว่าง “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม” “จริยธรรม” และ 
“การทุจริตของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 

ขั้นที่ ๒ ส ารวจค้นหา 
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน ตามความสมัครใจให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้

เรื่อง รูปแบบและความสัมพันธ์ระหว่าง “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม” 
“จริยธรรม” และ “การทุจริตของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 

 จากใบความรู้อินเทอร์เน็ตแล้วน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาอภิปรายในชั้นเรียนร่วมกัน 
ขั้นที่ 3   อธิบายความรู้ 
 1. สมาชิกแต่ละกลุ่มน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรื่อง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ

ประโยชน์ส่วนรวม (ชุมชน สังคม) มาอธิบายให้สมาชิกคนอ่ืนๆ ภายในกลุ่มฟัง ในประเด็นต่อไปนี้ 
  1) ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์

ส่วนรวม (Conflict of interest) 
  2) ความสัมพันธ์ระหว่าง “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม” 

“จริยธรรม” และ “การทุจริต 
  3) รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
  4) การกระท าที่เป็นประโยชน์ส่วนตน 
  5) การกระท าที่เป็นประโยชน์ส่วนรวม 
 2. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด   
ขั้นที่ 4   ขยายความเข้าใจ 
 1. สมาชิกในกลุ่มร่วมกันท าใบงานที่ ๑ เรื่อง ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว่าง

ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest) 
 2) สมาชิกในกลุ่มร่วมกันท าใบงานที่ ๒ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน

ตนกับประโยชน์ส่วนรวม” “จริยธรรม” และ “การทุจริต 
 3) สมาชิกในกลุ่มร่วมกันท าใบงานที่ ๓ เรื่องรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ

ประโยชน์ส่วนรวม 
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 4) สมาชิกในกลุ่มร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขค าตอบในใบงานที่ 1-๓ 
 5) นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด   
ขั้นที่ 5   ตรวจสอบผล 
 1. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยค าตอบในใบงานโดยให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มเป็นผู้ตรวจสอบความ

ถูกต้อง 
 2. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหาข่าวเกี่ยวกับบุคคลที่มีการกระท าที่สอดคล้องกับการปฏิบัติ

ตนตามสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทยผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนตน 
5.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

  1) เอกสารประกอบค าบรรยาย(ppt) 
  ๒) วีดีทัศน์ เรื่องMOST –The Bridge v.2 ไทย  
  ๓) Paoboonjin (รับทรัพย์สิน+เป็นคู่สัญญา)  

๔) ข่าวตะลึงเบญจมฯเมืองคอนขึ้นป้ายยกเลิกเด็กฝากเข้าเรียน/ข่าวจากเว็บ 
DMCTODAY 
๕) วีดีทัศน์รู้ทันการโกง ตอนผลประโยชน์ทับซ้อน ภัยเงียบท าลายชาติ/สถาบัน
พระปกเกล้า 

5. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 

๑) ตรวจใบงานเรื่องรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม 

๒) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
๓) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
๔) สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน 

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
๑) ตรวจใบงานเรื่องรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม                                                                                                                                                                                                                                   
๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล                                                                      
๓) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม                                                                             
๔) แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 

๑) ตรวจใบงานที่ 1- ๓ ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
๒) ตรวจแบบบันทึกการอ่าน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
๓) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
๔) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
๕) สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างานระดับคุณภาพ 2 ผ่าน 
เกณฑ ์
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6. บันทึกหลังสอน 
 
 ............................................................................................................................. ............................ 

...................................................................................................... ........................................................................ 

............................................................................................................................. ................................................. 

..................................................................................................................................... ......................................... 

......................................................................................... .................................................................. ................... 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
(.................................................) 

 
7. ภาคผนวก 

- ใบความรู้ 
- ใบงาน 
- แบบสังเกต 
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ใบงาน เรื่อง รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามโดยศึกษาหาค าตอบจากใบความรู้แล้วให้
นักเรียนน ามาเขียนเป็นแผนผังความคิด(Mind Mapping) 
กลุ่มท่ี1. ทฤษฏีความหมายและรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
กลุ่มท่ี2. ความส าพันธ์ระหว่าง “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
กลุ่มท่ี3. รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 

 
 (Mind Mapping) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 72 - 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย  ในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน 
 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 
1.ให้ข้อมูลที่
ถูกต้องและ
เป็นจริง 

2.ปฏิบัติตาม
โดยค านึงถึง
ความถูกต้อง 
ละอาย เกรง
กลัว ต่อการ
กระท าผิด           

 

3.ปฏิบัติตน
ต่อผู้อื่นด้วย
ความซื่อสัตย์ 

4.ไม่หา
ผลประโยชน์
ในทางท่ีไม่

ถูกต้อง 

รวม
คะแนน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐    
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 
 
 

        (ลงชื่อ)...................................ครผูู้ประเมิน 

(…………………………………………………) 

                                                            ............../................./............. 

 

 

 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม  
“ซื่อสัตย์สุจริต” 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

กลุ่มท่ี…….......... 
ค าชี้แจง  ครสูอนสังเกตการท างานของนักเรียน  โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

 
พฤติกรรม ความสนใจ 

ในการเรียน 
การมีส่วน 
ร่วมแสดง 
ความคิด 

เห็นในการ 
อภิปราย 

การรับฟัง 
ความคิด 
เห็นของผู้ 

อื่น 

การตอบ 
ค าถาม 

ความรับผิด 
ชอบต่องาน 
ที่ได้รับมอบ 

หมาย 

รวม 
คะแนน 

เลขที่ 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 10 
1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 

10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 

 

 เกณฑ์การประเมิน 

 ให้คะแนน 0-4 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
 ให้คะแนน 5-7 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 ให้คะแนน 8-10 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 
       ลงชื่อ…………………………………………………… 

                   (…………………………………………………..) 
        ผู้ประเมิน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที ่๑ ชื่อหนว่ย   การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชนส์่วนรวม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง  ผลประโยชน์ทับซ้อน (ชุมชน สังคม)           เวลา ๑ ชั่วโมง 

1. ผลการเรียนรู้  
1.19 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
1.20 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
1.21 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนการแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
2.2 นักเรียนสามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
2.3 นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

3. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน  (conflict of interest) 
              ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน์ (conflict of interest) คือ 
สถานการณ์ที่บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งอันเป็นที่ไว้วางใจ ( เช่น ทนายความ นักการเมือง ผู้บริหาร หรือ 
ผู้อ านวยการของบริษัทเอกชน หรือ หน่วยงานรัฐ) เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัว
กับผลประโยชน์ทางวิชาชีพ (professional interests) อันส่งผลให้ เกิดปัญหาที่เขาไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง / ไม่ล าเอียงผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน อาจส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจที่
มีต่อบุคคลผู้นั้น ว่าเขาจะสามารถปฏิบัติงานตามต าแหน่งให้อยู่ในครรลองของคุณธรรมจริยธรรมได้
มากน้อยเพียงใด 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อ
เกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติ มิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรร
มาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 
 ๑) ความหมายและประเภทของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
๒) รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
๓) การกระท าที่อยู่ในข่ายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔) ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 
๕) รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
๖) การรับผลประโยชน์ 
๗) กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
8) แนวทางการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
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3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 1) ความสามารถในการสื่อสาร  
     (ทักษะการวิเคราะห ์ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ ทักษะการน าความรู้ไปใช้) 
 2) ความสามารถในการคิด 
     (วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป) 
 3) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
 1) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน  มีจิตสาธารณะ มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

4. กิจกรรมการเรียนรู้  
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้ วิธีสอนแบบ  สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ 
 1. ดูวีดีทัศน์ข่าวและสื่อการสอนประกอบค าบรรยาย(ppt)ที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและช่วยกัน

วิเคราะห์ข่าวว่า ผลประโยชน์ทับซ้อนคืออะไร มีลักษณะการกระท าใดเป็นการกระท าที่เป็น
ผลประโยชน์ทับซ้อน  รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างไร ประเภทและรูปแบบของ
ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างไร การรับผลประโยชน์ผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 

 จัดการเรียนการสอนโดยการบรรยาย ฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการกรณีความผิดที่
กระท าเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และศึกษากรณีตัวอย่างของปัญหาที่เกิดข้ึนในวีดีทัศน์ 

 ๒. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  (conflict of interest) (ชุมชน สังคม) 
 3.  ครูอธิบายพร้อมทั้งเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจถึงความรู้ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนว่า 

ผลประโยชน์ทับซ้อนคืออะไร มีลักษณะการกระท าใดเป็นการกระท าที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน  
รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างไร ประเภทและรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนเป็น
อย่างไร การรับผลประโยชน์ / ผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน แนวทางการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 

   ขั้นที่ ๒ ส ารวจค้นหา 
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน ตามความสมัครใจนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง 

เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนว่า ผลประโยชน์ทับซ้อนคืออะไร มีลักษณะการกระท าใดเป็นการกระท า
ที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน  รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างไร ประเภทและรูปแบบของ
ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างไร การรับผลประโยชน์/ผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนจากใบความรู้และ หนังสือ
ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ อินเตอร์เน็ต แล้วน าความรู้ที่ได้จาก
การศึกษามาอภิปรายในชั้นเรียนร่วมกัน 

 2. นักเรียนตอบค าถามจากการดูวีดีทัศน์ 
ขั้นที่ 3   อธิบายความรู้ 
 1. สมาชิกแต่ละกลุ่มน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน  (ชุมชน สังคม)  มา

อธิบายให้สมาชิกคนอ่ืนๆ ภายในกลุ่มฟัง ในประเด็นต่อไปนี้ 
  ๑) ความหมายและประเภทของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
  ๒) รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
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  ๓) การกระท าที่อยู่ในข่ายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๔) ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๕) รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๖) การรับผลประโยชน์ 
  ๗) กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๗) แนวทางการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด   
ขั้นที่ 4   ขยายความเข้าใจ 
 1. สมาชิกในกลุ่มร่วมกันท าใบงานที่ ๑ เรื่อง ความหมายและประเภทของการขัดกันระหว่าง

ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม(Conflict of interest) 
 2.สมาชิกในกลุ่มร่วมกันท าใบงานที่ ๒ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๓. สมาชิกในกลุ่มร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขค าตอบในใบงานที่ 1-2 
 ๔. นักเรียนตอบค าถามจากใบงานที่1และใบงานที่2 
ขั้นที่ 5   ตรวจสอบผล 
 1. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยค าตอบในใบงานที่ ที่ 1 -๒โดยให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มเป็นผู้

ตรวจสอบความถูกต้อง 
 2. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหาข่าวเกี่ยวกับบุคคลที่มีการกระท าที่สอดคล้องกับการปฏิบัติ

ตนตามสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทยผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนตนและคน
ที่เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1) เอกสารประกอบค าบรรยาย(ppt) 
 ๒) รู้ทันการโกง ตอนผลประโยชน์ทับซ้อน ภัยเงียบท าลายชาติ/สถาบันพระปกเกล้า 
 ๓) Paoboonjin (รับทรัพย์สิน+เป็นคู่สัญญา)  
 ๔) นิมนต์ยิ้มเดลี่ คนดีไม่คอร์รัปชัน ตอน ท าบุญบูรณะ
วัด/https://www.youtube.com/watch?v=wv69Dr4DyiUจาก สนง.ปปช. 
 ๕) นิมนต์ยิ้มเดลี่ คนดีไม่คอร์รัปชันตอน แป๊ะเจี้ย ตอน ส่งเสริมลูกน้อง 
 ๖) UNDP Thailand Anti–CorruptionAnimation คอรัปชั่นฉันไม่ขอรับ/ UNDP 
 ๗) เรื่อง การไม่ยอมรับและการจัดการการทุจริต/TI ฮังการี 

5. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 

๑) ตรวจใบงาน ที่ 1-๒ 
2) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบประเมินใบงานที่ 1-๒                                                                                                                                                                                                                                   
  2) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล                                                                       
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 5.3 เกณฑ์การตัดสิน 

๑) ตรวจใบงานที่ 1-๒ ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
๒) ตรวจแบบบันทึกการอ่าน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
๓) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
๔) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
๕) สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

  
6. บันทึกหลังสอน 

 
 ............................................................................................................................. ............................ 

................................................................................................... ........................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .................................................................... ......................... 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
(.................................................) 

 
7. ภาคผนวก 

- ใบความรู้ 
- ใบงาน 
- แบบสังเกต 
- แบบประเมินผลงาน 
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ใบงานที่ ๑ เรื่อง ความหมายและประเภทของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
(Conflict of interest) 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามโดยศึกษาหาค าตอบจากใบความรู้แล้ว
ให้นักเรียนน ามาเขียนเป็นแผนผังความคิด(Mind Mapping) 
 1. ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
     (Mind Mapping) 
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ใบงานที่ ๒ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามโดยศึกษาหาค าตอบจากใบความรู้ 
 ๑. ประเภทและรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๒. ผลประโยชน์ทับซ้อนมีความหมายว่าอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. การกระท าที่อยู่ในข่ายของผลประโยชน์ทับซ้อนมีลักษณะอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๔. การรับผลประโยชน์และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนมีอะไรบ้างจง
ยกตัวอย่าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๕. แนวทางการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนมีอะไรบ้าง จงยกตัวอย่าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย  ในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน 
 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 
1.ให้ข้อมูลที่
ถูกต้องและ
เป็นจริง 

2.ปฏิบัติตาม
โดยค านึงถึง
ความถูกต้อง 
ละอาย เกรง
กลัว ต่อการ
กระท าผิด           

 

3.ปฏิบัติตน
ต่อผู้อื่นด้วย
ความซื่อสัตย์ 

4.ไม่หา
ผลประโยชน์
ในทางท่ีไม่

ถูกต้อง 

รวม
คะแนน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐    
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 
 
 

        (ลงชื่อ)...................................ครูผู้ประเมิน 

(…………………………………………………) 

                                                            ............../................./............. 

 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม  
“ซื่อสัตย์สุจริต” 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

กลุ่มท่ี…….......... 
ค าชี้แจง  ครสูอนสังเกตการณ์ท างานของนักเรียน  โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

 
พฤติกรรม ความสนใจ 

ในการเรียน 
การมีส่วน 
ร่วมแสดง 
ความคิด 

เห็นในการ 
อภิปราย 

การรับฟัง 
ความคิด 
เห็นของผู้ 

อ่ืน 

การตอบ 
ค าถาม 

ความรับผิด 
ชอบต่องาน 
ที่ได้รับมอบ 

หมาย 

รวม 
คะแน

น 

เลขที่ 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 10 
1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 

10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 

 
 เกณฑ์การประเมิน 

 ให้คะแนน 0-4 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
 ให้คะแนน 5-7 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 ให้คะแนน 8-10 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 
    ลงชื่อ…………………………………………………… 

(…………………………………………………..) 
ผู้ประเมิน 
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ใบความรู้ที่ ๑ ความหมายและประเภทของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
 ผลประโยชน์มี ๒ อย่าง คือ ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ถ้าเราจะคิดถึงประโยชน์เพียงแง่
เดียว คือ ประโยชน์ของเราส่วนตัว ต่างคนต่างก็ต้องการประโยชน์ส่วนตัว แล้วจะเป็นประโยชน์ส่วนรวมได้
อย่างไร 
            เพราะฉะนั้นประโยชน์ของส่วนตัวกับประโยชน์ของส่วนรวมก็จะต้องสอดคล้องกัน คือ ประโยชน์
ของเราก็จะต้องเกี่ยวข้องกับประโยชน์ของคนอ่ืนด้วย ไม่ใช่ว่าเราได้ประโยชน์แล้วคนอ่ืนเสียประโยชน์ แล้ว
ประโยชน์ส่วนรวมเสียไป แล้วจะท าให้เรานั้นได้ประโยชน์อยู่คนเดียวนั้น เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ 
            เพราะฉะนั้นประโยชน์ที่แท้จริง คือ ประโยชน์ส่วนรวมก็ต้องมาจากประโยชน์ส่วนตัวของแต่ละคน
ด้วย ถ้าแต่ละคนได้รับประโยชน์ส่วนตัวหมดทุกคน ก็ท าให้ส่วนรวมได้รับประโยชน์นั้นด้วย ถ้าประโยชน์
ส่วนตัวนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
            เพราะฉะนั้นก่อนอื่นต้องเข้าใจว่า ประโยชน์ของเราส่วนตัวท าให้ส่วนรวมได้ประโยชน์หรือเปล่า หรือ
ถ้าประโยชน์ส่วนตัวของเรานั้น ไม่ท าให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมเลย อันนั้นก็ไม่มีทางส าเร็จได้ แต่ถ้า
ประโยชน์ของเราซึ่งเป็นส่วนตัว เป็นประโยชน์ของส่วนรวมด้วย ต่างคนต่างช่วยกัน ท าให้ได้ทั้งประโยชน์
ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตัวด้วย อันนั้นก็จะได้ประโยชน์ทั้ง ๒ ฝ่าย 
            แต่ก่อนที่จะถึงขั้นนี้ได้ ก็จะต้องมีความขัดแย้งหรือมีปัญหา เพราะว่าคนเราคิดไม่เหมือนกัน 
เพราะฉะนั้นก่อนอ่ืนก็จะต้องเริ่มด้วย มีความจริงใจต่อประโยชน์ส่วนรวม เมื่อมีความจริงใจต่อประโยชน์
ส่วนรวม ก็รับฟังความเห็นของคนอ่ืน ไม่ใช่ความเห็นของตนเองเท่านั้น เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมจริงๆ 
 
ใบความรู้ที ่๒ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict Of Interests)  
 ประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการ
ทุจริตประพฤต ิมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประเทศ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการใน
การป้องกันปัญหา ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการ ดังปรากฏในหมวด ๒ ข้อ ๓ (๓) 
ข้อ ๕(๑),(๒),(๓),(๔) ข้อ ๖(๑),(๒),(๓) ข้อ ๗(๔),(๕) ข้อ ๘(๕) ข้อ ๙(๑) เป็นต้น ความหมาย : ส านักงาน ก.พ. 
สถานการณ์หรือการกระท าของบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร)  มี
ผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้น การ
กระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา 
จนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใดพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ ที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึง
ประโยชน์ ของตนเองหรือพวกพ้อง มูลเหตุปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจาก
การพัฒนาการทางการเมืองไทยเปลี่ยนไป จากเดิมที่นักการเมืองและ  นักธุรกิจเป็นบุคคลคนละกลุ่มกัน 
กล่าวคือในอดีต นักธุรกิจต้องพ่ึงพิงนักการเมือง เพ่ือให้นักการเมืองช่วยเหลือ  สนับสนุนธุรกิจของตน ซึ่งใน
บางครั้งสิ่งที่นักธุรกิจต้องการนั้น มิได้รับการตอบสนองจากนักการเมืองทุกครั้งเสมอไป นักธุรกิจก็ต้องจ่ายเงิน
จ านวนมากแก่นักการเมือง ในปัจจุบันนักธุรกิจจึงใช้วิธีการเข้ามาเล่นการเมืองเองเพ่ือให้ตนเอง สามารถเข้ามา
เป็นผู้ก าหนดนโยบายและออกกฎเกณฑ์ต่างๆ ในสังคมได้ และที่ส าคัญคือท าให้ข้าราชการต่างๆ  ต้องปฏิบัติ
ตามค าสั่ง  
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 ผลประโยชน์ทับซ้อน ภาษาไทยใช้อยู่ ๓ อย่าง ๑. ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. ผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ผลประโยชน์ขัดกัน  
 นิยามศัพท์และแนวคิดส าคัญ ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) “ผลประโยชน์” คือ สิ่งใดๆ ที่
มีผลต่อบุคคล/กลุ่ม ไม่ว่าในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้าน
การงานหรือธุรกิจของเจ้าหน้าที่ แต่รวมถึงคนท่ีติดต่อ สัมพันธ์ด้วย เช่น เพ่ือน ญาติคู่แข่ง ศัตรูเมื่อใดเจ้าหน้าที่
ประสงค์จะให้คนเหล่านี้ได้หรือเสียประโยชน์ เมื่อนั้นก็ถือ ว่ามีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 
  ผลประโยชน์ส่วนตน มี๒ ประเภท คือ ที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และที่ไม่เกี่ยวกับเงิน (non-
pecuniary)  
๑. ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการเพ่ิมพูน  
ประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ต าแหน่งในบริษัทที่รับงานจากหน่วยงาน 
รวมถึง การได้มาซึ่งผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลดของขวัญ หรือของที่แสดง
น้ าใจไมตรีอื่นๆ 
 ๒. ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทางสังคม  
วัฒนธรรมอื่น ๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิแนวคิด มักอยู่ในรูปความล าเอียง/อคติ/เลือกที่รักมักที่ชัง 
และ มีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้ • หน้าที่สาธารณะ (public duty) 
หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ท างานให้ภาครัฐคือ การให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ ประโยชน์สาธารณะ (public 
interest) คนเหล่านี้ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ เท่านั้น แต่ยังรวมถึง
คนอ่ืน ๆ ที่ท างานให้ภาครัฐ เช่น ที่ปรึกษา อาสาสมัคร • ผลประโยชน์สาธารณะ คือประโยชน์ของชุมชน
โดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล และไม่ใช่ ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุ
ผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถให้  ความส าคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้
โดย  
- ท างานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ  
- ท างานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 
 - ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 - ให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจ ากัดขอบเขตที่  
ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการท าหน้าที่  
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการท าหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - หลีกเลี่ยงการกระท า/กิจกรรมส่วนตนที่อาจท าให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน 
 - หลีกเลี่ยงการใช้ต าแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
 - ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อ านาจหน้าที่  
- ไม่ใช้ประโยชน์จากต าแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในต าแหน่ง ขณะที่ไปหาต าแหน่งงานใหม่  
. • ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) องค์กรสากล คือ Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD) นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน   
 มี ๓ ประเภท คือ ๑. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและสาธารณะเกิดขึ้น ๒. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับ
ซ้อนที่คนเห็นว่ามีแต่จริงๆ อาจไม่มีก็ได้ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจ
น ามาซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่าการ จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่
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จะต้องประพฤติตนอย่างมีจริยธรรม เท่านั้น แต่ต้องท าให้คนอ่ืน ๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์
เช่นนั้นจริง ๓. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อน
กับ ผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต 
 • หน้าที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing interests)  
 มี๒ ประเภท ๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็น
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและ เป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจ าหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่
สามารถแยกแยะบทบาทหน้าที่ทั้งสอง ออกจากกันได้อาจท าให้ท างานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งเกิด
ความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงาน มักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ ให้
ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน หน่วยงานที่มีก าลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่
สามารถท างานบางอย่างที่คนอ่ืนๆ ท าไม่ได้คนส่วนใหญ่ ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่อง
ผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 
  ๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการท าบทบาท
หน้าที่ ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ท าให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจน ามาใช้เป็นประโยชน์แก่การท าบทบาท
หน้าที่ให้แก่ อีกหน่วยงานหนึ่งได้ผลเสียคือ ถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความล าเอียง/
อคติต่อคนบางกลุ่ม ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการ
แบบเดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจท าหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถ
น ามาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้ ความหมายและประเภทของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชน์ส่วนรวม ความขัดแย้ง (Conflict) สถานการณ์ที่ขัดกัน ไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดขึ้นเมื่อบุคคล
ไม่สามารถตัดสินใจ กระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่อง
ความคิด แนวทางปฏิบัติ หรือ ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ส่วนตน (Private Interests) เป็นผลตอบแทนที่
บุคคลได้รับ โดยเห็นว่ามีคุณค่าที่จะสนองตอบความ ต้องการของตนเองหรือของกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้อง 
ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรามีพฤติกรรมต่างๆ เพ่ือสนอง ความต้องการทั้งหลาย (เพ็ญศรี วายวานนท์
,2527:154)  
 ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ให้
ประโยชน์สุขแก่บุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะ ยังหมายรวมถึงหลัก ประโยชน์ต่อมวลสมาชิก
ในสังคม ความขดัแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict Of Interests) เป็น
สถานการณ์ท่ีบุคคลในฐานะพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าที่ในการแสวงประโยชน์
แก่ ตนเอง กลุ่มหรือพวกพ้อง ซึ่งเป็นการละเมิดทางจริยธรรม และส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อ
ประโยชน์ สาธารณะ 
 ค าอ่ืนที่มีความหมายถึงความขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ได้แก่ การมีผลประโยชน์  ทับ
ซ้อน ความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะ และรวมถึงคอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย 
คอร์รัปชั่นสีเทา  ความหมายของ (Conflict Of Interests กับ Corruption)  
-  Conflict of Interests เป็นรูปแบบหนึ่งของ Corruption แต่ระดับหรือขนาด และขอบเขต ต่างกัน 
 - Conflict of Interests น าไปสู่ Corruption ที่รุนแรงขึ้น 
 -  Conflict of Interests เกี่ยวกับการใช้อ านาจที่เป็นทางการ เชื่อมโยงกับกฎหมาย ระเบียบการปฏิบัติ และ
ส่วนที่ไม่เป็นทางการ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ขยายไปถึงเรื่องครอบครัว ต้องพิจารณา  ความสัมพันธ์ 
เช่น คู่สมรส และคนในเครือญาติ 
 รูปแบบ (Conflict Of Interests) การรับผลประโยชน์ (Accepting Benefits) ได้แก่ 
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 -  การรับของขวัญหรือของก านัลที่มีค่าอ่ืนๆ ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่  
-  การที่บริษัทสนับสนุนการเดินทางไปประชุม/ดูงานในต่างประเทศ ของผู้บริหารและอาจรวมถึงครอบครัว 
 - การที่หน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้างส านักงานจากบริษัทธุรกิจที่ติดต่อกับหน่วยงาน 
 -  เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของแถมหรือผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
-   การที่บุคคลปฏิบัติหน้าที่เอาผลประโยชน์ส่วนตัวไปพัวพันในการตัดสินใจ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อตนเอง และ
เป็นการเสียประโยชน์ของทางการ  
 การกระท าที่อยู่ในข่าย Conflict of Interests ความหมาย รับผลประโยชน์ (Accepting Benefits) 
คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากร  แล้วรับเงินจากผู้มา เสียภาษี หรือเป็น
เจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วไปรับไม้กอล์ฟจากร้านค้า เป็นต้น ใช้อิทธิพล (Influence Peddling) เป็นการเรียก
ผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่เพ่ือส่งผลที่ เป็นคุณแก่ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม  
-  ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพ่ือประโยชน์ส่วนตน (Using employer’s property for private advantage) 
ได้แก่ การใช้รถราชการ หรือใช้คอมพิวเตอร์ของราชการท างานส่วนตัว เป็นต้น  
- ใช้ข้อมูลลับของราชการ (Using confidential information) เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน แล้วรีบชิงไปซื้อ ที่
ดักหน้าไว้ก่อน  
- รับงานนอก (Outside employment or moonlighting) ได้แก่ การเปิดบริษัทหากินซ้อนบริษัทที่ตนเอง 
ท างาน เช่น เป็นพนักงานขายแอบเอาสินค้าตัวเองมาขายแข่ง หรือเช่นนักบัญชีที่รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลา 
ท างานบัญชีในหน้าที่ให้ราชการ  
- ท างานหลังออกจากต าแหน่ง (Post Employment) เป็นการไปท างานให้ผู้อ่ืนหลังออกจากงานเดิม โดยใช้
ความรู้หรืออิทธิพลที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่ชอบธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบาย และ  แผน
ของธนาคารชาติไปช่วยธนาคารเอกชนหลังเกษียณ  
 
ผลประโยชน์ทับซ้อน  (conflict of interest) 
              ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน์ (conflict of interest) คือ สถานการณ์ที่
บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งอันเป็นที่ไว้วางใจ ( เช่น ทนายความ นักการเมือง ผู้บริหาร หรือ ผู้อ า นวยการของ
บริษัทเอกชน หรือ หน่วยงานรัฐ) เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัวกับผลประโยชน์ทางวิชาชีพ 
(professional interests) อันส่งผลให้ เกิดปัญหาที่เขาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง / ไม่ล าเอียง
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน อาจส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจที่มีต่อบุคคลผู้นั้น ว่าเขาจะสามารถปฏิบัติงาน
ตามต าแหน่งให้อยู่ในครรลองของคุณธรรมจริยธรรมได้มากน้อยเพียงใด 
              ภาษาไทยใช้อยู่ 3 อย่าง คือ 
1. ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม    
2. ผลประโยชน์ทับซ้อน   
3. ผลประโยชน์ขัดกัน  
              ผลประโยชน์ทับซ้อน ความหมายของ ส านักงาน ก.พ. สถานการณ์หรือการกระท าของบุคคล (ไม่
ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร) มีผลประโยชน์ ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้น การกระท า ดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว
ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา     หรือ บางเรื่อง เป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา จนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด
พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
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               แนวคิดของวิชาการ ให้ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนไว้ 4 ประการ ดังนี้ 
1. ความหมายอย่างกว้างหมายรวมถึงการปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างต่อหน่ วยงานหรือ
องค์การหรือต่อส่วนรวมแต่ด าเนินการตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว 
และเพ่ือนฝูง  
2.ผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในหน่วยงาน ภาครัฐ องค์กรธุรกิจ สถาบันการศึกษา องค์กร
พัฒนาเอกชน และองค์กรวิชาชีพต่างๆ โดยสมารถเกิดข้ึนได้ทั้งในระดับนโยบายของชาติ หน่วยงานราชการ 
และองค์กรในระดับท้องถิ่น ดังนั้นผลประโยชน์ทับซ้อนจึงมีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่ไม่กี่ร้อยบาทไปจนถึงนับ
หมื่นล้านบาท และในบางกรณีความเสียมิได้ปรากฏออกมาในรูปของที่เป็นวัตถุโดย แต่ยังรวมถึงผลประโยชน์
มิใช่วัตถุอีกด้วย 
3. ผลประโยชน์ทับซ้อนมิได้จ ากัดเฉพาะผลประโยชน์ของ บุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมีอคติในการตัดสินใจ
หรือด าเนินการอันมุ่งตอบสนองต่อผลประโยชน์ของหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งด้วย  เช่น การที่บุคคลด ารง
ต าแหน่งซ้อนกันในสองหน่วยงาน อันก่อให้เกิดการท าบทบาทที่ขัดแย้งกัน และมีการใช้อ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานหนึ่งไปรับใช้ผลประโยชน์ของอีกหน่วยงานหนึ่ง 
4. “การฉ้อราษฎร์บังหลวง”และ“การคอร์รัปชัน เชิงนโยบาย” (Policy Corruption) ต่างก็เป็น รูปแบบหนึ่ง
ของผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากทั้งสอง รูปแบบต่างเป็นการใช้ต าแหนงหน้าที่ส าหรับมุ่งตอบสนอง ต่อ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ/หรือพรรคพวก 
สรุป ผลประโยชน์ส่วนตน กับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ขัดกัน เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่รักษาผลประโยชน์
ส่วนรวม การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ จึงต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามา เกี่ยวข้อง 
1. การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 
2. ใช้ต าแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย 
3. การรับผลประโยชน์โดยตรง 
4. การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต าแหน่งหน้าที่การงาน 
5. การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้สวนตัว 
6. การน าข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
7. การท างานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม 
8. ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ทางาน 
9. การปิดบังความผิด 
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามรัฐธรรมูนญ  
1. มาตรการคัดสรรคนดีเขาสู่ต าแหน่งทางการเมือง 
2. การก าหนดมาตรการป้องกนการทุจริตในต าแหน่ง 
3. การเพ่ิมระบบและองค์การตรวจสอบการใช้อ านาจ 
4. การมส่วนรวมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 การก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในต าแหน่ง 
- การมีประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ขัดกัน 
- การให้แสดงบัญชีทรัพย์และหนี้สิน 
- การใช้หลักโปร่งใสในการใช้อ านาจ 
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แนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(1) หลักนิติธรรม 
(2) หลักคุณธรรม 
(3) หลักความโปร่งใส 
(4) หลักการมีส่วนรวม 
(5) หลักความรับผิดชอบ 
(6) หลักความคุ้มค่า 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วย   การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน (ชุมชน สังคม)           เวลา ๑ ชั่วโมง 
 

1. ผลการเรียนรู้  
1.22 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
1.23 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
1.24 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
2.2 นักเรียนสามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
2.3 นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

3. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน์ (conflict of interest) คือ 
สถานการณ์ที่บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งอันเป็นที่ไว้วางใจ ( เช่น ทนายความ นักการเมือง ผู้บริหาร หรือ 
ผู้อ านวยการของบริษัทเอกชน หรือ หน่วยงานรัฐ) เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัว
กับผลประโยชน์ทางวิชาชีพ (professional interests) อันส่งผลให้ เกิดปัญหาที่เขาไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง / ไม่ล าเอียงผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน อาจส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจที่
มีต่อบุคคลผู้นั้น ว่าเขาจะสามารถปฏิบัติงานตามต าแหน่งให้อยู่ในครรลองของคุณธรรมจริยธรรมได้
มากน้อยเพียงใด 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อ
เกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติ มิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรร
มาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 
 1ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2) ตัวอย่างประโยชน์ทับซ้อน 
 3) รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๔) การรับประโยชน์ต่างๆ 
 ๕) แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 1) ความสามารถในการสื่อสาร  
        1) ทักษะการวิเคราะห์ 2) ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ 3) ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 
 2) ความสามารถในการคิด 
     (วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป) 
 3) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
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3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
 1) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีจิตสาธารณะ มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
 

4. กิจกรรมการเรียนรู้  
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้ วิธีสอนแบบ  สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ 
 1. ครูน าวีดีทัศน์ข่าวและสื่อการสอนประกอบค าบรรยาย (ppt) เกี่ยวกับรูปแบบของผลประโยชน์ทับ

ซ้อนให้นักเรียนดูและช่วยกันวิเคราะห์ข่าวว่า การกระท าใดเป็นการกระท าเป็นลักษณะของ
ผลประโยชน์ทับซ้อน รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน และให้นักเรียนศึกษากรณีตัวอย่างของปัญหา
ที่เกิดขึ้น  

 2.นักเรียนแต่ละคนแสดงความคิดเห็นพร้อมอธิบายเหตุผล ครูร่วมอภิปรายว่ารูปแบบใดเป็นการใช้
อ านาจหน้าที่ที่ผิด 

 3. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน(ชุมชน สังคม) 
 4.  ครูอธิบายเกี่ยวกับรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนพร้อมทั้งเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจถึงรูปแบบ

ของผลประโยชน์ทับซ้อนว่ามีลักษณะอย่างไร 
   ขั้นที่ ๒ ส ารวจค้นหา 
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน ตามความสมัครใจนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาเรื่อง 

รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนจากใบความรู้และหนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติมจากห้องสมุด และ
แหล่งข้อมูลสารสนเทศ อินเตอร์เน็ต แล้วน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาอภิปรายในชั้นเรียนร่วมกัน 

 2. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
ขั้นที่ 3   อธิบายความรู้ 
 3.1 สมาชิกแต่ละกลุ่มน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรื่องรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน (ชุมชน 

สังคม) มาอธิบายให้สมาชิกคนอ่ืนๆ ภายในกลุ่มฟัง ในประเด็นต่อไปนี้ 
  1)ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 
  2) ตัวอย่างประโยชน์ทับซ้อน 
  3) รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๔) การรับประโยชน์ต่างๆ 
  ๕) แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด   
ขั้นที่ 4   ขยายความเข้าใจ 
 1. สมาชิกในกลุ่มร่วมกันท าใบงานเรื่องรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. สมาชิกในกลุ่มร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขค าตอบในใบงานที่ครูแจกให้ 
 3. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด   
ขั้นที่ 5   ตรวจสอบผล 
 1. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยค าตอบในใบงานโดยให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มเป็นผู้ตรวจสอบความ

ถูกต้อง 
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มหาข่าวเกี่ยวกับบุคคลที่มีการกระท าที่แสดงถึงการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
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4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

 1) เอกสารประกอบค าบรรยาย(ppt) 
 ๒) เรื่องMOST –The Bridge v.2 ไทย  
 ๓) Paoboonjin (รับทรัพย์สิน+เป็นคู่สัญญา)  
 ๔) ข่าวตะลึงเบญจมฯเมืองคอนขึ้นป้ายยกเลิกเด็กฝากเข้าเรียน/ข่าวจากเว็บ DMCTODAY 
 ๕) รู้ทันการโกง ตอนผลประโยชน์ทับซ้อน ภัยเงียบท าลายชาติ/สถาบันพระปกเกล้า 

5.การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 

๑) ตรวจใบงาน  
๒) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) ใบงานเรื่องรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                                                                                                                                                                   
  ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล                                                                      
  ๓) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม                                                                             
 5.3 เกณฑ์การตัดสิน 

๑) ตรวจใบงานรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
๒) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
๓) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 
6.บันทึกหลังสอน 
 
 ............................................................................................................................. ............................ 

...................................................................................................... ........................................................................ 

............................................................................................................................. ................................................. 

..................................................................................................................................... ......................................... 

............................................................................................................................. ................................................. 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
(.................................................) 
 

7. ภาคผนวก 
- ใบความรู้ เรื่อง รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
- ใบงาน เรื่อง รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนรายบุคคล 
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ใบงานเรื่องรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามโดยศึกษาหาค าตอบจากใบความรู้ 
 
 1)ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อนมีกี่ประเภท อะไรบ้าง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2)ให้นักเรียนยกตัวอย่างประโยชน์ทับซ้อนจากข่าวและคลิปวีดีโอที่นักเรียนค้นคว้ามา ๑ ตัวอย่าง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3) รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนมีกี่รูปแบบอะไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๔) การรับประโยชน์ต่างๆจากผลประโยชน์ทับซ้อนมีอะไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๕) แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนมีอะไรบ้างจงยกตัวอย่าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย  ในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน 
 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 
1.ให้ข้อมูลที่
ถูกต้องและ
เป็นจริง 

2.ปฏิบัติตาม
โดยค านึงถึง
ความถูกต้อง 
ละอาย เกรง
กลัว ต่อการ
กระท าผิด           

 

3.ปฏิบัติตน
ต่อผู้อื่นด้วย
ความซื่อสัตย์ 

4.ไม่หา
ผลประโยชน์
ในทางท่ีไม่

ถูกต้อง 

รวม
คะแนน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐    
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 
 
 

        (ลงชื่อ)...................................ครูผู้ประเมิน 

(…………………………………………………) 

                                                            ............../................./............. 

 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม  
“ซื่อสัตย์สุจริต” 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

กลุ่มท่ี…….......... 
ค าชี้แจง  ครสูอนสังเกตการท างานของนักเรียน  โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

 
พฤติกรรม ความสนใจ 

ในการเรียน 
การมีส่วน 
ร่วมแสดง 
ความคิด 

เห็นในการ 
อภิปราย 

การรับฟัง 
ความคิด 
เห็นของ    

ผู้อื่น 

การตอบ 
ค าถาม 

ความรับผิด 
ชอบต่องาน 
ที่ได้รับมอบ 

หมาย 

รวม
คะแนน 

เลขที่ 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 10 
1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 

10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 

 
 เกณฑ์การประเมิน 

 ระดับ 2 หมายถึง แสดงพฤติกรรมอย่างชัดเจน 
 ระดับ 1 หมายถึง แสดงพฤติกรรมบางครั้ง 
 ระดับ 0 หมายถึง  ไม่แสดงพฤติกรรม 
 
 

ลงชื่อ…………………………………………………… 
(…………………………………………………..) 

ผู้ประเมิน 
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ใบความรู้ เรื่อง รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 
-  การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 
- ใช้ต าแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย 
- การรับผลประโยชน์โดยตรง 
- การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต าแหน่งหน้าที่การงาน 
- การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 
- การน าข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
- การท างานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม 
-  ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ท างาน 
-  การปิดบังความผิด 
ตัวอย่างประโยชน์ทับซ้อน 
- หาประโยชน์ให้ตนเอง 
- รับประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่ 
- ใช้อิทธิพลเรียกผลตอบแทน 
- ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพ่ือประโยชน์ของตน 
- ใช้ข้อมูลความลับ เพ่ือแสวงประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง 
- รับงานนอก แล้วส่งผลเสียให้งานในหน้าที่ 
- ท างานหลังออกจากต าแหน่งและเอ้ือประโยชน์ต่อบริษัท 
- การให้ของขวัญ ของก านัล เพ่ือหวังความก้าวหน้า 
- ให้ทิปพนักงานโรงแรมเพ่ือหวังการบริการที่ดีกว่าลูกค้ารายอื่น 
- ช่วยให้ญาติมิตรท างานในหน่วยที่ตนมีอ านาจ 
- ชื้อขายต าแหน่ง จ่ายผลประโยชน์ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของตน รูปแบบของประโยชน์ทับซ้อน 
การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting Benefit) 
- การท าธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือการเป็นคู่สัญญา 
- การท างานหลังเกษียณ (Post-employment) 
- การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) 
- การใช้ข้อมูลภายใน (Inside information) 
- การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-barreling) 
การรับประโยชน์ต่างๆ 
- การรับของขวัญจากบริษัทต่างๆ 
- บริษัทสนับสนุนค่าเดินทางไปดูงานต่างประเทศ 
- หน่วยราชการรับเงินบริจาคจากธุรกิจที่เป็นลูกค้าของหน่วยงาน 
- ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดชื้อจัดจ้าง 
 - การที่คณะกรรมการกู้เงินจากสถาบันการเงินในการก ากับดูแล 
 - การที่คณะกรรมการฝากญาติพ่ีน้องหรือคนที่คุ้นเคยเข้าท างานในรัฐวิสาหกิจที่ตนก ากับดูแลอยู่ 
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ประโยชน์อันค านวณเป็นเงินได้ 
-  การปลดหนี้หรือการลดหนี้ให้เปล่า 
-  การให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย  
- การเข้าค้ าประกันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม  
-  การให้ค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทน  
-  การขาย การให้เช่าชื้อทรัพย์สิน เกินมูลค่าท่ีเป็นจริงตามที่ปรากฏเห็นในท้องตลาด 
 - การใช้สถานที่ ยานพาหนะ หรือทรัพย์สิน โดยไม่คิดค่าเช่าหรือค่าบริการน้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอ่ืน โดยปกติ
ทางการค้า  
-  การให้ใช้บริการโดยไม่คิดค่าบริการ หรือคิดค่าใช้บริการน้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอ่ืน โดยปกติทางการค้า 
 -  การให้ส่วนลดในสินค้า หรือทรัพย์สินที่จ าหน่าย โดยการให้ส่วนลดมากกว่าที่ให้กับบุคคลอ่ืน  โดยปกติทาง
การค้า  
-  การให้เดินทาง หรือขนส่งบุคคล หรือสิ่งของโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าบุคคลอ่ืน  โดย
ปกติทางการค้า 
 -  การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพ หรือการบันเทิงอ่ืน ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่คิดกับ  
บุคคลอื่น โดยปกติทางการค้า ข้าราชการประจ า กิจกรรมที่มีความเสี่ยง 
 - การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 -  การรับงานนอกหรือการท าธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน 
 - การท างานหลั งเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสั ง กัดเดิม                               
- การน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ ามันด้วย 
- การน าบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพ่ือการส่วนตัว 
- การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจ า  
- การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้แก่ญาติแล้วน ายาไปใช้ที่คลินิคส่วนตัว  
- การรับประโยชน์จากระบบการล็อกบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกลุ่มวิชาชีพที่
เกี่ยวกับการ ตรวจสอบ ประเมินราคาและการจัดซื้อจัดจ้าง 
 - การก าหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทของตนหรือของพวกพ้อง 
ได้เปรียบหรือชนะในการประมูล  
-  การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูลหรือการจ้าง เหมา 
รวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้าหรือพ้นก าหนดการ  ยื่นใบเสนอ
ราคา เป็นต้น  
ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด  โดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๑๐๓)  
ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้ 
 (๑) จากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป 
 (๒) จากบุคคลอื่นราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนที่มีมูลค่าเกินกว่า ๓,๐๐๐ บาทโดยมีความจ าเป็นต้องรับเพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ ต้องแจ้ง
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานโดยทันทีที่สามารถกระท าได้ 
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หากมีความจ าเป็นต้องรับเพราะเพื่อรักษาไมตรี...จะท าอย่างไร 
 แจ้งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ วินิจฉัย 
 มีเหตุผล รับได้ - รับไว้  
 ไม่เหตุควรรับ - ส่งคืน ส่งคืนไม่ได้ มอบให้ส่วนราชการ  
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๒๒  
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ ได้รับอนุญาตจาก  
คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการเรี่ยไรซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้องไม่กระท าการ  
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ใช้หรือแสดงต าแหน่งหน้าที่ให้ปรากฏในการด าเนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาด้วยสิ่งพิมพ์ตาม
กฎหมาย ว่าด้วยการพิมพ์ หรือสื่ออย่างอ่ืนหรือด้วยวิธีการอ่ืนใด  
(๒) ใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลใดช่วยท าการเรี่ยไรให้หรือกระท าในลักษณะให้ผู้
นั้นอยู ่ในภาวะจ ายอมไม่สามารถปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยท าการเรี่ยไรไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน  
 “ความขัดแย้ง ระหว่าง บทบาท” (Conflict of roles) หมายความว่า บุคคลด ารงต าแหน่งที่มี
บทบาทสองบทบาทขัดแย้งกัน เช่น นายสมชายเป็นกรรมการสอบ คัดเลือกบุคคลเข้าท างาน โดยที่บุตรสาว
ของสมชายเป็นผู้สมัครสอบคนหนึ่งด้วย ซึ่งในกรณีนี้ถือว่าเกิด “การด ารง ต าแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิด
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน” แต่ในกรณีนี้ถือว่ายังมิได้น าไปสู่การกระท าความผิดแต่ ประการใด (เช่น การ
สอบคัดเลือกบุคคลยังมิได้เกิดขึ้นจริง หรือมีการสอบเกิดขึ้นแล้วแต่นายสมชายสามารถวางตัวเป็นกลาง มิได้
ช่วยเหลือ บุตรสาวของตนแต่ประการใด เป็นต้น) กระนั้นก็ตาม การด ารงต าแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิด
ปัญหา ผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าว ถือเป็นสถานการณ์ล่อแหลม ที่อาจจูงใจ/ชักน าให้เกิดการกระท า 
  เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องถอนตัวออกอย่างสมบูรณ์จากการเป็น ผู้มีส่วนในการตัดสินใจ งด
แสดง ความคิดเห็น ละเว้นจากการให้ค าปรึกษา และ งดออกเสียง (Recusal) เช่น ในกรณีที่สมชายเป็น
กรรมการสอบคัดเลือกบุคลากร เข้าท างาน โดยมีบุตรสาวของตนสมัครเข้าร่วมสอบคัดเลือก  ด้วยนั้น ซึ่งใน
สถานการณ์ เช่นนี้ สมชายจะต้องลาออกจากการเป็นกรรมการสอบคัดเลือก เพ่ือเป็นการถอนตัว ออกจากการ
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์อันหมิ่นเหม่ต่อผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างสูง  
 เคลื่อนย้ายผลประโยชน์ส่วนตัวที่ทับซ้อนอยู่ให้ออกไป (Removal) เพ่ือให้ตนเองสามารถปฏิบัติ
ภารกิจได้ โดยปราศจากอคติ วิธีการดังกล่าวนี้เป็นการปิดช่องทางมิให้เอ้ืออ านวยต่อการเกิดปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น จากกรณีตัวอย่างใน
ข้อสอง สมชาย สามารถ แก้ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนได้ โดยการขอร้องให้บุตรสาวของตนถอนตัว ออกจาก
การสอบ เพ่ือให้สมชายสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสอบคัดเลือก  
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามรัฐธรรมนูญ  
 -  มาตรการคัดสรรคนดีเข้าสู่ต าแหน่งทางการเมือง 
 -  การก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในต าแหน่ง  
 -  การเพ่ิมระบบและองค์การตรวจสอบการใช้อ านาจ 
 -  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 การก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในต าแหน่ง  
-  การมีประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ทับซ้อน  
-  การแสดงบัญชีทรัพย์และหนี้สิน 



- 97 - 
 

 
 

 - การใช้หลักโปร่งใสในการใช้อ านาจ  
แนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
-  หลักนิติธรรม  
-  หลักคุณธรรม  
-  หลักความโปร่งใส 
 - หลักการมีส่วนร่วม  
-  หลักความรับผิดชอบ 
 - หลักความคุ้มค่า  
หลักธรรมาภิบาล และหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน แนวทางการป้องกันและ ปราบปรามการ
ทุจริต (ANTI CORRUPTION) 
 หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร (Good Governance) หลักคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ธรรมาภิบาล จะมีค าว่า integrity ค่านิยมของข้าราชการ I am ready  
I = Integrity มีศักดิ์ศรี (ยึดมั่นในความถูกต้อง สุจริต เที่ยงธรรม)  
A = Activeness ขยันตั้งใจท างาน (บริการ/แก้ไขปัญหา ปชช)  
M = Morality มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
 R = Relevance รู้ทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม 
 E = Efficiency มุ่งเน้นประสิทธิภาพ (คุณภาพ ดัชนี ประเมินผล)  
A = Accountability รับผิดชอบต่อผลงาน ประชาชน 
 D = Democracy มีใจ/การกระท าเป็น ประชาธิปไตย (มีส่วนร่วม โปร่งใส) 
 Y = Yield มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน เพ่ือประโยชน์สุข ของประชาชนการ 
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หน่วยที่  2    
 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต    
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แผนจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่  2    ชื่อหน่วย  ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต       ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง   การท าการบ้าน        เวลา   1   ชั่วโมง 

    1. ผลการเรียนรู้ 

1.1 มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความละอายต่อการทุจริต 

1.2ปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทนและละอายต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 

2.จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.1 นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในการท าการบ้านส่งครูตามเวลาที่ก าหนดและไม่ควรลอกเพ่ือน 

2.2 นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทนและละอายต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 

     3.สาระการเรียนรู้ 

๓.๑ ความรู้ 
 การท าการบ้านถือว่าเป็นการฝึกฝนและทบทวนบทเรียนที่เรียนมา และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือช่วยป้องกันและแก้ไขการลอกการบ้านกัน แต่ถ้าหากลอกการบ้านถือว่าเป็นการกระท าที่
ทุจริต ที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อตนเองและผู้อื่น 
๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ  
 ๑) ทักษะกระบวนการคิด 
 ๒) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 ๓) ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๓.๓ คุณลักษณะพึงประสงค์ / ค่านิยม 
 ๑) มุ่งม่ันในการท างาน 

4.กิจกรรมการเรียนรู้  

๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  
ชั่วโมงท่ี ๑ 
๑. นักเรียนดูภาพยนตร์สั้นเรื่องความลับ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการลอกข้อสอบ 
๒. นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์สั้นเรื่องความลับว่า การกระท าของคนในเรื่อง

ถูกต้องหรือไม่เพราะอะไร ถ้าเป็นนักเรียนจะกระท าเหมือนคนในเรื่องหรือไม่ 
๓. นักเรียนแบ่งกลุ่ม 3 – 5 คน แล้วร่วมกันเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการส่งการบ้าน

ช้าและไม่ลอกการบ้านของเพ่ือน 
๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานของตนเอง แล้วร่วมกันสรุปแนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ

การส่งการบ้านช้าและไม่ลอกการบ้านของเพ่ือน 
๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ”การลอกการบ้านเป็นจุดเริ่มต้นของการทุจริตซึ้งเป็นการกระท าที่ไม่

ถูกต้อง” แม้ว่าเป็นความผิดเล็กน้อยนักเรียนก็ควรมีความละอายในการลอกการบ้านของผู้อ่ืน 
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๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

 ๑.) ภาพยนตร์สั้นเรื่อง ความลับ 
5. การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วธิีการประเมิน 
 1.) ตรวจผลงานนักเรียน 
 ๒.) สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการท ากิจกรรมกลุ่ม 
  
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 1.) แบบบันทึกการตรวจผลงานนักเรียน 
 2.) แบบสังเกตการณ์พฤติกรรมของนักเรียนในการท ากิจกรรมกลุ่ม 
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
 1. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในการท ากิจกรรมกลุ่ม 
 

16 – 20     คะแนน   = 4 หมายถึง (ดีมาก) 
11 – 15    คะแนน   = 3 หมายถึง (ดี) 
6 – 10    คะแนน   = 2 หมายถึง (พอใช้) 
0 – 5      คะแนน   = 1 หมายถึง (ควรปรับปรุง) 

 
6. บันทึกหลังสอน 

 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................. ...................................
 ......................................................................................................................................................... ....... 

    ลงชื่อ.........................................................ครูผู้สอน 

            (.............................................................) 

7. ภาคผนวก 
- ภาพยนตร์สั้นเรื่อง ความลับ 
- แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการท ากิจกรรมกลุ่ม 
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในการท ากิจกรรมกลุ่ม 

เรื่อง.................................................................. 
 

 
ข้อ รายการประเมิน ระดับคะแนนแต่ละกลุ่ม 

กลุ่ม 
1 

กลุ่ม 
2 

กลุ่ม 
3 

กลุ่ม 
4 

กลุ่ม 
5 

กลุ่ม 
6 

กลุ่ม 
7 

กลุ่ม 
8 

กลุ่ม 
9 

1 ตอบค าถาม          

2 กล้าออกมาสรุป          

3 ท ากิจกรรมร่วมกัน          

4 ความสนใจเรียน          

5 อภิปรายเรื่องได้ถูกต้องตรงประเด็น          

รวม          

ประเด็น          

 
1. เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ  4 หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมได้ถูกต้องคล่องแคล่ว 

ระดับ  3 หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 

ระดับ  2 หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมได้ 

ระดับ  1 หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมได้เล็กน้อย 
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แบบประเมินผลงานนักเรียน 
ชื่อ – นามสกุล …………………………………………………………………………………………..ชั้น…………………………. 
หน่วยการเรียนรู้………กิจกรรม…………………………………………………………………………………………………….. 

 
ค าชี้แจ้ง ให้ผู้ประเมินใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

ประเด็นที่ประเมิน ผู้ประเมิน 

ตนเอง เพ่ือน คร ู

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.ตรงจุดประสงค์ท่ีก าหนด             

2. มีความถูกต้อง             

3. มีความคิดสร้างสรรค์             

4. มีความเป็นระเบียบ             

                       รวม 

รวมทุกรายการ 

เฉลี่ย 

   

 

 

 
 
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………………………… (ตนเอง) ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………………(เพ่ือน) 

 
ลงชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………… (ครู) 
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2. เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน 

 
ประเด็นที่ประเมิน คะแนน 

4 3 2 1 

1. ผลงานตรงกับจุดประสงค์ที่
ก าหนด 

ผลงานสอดคล้อง
จุดประสงค์ทุก
ประเด็น 

ผลงานสอดคล้อง
จุดประสงค์เป็น
ส่วนใหญ่ 

ผลงานสอดคล้อง
จุดประสงค์บาง
ประเด็น 

ผลงานไม่
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ 

2. ผลงานที่มีความถูกต้องสมบรูณ์ เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
ครบถ้วน 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่ 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
เป็นบางประเด็น 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานไม่ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่ 

3. ผลงานมีความคิดสร้างสรรค์ ผลงานแสดงออก
ถึงความคิด
สร้างสรรค์แปลก
ใหม่และเป็น
ระบบ 

ผลงานมีแนวคิด
แปลกใหม่แต่ยังไม่
เป็นระบบ 

ผลงานมีความ
น่าสนใจ แต่ยังไม่
มี 

ผลงานไม่แสดง
แนวคิดใหม่ 

4. ผลงานมีความเป็นระเบียบ ผลงานมีความ
เป็นระเบียบ
แสดงออกถึง
ความประณีต 

ผลงานส่วนใหญ่มี
ความเป็นระเบียบ
แต่ยังมีข้อบกพร่อง 

ผลงานส่วนใหญ่มี
ความเป็นระเบียบ
แต่มีข้อบกพร่อง
บางส่วน 

ผลงานส่วนใหญ่
ไม่เป็นระเบียบ
และมีข้อบกพร่อง 

 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 นักเรียนได้คะแนน 13 คะแนนขึ้นไปร้อยละ 80 ถือว่าผ่าน 
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ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของโรงเรียน
และสังคมไม่ละเมิดสิทธิ
ของผู้อ่ืน 

ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
ในชีวิตประจ าวันและ

รับผิดชอบในการ
ท างาน 

 

รวม
คะแนน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐    
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบัติได้ดีเป็นประจ า 
ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัติได้ดีบางครั้ง 
ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบัติได้บ้าง 
ระดับ 0 หมายถึง ไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติไม่ได้ 

         (ลงชื่อ)...................................ครูผู้สังเกต 

        (…………………………………………………) 

     ............../................./............ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

“มีวินัย” 
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แผนจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่  2    ชื่อหน่วย  ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต          ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2  เรื่อง   การท าเวร/การท าความสะอาด   เวลา   1   ชั่วโมง 

 

     1. ผลการเรียนรู้ 

1.1 มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความไม่ทนและความละอายต่อการทุจริต 
1.2 ปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทนและละอายต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 

 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.1  นักเรียนสามารถท าเวรและท าความสะอาดตามสถานที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมายด้วยความ
เต็มใจ 

 
3. สาระการเรียนรู้ 

๓.๑ ความรู้ 
 การท าเวรและการท าความสะอาดเป็นหน้าที่ที่รักเรียนทุกคนต้องรับผิดชอบและต้องปฏิบัติ
เป็นประจ าหากนักเรียนคนใดหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ละอายและ
เป็นผู้ทุจริตต่อหน้าที่ 
๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ  
 ๑.) ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ๒.) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
๓.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ / ค่านิยม 
 ๑. มีวินัย 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ / การจัดประสบการณ์ 
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  
๖. นักเรียนออกมาเล่าประสบการณ์ในการช่วยเหลือครอบครัวท างานบ้านว่าช่วยท างานอะไรบ้าง 
๗. นักเรียนเขียนงานที่ตนเองได้รับมอบหมาย เมื่ออยู่ที่บ้านและโรงเรียนลงในสมุด ครูสุ่มตัวอย่าง

นักเรียนให้ออกมาน าเสนองานของตนเอง 
๘. แบ่งกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมท าความสะอาดห้องเรียนและสังเกตว่ามีนักเรียนคนใดหลีกเลี่ยงในการ

ท างาน หรือมีครอบรับผิดชอบน้อยเพียงใด 
กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ส ารวจโต๊ะเก้าอ้ีมีรอยขีดข่วนหรือช ารุดเสียหายถูโต๊ะ เก้าอ้ี 
จัดโต๊ะเก้าอ้ี 
กลุ่มท่ี 3 และกลุ่มที่ 4 ปัดกวาดห้องเรียน และถูพ้ืน 
กลุ่มที่ 5 และกลุ่มที่ 6 ปัดฝุ่น เช็ดโต๊ะครู ชั้นวางของ ชั้นวางหนังสือ จัดหนังสือใน
ชั้นเรียนให้เรียบร้อย 
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๙. หลังจากท าความสะอาดเรียบร้อยแล้ว ครูร่วมกับนักเรียนสรุปว่า การท าเวรและท าความสะอาด
ทั้งในและนอกห้องเรียนเป็นหน้าที่ของนักเรียนทุกคนเพราะห้องเรียนและโรงเรียนเป็นของ
นักเรียนทุกคนหากนักเรียนหลีกเลี่ยงการช่วยกันท าเวรและการท าความสะอาดจะถือว่านักเรียน
เป็นคนที่เอาเปรียบคนอ่ืนหรือทุจริตต่อหน้าที่ 

๔.๒ สื่อการเรียนรู้  

 ๑) อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ไม้กวาด ไม้ถู เศษผ้า เป็นต้น 
๕ การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วธิีการประเมิน 
 1) ตรวจผลงานนักเรียน 
 ๒) สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการท ากิจกรรมกลุ่ม 
  
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 1) แบบบันทึกการตรวจผลงานนักเรียน 
 2) แบบสังเกตการณ์พฤติกรรมของนักเรียนในการท ากิจกรรมกลุ่ม 
 
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
 1. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในการท ากิจกรรมกลุ่ม 
   

16 – 20    คะแนน 4 หมายถึง ดีมาก 
11 – 15   คะแนน 3 หมายถึง ดี 
6 – 10    คะแนน 2 หมายถึง พอใช้ 
0 – 5     คะแนน 1 หมายถึง ควรปรับปรุง 

6. บันทึกหลังสอน 

 
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ...................................
 ............................................................................................................................. ................................... 

    ลงชื่อ..................................................... ....ครูผู้สอน 

            (.............................................................) 

7. ภาคผนวก 
- แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการท ากิจกรรมกลุ่ม 
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในการท ากิจกรรมกลุ่ม 
เรื่อง.................................................................. 

 
 

ข้อ รายการประเมิน ระดับคะแนนแต่ละกลุ่ม 

กลุ่ม 
1 

กลุ่ม 
2 

กลุ่ม 
3 

กลุ่ม 
4 

กลุ่ม 
5 

กลุ่ม 
6 

กลุ่ม 
7 

กลุ่ม 
8 

กลุ่ม 
9 

1 จาการตอบค าถาม          

2 จากการกล้าออกมาสรุป          

3 การท ากิจกรรมร่วมกัน          

4 ความสนใจเรียน          

5 อภิปรายเรื่องได้ถูกต้องตรงประเด็น          

รวม          

ประเด็น          

 
2. เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ  4 หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมได้ถูกต้องคล่องแคล่ว 

ระดับ  3 หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 

ระดับ  2 หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมได้ถูกต้อง 

ระดับ  1 หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมได้ถูกต้องเล็กน้อย 
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แบบประเมินผลงานนักเรียน 
ชื่อ – นามสกุล …………………………………………………………………………………………..ชั้น…………………………. 
หนว่ยการเรียนรู้………กิจกรรม…………………………………………………………………………………………………….. 

 
ค าชี้แจ้ง ให้ผู้ประเมินใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

ประเด็นที่ประเมิน ผู้ประเมิน 

ตนเอง เพ่ือน คร ู

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.ตรงจุดประสงค์ท่ีก าหนด             

2. มีความถูกต้อง             

3. มีความคิดสร้างสรรค์             

4. มีความเป็นระเบียบ             

                       รวม 

รวมทกุรายการ 

เฉลี่ย 

   

 

 

 
 
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………………………… (ตนเอง) ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………………(เพ่ือน) 

ลงชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………… (ครู) 
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2. เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน 
 

ประเด็นที่ประเมิน คะแนน 

4 3 2 1 

1. ผลงานตรงกับจุดประสงค์ที่
ก าหนด 

ผลงานสอดคล้อง
จุดประสงค์ทุก
ประเด็น 

ผลงานสอดคล้อง
จุดประสงค์เป็น
ส่วนใหญ่ 

ผลงานสอดคล้อง
จุดประสงค์บาง
ประเด็น 

ผลงานไม่
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ 

2. ผลงานที่มีความถูกต้องสมบรูณ์ เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
ครบถ้วน 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่ 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
เป็นบางประเด็น 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานไม่ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่ 

3. ผลงานมีความคิดสร้างสรรค์ ผลงานแสดงออก
ถึงความคิด
สร้างสรรค์แปลก
ใหม่และเป็น
ระบบ 

ผลงานมีแนวคิด
แปลกใหม่แต่ยังไม่
เป็นระบบ 

ผลงานมีความ
น่าสนใจ แต่ยังไม่
มี 

ผลงานไม่แสดง
แนวคิดใหม่ 

4. ผลงานมีความเป็นระเบียบ ผลงานมีความ
เป็นระเบียบ
แสดงออกถึง
ความประณีต 

ผลงานส่วนใหญ่มี
ความเป็นระเบียบ
แต่ยังมีข้อบกพร่อง 

ผลงานส่วนใหญ่มี
ความเป็นระเบียบ
แต่มีข้อบกพร่อง
บางส่วน 

ผลงานส่วนใหญ่
ไม่เป็นระเบียบ
และมีข้อบกพร่อง 

 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 นักเรียนได้คะแนน 13 คะแนนขึ้นไปร้อยละ 80 ถือว่าผ่าน 
 

 

 

 

 

 

 

 



- 110 - 
 

 
 

 
 
 
 
 

ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน 
 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของโรงเรียนและ
สังคมไม่ละเมิดสิทธิของผู้
อายน 

ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
ในชีวิตประจ าวนัและ

รับผิดชอบในการ
ท างาน 

 

รวม
คะแนน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐    
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบัติได้ดีเป็นประจ า 
ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัติได้ดีบางครั้ง 
ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบัติได้บ้าง 
ระดับ 0 หมายถึง ไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติไม่ได้       

 (ลงชื่อ)...................................ครผูู้สังเกต 

 (…………………………………………………) 

 ............../................./.......... 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม  

“มีวินัย” 
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แผนจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่  2      ชื่อหน่วย  ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต    ชั้น มัธยมศึกษาปีที่1 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง   การสอบ         เวลา   ๒   ชั่วโมง  

1.ผลการเรียนรู้ 

1.1 ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมือง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

2.จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.2  นักเรียนบอกบทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมได้ 
2.3  นักเรียนปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบของสังคมได้ 
2.4  เสนอแนวทางการปฏิบัติตนในการท าประโยชน์ต่อสังคม 

3.สาระการเรียนรู้ 

๓.๑ ความรู้ 
บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคม 

1) เคารพกติกาของสังคม 

2) ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคม 
3) มีระเบียบวินัย 

     4) มีคุณธรรม จริยธรรม 

๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด) 
 ๑) ความสามารถในการสื่อสาร  
  (อ่าน ฟัง พูด เขียน) 
 ๒) ความสามารถในการคิด 
  (วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป) 
 3) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๓.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ / ค่านิยม 
 ๑) มีวินัย 
 ๒) ซื่อสัตย์ 

4. กิจกรรมการเรียนรู้  
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  

1. ครูน า เรื่อง รับสินบน ให้นักเรียนชม และให้นักเรียนตอบค าถาม ในประเด็นต่อไปนี้ 

1) นักเรียนคิดว่าคนที่ยื่นเงินให้กับเจ้าหน้าที่เป็นคนดีหรือไม่ อย่างไร 
2) ถ้านักเรียนเป็นเจ้าหน้าที่ นักเรียนจะรับเงินหรือไม่ เพราะเหตุใด 
3) ถ้าเจ้าหน้าที่รับเงินสินบน นักเรียนคิดว่าจะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง 
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2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาอีกครั้งเพ่ือให้ได้ข้อสรุปว่าการกระท าดังกล่าวว่า
เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

3. แบ่งกลุ่มนักเรียน ออกเป็นกลุ่มละ 5-7 คน ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันคิดเกี่ยวกับคุณธรรมที่ได้จาก
การชม เช่น ความซื่อสัตย์ของเจ้าหน้าที่  ความไม่โลภ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าการ
เห็นแก่ตัว ฯลฯ 

4. แต่ละกลุ่มน าเสนอข้อมูลจากการระดมความคิดภายในกลุ่ม พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ 
5. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายข้อมูลจากการน าเสนอของแต่ละกลุ่ม ว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไร 
6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปจากการชม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมเรื่อง

ความซื่อสัตย์ 
7. ครูสร้างสถานการณ์จ าลอง “การสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1” โดยครูได้คัดเลือกและ

มอบหมายหน้าที่ให้นักเรียน 1 คน ท าการทุจริตในการสอบ (สมมติให้เป็นเด็กชาย เดชา) ซึ่งมี
เพียงครูและเด็กชายเดชาเท่านั้นที่รู้ความจริง  โดยจัดการจัดสถานการณ์ดังนี้ 

-ครูท าการทดสอบนักเรียนทั้งชั้นเรียนตามปกติ 

-ครูให้เด็กชายเดชา น ากระดาษค าตอบที่จดใส่กระดาษขึ้นมาแอบดู 

-ครูจับได้ว่า เด็กชายเดชาทุจริตในการสอบ 

8. ครูให้เพ่ือนๆในห้องช่วยกันบอกว่าพฤติกรรมของเด็กชายเดชา ว่าท าถูกต้องหรือไม่ เพราะอะไร   
ถ้าไม่ถูกต้อง มีวิธีการแก้ไขอย่างไร( โดยครูสุ่มเรียกนักเรียนทีละคน)  

9. ครูจดบันทึกพฤติกรรมและแนวทางแก้ไขของเด็กชายเดชา ที่เพ่ือนๆแต่ละคนได้เสนอความคิดมา 
10. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายพฤติกรรมและแนวทางแก้ไขแต่ละข้อว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไร  

โดยครูคอยให้ค าแนะน า เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับ 
-บทบาทหน้าที่ของตนเองในการสอบ  

-การปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ในการสอบ 

11. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท าใบงาน เรื่อง การสอบ(ความซื่อสัตย์) 
12. ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน โดยครูคอยให้ค าแนะน า 
13. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน การปฏิบัติตน

ตามระเบียบวินัยและการกระท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ 
 

๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑.) วีดีโอ เรื่อง รับสินบน 
 ๒.) ใบงาน เรื่อง การสอบ(ความซื่อสัตย์) 
  

5. การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วธิีการประเมิน 
 1.) การสังเกต 
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  - การอภิปรายแสดงความคิดเห็น และตอบค าถามของนักเรียน 
  - สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 ๒.) ตรวจใบงาน 
  
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 1.) แบบสังเกต 
 2.) แบบประเมินใบงาน 
  
 
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
 นักเรียนผ่านการประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

6. บันทึกหลังสอน 

 
 ............................................................................................................................. ...................................
 ............................................................................................... ................................................................. 

 ............................................................................................................................. ...................................
 ......................................................................................................................................................... ....... 

    ลงชื่อ.........................................................ครูผู้สอน 

            (.............................................................) 

 

 

7. ภาคผนวก 
- ใบงาน 
- แบบสังเกต 
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในการท ากิจกรรม 
ชื่อนักเรียน..................................................ชั้น................ 

 
ที ่ รายการ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 เริ่มต้นงานที่ได้รับมอบหมายทันที   

2 ท างานเสร็จเรียบร้อยตามเวลาที่ก าหนด   

3 ขอค าแนะน าจากครูหรือเพ่ือนเมื่อไม่เข้าใจ   

4 ท ากิจกรรมด้วยความสนุกสนานและเต็มใจ   

5 มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ   

6 ช่วยเหลือแนะน าเพื่อนในการท ากิจกรรมตามสมควร   

7 สนใจศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง   

 
หมายเหตุ 
1. ข้อใดที่นักเรียนปฏิบัติ ได้คะแนน 1 คะแนน ไม่ปฏิบัติ ได้คะแนน 0 คะแนน 
2. เกณฑ์การประเมินจากแบบสังเกต 

7  คะแนน  ดีมาก 
5-6 คะแนน  ดี 
3-4 คะแนน  พอใช้ 
1-2 คะแนน  ควรปรับปรุง 
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ใบงาน 
เรื่อง การสอบ(ความซื่อสัตย์)  

ชื่อ......................................................................................................................... ................. 
ให้นักเรียนตอบค าถามจากภาพที่ก าหนดให้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จากภาพ นักเรียนคิดว่าเด็กชายก าลังท าอะไร 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
. 

2. นักเรียนคิดว่า การกระท าของเด็กชายคนนี้ถูกต้องหรือไม่อย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 

3. ถ้านักเรียนเป็นเด็กชายคนนั้น นักเรียนจะท าตามแบบเด็กชายคนนั้นหรือไม่ เพราะอะไร 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 

4. ถ้านักเรียนลอกข้อสอบเพ่ือน แล้วได้คะแนนสูงๆ นักเรียนมีความภาคภูมิใจหรือไม่ เพราะเหตุใด 
........................................................................................................ ........................................................
............................................................................................................................. ................................... 

5. ถ้านักเรียนมีการสอบ นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................................... .........................................................................   
เกณฑ์การให้คะแนน  (ข้อละ 2 คะแนน) 
2 คะแนน อธิบายได้ชัดเจน ถูกต้อง ตรงประเด็น 
1 คะแนน อธิบายได้ถูกต้อง แต่ยังไม่ชัดเจน/ อธิบายได้บ้าง ตรงประเด็น 
0 คะแนน อธิบายไม่ถูกต้อง 
 
สรุปผลการประเมิน 
นักเรียนได้คะแนน 8-10 คะแนนจึงจะผ่าน 
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แผนจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่  2    ชื่อหน่วย  ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต           ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4  เรื่อง   การแต่งกาย/การเข้าแถว             เวลา   ๒   ชั่วโมง 

๑. ผลการเรียนรู้ 
1.1  ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมือง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.1  นักเรียนปฏิบัติตนในเรื่องการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษา  
2.2 นักเรียนปฏิบัติตนตามการเข้าแถวได้ถูกต้อง และมีความอายในการแซงคิวผู้อ่ืน  
 

๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 

1) ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคม ในเรื่องการแต่งการและการเข้าแถว 
2) มีระเบียบวินัย 
3) มีคุณธรรม จริยธรรม 

๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด) 
 ๑) ความสามารถในการสื่อสาร  
  (อ่าน ฟัง พูด เขียน) 
 ๒) ความสามารถในการคิด 
  (วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป) 
 3) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๓.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ / ค่านิยม 
 1) มีวินัย 
  

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ แบบโฟร์แมทซิสเต็ม (4 MAT’S Learning) 
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  
๑๐. ครูน า เรื่องการเข้าแถวรับบริการ/การเข้าแถวขึ้นรถประจ าทางของนักเรียน โรงเรียนหนองไผ่ อ.

หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์   ให้นักเรียนชม  และให้นักเรียนช่วยกันคิดวิเคราะห์ว่า บุคคลดังกล่าวมี
การกระท าที่แสดงว่าเป็นพลเมืองดีอย่างไร เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือไม่อย่างไร  โดยให้ เขียน
เป็นแผนผังความคิดรายบุคคล 

๑๑. นักเรียนยกตัวอย่าง การแต่งกาย/การเข้าแถว ของคนในสังคมปัจจุบันว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร
และหาแนวทางการแก้ปัญหา 

๑๒. นักเรียนลองนึกถึงการกระท าของตนในอดีตที่ผ่านมาว่า เคยแสดงออกถึงการเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมอย่างไรบ้าง เช่น 
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- การเข้าแถวรับบริการ 
- การรณรงค์ให้เพ่ือนนักเรียน / ชาวบ้าน เข้าใจถึงสิทธิ มารยาทในการเข้ารับบริการ 
- การเข้าใจถึงความส าคัญของระเบียบข้อปฏิบัติในสังคม 
- การแต่งกายในชุดเครื่องแบบนักเรียนในสังคมปัจจุบัน 

๑๓. นักเรียนอภิปรายร่วมกันถึงเหตุผลที่แสดงว่าการกระท าของนักเรียนดังกล่าว เป็นการปฏิบัติตน
ตามหน้าที่พลเมือง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การเข้าแถวรับบริการอาหารกลางวัน ท า
ให้เกิดความมีระเบียบ รวดเร็ว ฝึกความมีระเบียบในตนเอง ส านึกในหน้าที่ อดทน อดกลั้น สร้าง
วินัย ทั้งนี้เพ่ือน าไปสู่การแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบในสังคมการด ารงชีวิต
ของมนุษย์  

๑๔. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและให้แบ่งนักเรียนออกเป็น
กลุ่มๆละ 5-7 คน ช่วยกันศึกษาค้นคว้า หาแนวทางการปฏิบัติตนของเยาวชนต่อสังคมเก่ียวกับ
การเข้าแถวและการแต่งกาย และสรุปความคิดลงในใบงานที่ 1  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนของ
เยาวชนต่อสังคมเกี่ยวกับการเข้าแถวและการแต่งกายโดยเน้นจิตสาธารณะ กล่าวคือ การกระท า
ต่างๆ ต้องค านึกถึงประโยชน์ของส่วนรวม เช่น เคารพกติกาของสังคม และ มีระเบียบวินัย 

 
๑๕. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 5-7 คน แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดละครสั้นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ

เยาวชนที่มีต่อสังคมเกี่ยวกับการแต่งกายและระเบียบแถว โดยมีครูช่วยเสนอแนะเพ่ิมเติม  และ
แสดงละครสั้นตามกลุ่มที่รับผิดชอบ 

๑๖. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ตัวละครแต่ละตัวในเรื่องโดยวิเคราะห์ในแต่ละด้านดังนี้ 
1) การเคารพกติกาของสังคม 
2) การแต่งกายถูกระเบียบ 
3) การเข้าแถวถูกระเบียบและน าเสนอผลงาน 

๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1) เรื่อง การเข้าแถวรับบริการ/การเข้าแถวขึ้นรถประจ าทางของนักเรียน โรงเรียนหนองไผ่ 
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์   
  

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วธิีการประเมิน 
 1.) การสังเกต 
  -การปฏิบัติตามกฎระเบียบการแต่งกายและการเข้าแถวของนักเรียน  
 ๒.) ตรวจใบงาน 
 
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 1.) แบบสังเกตการแต่งกายและการเข้าแถวของนักเรียน 
 2.) แบบให้คะแนนการตรวจใบงาน 
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๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
 1.) แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  18-20 คะแนน  = ดีมาก 
  14-17 คะแนน  = ดี 
  10-13 คะแนน  = พอใช้ 
  ต่ ากว่า 10 คะแนน = ปรับปรุง 
 
 2.) การประเมินใบงาน 
  ประเมินความเหมาะสมของเนื้อหาใบงาน 
  40 คะแนน  = ดีมาก 
  30-39คะแนน  = ดี 
  20-29 คะแนน  = พอใช้ 
  ต่ ากว่า 19 คะแนน = ปรับปรุง 
 

๖. บันทึกหลังสอน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงชื่อ.........................................................ครูผู้สอน 

                                                                             (.......................................................) 

๗. ภาคผนวก 
- แบบสังเกต 
- ใบงานที่ 1 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนของเยาวชนต่อสังคมเก่ียวกับการเข้าแถวและการ     

แต่งกาย 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล 
ของผู้รับการประเมิน 

 ความร่วมมือ 
กันท ากิจกรรม 

การแสดง
ความคิดเห็น 

การรับฟัง
ความคิดเห็น 

การตั้งใจ
ท างาน 

  การแก้ไขปัญหา          
   หรือปรับปรุง 
    ผลงานกลุ่ม 

รวม 
20  

คะแน
น 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
 ............../.................../................ 

 
   
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

     เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับ

คุณภาพ 
 ๔๐ 

๓๐ – ๓๙ 
๒๐ – ๒๙ 
๑๐ – ๑๙ 

๙ 

ดีมาก 
ดี 

เกือบดี 
ปานกลาง 
ปรับปรุง 

 

         เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 4 หมายถึง ปฏิบัติได้ดีมาก  
ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบัติได้ดี  
ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัติได้ 
ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบัติไม่ได้ 

หมายเหตุ  ครูอาจใช้วิธีการมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้ประเมิน   หรือใหต้ัวแทนกลุ่มผลัดกันประเมิน  
 หรือให้มีการประเมินโดยเพื่อน  โดยตัวนักเรียนเอง ตามความเหมาะสมกไ็ด้ 
 

แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม 
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กลุ่มท่ี……………………................................................... 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

 ............../.................../................ 
 

ใบงานที่ 1 
เร่ือง แนวทางการปฏิบัติตนของเยาวชนต่อสังคมเกี่ยวกับการเข้าแถวและการแต่งกาย 

แนวทางการปฏิบัติตนของ
เยาวชนต่อสังคมเกี่ยวกับการ

เข้าแถวและการแต่งกาย 
 

ก การต่างกาย 

การเข้าแถว 
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ล าดับที่ รายการประเมิน 
คุณภาพผลงาน 

คะแนนเต็ม 

๑. เขียนอธิบายได้อย่างชัดเจน พร้อมให้เหตุผลที่หนักแน่น ตรงประเด็น ๒ 

๒. เขียนอธิบายได้ ให้เหตุผลเพียงพอ ๑ 

๓. เขียนอธิบายไม่ตรงประเด็น ๐ 

รวม  

 ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
 ............../.................../................ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

        เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๑๗-๒๐ 
๑๔-๑๖ 
๑๑-๑๓ 

ต่ ากว่า ๑๐ 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ปรับปรุง 

 

แบบประเมินใบงานที่ 1 
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนของเยาวชนต่อสังคมเกี่ยวกับการเข้าแถวและการแต่งกาย 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
  หน่วยที่ 2  ชื่อหน่วย     ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

  แผนการจัดการเรียนรู้ ๕   เรื่องการเลือกตั้ง     เวลา 1 ชั่งโมง 

1. ผลการเรียนรู้ 
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความไม่ทนและความไม่ละอายต่อการทุจริต 
1.2 ปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทนและละอายต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1 นักเรียนบอกความหมายของการเลือกตั้งได้ 
2.2 นักเรียนมีความตระหนักถึงความส าคัญของการเลือกต้อง 

3. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 

     1) การเลือกต้ัง หมายถึง การที่ราษฎรใช้สิทธิของตนเองลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ตัวแทน เพื่อท าหน้าที่แทนตน ในการปกครองแต่ระดับของประเทศ 
    2) ความส าคัญของการเลือกตั้ง ประชาชนเป็นผู้มีอ านาจในการปกครองประเทศ จึง
มีความจ าเป็นต้องเลือกผู้แทนของตัวเองเข้าไปท าหน้าที่แทนตน 
    3) การเลือกตั้งประธานนักเรียน คือการเลือกตั้งนักเรียนที่ท าหน้าที่เป็นผู้
ประสานงานระหว่างนักเรียนและครู และยังผลักดันให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนให้
ดีเด่นดังพร้อมคุณธรมอย่างยั่งยืน 
 3.2 ทักษะ/กระบวนการ  
 ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 

3.3 คุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์/ค่านิยม 
 ความซื่อสัตย์สุจริต 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้ 

1. ครอูธิบายถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยว่า สิ่งที่ส าคัญท่ีสุดคือการเลือกตั้ง เพราะ
การเลือกตั้งเป็นการสรรหาตัวแทนของเราเพ่ือไปเป็นปากเป็นเสียงในการท างานเพ่ือ
ประเทศชาติและเพ่ือจังหวัดของเรา 

2. ครชูวนสนทนาถึงการเลือกตั้งในปัจจุบันว่ามีการทุจริตติดสินบนค่อนข้างมากนักเรียนจะท า
อย่างไร จะมีวิธีป้องกันอย่างไร 

3. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น  5 กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มระดมสมองคิดหาสาเหตุที่ท าให้เกิดการ
ทุจริต เขียนลงในกระดาษ Flip chart 

4. ในแต่ละกลุ่มน ามาออกเสนอผลงานของตนเองหน้าชั้นเรียน แล้วน าผลงานไปติดแสดงที่ป้าย
นิเทศเพ่ือให้นักเรียนชั้นต่างๆได้ศึกษา 
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5. ครแูละนักเรียนร่วมกันสรุปถึงความส าคัญของการเลือกตั้งว่า ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งใน
ระดับใด ก็มีความส าคัญต่อประเทศชาติเรา ถ้าเราทุจริตในการเลือกตั้ง ตั้งแต่ระดับโรงเรียน
แล้วอนาคตภายหน้าเมื่อมีการเลือกตั้งในระดับประเทศย่อมเสี่ยงที่จะมีการทุจริตได้มาก
ยิ่งขึ้น ประเทศชาติของเราคงล่มจมแน่นอน 

4.2 สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

  1) กระดาษ Flip chat 

  2) สีไม้ 

5. การประเมินผลการเรียนรู้ 

 5.1 วธิีการประเมิน 

  1) ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 2) สังเกตพฤติกรรมทางการปฏิบัติงาน 

  3) การตรวจน าเสนอผลงาน 

5.2 เครื่องมือที่ใช้มนการประเมิน  

 1) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 2) แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม 

 3) แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 

นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป 

6. บันทึกหลังการสอน 

.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................
............................................................................................................................. ........................................ 

        (ลงชื่อ)...................................ครูผู้ประเมิน 

(…………………………………………………) 

                                                            ............../................./............. 
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ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย  ในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 
1.ให้ข้อมูลที่
ถูกต้องและ
เป็นจริง 

2.ปฏิบัติตาม
โดยค านงึถึง
ความถูกต้อง 
ละอาย เกรง
กลัว ต่อการ
กระท าผิด           

 

3.ปฏิบัติตน
ต่อผู้อื่นด้วย
ความซื่อสัตย ์

4.ไม่หา
ผลประโยชน์
ในทางทีไ่ม่

ถูกต้อง 

รวม
คะแนน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐    
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 
 
 

        (ลงชื่อ)...................................ครูผู้ประเมิน 

(…………………………………………………) 

                                                            ............../................./............. 

 

 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

“ซื่อสัตย์สุจรติ” 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 2 ชื่อหน่วย ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6   เรื่อง  กิจกรรมนักเรียน                   เวลา 1 ชั่วโมง 

1. ผลการเรียนรู้ 
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความไม่ทนและความละอายต่อการทุจริต 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1 บอกความส าคัญของกิจกรรมนักเรียนได้ 
2.2 อธิบายความหมายของกิจกรรมนักเรียนได้ 
2.3 ปฏิบัติตามกฎระเบียบไม่ทุจริตต่อกิจกรรมที่ท า 
2.4 ระบุประโยชน์ของกิจกรรมนักเรียนได้ 

         3.  สาระการเรียนรู้ 

 3.1 ความรู้ 

  ความส าคัญของกิจกรรมนักเรียนนั้นเป็นการเสริมให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตาม
จุดมุ่งหมายของการศึกษา โดยจะช่วยเสริมในด้านการเรียนรู้ทางด้านทัศนคติ ค่านิยม ความสนใจ ความ
ซาบซึ้งเกิดทักษะประสบการณ์และสามารถไปอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขถ้าปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ  

  (ความสามารถในการคิด) 

๓.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ / ค่านิยม 

   (มีวินัย) 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ 

4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้ 
 1) ครูสนทนาและซักถามนักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมนักเรียนว่ามีความส าคัญอย่างไร 
 2) ครูอธิบายความส าคัญของกิจกรรมนักเรียนนั้นเป็นการเสริมให้การจัดการเรียนการสอน
บรรลุตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา โดยจะช่วยเสริมในด้านการเรียนรู้ทางด้านทัศนคติ ค่านิยม ความ
สนใจ ความซาบ๙งความไม่ทนและความละอายต่อการทุจริตต่อกิจกรรมนั้นๆ 
 3) ครูอธิบายถึงความหมายของกิจกรรมนักเรียน ปัจจุบันกิจกรรมนักเรียนอาจจะแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ 
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  - กิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง กิจกรรมที่ครูผู้สอนและผู้ที่เก่ียวข้องจัดขึ้น
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนวิชาต่างๆท่ีดียิ่งขึ้น กิจกรรมลักษณะ
นี้อาจจะจัดขึ้นในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนก็ได้ 
  - กิจกรรมนักเรียนหมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นนอกเวลาเรียนหรือนอกเหนือจาก
ตารางสอนวิชาต่างๆ เพ่ือสนองความสนใจความสามารถและความถนัดของนักเรียนอันเป็นการ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสแสวงหาความรู้ให้แตกฉานมากข้ึน 
  - กิจกรรมอื่นๆ เช่น กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมโฮมรูม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งหมาย
เฉพาะเกี่ยวกับการแนะหรือปกครองนักเรียนโดยปกติครูจะมีบทบาทในการด าเนินงานเอง 
 4) แบ่งกลุ่มนักเรียนประมาณ 4 – 6 คน ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดกิจกรรมที่สามารถท า
ประโยชน์ให้แก่โรงเรียน แล้วเขียนเป็นกิจกรรมกลุ่ม เช่น กิจกรรมชวนน้องเล่านิทานเป็นต้น 

5) นักเรียนน าเสนอกิจกรรมของกลุ่มตนเองหน้าชั้นเรียน 

6) ครูสรุปสิ่งที่นักเรียนน าเสนอว่ากิจกรรมนักเรียนทุกกิจกรรมนั้นมีประโยชน์ กิจกรรมจะ
สร้างให้นักเรียนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขถ้าหากนักเรียนท าตามกฎระเบียบในแต่ละกิจกรรม
ที่ตั้งไว้และฝึกให้นักเรียนมีทักษะต่างๆ ในแต่ละกิจกรรมที่ปฏิบัติถ้านักเรียนอยู่ในสังคมนักเรียนไม่
ทุจริต ท าตามกฎระเบียบในสังคมนักเรียนจะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

  7) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประโยชน์ของกิจกรรมนักเรียนได้น าเสนอว่า 

   - การจัดกิจกรรมนักเรียนนับว่าเป็นงานส าคัญอย่างหนึ่ง เป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียน
จัดขึ้น เพื่อเสริมทักษะประสบการณ์ของนักเรียนให้กว้างขวางและสมบรูณ์ ช่วยเสริมในด้านการเรียนรู้ทัศนคติ 
ค่านิยม ความสนใจ ตลอดจนให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

  - 

5. การประเมินผลการเรียนรู้ 

๕.๑ วธิีการประเมิน 
  สังเกตการน าเสนอผลงาน 
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  แบบสังเกตการน าเสนอผลงาน 
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 

   นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 
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6. บันทึกหลังสอน 

 
 ............................................................................................................................. ...................................
 ............................................................................................................................. ................................... 
 .............................................................................................. ..................................................................
 ............................................................................................................................. ................................... 

    ลงชื่อ.........................................................ครูผู้สอน 

            (.............................................................) 

7. ภาคผนวก 
- ใบงาน 
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ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของโรงเรียนและ
สังคมไม่ละเมิดสิทธิของผู้
อายน 

ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
ในชีวิตประจ าวนัและ

รับผิดชอบในการ
ท างาน 

 

รวม
คะแนน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐    
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบัติได้ดีเป็นปกติ  
ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัติได้ดีบางครั้ง  
ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบัติได้บ้าง 
ระดับ 0 หมายถึง ปฏิบัติไม่ได้ 
               (ลงชื่อ)...................................ครูผู้สังเกต 

        (…………………………………………………) 

 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม  
“มีวินัย” 
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หน่วยที่  ๓      
STRONG / จิตพอเพียงต้านการทุจริต 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่  ๓       ชื่อหน่วย     STRONG / จิตพอเพียงต้านการทุจริต                       ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่    1  เรื่อง ความพอเพียง                                                  เวลา  1   ชั่วโมง 
 

1. ผลการเรียนรู้  
มีความรู้ ความเข้าใจ   STRONG / จิตพอเพียงต้านการทุจริต                              

๒.  จุดประสงค์การเรียนรู้  
              2.1  นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของความพอเพียง  ความซื่อสัตย์และความดีได้ 

    ๒.๒  นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้  เชื่อมโยงพฤติกรรมในชีวิตประจ าวันกับหลักแนวคิดของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 

     ๒.๓  เพ่ือให้ตระหนักถึงความพอเพียง พอดีกับตนเอง 
               2.๔  เพ่ือสร้างจิตส านึกในการไม่คดโกงผู้อื่น 
 ๓.  สาระการเรียนรู้ 

 3.1 ความรู้ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในเรื่องความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

เงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมสู่มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 

ค าว่า พอเพียง หมายถึง ความมีพอส าหรับด ารงชีวิต เช่น เขาใช้ชีวิตแบบพอเพียง มีการส่งเสริมระบบ
การผลิตแบบพอเพียงที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ 

STRONG   (S=sufficient) บุคคลและหน่วยงานน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ
ประยุกต์ใช้เป็นหลักในการท างานและการด ารงชีวิต รวมถึงเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่แนวคิดการน าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต 

3.2 ทักษะ / กระบวนการ  
       ๓.๒.1. ความสามารถในการสื่อสาร ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิดในน าเสนอผลการสรุปองค์
ความรู้   
       ๓.2.๒. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้เพ่ือการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
       ๓.๒.3. ความสามารถในการแก้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องบนพื้นฐานของ
หลักเหตุผล คุณธรรม โดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
       ๓.๒.4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตในการด าเนินชีวิตและรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อผู้อ่ืนและตนเอง  
3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม       

๑. เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืนตระหนักในความส าคัญของการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและใช้หลักปรัชญาพัฒนาตนเอง  กลุ่ม  สังคม 

๒. มีความพอเพียง 
     ๔.  กิจกรรมการเรียนรู้                                                                                                                
           4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  
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  1.  นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรม ในการด ารงชีวิต ของตนเอง เช่น เรื่องการใช้จ่าย
ในชีวิตประจ าวัน 
  ๒.   แบ่งกลุ่มนักเรียนคละความสามารถ  ชาย  -  หญิง  กลุ่มละ  5 – 6  คน ครูให้นักเรียนดูวี
ดีทัศน์ เรื่อง“พอเท่ากับดี” ให้นักเรียนอภิปรายแสดงความคิดเห็นพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องว่ามี
จุดเด่นจุดด้อยในเรื่องใดและได้รับแง่คิดคติธรรมใดจากเรื่องที่ดู  
  ๓. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่องหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเรื่องความพอประมาณ  
ความมีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  เงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมสู่มิติเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 
  ๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปองค์ความรู้  เชื่อมโยงพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องกับหลักแนวคิด
ของเศรษฐกิจพอเพียง  ในเรื่องของความพอประมาณ  ความมีเหตุมีผล  การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  
ความรู้คู่คุณธรรม มาเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต 
    ๕. น าเสนอผลงาน  

   
4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1) ใบความรู้ที่ 1  เรื่อง  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในเรื่องความพอประมาณ  ความมี
เหตุผล  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  เงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมสู่มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม 
    2) วีดีโอ พอเท่ากับดี 

                 
     ๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 

5.1 วิธีการประเมิน  
- สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 
- ตรวจผลงานบันทึกการสรุปองค์ความรู้ของแต่ละกลุ่ม 
- สังเกตพฤติกรรมการน าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม 

 
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

๕.๒.๑  แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียน ในการเข้าร่วมกลุ่ม  
-  มีความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
-  มีความกระตือรือร้นในการท างาน 
-  รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
-  มีข้ันตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ 
-  ใช้เวลาในการท างานอย่างเหมาะสม 
-  มีความซื่อสัตย์สุจริต ในการท างานด้วยตนเอง  

     ๕.๒.๒   เกณฑ์การให้คะแนนผลการสรุปองค์ความรู้  เชื่อมโยงพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ๕.๒.๓   แบบประเมินการน าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม 
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      -   การเตรียมความพร้อม 
      -  กิจกรรมที่น าเสนอตรงประเด็นตามเนื้อหาตามที่ก าหนด 
      -  ความชัดเจนในการน าเสนอสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

     -   ตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น 
                -  มีความพอพียง ไม่ทุจริต 

 
5.3 เกณฑ์การตัดสิน 

     - เกณฑ์การประเมินกิจกรรมสรุปองค์ความรู้ 
     - เกณฑ์การประเมินกิจกรรมวิธีการน าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม 

 
6 บันทึกหลังสอน 

 
 ............................................................................................................................. ............................ 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .................................................................... ......................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
 (.................................................) 
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ใบความรู้ 
 

 

 

เรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาในการด าเนินชีวิตที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไม่
ประมาท  โดยค านึงถึงลักษณะ  3  ประการ    ดังนี้ 

 1.  พอประมาณ  คือ  ความพอดี  ไม่น้อยเกินไป  ไม่มากเกินไป  หรือไม่สุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่ง  
และต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 
 2.  มีเหตุผล  คือ  การตัดสินใจ  การกระท า  การลงทุนทุกอย่างต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล  
ค านึงถึงเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้องและผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ 
 3.  มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี  คือ  การเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบ  และการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่างๆ  ที่อาจเกิดข้ึนจากทั้งภายในและภายนอก 
 เงื่อนไข  2  ประการ  ดังนี้ 

 1.  เงื่อนไขความรู้  คือ  มีความรอบรู้  รอบคอบ  และระมัดระวังในการน าความรู้  วิทยาการ
เทคโนโลยีต่างๆ มาใช้  

 2.  เงื่อนไขคุณธรรม  คือ  มีความตระหนัก  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความอดทน  มีความเพียร  
และใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

 น าไปสู่  4  มิติ  ดังนี้ 

 1.  เศรษฐกิจ 

 2.  สังคม 

 3.  สิ่งแวดล้อม 

 4.  วัฒนธรรม  
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เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน 

รายการประเมิน 
คะแนน 

4 3 2 1 

1. ผลงานตรงกับ
จุดประสงค์           
ที่ก าหนด 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์    
ทุกประเด็น 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์   
เป็นส่วนใหญ่ 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์   
บางประเด็น 

ผลงานไม่                
สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

2. ผลงานมีความ
ถูกต้องสมบูรณ์ 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
ครบถ้วน 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง  เป็น
ส่วนใหญ่ 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง  เป็น
บางประเด็น 

เนื้อหาสาระของผลงานไม่
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 

3. ผลงานมี
ความคิด
สร้างสรรค์ 

ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค์ 
แปลกใหม่ 
และเป็นระบบ 

ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค์ แต่ยัง 
ไม่เป็นระบบ 

ผลงานมีความ 
น่าสนใจ แต่ยังไม่มี 
ความคิดสร้างสรรค์ 
แปลกใหม่ 

ผลงานไม่น่าสนใจไม่มี
ความคิดสร้างสรรค์แปลก
ใหม่ 

4. ผลงานมีความ   
เป็นระเบียบ 

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ แสดงออก
ถึงความประณีต   

ผลงานส่วนใหญ่  มี
ความเป็นระเบียบ
แต่ยังมีข้อบกพร่อง
เล็กน้อย 

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ แต่มีข้อ 
บกพร่องบางส่วน 

ผลงานส่วนใหญ่ไม่เป็น
ระเบียบและ 
มีข้อบกพร่อง 

5. ผลงานเสร็จ      
ตามเวลาที่
ก าหนด 

ส่งผลงานตามเวลา
ที่ก าหนด 

ส่งผลงานช้ากว่า
เวลาที่ก าหนด  
1-2 วัน 

ส่งผลงานช้ากว่า
เวลาที่ก าหนด  
3-5 วัน 

ส่งผลงานช้ากว่าเวลาที่
ก าหนด 
เกิน 5 วันขึ้นไป 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
17 – 20 ดีมาก 
13 – 16 ดี 
9 – 12 พอใช้ 
5 – 8 ปรับปรุง 
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แบบประเมินการน าเสนองาน 

 

 

 

 

ข้อที่ 

 

 

 

 

ชื่อ / กลุ่ม ผู้น าเสนองาน 

หัวข้อ 

- การเตรียม
ความพร้อม 

 

- ตอบข้อ
สงสัยได้ตรง
ประเด็น 

-ความ
ชัดเจนใน
การน าเสนอ
สามารถ
มองเห็นได้
ชัดเจน 

-
 -ตอบข้องสัยได้
ตรงประเด็น 

- มีความพอพี
ยง 

 ไม่ทุจริต 

รวมสรปุ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 15 

๑                    

๒                    

๓                    

๔                    

๕                    

๖                    

๗                    

๘                    

๙                    

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

คะแนน 13-15  ระดับคณุภาพ 4 หมายถึง  ดีมาก 

คะแนน 9-12   ระดับคณุภาพ 3 หมายถึง  ด ี

คะแนน 5-8 ระดับคณุภาพ 2 หมายถึง  พอใช้ 

คะแนน 0-4    ระดับคณุภาพ 1 หมายถึง  ปรับปรุง 

เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป 

 สรุป     ผ่าน   ไม่ผ่าน 

                                      ลงชื่อ..........................................................ผู้ประเมิน 

                                            (........................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่  ๓       ชื่อหน่วย     STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต                    ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่    ๒  เรื่อง ความโปร่งใส                                                เวลา  ๒   ชั่วโมง 
 

1. ผลการเรียนรู้  
มีความรู้ ความเข้าใจ   STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต                           

     ๒.  จุดประสงค์การเรียนรู้  
              2.1  นักเรียนเข้าใจความหมาย เรื่องความโปร่งใส 

    ๒.๒  นักเรียนสามารถแยกแยะผลกระทบจากพฤติกรรมความโปร่งใสและความไม่โปร่งใส 
               ๒.๓  นักเรียนมีจิตส านึก  การไม่คดโกงผู้อ่ืน มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
      ๓.  สาระการเรียนรู้ 

 3.1 ความรู้ 
ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การกระท าการใด ๆ ของภาครัฐทั้งในระดับ

บุคคลและองค์กรที่ผู้อ่ืนสามารถมองเห็นได้ คาดเดาได้ และเข้าใจได้ ครอบคลุมถึงทุกการกระท าที่
เป็นผลจากการตัดสินใจของผู้บริหาร การด าเนินงานทางธุรกิจ และงานสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เช่น 
การมีระบบงานและขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน (ซึ่งจะดูได้จาก กฎระเบียบ หรือประกาศ) การมี
หลักเกณฑ์ประเมินหรือการให้คุณให้โทษที่ชัดเจน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่าง
ตรงไปตรงมา ความโปร่งใสจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบความถูกต้อง และช่วยป้องกัน
ไม่ให้เกิดการทุจริต รวมทั้งน าไปสู่การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันทั้งระหว่างผู้ปฏิบัติร่วมกันใน
องค์กรเดียวกัน ระหว่างประชาชนต่อรัฐไปจนถึงระหว่างคนในชาติด้วยกัน ดังนั้น ทุกองค์กรไม่ว่าจะ
เป็นหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนควรปรับปรุงกลไกการท างานให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพ่ือประชาชนจะได้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก และช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการท างานได้ 
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
        ๓.๒.1. ความสามารถในการสื่อสาร ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด  
        ๓.2.๒. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  เพ่ือน าสู่การสร้างองค์ความรู้ ตัดสินใจในการ
เลือกปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
        ๓.๒.3. ความสามารถในการแก้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องบนพ้ืนฐานของ
หลักเหตุผล คุณธรรม โดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
        ๓.๒.4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตในการด าเนินชีวิตและรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่
พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อผู้อื่นและตนเอง  
3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม       

๓. ความซื่อสัตย์ 
๔. มีจิตส านึกท่ีดีต่อการมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงทุจริต 
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  ๔.  กิจกรรมการเรียนรู้                                                                                                                
           4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้ 
   ชั่วโมงท่ี 1  

  1.  นักเรียนอ่านข่าวการทุจริตคอร์รับชันจากหนังสือพิมพ์แล้วร่วมกันสนทนากับเพ่ือนๆ ถึง
ผลกระทบที่เกิดข้ึน  
  ๒.  แบ่งกลุ่มนักเรียนคละความสามารถ  ชาย  -  หญิง  กลุ่มละ  5 – 6  คน นักเรียนดูวีดีทัศน์ 
เรื่อง“พลังปลูกส านึก - ภาพยนตร์สั้น คุณคือพลัง หยุดยั้งคอร์รัปชั่น” แล้วให้นักเรียนอภิปรายแสดง
ความคิดเหน็เกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องที่ส่งผลต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน  
  ๓. นักเรียนแต่ละกลุ่ม น าเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกัน 
     ชั่วโมงท่ี ๒ 

๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มส ารวจปัญหาความไม่โปร่งใสในชุมชนของตนเองแล้วร่วมกันวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดข้ึน  กับตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  สรุปสู่แนวทางปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต การปฏิบัติกิจกรรมด้วยความโปร่งใส  

๕. ตัวแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการส ารวจปัญหาและแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการ
ทุจริตของกลุ่มตนเอง สรุปเป็น Mind Mad เป็นรายบุคคล 

    
4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู ้
 1) ใบความรู้ที่ 1  เรื่อง  ความโปร่งใส 
    2) วีดีโอ  “พลังปลูกส านึก - ภาพยนตร์สั้น คุณคือพลัง หยุดยั้งคอร์รัปชั่น” 

                 
     ๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 

6.1 วิธีการประเมิน  
- สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่มของนักเรียน 
- ตรวจผลงานจากการท าใบงาน 
- ประเมินพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
๕.๒.๑  แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียน ในการเข้าร่วมกลุ่ม  

-  มีความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
-  มีความกระตือรือร้นในการท างาน 
-  รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
-  มีข้ันตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ 
-  ใช้เวลาในการท างานอย่างเหมาะสม 
-  ความซื่อสัตย์สุจริต ในการท างานด้วยตนเอง  

     ๕.๒.๒   เกณฑ์การให้คะแนนผลการนักเรียนอภิปรายแสดงความคิดเห็นพฤติกรรมของตัวละคร    
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 ๕.๒.๓   แบบประเมินการน าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม 
      -   การเตรียมความพร้อม            
      -  กิจกรรมที่น าเสนอตรงประเด็นตามเนื้อหาตามที่ก าหนด 
      -  ความชัดเจนในการน าเสนอสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

     -   ตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น 
                -  มีความพอพียง ไม่ทุจริต 

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
     - เกณฑ์การประเมินกิจกรรมพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียน ระดับคุณภาพดี 
     - เกณฑ์การประเมินกิจกรรมวิธีการน าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม ระดับคุณภาพดี 

 
7 บันทึกหลังสอน 

 
 ........................................................... .............................................................................................. ....... 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .................................................................... ......................... 
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

 (.................................................) 
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ใบความรู้ 

 
ความโปร่งใสความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การกระท าใดๆของรัฐ ทั้งในระดับบุคคล
และองค์กรที่ผู้อ่ืนสามารถมองเห็นได้ คาดเดาได้ และเข้าใจได้ ครอบคลุมถึงการกระท าที่เป็นผลมา
จากการตัดสินใจของผู้บริหาร ต่อการด าเนินงานตามภารกิจ และงานสาธารณประโยชน์ต่างๆ โดยมี
ระบบงานและขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน ซึ่งจะดุได้จากกฎระเบียบหรือประกาศของทางราชการมี
หลักเกณฑ์การประเมินหรือการให้คุณให้โทษที่ชัดเจน การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง และช่วยป้องกัน
ไม่ให้เกิดการทุจริต รวมทั้งน าไปสู่การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันทั้งระหว่างผู้ ร่วมในองค์กร
เดียวกัน ระหว่างประชาชนต่อรัฐไปจนถึงระหว่างคนในชาติเดียวกัน ดังนั้น ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรเอกชนควรปรับปรุงกลไกลการท างานที่มีความโปร่งใส มีการเปิดเผล
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษท่ีเข้าใจง่าย เพ่ือประชาชนจะได้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้โดยสะดวก และช่วยตรวจสอบความถูกต้องในท างานได้  โดยมีหลักปฏิบัติใน ๓ เรื่อง คือ 
การให้และเปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรฐานการปฏิบัติงาน และการจัดการข้อร้องเรียน 
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ประเมนิ                            แบบบันทึกพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

 

กลุ่มท่ี (ชื่อกลุ่ม) ..........................................................................................................  
สมาชิกในกลุ่ม  1....................................................................... 2. ...................................................................... 
   3. ...................................................................... 4. ...................................................................... 
   5. ...................................................................... 
 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

3 2 1 

1. มีความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    

2. มีความกระตือรือร้นในการท างาน    

3. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย    

4. มีขั้นตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ    

5. ใช้เวลาในการท างานอย่างเหมาะสม    

6. ความซื่อสัตย์สุจริต ในการท างานด้วยตนเอง    

รวม  
 

 เกณฑ์การให้คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า  ให้  3  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นบางครั้ง  ให้  2  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าน้อยครั้ง  ให้  1  คะแนน 
 

 

 

 

 

 

ช่วงคะแนน ระดับ

คุณภาพ 

11 - 15 ดี 
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แบบประเมินการน าเสนองาน 

 

 

 

 

ข้อที่ 

 

 

 

 

 

ชื่อ / กลุ่ม ผู้น าเสนองาน 

หัวข้อ 

- การเตรียมความ
พร้อม 

 

-ความชัดเจนใน
การน าเสนอ
สามารถมองเห็น
ได้ชัดเจน 

-
- ตอบข้อสงสัยได้
ตรงประเด็น 

- มีความพอ 

เพียง 

 ไม่ทุจริต 

 

- ผลงานเสร็จ
สมบูรณ์ตามเวลาที่
ก าหนด 

สรุป 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 20 

๑                       

๒                       

๓                       

๔                       

๕                       

๖                       

๗                       

๘                       

๙                       

 

 

 

 

 

เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป 

 สรุป     ผ่าน   ไม่ผ่าน 

                                      ลงช่ือ..........................................................ผู้ประเมิน 

                                            (........................................................) 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

คะแนน  17-20     ระดับคุณภาพ  4  หมายถึง  ดีมาก 

คะแนน  13-16   ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง   ดี 

คะแนน  9-12      ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง พอใช้ 

คะแนน  5-8       ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง ปรับปรุง 

เกณฑ์การประเมิน  

ระดับ 4 หมายถึง มีความพร้อม ถูกต้อง ชัดเจน สมบูรณ ์

ระดับ 3 หมายถึง มีความบกพร่องเล็กน้อย แก้ไขด้วยตนเองได้ 

ระดับ 2 หมายถึง มีความบกพร่องต้องให้ความช่วยเหลือ 

ระดับ 1 หมายถึง มีความบกพร่อง ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ ์
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่  ๓       ชื่อหน่วย     STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต                    ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่    ๓  เรื่อง ตื่นรู้                                                              เวลา  ๑   ชั่วโมง 
 

1. ผลการเรียนรู้  
มีความรู้ ความเข้าใจ   STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต                              

     ๒.  จุดประสงค์การเรียนรู้  
              2.1  นักเรียนอธิบายความหมาย ตื่นรู้ได้ 

    ๒.๒  นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ แยกแยะการกระท าใดที่มีการตื่นรู้ได้ 
     ๓.  สาระการเรียนรู้ 

 3.1 ความรู้ 
ตื่น  คือตื่นจากความหลง ความไม่รู้ (อวิชชา) มีสติอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้น  สิ่งที่อยู่ตรงหน้า คนที่อยู่

ตรงหน้า คืออยู่กับสิ่งที่ท า  ค าพูด  อยู่กับอริยบทที่เคลื่อนไหว 
รู้ คือรู้ความจริงของชีวิตว่าสรรพสิ่งไม่แน่  สรรพสิ่งไม่ได้ดังใจ  สรรพสิ่งไม่มีอะไรสมบูรณ์ คือไม่เท่ียง 

ไม่ทนไม่แท้ หรืออีกความหมายหนึ่งคือรู้ว่าอะไรคือความทุกข์ อะไรคือการดับทุกข์  และอะไรคือเหตุแห่งทุกข์ 
รู้วิธีดับทุกข์  และรู้วิธีการจัดการความทุกข์นั้น 

ตื่นรู้คือ  การมีสติ รู้ความจริงว่าอะไร เป็นเหตุ อะไรคือผลที่เกิด และอยู่กับสิ่งที่เกิดข้ึน ที่อยู่ตรงหน้า 
รู้และมีสติในการจัดการเหตุที่เกิดข้ึนนั้นๆว่าต้องท าอย่างไร 

3.2 ทักษะ / กระบวนการ  
       ๓.๒.1. ความสามารถในการสื่อสาร ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด  
       ๓.2.๒. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
       ๓.๒.3. ความสามารถในการแก้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆด้วยความตื่นรู้ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องบน
พ้ืนฐานของหลักเหตุและผล ตามหลักคุณธรรม โดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและ
ส่วนรวม 
       ๓.๒.4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตในการด าเนินชีวิตและรู้จักหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาที่
ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน  
3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม       

๕. มุ่งม่ันในการท างาน จนส าเร็จ 
๔.  กิจกรรมการเรียนรู้                                                                                                                
           4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  
              1. นักเรียนอ่านนิทานเรื่อง การมีสติตื่นรู้ แล้วร่วมกันอภิปรายถึงการแก้ปัญหาของชายหนุ่ม กับ
โจรว่าใครมีสติตื่นรู้มากกว่ากัน ถ้าเป็นนักเรียนประสบปัญหาลักษณะนี้จะท าอย่างไร และใครมีวิธีแก้ไขปัญหา
ที่ดีอย่างไรได้อีก 
 2.  ครูหาข่าวที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต เช่น คดีทุจริตจัดซื้อรถแลละเรื่องเรือดับเพลิงของ
กรุงเทพมหานคร มาให้นักเรียนอ่าน 
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 ๒. ครูซักถามนักเรียน ใครเคยรูข้่าวนี้มาก่อน และใครไม่เคยรู้ข่าวนี้มาก่อน ครูสรุปว่า คนทีรู่้ข่าวเรื่องนี้
แสดงว่า เป็นผู้รู้ในเรื่องการทุจริต  ส่วนนักเรียนที่ไม่เคยรู้ข่าวเรื่องนี้มาก่อน แสดงว่าเป็นผู้ไม่ตื่นรู้ในเรื่อง การ
ทุจริต 
 ๓. นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวการทุจริตนี้ 
 ๔. นักเรียนสืบค้นข้อมูลข่าวจากอินเตอร์เน็ต เกี่ยวกับการทุจริตเพ่ือน ามาวิเคราะห์ตามความเป็นจริงมาก
ขึ้นแล้วน าข้อมูลที่ค้นคว้ามาจัดท าป้ายนิเทศ 
    
4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
    1)  ใบความรู้ นิทานเรื่อง การมีสติตื่นรู้ 
 2)  ข่าวเรื่อง คดีทุจริตจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร  
    

     ๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
7.1 วิธีการประเมิน  

- ตรวจผลงานการท างานของนักเรียน  
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

๕.๒.๑  แบบบันทึกการให้คะแนนผลงาน 
           
5.3 เกณฑ์การตัดสิน 

     - เกณฑ์การให้คะแนนการตรวจผลงานนักเรียน 
     - เกณฑ์การให้คะแนนการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

   - เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์. 
8 บันทึกหลังสอน 

 ........................................................................... .............................................................................. ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................ ......................................................................... ......................... 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

 (.................................................) 
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ใบความรู้ 
 

นิทานเรื่อง การมีสติตื่นรู้ 

ชายหนุ่มคนหนึ่งเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนมาก แถมยังไม่มีงานท าอีกด้วย  เพราะเศรษฐกิจใน
ประเทศไทยตกต่ า ก าลังเผชิญปัญหาหาว่างงาน แต่เขาเป็นคนมีปัญญาใฝ่รู้ เขาจึงขวนขวายไปท างานที่
ต่างประเทศ งานดีเงินดี เขาเป็นคนขยันมัธยัสถ์อดออม สามารถเก็บสะสมเงินก้อนโตได้ในเวลาไม่นานจึง
ตัดสินใจเดินทางกลับบ้านเกิดเมืองนอนเพ่ือตั้งตัว ระหว่างเดินทางกลับบ้านในชนบท เขาโดนโจรใช้ปืนจึ้เอา
เงิน เขานึกสลดสังเวชใจว่า อุตสาห์ท างานเหนื่อยยากเก็บหอมรอมริบในต่างประเทศ แต่กลับมาเป็นปลาตาย
น้ าตื้นถูกจี้บ้านเราเอง   อย่างไรก็ตามเพ่ือความปลอดภัย เขาจ าใจมอบเงินทั้งก้อนของเขาให้โจรไป ... แต่เขา
จะไม่ยอมเสียเงินไปง่ายๆหรอก.... เขาตั้งสติคิดหาเงินคืนจากโจร...... 

ชายหนุ่ม “พ่ีครับ ผมอุตสาห์ลงทุนลงแรงเดินทางไปท างานเมืองนอกนู่นเป็นปีๆ เหนื่อยยากแสน
สาหัสเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว ผมบอกทางบ้านว่าผมหาเงินมาได้เยอะแยะ ที่นี้พี่มาเอาเงินผมไปหมดอย่าง
นี้ ผมกลับถึงบ้านผมคงแย่แน่ๆ ทุกคนต้องคิดว่าผมโกหก คงไม่มีใครเชื่อหรอกว่าผมไปท างานประสบ
ความส าเร็จจนรวย ไหนๆ...พ่ีเอาเงินผมไปแล้ว...ผมก็ไม่รู้จะว่ายังไง...แต่พ่ีช่วยผมบ้างแล้วกัน.....ชว่ยรักษาหน้า
ผมหน่อย ช่วยยิงปืนใส่กระเป๋าใส่เงินใบนี้สักสองนัดเถิดครับ ทางบ้านผมเขาจะได้เชื่อว่าผมถูกจี้จริงๆไม่ได้
โกหก” 
    โจรอารมณ์ดีมาก เพราะจี้ครั้งนี้ได้เงินก้อนโตเกินคาด                                                           

โจร “เอาสิ!”ว่าแล้วก็ยิง ปัง! ปัง! ใส่กระเป๋าของชายหนุ่มจนเป็นรู 
ชายหนุ่ม “ขอบคุณมากครับ แต่เอ้อ! ถ้าที่หมวกก็โดนลูกกระสูนซักนัดสองนัด มันก็น่าจะดูสมจริงสม

จังมากขึ้นนะพ่ี” 
โจร “ก็ด้าย...ไม่มีปัญหา” ว่าแล้วก็ยิง ปัง! ปัง! ท าให้หมวกเป็นรู 
ชายหนุ่ม “อีกสักสองนัดที่เสื้อแจ๊กเก็ตผมด้วยครับ” 
โจรก าลังตื่นเต้นดีใจจนประมาท ขาดสติสัมปชัญญะ ยกปืนยิงเสื้อแจ๊กเก็ตชายหนุ่มทะลุ ขาดเป็นรู

สองรู....กระสุนหกนัดในกระบอกปืน หมดเกลี้ยงพอดี.... 
ชายหนุ่มผู้มีสติตั้งมั่น คิดหาอุบายให้โจรยิงอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวเขาจนหมดกระสุน ทันทีที่กระสุนหมด

และก่อนที่โจรจะส านึกได้ เขาก็วิ่งเข้าใส่โจร จู่โจมอย่างรวดเร็วจนสามารถจับโจรได้ และเขาก็ได้เงินของเขาคืน
มาท้ังหมด 

ท่านอาจารย์ว่านิทานเรื่องนี้สอนว่า คนที่สามารถตั้งสติสงบอารมณ์ได้ ย่อมมีปัญญาแก้ไขปัญหาได้
ดีกว่าคนเจ้าอารมณ์ ส าหรับบางคนถ้าโดนโจรจี้หมดเงินหมดทอง ก็มักจะโอดครวญโทษเวรโทษกรรม หมด
ก าลังใจเสียใจจนไม่คิดหาทางแก้ไข 
 
 คติค าสอน  สติ จ าเป็นในที่ท้ังปวง  สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ รายบุคคล 
 

 

ที ่

 

ชื่อ -สกุล 

ความ
สนใจ 

การแสดงความ
คิดเห็น 

การตอบ
ค าถาม 

การยอม 

รับฟังคนอ่ืน 

ท างานตามที่รับ
มอบหมาย 

รวม 

คะแนน 

 

ผลการ
ประเมิน 

5 5 5 5 5 20 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

*หมายเหตุ  ได้คะแนน  11 ขึ้นไป  ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 

ดีมาก      =    18-20 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบตรง
เวลา 
ดี      =    15-17 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 
ปานกลาง   = 11-14 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 
ปรับปรุง      = 0-10 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 
                    ลงชื่อ……………………………….ผู้ประเมิน 
                                                                                (……………………………….) 
                                                                                 …………/…………/……… 
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แบบประเมินผลงาน 
 

 

 

ที่ 

 

 

ชื่อ -สกุล 

ผลงานตรง
กับ

จุดประสงค์           
ที่ก าหนด 

ผลงานตรงกับ
จุดประสงค์           
ที่ก าหนด 

ผลงานมี
ความคิด

สร้างสรรค ์

ผลงานมี
ความ   เป็น

ระเบียบ 

ผลงานมีความ   
เป็นระเบียบ 

รวม 

คะแนน 

 

 

ผลการ
ประเมิน 

5 5 5 5 5 20 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
*หมายเหตุ  ได้คะแนน  11 ขึ้นไป  ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
ดีมาก  =  18-20 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบตรงเวลา 
ดี  =    15-17 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 
ปานกลาง   = 11-14 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 
ปรับปรุง      = 0-10 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 
                    ลงชื่อ……………………………….ผู้ประเมิน 
                                                                                (……………………………….) 
                                                                                 …………/…………/……… 
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เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน 

รายการประเมิน 
คะแนน 

5 4 3 2 1 0 
1. ผลงานตรง

กับจุดประสงค์           
ที่ก าหนด 

ผลงานสอดคล้องกับ
จุดประสงค์    
ทุกประเด็นมากที่สดุ 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์    
ทุกประเด็น 

ผลงานสอดคล้องกับ
จุดประสงค์   
เป็นส่วนใหญ ่

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์   
บางประเด็น 

ผลงานไม่                
สอดคล้องกับ
จุดประสงค ์

ไม่ท าผลงาน 

2. ผลงานมี
ความถูกต้อง
สมบูรณ์ 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
ครบถ้วนดีเยีย่ม 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
ครบถ้วน 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง  เป็น
ส่วนใหญ ่

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง  
เป็นบางประเด็น 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานไม่ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ ่

ไม่ท าผลงาน 

3. ผลงานมี
ความคิด
สร้างสรรค ์

ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค ์
แปลกใหม ่
และเป็นระบบมาก
ที่สุด 

ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค ์
แปลกใหม ่
และเป็นระบบ 

ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค์ แต่ยัง 
ไม่เป็นระบบ 

ผลงานมีความ 
น่าสนใจ แต่ยังไม่มี 
ความคิดสร้างสรรค ์
แปลกใหม ่

ผลงานไม่น่าสนใจ
ไม่มีความคิด
สร้างสรรค์             
แปลกใหม ่

ไม่ท าผลงาน 

4. ผลงานมี
ความ   เป็น
ระเบียบ 

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ แสดงออก
ถึงความประณีต   

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ แสดงออก
ถึงความประณีต   

ผลงานส่วนใหญ่  มี
ความเป็นระเบียบ
แต่ยังมีข้อบกพร่อง
เล็กน้อย 

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ แต่มีข้อ 
บกพร่องบางส่วน 

ผลงานส่วนใหญ่
ไม่เป็นระเบยีบ
และ 
มีข้อบกพร่อง 

 
ไม่ท าผลงาน 

5. ผลงานเสร็จ      
ตามเวลาท่ี
ก าหนด 

ส่งผลงานตามเวลาที่
ก าหนดที่สุด 

ส่งผลงานตามเวลา
ที่ก าหนด 

ส่งผลงานช้ากว่า
เวลาที่ก าหนด  
1-2 วัน 

ส่งผลงานช้ากว่า
เวลาที่ก าหนด  
3-5 วัน 

ส่งผลงานช้ากว่า
เวลาที่ก าหนด 
เกิน 5 วันขึ้นไป 

 
ไม่ท าผลงาน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
17 – 20 ดีมาก 
13 – 16 ด ี
9 – 12 พอใช้ 
5 – 8 ปรับปรุง 

                                     

ลงช่ือ..........................................................ผู้ประเมิน 

(........................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 5 

หน่วยที่  3   ชื่อหน่วย    STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๔    เรื่อง  ต่อต้านทุจริต          เวลา  2  ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
1.2 ประยุกต์หลักบูรณาการ “STRONG” เป็นแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมหน่วยงาน 

 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  

2.1 นักเรียนสามารถปฏิบัติตนสร้างฐานความคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นเป็นพ้ืนฐาน
ความคิดของปัจเจกบุคคล 
 2.2 นักเรียนสามารถประยุกต์หลักบูรณาการ “STRONG” เป็นแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรม
หน่วยงานได ้
๓. สาระการเรียนรู้ 

3.1 ความรู้ 
       - ศึกษาความหมายและความเข้าใจเกี่ยวกับ การสร้างฐานความคิดจิตพอเพียงต่อต้านการ

ทุจริตให้เกิดข้ึนเป็นพื้นฐานความคิดของปัจเจกบุคคล 
- การประยุกต์หลักบูรณาการ “STRONG” เป็นแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมหน่วยงาน 

3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 1) ความสามารถในการสื่อสาร  
     อธิบายความหมายเกี่ยวกับเรื่อง การประยุกต์หลักบูรณาการ “STRONG” เป็นแนวทาง

ในการพัฒนาวัฒนธรรมหน่วยงาน / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต       
 2) ความสามารถในการคิด 

วิเคราะห์และจัดกลุ่ม ถึงเรื่องการประยุกต์หลักบูรณาการ “STRONG” เป็นแนวทางใน
การพัฒนาวัฒนธรรมหน่วยงาน / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต       

 3) ความสามารถในการปฏิบัติตนสร้างฐานความคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้น
เป็นพื้นฐานความคิดของปัจเจกบุคคล 

 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตที่ดีและมีจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีโดยการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างฐานคิดจิต

พอเพียงต่อต้านการทุจริตให้เกิดข้ึนเป็นพ้ืนฐานความคิดของปัจเจกบุคคล โดยประยุกต์หลักบูรณาการ 
“STRONG” เป็นแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมหน่วยงาน 

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 
 ซื่อสัตย์สุจริต      

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  
ชั่วโมงที่ 1  
1. ครูชี้แจงแนะน าเนื้อหา เรื่อง ความพอเพียง ภาพยนตร์สั้นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เรื่อง เลือน 
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2. นักเรียนดูวิดีทัศน์เกี่ยวกับเรื่องการสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต และช่วยกันวิเคราะห์ 
สังเกต ตั้งข้อสงสัยว่ามีอะไรเป็นปัญหาท าให้เกิดการทุจริต  

3. ครูตั้งค าถามให้นักเรียนคิดตามว่า เรื่องราวในวีดีทัศน์ที่เห็นในรูปแบบต่างๆ นั้น อะไรคือสาเหตุ
ของการทุจริต เพราะอะไร และจะหาวิธีป้องกันต่อต้านการทุจริตอย่างไรบ้าง 

4. นักเรียนจดบันทึก เนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
5. แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 3 คน ให้ปฏิบัติตามใบงานที่ 5 เรื่อง STRONG /จิตพอเพียงต่อต้านการ

ทุจริต โดยให้ค้นคว้า สืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ เช่น อินเทอร์เน็ต เรื่องการสร้างฐานคิดจิต
พอเพียงต่อต้านการทุจริต สาเหตุและวิธีการป้องกันต่อต้านไม่ให้เกิดการทุจริต  

6. นักเรียนและครูผู้สอนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ของนักเรียนที่สามารถอธิบายเรื่องหลักการต่อต้าน
การทุจริต และสาเหตุการทุจริตและหาวิธีป้องกันการทุจริตได้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้อง  และครูผู้สอนแสดง
ความชื่นชมต่อนักเรียนทุกคน ที่สามารถท ากิจกรรมที่มอบหมายในใบงาน ได้ส าเร็จและมีประสิทธิภาพ 

7. ครูประเมินผลขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานและภาระงานที่ก าหนดให้นักเรียนฝึกปฏิบัติด้วย
ความเข้าใจ 

ชั่วโมงที่ 2  
1. ครูทบทวนเนื้อหา เรื่องการสร้างฐานความคิดจิตพอเพียง 
2. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง การประยุกต์หลักบูรณาการ “STRONG” เป็นแนวทางในการพัฒนา
วัฒนธรรมและหน่วยงาน 
3. นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น ๕ กลุ่ม แล้วให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดการ
น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากข้ึน เครื่องมือในการป้องกันการทุจริตในกลุ่มอาชีพและ
หน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 

กลุ่มท่ี ๑ ในครอบครัว 
กลุ่มท่ี ๒ ในโรงเรียน 
กลุ่มท่ี ๓ ในวัด 
กลุ่มท่ี ๔ ในชุมชน 
กลุ่มท่ี ๕ ในสถานที่ราชการ 

4. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงบทบาทสมมติ 
5. นักเรียนจดบันทึกเนื้อหาสาระส าคัญโดยสรุปจากการชมวีดิทัศน์ 
6. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปองค์ความรู้ของนักผู้เรียนที่สามารถอธิบายเรื่องหลักการต่อต้านการ

ทุจริต และสาเหตุการทุจริตและหาวิธีป้องกันการทุจริตได้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้อง  และครูผู้สอนแสดง
ความชื่นชมกับนักเรียนทุกคน ที่สามารถท ากิจกรรมที่มอบหมายในใบงานที่ 5 ได้ส าเร็จและมีประสิทธิภาพ 

7. ครูประเมินผลขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานและภาระงานที่ก าหนดให้นักเรียนฝึกปฏิบัติด้วย
ความเข้าใจ 

4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1) ภาพยนตร์สั้นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เรื่อง เลือก 

2) ภาพยนตร์สั้นช่อสะอาดสัญลักษณ์ส่งเสริมคุณธรรมความดี 
 3) จุลสาร ป.ป.ช. สารสูโ่รงเรยีน 
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 4) PowerPoint เรื่อง STRONG 
 5) ตัวอย่างข่าว  

6) รายการภารกิจปราบปรามการทุจริต : https://goo.gl/vzGxVy 
 7) รายการภารกิจพิชิตโกง : https://goo.gl/S9kHnv 
 

1. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 
 1. ด้านความรู้ (K) 

- ประเมินจากการซักถาม 
- การตรวจแบบใบงาน ทันเวลาที่ก าหนด 
- การน าเสนอผลงาน 

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
- การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการกระบวนการในการท างาน

กลุ่ม 
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติ (A) 

- การสังเกตพฤติกรรมเน้นความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทนและมีจิต
สาธารณะ 

5.2  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  - แบบฝึกปฏิบัติจากใบงาน 
  - แบบประเมินจากแบบฝึกหัด 

- แบบสังเกตประเมินผลการปฏิบัติงาน (Rubrics) 
- แบบประเมินผลพฤติกรรม 

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
 ดีมาก         =  4   สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีค าถามที่ด ีตอบค าถามถูกต้อง   
     ท างานส่งครบ ตรงต่อเวลา 
 ดี           =  3  การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 
 ปานกลาง    =  2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 
 ปรับปรุง     =  1 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 

 
6.บันทึกหลังสอน 

 ............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................... .......................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
(.................................................) 

https://goo.gl/S9kHnv
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ใบงานเรื่อง 
 

STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
**************************************************************** 

 
ค าสั่ง ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ช่วยกันค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ 
 

๑. เรื่อง STRONG 
๒. S (sufficient) บุคคลและหน่วยงานน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้

เป็นหลักในการท างานและการด ารงชีวิต  
๓. T (transparent) บุคคลและหน่วยงานปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใสตรวจสอบได้เป็น

ที่ตั้ง  
๔. R (realise) บุคคลและหน่วยงานมีความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบภายในสังคม 
๕. (onward) บุคคลและหน่วยงานมีแนวคิดมุ่งพัฒนาหน่วยงานให้เกิดความโปร่งใสและร่วม

สร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตให้เกิดขึ้น และไม่ย่อท้อต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบให้ส าเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดร่วมกัน 

๖. N (knowledge) บุคคลและหน่วยงานมีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่ าเสมอเพื่อให้เท่าทันต่อ
สถานการณ์การทุจริตของหน่วยงาน  

๗. G (generosity) บุคคลและหน่วยงานร่วมพัฒนาหน่วยงานให้มีความเอื้ออาทรบนพื้นฐาน
ของจริยธรรมและจิตพอเพียง 

๘. จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
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แบบทดสอบ 
 

STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
**************************************************************** 

 
ค าสั่ง ให้นักเรียนช่วยวิจารณ์และระบุถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต จากภาพการ์ตูนที่ก าหนดให้เกี่ยวกับเรื่อง 

STRONG และจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตอย่างไรบ้าง 
 

ภาพการ์ตูน ค าตอบ 

 

 

 

………………………………………………………………..…………
………………………………………………………….. 

………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………..………………
………………………………………………..…………………………
…………………………………………..………………………………
………………………………..…………………………………………
…………………………..………………………………………………
………………..…………………………………………………………
…………..………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..……
…………………………………………………………..………………
……………………………………………………..……………………
…………………………………………..………………………………
……………………………………..……………………………………
…………………………..………………………………………………
……………………..……………………………………………………
…………..………………………………………………………………
……..………………………………………………………………..……
………………………………………………………………..…………
……………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………… 

 

. 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 

ที ่
 

พฤติกรรม 
 

 

ชื่อ-สกลุ 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความคิดเห็น 

การตอบ 

ค าถาม 

การยอมรับ 

ฟังคนอื่น 

ท างาน 

ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

หมายเหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังน้ี 

ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในช้ัน มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบตรงเวลา 
ด ี = 3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 
ปรับปรุง = 1 เข้าช้ันเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 
              ลงช่ือ………………………………………………..…………….ผู้สังเกต

         (…………………………………………………..………….) 

          ……………/……………………..……/…………..…….. 
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แบบประเมินผลการน าเสนองาน   
 

เรื่อง  ……………………………………………………………………………………. 
วิชา……………………………………………….ชั้น………………. 

ชื่อ…………………………………………………..เลขที…่…………… 

ที ่ รายการประเมิน 
ผู้ประเมิน รวม 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ตนเอง เพ่ือน คร ู
1 เน้ือหา  (  4  คะแนน ) 

1. เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ ์
    คะแนน 4  :  มีครบทุกข้อ 

คะแนน 3  : มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน 2  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 1  :  มี 1 ข้อ  ขาด 3  ข้อ 

2. เนื้อหาถูกต้อง     
3. เนื้อหาต่อเนื่อง     
4. มีการค้นคว้าเพิ่มเตมิ     

2 กระบวนการท างาน(2คะแนน ) 
1. มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 

    คะแนน 2:  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1  : มี ไมค่รบ 4 ข้อ 
คะแนน 0  :  ไม่ปรากฏกระบวน 
                  การท างานท่ีชัดเจน 

2. การปฏิบัตติามแผน     
3. ติดตามประเมินผล     
4. การปรับปรุงพัฒนางาน     

3 การน าเสนอ  (  2 คะแนน ) 
1.  การใช้ส านวนภาษาดีถูกต้อง     

    คะแนน 2  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน 1  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 0.5  : มี 1 ข้อขาด 3  ข้อ 

2. การสะกดค าและไวยากรณ์ถูกต้อง     
3. รูปแบบน่าสนใจ     
4.    ความสวยงาม     

4 คุณธรรม  ( 2 คะแนน ) 
1. ตรงต่อเวลา 

    คะแนน 2  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน 1  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 0.5  :มี 1 ข้อ ขาด 3  ข้อ 

2. ซื่อสัตย ์     
3. ความกระตือรือร้น     
4. ความมีน้ าใจ     

รวม  คะแนนเต็ม  10 คะแนน 
เฉลี่ย  

 

ลงช่ือผู้ประเมิน…………………………………….………..  ตนเอง   

ลงช่ือผู้ประเมิน…………………………….………………..  เพื่อน   

ลงช่ือผู้ประเมิน………………………….…………………..  ครู   
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

กลุ่มที่…………..ชั้น……………… 
 

ล าดับ 

ที ่

ชื่อ-สกลุ 

สมาชกิกลุม่ 

พฤติกรรม 

รวม ความ
ร่วมมือ 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

การรับฟัง
ความ
คิดเห็น 

ความต้ังใจ
ในการ
ท างาน 

การมสี่วน
ร่วมในการ
อภิปราย 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ดีมาก = 4 ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ ์ 90-100% หรือปฏิบตัิบ่อยครั้ง 
 ด ี = 3 ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ ์ 70-89%   หรือปฏิบัติบางครั้ง 
 ปานกลาง = 2 ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ ์ 50-69%   หรือปฏิบัติครั้งเดียว 
 ปรับปรุง = 1 ประสิทธิภาพต่ ากว่าเกณฑ ์ 50%   หรือไม่ปฏิบตัิเลย 

                          ลงช่ือ………………………………………………..…………….ผู้สังเกต 

(…………………………………………………..………….) 

             ……………/……………………..……/…………..…….. 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ชื่อ – สกุล..............................................................เลขที่...................ชั้น...........................ปีการศึกษา................ 

----------------------------------------------- 

ค าชี้แจง  ให้พิจารณาตัวชี้วัดต่อไปนี้แล้วให้ระดับคะแนนที่ตรงกับการปฏิบัติของนักเรียนตามความเป็นจริง 
  ระดับคะแนน 5 หมายถึง  ปฏิบัติเป็นประจ าทุกครั้ง 
  ระดับคะแนน 4 หมายถึง  ปฏิบัติบ่อยครั้ง 
  ระดับคะแนน 3 หมายถึง  ปฏิบัติบางครั้ง 
  ระดับคะแนน 2 หมายถึง  ปฏิบัติน้อย 
  ระดับคะแนน 1 หมายถึง  มีพฤติกรรมไม่ชัดเจนหรือไม่มีหลักฐานที่
น่าเชื่อถือ 
 

 

 
ตัวชี้วัด 

คะแนน 
5 4 3 2 1 

ข้อ 1  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์      
      1.1  เป็นพลเมืองดีของชาต ิ      
      1.2  ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย      
      1.3  ศรัทธา  ยึดมั่นและปฏบิัติตนตามหลักของศาสนา      
      1.4  เคารพเทิดทูน  สถาบัน  พระมหากษัตริย ์      

รวมคะแนน  
ข้อ 2  ซ่ือสัตย์สุจริต      
      2.1  ประพฤติตรงตาม ความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย  วาจา ใจ      
      2.2  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ       

รวมคะแนน  
ข้อ 3  มีวินัย      
      3.1  ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรยีนและสังคม      

รวมคะแนน  
ข้อ 4  ใฝ่เรียนรู้      
      4.1  ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรยีนและเข้าร่วมกจิกรรมการเรียนรู้       
      4.2  แสวงหาความรู้จาก แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน ด้วยการ
เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม สรุปเปน็องค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

     

รวมคะแนน  
 คะแนน 
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ตัวชี้วัด 5 4 3 2 1 
ข้อ 5  อยู่อย่างพอเพียง      
     5.1  ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคณุธรรม      
     5.2  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรบัตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข      

รวมคะแนน  
ข้อ 6  มุ่งมั่นในการท างาน      
      6.1  ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัตหิน้าท่ีการงาน      
      5.2  ท างานด้วย ความเพียร พยายาม  และ อดทนเพื่อให้งานส าเรจ็ตามเป้าหมาย      

รวมคะแนน  
ข้อ 7  รักความเป็นไทย      
      7.1  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรมไทย    
                และมคีวามกตญัญูกตเวที 

     

      7.2  เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อยา่งถูกต้องเหมาะสม      
      7.3  อนุรักษ์  สืบทอดภูมิปญัญาไทย      

รวมคะแนน  
ข้อ 8  มีจิตสาธารณะ      
      8.1  ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดย ไม่หวังผลตอบแทน      
      8.2  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม      

รวมคะแนน  
รวมคะแนนทั้งหมด  

รวมคะแนนทั้งหมดเฉลี่ยร้อยละ  
ระดับคุณภาพ  

เกณฑ์การประเมิน ร้อยละ  80  -  100 ระดับคณุภาพ ดีเยี่ยม       (3) 
   ร้อยละ  70  -    79 ระดับคณุภาพ ดี             (2) 
   ร้อยละ  50  -    69 ระดับคณุภาพ พอใช้        (1) 
   ร้อยละ    0  -    49 ระดับคณุภาพ ปรับปรุง    (0) 
 

สรุปผลการประเมิน          ผ่าน       ระดับ         ดีเยี่ยม      ดี      ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

                                  ไมผ่่าน     ระดับ         ปรับปรุง 

                         ลงช่ือ………………………………………………..…………….ผู้ประเมิน 

(…………………………………………………..………….) 

  ……………/……………………..……/…………..…….. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๓      ชื่อหน่วย          STRONG/จิตพอเพียงด้านการทุจริต                     ชัน้มัธยมศึกษาปีที่   ๒ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  5    เรื่อง   มุ่งไปข้างหน้า                                           เวลา     1      ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต   
1.2 ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต   

     ๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของความมุ่งมั่นตั้งใจได้ 
2.2  นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของความซื่อสัตย์ได้ 
2.3  นักเรียนเลือกวิธีการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีพฤติกรรมของบุคคลที่มีความมุ่งม่ันตั้งใจในการ

ปฏิบัติงานได้ 
๒.4 นักเรียนชื่นชมและแสดงออกถึงการเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความ
มุ่งม่ันตั้งใจจนกระทั่งงานนั้นส าเร็จ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 

               1) ความหมายของความมุ่งม่ันตั้งใจ 
      2) ความหมายของความซื่อสัตย์ 
      3) การแสดงออกถึงการเป็นผู้มีความรับผิดชอบ 

3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
     1) ความสามารถในการสื่อสาร  
     2) ความสามารถในการคิด 
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 
     ๑) มุ่งมั่นในการท างาน 
     2) ซื่อสัตย์สุจริต 

กิจกรรมการเรียนรู้  
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  
      ๑) ยกตัวอย่างประเด็นเนื้อหาการด ารงชีวิตของบุคคลหลากหลายอาชีพเช่นมีอาชีพเก็บของเก่า
ขายพ่อค้าแม่ค้า  ยามรักษาความปลอดภัย  นักบิน  แอร์โฮสเตส  เพ่ือเชื่อมโยงคุณลักษณะของบุคคล
ที่มีความซื่อสัตย์ต่อการท างาน มีความรักและศรัทธาในงานอาชีพของตน พร้อมสนทนาร่วมกันถึง
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของนักเรียนว่ามีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างไรเพ่ือให้งานนั้นส าเร็จ 
      ๒) นักเรียนชมคลิปวีดีโอ เรื่องความส าเร็จที่เกิดจากความพยายาม เมื่อชมจบแล้วร่วมกัน
อภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อพฤติกรรมของบุคคลในเรื่องว่าสามารถน าพาชีวิตสู่ความส าเร็จได้
อย่างไร ต้องใช้ความพากเพียรพยายามหรือมีคุณธรรมใดบ้างในการก้าวไปสู่ความส าเร็จนั้น พร้อม
เปรียบเทียบกับพฤติกรรมของเพ่ือนหรือคนรู้จักท่ีมีพฤติกรรมเกเรแต่สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองจน
ก้าวสู่ความส าเร็จในการด าเนินชีวิตได้อย่างไร 

               ๓) แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละประมาณ ๓ - ๔ คน  เลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม ศึกษากรณี   
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          ตัวอย่างการท างานของบุคคลจากใบงานที่ ๑ “หนทางแห่งความส าเร็จเราเลือกได้” โดยนักเรียน ร่วม 
          อภิปรายแสดงความคิดเห็นลักษณะการท างานของบุคคลจากกรณีตัวอย่าง เปรียบเทียบผลจากการ
กระท า 
          ของบุคคลในเรื่อง  

     ๔) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นสู่การพิจารณาเลือกแนวปฏิบัติของ
บุคคลในเรื่องที่คิดว่าเมื่อน ามาปฏิบัติจริงแล้วจะส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของตน พร้อม
แสดงเหตุผลประกอบ และน าเสนอผลงานต่อเพ่ือนๆกลุ่มอ่ืนๆ 
     5) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมคัดเลือกผลงานที่คิดว่าดีที่สุดในการน าเสนอผลงานของเพ่ือนแต่ละ
กลุ่ม พร้อมแสดงเหตุผลประกอบการคัดเลือก 
     6) ก าหนดสถานการณ์ให้นักเรียนร่วมคิดออกแบบวางแผนการท างานจาก ใบงานที่  ๒          
“มีวิธีการอย่างไรในการที่เราจะปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ”  โดยหากนักเรียนและเพ่ือนๆใน
ห้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับรองแขกผู้ใหญ่ที่มาเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่โรงเรียนใน
วันหยุด    จะมีวิธีการอย่างไรที่จะท าให้การปฏิบัติงานนั้นประสบความส าเร็จเป็นที่พึงพอใจของแขกผู้
มาเยือนและเพ่ือนๆทุกคนให้ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานแต่ เนื่องจากในวันที่ปฏิบัติงาน
ดังกล่าวมีเพ่ือนบางคนไม่มาปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายเนื่องจากเป็นวันหยุด นักเรียนจะมีวิธีการ
แก้ไขอย่างไร  ให้ระบุแนวทางการแก้ไข สมาชิกในกลุ่มร่วมกันอภิปราย สรุปผลแนวคิดของกลุ่มพร้อม
จัดท าผลงานเตรียมน าเสนอต่อเพ่ือนๆในห้อง 

                  7) แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานของกลุ่มตนต่อเพ่ือนๆในห้องเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกัน 
       8) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงแนวทางในการด าเนินชีวิตให้ประสบความส าเร็จในการ
ท างานนอกจากการมีความมุ่งมั่นตั้งใจอดทนและไม่ย่อท้อต่อความยากล าบากแล้ว ยังมีคุณธรรมใดท่ี
ช่วยส่งเสริมการด าเนินชีวิตให้มีความสุขพบกับความส าเร็จในการท างานอันจะเป็นการ ช่วยส่งเสริม
สังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าซึ่งประเทศชาติมีความคาดหวังจากประชาชนในประเทศมาก
ที่สุดซึ่งก็คือการประพฤติปฏิบัติตนตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตนโดยเริ่มต้นที่การมีความประพฤติที่ดีงามของตน ด ารงตนตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานการ
ด าเนินชีวิตแบบพอเพียงมีความสุขกับสิ่งที่ตนเองมี ไม่ทุจริตคดโกง สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดควรท า
หรือไม่ควรท า 
     9) สรุปรว่มกันถึง การมุ่งไปข้างหน้า หมายถึง ผุ้น า ผู้บริหาร องค์กรและชุมชนมุ่งพัฒนา
ปรับเปลี่ยนตนเองและส่วนร่วมให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานความโปร่งใส ความ
พอเพียงและรวมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นอย่างไปย่อท้อ 
กิจกรรมเพิ่มเติม     ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการท างานการรับรองแขกในสถานการณ์จริง   
    4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1) ใบงานกรณีตัวอย่างการท างานของบุคคล ใบงานที่ ๑“หนทางแห่งความส าเร็จเราเลือก
ได”้ 
 2) ใบงานที่ ๒ กิจกรรม“มีวิธีการอย่างไรในการที่เราจะปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ” 
          ๓) คลิปวีดิโอ เรือง “ความส าเร็จเกิดความพยายามทั้งสิ้น” 
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๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
    5.1 วิธีการประเมิน 
 ๑) สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในด้านการแสดงความคิดเห็น  การอภิปราย การให้เหตุผล
พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
          ๒)  ตรวจสอบผลงานจากการท าใบงาน 
                   - ใบงานที่ ๑“หนทางแห่งความส าเร็จเราเลือกได้” 
                   - ใบงานที่ ๒ กิจกรรม“มีวิธีการอย่างไรในการที่เราจะปฏิบัติงานให้ประสบ
ความส าเร็จ” 
   ๕.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

                    ๑)  แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียน  
                             -  การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
                             -  การปฏิบัติงานรายบุคคล (การอภิปรายแสดงความคิดเห็น) 

          ๒)  แบบประเมินผลงานใบงานที่  ๒  “มีวิธีการอย่างไรในการที่เราจะปฏิบัติงานให้ประสบ 
                   ความส าเร็จ” 

                    ๓)  แบบประเมินผลการให้คะแนน การตรวจสอบผังมโนทัศน์ 
  5.3 เกณฑ์การตัดสิน  
        ๑)  เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียน 
             1.1) แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม 
                     นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับดี ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ดี   70-
89% 

                        1.2) แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล  
                                นกัเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับดี  อยู่ในเกณฑ์ 70%  
                       1.3) การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
                               นักเรียนต้องได้ระดับคุณภาพ ผ่าน    
๖.บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .................................................................... ........................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

(.................................................) 
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ใบงานที่ ๑ “หนทางแห่งความส าเร็จเราเลือกได้” 
ค าชี้แจง      ให้นักเรียนศึกษาบทความเรื่องราวของเจ้าของเครื่องดื่มชาเขียวอิชิตัน  ตัน  ภาสกรนที                  
                แล้วร่วมกันวิเคราะห์ที่มาแห่งความส าเร็จในการท างานของตัน  ภาสกรนที 
 
               ในปัจจุบันนี้ มีนักธุรกิจท่ีประประสบความส าเร็จอยูจ่ านวนมาก หนึ่งในนั้นคือ  คุณตัน     ภาสกรนที บุคคลที่
ประสบความส าเรจ็จากเครื่องดื่มชาเขียว ท่ีสามารถทะยานสูค่วามเป็นท่ี 1 ของตลาดเครื่องดื่มชาเขียว  เขาคือบุคคลที่มี
มันสมองแพรวพรายมี่เหลี่ยมคิดแง่มุมต่างๆที่น่าจะท าให้เราสามารถศึกษาเป็นแนวทางในการเริ่มท าธุรกิจ ทั้งนี้คุณตันยังเป็น
นักธุรกิจที่ใครๆตา่งยึดเป็นต้นแบบในการท าธุรกิจ ท่ีส าคญัคณุตันทีม่ีต้นทุนในการท าธุรกิจที่เริ่มจากศนูย์ แต่สามารถท าให้มี
อาณาจักรเครื่องดื่มชาเขียวเป็นแบรนด์ช้ันน าของประเทศ 
          คุณตัน เติบโตมาในครอบครัวที่ยากจน  เริม่ต้นสร้างทุกสิ่งทกุอย่างจากจุดที่เรยีกว่า …ศูนย…์ถึงแม้เส้นทางถนนสาย
ธุรกิจของเขาในวันน้ีอาจไม่ยิ่งใหญ่ระดับที่เรียกวา่  ต านาน  … แตคุ่ณตัน ภาสกรนท ี… เป็นเพียงแคท่ายาทของครอบครัวคน
ไทยเช้ือสายจีนท่ีมีฐานะปานกลาง ด้วยความที่ครอบครัวคุณตันไม่ได้มีฐานะดี  คุณตันเลยตัดสินใจ เรยีนถึงแค่ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3   แล้วออกมาท างาน  คุณตนัคิดว่าเสมอว่าเป็นคนรูปไม่หล่อ พ่อไม่รวย  เรียนไม่เก่ง  ถ้ายังท าตัวเที่ยวเล่น วันต่อไป
ข้างหน้าก็คงล าบาก สิ่งเดยีวท่ีตนเองสามารถท าได้ก็คือ  ท างานต้องตั้งใจท างานให้มากกว่าคนอ่ืน     เริ่มจากการท างานเป็น
พนักงานแบกของขนของขึ้นโกดังที่บริษัทซากุระ ได้ค่าแรงเดือนละ 700 บาท  ซึ่งคุณตันกไ็ด้ท างานคุ้มค่าแรงโดยมาท างาน
เป็นคนแรก และกลับบ้านเป็นคนสุดท้ายของพนังงานเสมอ  แต่คุณตันไมไ่ดต้้องการเกิดมาเป็นลูกจ้างใครตลอดไป คณุตันจึง
เริ่มธุรกจิเล็กๆเป็นของตนเองในวยั 17 ปี  และได้ลาออกจากบริษทัซากุระ และเริม่ท าธุรกิจอย่างจรงิจัง  ออกมาเปิดรา้นขาย
หนังสือเล็กๆในจังหวัดชลบุรี เมื่อเก็บเงินได้ประมาณหนึ่ง  จากนั้นคณุตันได้ขยับขยายมาซื้อห้องแถวเพื่อมาท าธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์ เปิดร้านกิ๊ฟช็อป ร้านกาแฟ ร้านอาหาร  แล้วก็มาท าธุรกิจเรียลเอสเตท  ก าลังท่ีจะมีเงิน  100 – 200 ล้าน
บาท พอรัฐบาลประกาศค่าเงินบาทลอยตัว  ท าให้คุณตันเป็นบุคคลล้มละลายในปี 2539   และมหีนีส้ินติดตัวกว่า 100 ล้าน
บาทจากการลงทุนทางธุรกิจ  แต่คุณตันไมไ่ด้ย่อท้อต่อความยากล าบากคุณตันไดเ้ริ่มท าธรุกิจเว้ดดิ้งถ่ายรูปแต่งงานจัดงาน
แต่งงานเพื่อหาเงินมาใช้หนี้  ซึ่งความแปลกใหม่ของธุรกิจเวด้ดิ้ง ก็ท าให้คุณคุณตันสามารถหาเงินมาใช้หนี้กว่า  100 ล้านบาท
ได้หมดภายใน 2 ปี   
      คุณตันเริ่มต้นการท าธุรกิจโดยมีความเชื่อว่าสิ่งที่ดีท่ีสุดยังไม่เกดิและสิ่งที่ดีกว่ามีโอกาสเกดิได้    คุณตัน       ได้บอกว่า  “ 
โทรทัศน์ในตอนน้ีมียี่ห้อไหนดีทีส่ดุ ”  หลายๆคน ตอบว่า Sony  แต่คุณตันไดบ้อกว่า  “ ผิดครับ…เพราะยี่ห้อดีที่สุดยังไม่ยังไม่
มาเช่นเดียวกับท่ีว่านักธรุกิจที่ประสบความส าเร็จยังไม่มา” แสดงให้เห็นว่ายังมีโอกาสเปิดโอกาสให้ส าหรับคนท่ีมีความมั่นใจที่
จะท าสิ่งที่แตกต่างให้โดดเด่นด้วยความคิดสร้างสรรค์ ”  เช่นเดียวกับกรณีในการผลติชาเขียวโออิชิ  ช่วงแรกๆเปิดตัว
ด้วย  รสชาตติ้นต าหรับ  และสามารถท าการตลาดจนขายด ี ทว่าเมื่อมีการคิดค้นรสชาติใหม่ออกมา  รสน้ าผึ้งผสม
มะนาว  ปรากฏว่าขายดีกว่ารสตน้ต าหรับเสียอีกจนมีคนยกย่องให้เป็น “ สุดยอด ”และยึดรสชาตินีเ้ป็นหลัก  แต่คณุตันกลับ
ไม่คิดว่ารสชาตินี้ดีที่สดุและได้พัฒนาออกรสชาติต่อมาคือขายไปในตลาด  รสชาติข้าวญี่ปุ่น ส่งไปขายในตลาด  ปรากฏว่าขาย
ดีกว่าทุกรสที่เคยผ่านมา  และนี่คอืจุดเริ่มต้นของชาเขียวที่ส่งผลต่อความเจรญิรุ่งเรืองในการท าธุรกิจของคุณตันในเวลาต่อมา  
“เพียงคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างาน มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนในชีวิตที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความซื่อสัตยส์ุจรติ แม้จะมีปัญหา
อุปสรรคเพียงใดก็ตามคุณจะสามารถฟันฝ่าก้าวข้ามปญัหาอุปสรรคน้ันไปสู่ความส าเร็จได้”และน่ีคือตัวอย่างบุคคลที่ย่ิงใหญ่
เพราะคิดที่จะท า ท าด้วยความมุ่งมั่นต้ังใจ ภายใต้พ้ืนฐานความซ่ือสัตย์สุจริต ที่ผ่านการกล่อมเกลา  การเลี้ยงดูมาจาก
ครอบครัวแล้วคุณละ่คิดท่ีจะท าอะไรให้ชีวิตพบกับความส าเร็จหรอืยัง 
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ประเด็นการอภิปราย 
1. ได้รับแง่คิดอะไรบ้างในการท างานของคุณตัน   ภาสกรนที 
2. อะไรคือคุณสมบัติของ  คุณตัน   ภาสกรนที ที่ท าให้พบกับความส าเร็จในการด าเนินชีวิต 
3. มีสิ่งใดที่นักเรียนคิดว่าเป็นคุณสมบัติใดที่ดีของตนเองที่สามารถน าไปปฏิบัติสู่ความส าเร็จในการ

ด าเนินสัมมาชีพของตน 
4. หากการท างานของนักเรียนต้องพบกับปัญหาอุปสรรคที่ท าให้การท างานนั้นไม่ราบรื่นนักเรียนจะ

มีวิธีการจัดการกับปัญหานั้นอย่างไรและจะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของตนได้อย่างไร 
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............................................................................................................................. ...................................
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ใบงานที่  ๒  “มีวิธีการอย่างไรในการที่เราจะปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ” 
 
ค าชี้แจง   ให้นักเรียนร่วมกันออกแบบวางแผนการปฏิบัติงานจากสถานการณ์ที่ก าหนดโดยมี
เป้าหมาย    
             คือ  ความส าเร็จในภารกิจที่ได้รับและเป็นการปฏิบัติงานที่มีความสุข 
 
      หากนักเรียนและเพ่ือนๆในห้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับรองแขกผู้ใหญ่ที่มา
เยี่ยมชมศึกษาดูงานที่โรงเรียนในวันหยุด   จะมีวิธีการอย่างไรที่จะท าให้การปฏิบัติงานนั้นประสบ
ความส าเร็จ   เป็นที่พึงพอใจของแขกผู้มาเยือน และเพ่ือนๆทุกคนให้ความร่วมมือร่วมใจในการ
ปฏิบัติงาน แต่ เนื่องจากในวันที่ปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นวันหยุด  จึงมีเพ่ือนบางคนที่ไม่มาปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย  นักเรียนจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร  จงช่วยกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
  

 
สมาชิกในกลุ่มร่วมกันอภิปราย สรุปผลแนวคิดของกลุ่มพร้อมจัดท าผลงานเตรียมน าเสนอต่อเพื่อนๆใน
ห้อง 
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ความส าเร็จเกิดมาจากความพยายามทั้งสิ้น 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EzEvPshSKjl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EzEvPshSKjl
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh5rqM0c_YAhXHYo8KHbR4A_8QjRwIBw&url=https://addicted2success.com/quotes/56-mind-blowing-albert-einstein-quotes/&psig=AOvVaw3KQUUqavVcUJfvusqCnGQz&ust=1515750586795305
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แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม กลุ่ม…………..ชั้น……………… 

ล าดั
บ 

ที ่

ชื่อ-สกุล 

สมาชิกกลุ่ม 

พฤติกรรม 

รวม ความ
ร่วมมือ 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

การรับฟัง
ความ
คิดเห็น 

ความตั้งใจ
ในการ
ท างาน 

การมีส่วน
ร่วมในการ
อภิปราย 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ดีมาก = 4 ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 90-100% หรือปฏิบัติบ่อยครั้ง 
 ดี = 3 ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 70-89%           หรือปฏิบัติบางครั้ง 
 ปานกลาง = 2 ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 50-69%           หรือปฏิบัติครั้งเดียว 
 ปรับปรุง = 1 ประสิทธิภาพต่ ากว่าเกณฑ์  50%              หรือไม่ปฏิบัติเลย 
          นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับดี ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ดี   70-89%  

ลงชื่อ………………………………ผู้สังเกต 
 (…………………………….) 
 ………./……………/……… 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล (การอภิปรายแสดงความคิดเห็น) 

ที ่
 

พฤติกรรม 
 

 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 

การแสดง 

ความ
คิดเห็น 

การตอบ 

ค าถาม 

การยอมรับ 

ฟังผู้อื่น 

ท างาน 

ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

หมาย
เหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

เกณฑ์การวัดผล      ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยนอกประเด็น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่ง

ครบตรงเวลา 
ดี = 3 สนใจฟัง ไม่หลับ พูดคุยนอกประเด็นบ้าง มีค าถาม ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่ง

ครบตรงเวลา 
ปานกลาง = 2 สนใจฟัง ไม่หลับ พูดคุยนอกประเด็นบ้าง มีค าถาม ไม่ค่อยตอบค าถาม ท างานส่ง

ครบตรงเวลาบ้างไม่ตรงเวลาบ้าง 
ปรับปรุง = 1 สนใจฟัง ไม่หลับ พูดคุยนอกประเด็นบ้าง ไม่มีการตั้งค าถามตอบค าถาม ส่งงานไม่

ครบไม่ตรงเวลา 
        นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับ ๒ จึงจะผ่าน 

                    ลงชื่อ……………………………….ผู้สังเกต 
    (……………………………….) 
   …………/…………/……….. 
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การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่  ๖  มุ่งม่ันในการท างาน 

ตัวช้ีวัด  ๖.๑  ตั้งใจและรับผิดชอบหน้าที่การท างาน 
  ๖.๒  ท างานด้วยความเพียรพยายาม  และอดทนเพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

๖.๑  ตั้งใจและรับผิดชอบหน้าที่การท างาน ๖.๑.๑  เอาใจใส่ต่อการ     ปฏิบัติหน้าที่ท่ี ได้รับมอบหมาย  
๖.๑.๒  ตั้งใจและรับผิดชอบใน การท างานให้ ส าเร็จ 
๖.๑.๓  ปรับปรุงและ พัฒนาการท างานด้วยตนเอง 

๖.๒  ท างานด้วยความเพียรพยายาม  และอดทน
เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

๖.๒.๑  ทุ่มเทท างาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหา และ 
อุปสรรคในการท างาน 
๖.๒.๒  พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 
ให้ส าเร็จ 
๖.๒.๓  ชื่นชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

 

เกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัดที่  ๖.๑  ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

๖.๑.๑  เอาใจใส่ต่อ
การ     ปฏิบัติหน้าที่ท่ี 
ได้รับมอบหมาย  
๖.๑.๒  ตั้งใจและ
รับผิดชอบใน การ
ท างานให้ ส าเร็จ 
๖.๑.๓  ปรับปรุงและ   
 พัฒนาการท างาน 
ด้วยตนเอง 
 

ไม่ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่การงาน 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จ มีการ
ปรับปรุงการ
ท างานให้ดีขึ้น 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จ  มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการท างาน
ให้ดีขึ้น 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จ  มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการท างาน
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง 
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ตัวช้ีวัดที่  ๖.๒  ท างานด้วย  ความเพียรพยายาม  และอดทนเพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

๖.๒.๑  ทุ่มเทท างาน 
อดทน  

ไม่ย่อท้อต่อปัญหา และ 

อุปสรรคในการท างาน 

๖.๒.๒  พยายาม
แก้ปัญหา 

และอุปสรรคในการ
ท างาน 

ให้ส าเร็จ 

๖.๒.๓  ชื่นชมผลงาน
ด้วย 

ความภาคภูมิใจ 

ไม่ขยัน อดทน   

ในการท างาน 

ท างานด้วยความ
ขยัน อดทน และ
พยายามให้งาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย และชื่น
ชมผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

ท างานด้วยความ
ขยันอดทน และ
พยายามให้งาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย ไม่ย่อท้อ
ต่อปัญหาในการ
ท างาน และชื่นชม
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

ท างานด้วยความ
ขยันอดทน และ
พยายามให้งาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมายภายใน
เวลาที่ก าหนดไม่
ย่อท้อต่อปัญหา
อุปสรรคในการ
ท างาน และชื่นชม
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่  ๖  มุ่งม่ันในการท างาน 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเยี่ยม  (๓) 
๑.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  ทุกตัวชี้วัด  หรือ 

๒.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  และดี  ระดับละ  ๑  ตัวชี้วัด 

ดี  (๒) 

๑.  ได้ผลการประเมินระดับดี  ทุกตัวชี้วัด  หรือ 

๒.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  และระดับผ่าน  ระดับละ  ๑  
ตัวชี้วัด 

ผ่าน  (๑) 
๑.  ได้ผลการประเมินระดับผ่าน  ทุกตัวชี้วัด  หรือ 

๒.  ได้ผลการประเมินระดับดี  และระดับผ่าน  ระดับละ  ๑  ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่าน  (๐) มีผลการประเมินตัวชี้วัดข้อใดข้อหนึ่งได้ระดับ ไม่ผ่าน 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

 

 

 

เลข
ที ่

พฤติ      
กรรม 

 

 

ชื่อ-
นามสกุล 

เอาใจใส่ต่อ
หน้าที่ 

ที่ได้รับ
มอบหมาย 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบ 

ต่องานของตน 

 
การปรับปรุง
พัฒนางาน 

 

 

ความอดทน 

การทุ่มเทใน
การท างาน 

 

การแก้ไข
ปัญหา

อุปสรรค 

ในการท างาน 

 

ชื่นชมใน
ผลงานของ

ตน 

หมา
ย

เหตุ 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0  

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

 
เกณฑ์การวัดผล ระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม  ดังนี้ 

ดีเยี่ยม = 3  
ดี = 2  
ผ่าน = 1  
ไม่ผ่าน = 0  

        นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับผ่าน 
                    ลงชื่อ……………………………….ผู้ประเมิน 

     (……………………………….) 
     …………/…………/……….. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๓      ชื่อหน่วย          STRONG/จิตพอเพียงด้านการทุจริต                     ชัน้มัธยมศึกษาปีที่   ๑ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  6       เรื่อง   ความเอ้ืออาทร                                         เวลา  1      ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
มีจิตพอเพียงต่อต้านทุจริต มีความตระหนักในการปฏิบัติตนเป็นผู้มีความเอ้ืออาทรในชีวิตประจ าวัน 

     ๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 นักเรียนเข้าใจความหมายของความเอ้ืออาทร  
๒.๒ นักเรียนยกตัวอย่างของความเอ้ืออาทรได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 

               - ความเอ้ืออาทร หมายถึง ความเอ้ือเฟ้ือ ความเอ้ืออารี ความมีน้ าใจ และการปฏิบัติตนเป็นผู้มี
ความเอ้ืออาทร 
      - การตระหนักและเห็นคุณค่าของการต่อต้านการทุจริต แต่ไม่ควรเอื้อเฟ้ือช่วยเหลือในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว 

3.2 ทักษะ / กระบวนการ  
 1) ความสามารถในการสื่อสาร 
 2) ความสามารถในการคิด 
3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม  
      ๑) มุ่งม่ันในการท างาน 

๔.   กิจกรรมการเรียนรู้  
ชั่วโมงที่1  
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  
      1. นักเรียนเล่าประสบการณ์เก่ียวกับการช่วยเหลือคนอ่ืน 
      2. นักเรียนจับคู่ช่วยกันเขียนแผนผังล าดับเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบ แล้วน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
ช่วยกันตรวจสอบว่าใครล าดับเหตุการณ์ได้ถูกต้องที่สุด 
      3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงข้อคิดท่ีได้จากการช่วยเหลือผู้อื่น และเราสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างไร เช่น เมื่อมีผู้เดือนร้อนเราต้องให้การช่วยเหลือ 
      4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงความตระหนักในการปฏิบัติตนเป็นผู้มีความเอ้ืออาทรใน
ชีวิตประจ าวัน 
      5. นักเรียนวาดภาพความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืนและระบายสีให้สวยงาม 
      6. ครูและนักเรียนร่วมกันคัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพ อยู่ในเกณฑ์ดีออกมาน าเสนอผลงานที่หน้า
ชั้นเรียน และน าผลงานมาจัดป้ายนิเทศแสดงผลงานของนักเรียน  
ชั่วโมงที่ 2    
     7. แบ่งนักเรียนเป็น 2-5 กลุ่มๆ ละเท่าๆกัน 
     8. นักเรียนแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่น 
     9. ให้กลุ่มอ่ืนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงบทบาทสมมุติ 
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     10. ครูและนักเรียนสรุปความหมายของการเอ้ืออาทร 
4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 ใบความรู้ 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 
 ๑)   สังเกตพฤติกรรม 

- การตอบค าถาม 
- การยกตัวอย่างความเอ้ืออาทร 
- การปฏิบัติตนเป็นผู้มีความเอ้ืออาทรในโรงเรียน 

          ๒)  ตรวจสอบผลงาน 
๕.๒   เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

                    แบบสังเกตพฤติกรรม 
5.3 เกณฑ์การตัดสิน  
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ถือว่าผ่าน 

๖.  บันทึกหลังสอน 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

........................................................................ ......................................................................................................  

 

     ลงชื่อ......................................................................ครูผู้สอน            
     (............................................................) 
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หน่วยที่ ๔ 

พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 173 - 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๔ ชื่อหน่วย   พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อ่ืน  เวลา ๒    ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๑.๒ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

    ๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 นักเรียนบอกสิทธิของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญได้  
๒.2 นักเรียนบอกหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญได้  
๒.๓ นักเรียนบอกบทบาทหน้าที่ของเยาวชนในการเป็นพลเมืองดีได้  

  
๓. สาระการเรียนรู้ 

3.1 ความรู้ 
  1) สิทธิ  

2) หน้าที่  
๓) บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนในการเป็นพลเมืองดี 

 
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

    3.1 ความสามารถในการคิด 
    1) ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
    2) ทักษะกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ 

  3.2 ความสามารถในการสื่อสาร  
         อ่าน ฟัง พูด เขียน 
   3.๓ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
         การสังเกต การระบุ จ าแนก วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป 
3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม  
  มีระเบียบวินัย  
  

๔.กิจกรรมการเรียนรู้  
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  
ชั่วโมงที่ ๑ 

1) นักเรียนชมวีดีทัศน์ เกี่ยวกับ การเคารพสิทธิผู้อ่ืน เพ่ือให้รู้และเข้าใจความหมายและความส าคัญของ
การรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น ไม่กระท าการที่เป็นการละเมิดต่อผู้อื่น มีเนื้อหา คือ วางกระถางต้นไม้
ไว้บนก าแพงที่กั้นระหว่างบ้าน และรดน้ าต้นไม้ ท าให้ดินไหลออกไปเลอะบ้านที่มีก าแพงติดกัน จึง
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ต้องเปลี่ยนที่วางต้นไม้ใหม่ ที่มาของวีดีทัศน์ https://www.youtube.com/watch?v=bztZQ_hkkNs จากกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม 

2)  ครูและนักเรียนสนทนาอภิปราย เกี่ยวกับวีดีทัศน์ที่ได้รับชม 
3)  ครูสุ่มนักเรียนประมาณ ๓ ถึง ๔ คน ให้มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวีดีทัศน์ที่ชมหน้าชั้นเรียน 
4) นักเรียนท าใบงานเรื่องทางการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน  
5) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงการเคารพสิทธิของผู้อื่นว่าเราไม่ควรกระท าการใดๆที่ท าให้ผู้อ่ืน

เดือดร้อนทั้งด้านร่างกายหรือจิตใจ 

ชั่วโมงที่ ๒ 

1) แบ่งกลุ่มออกเป็น ๖ กลุ่ม  แต่ละกลุ่มจับฉลากเพ่ือเลือกเนื้อหาและให้แต่ละกลุ่มท ากิจกรรมตาม
หัวข้อที่ได้รับมอบหมายโดยศึกษาจากใบความรู้และปฏิบัติ กิจกรรมที่ 1 – ๓ ดังนี้  

- เรื่องสิทธิ  
- เรื่องหน้าที่  
- เรื่องบทบาทและหน้าที่ของเยาวชนในการเป็นพลเมืองดี 

2) แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอผลงาน 
3) ร่วมกันสรุปภาพรวมของกิจกรรมในสาระของสิทธิ หน้าที่ ความเป็นพลเมืองดีตามวิถี

ประชาธิปไตยและบทบาทและหน้าที่ของเยาวชนในการเป็นพลเมืองด ี 
 
     4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู ้
    ๑) วีดีทัศน์ เกี่ยวกับ การเคารพสิทธิผู้อ่ืน เพ่ือให้รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น ไม่กระท าการท่ีเป็นการ
ละเมิดต่อผู้อื่น มีเนื้อหา คือ วางกระถางต้นไม้ไว้บนก าแพงที่ก้ันระหว่างบ้าน และรดน้ าต้นไม้ ท าให้ดินไหล
ออกไปเลอะบ้านที่มีก าแพงติดกัน จึงต้องเปลี่ยนที่วางต้นไม้ใหม่ ที่มาของวีดีทัศน์ 
https://www.youtube.com/watch?v=bztZQ_hkkNs จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
      ๑) ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง สิทธิ  หน้าที่     
    ๒) ใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนในการเป็นพลเมืองดี  
 ๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 

5.1 วิธีการประเมิน 
๑) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
๒) ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๕.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
๒) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓) ใบงานเรื่องทางการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน 

๕.๓ เกณฑ์การประเมิน 
               นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bztZQ_hkkNs
https://www.youtube.com/watch?v=bztZQ_hkkNs
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6. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ ......................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................. ................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
 

 
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

(.................................................) 
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ใบความรู้ 
เรื่อง บทบาท  สิทธิ หน้าที่ 

 
บทบาท หมายถึง การปฏิบัติตามสิทธิ  หน้าที่อันเนื่องมาจากสถานภาพของบุคคล เนื่องจากบุคคลมีหลาย
สถานภาพในคนคนเดียว ฉะนั้นบทบาทของบุคคลจึงต้องปฏิบัติไปตามสถานภาพในสถานการณ์ตามสถานภาพ
นั้นๆ 
สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ 
 
สิทธิ หมายถึง สิ่งที่ไม่มีรูปร่างซึ่งมีอยู่ในตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิดหรือเกิดขึ้นโดยกฎหมาย เพ่ือให้มนุษย์ได้รับ
ประโยชน์ และมนุษย์จะเป็นผู้เลือกใช้สิ่งนั้นเอง โดยไม่มีผู้ใดบังคับได้ เช่น สิทธิในการกิน การนอน แต่สิทธิ
บางอย่างมนุษย์ได้รับโดยกฎหมายก าหนดให้มี เช่น สิทธิในการมี การใช้ทรัพย์สิน สิทธิในการร้องทุกข์เมื่อตน
ถูกกระท าละเมิดกฎหมาย เป็นต้น 
 
เสรีภาพ หมายถึง การใช้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างอิสระ  แต่ทั้งนี้
จะต้องไม่กระทบต่อสิทธิของผู้อื่น ซึ่งหากผู้ใดใช้สิทธิเสรีภาพเกินขอบเขตจนก่อความเดือดร้อนต่อผู้อ่ืน ก็ย่อม
ถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 
หน้าที่ หมายถึง การกระท าหรือการละเว้นการกระท าเพ่ือประโยชน์โดยตรงของการมีสิทธิหน้าที่เป็น สิ่งที่
บังคับให้มนุษย์ในสังคมต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางสังคมหรือกฎหมาย บัญญัติไว้ จะไม่ปฏิบัติตามไม่ได้ ส่วน
สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่มนุษย์มีอยู่แต่จะใช้หรือไม่ก็ได้ 
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชนชาวไทยไว้
ดังนี้ 
1) สิทธิของปวงชนชาวไทย 
     1. สิทธิในครอบครัวและความเป็นอยู่ส่วนตัว ชาวไทยทุกคนย่อมได้รับความคุ้มครอง เกียรติยศ ชื่อเสียง 
และความเป็นอยู่ส่วนตัว 
     2. สิทธิอนุรักษ์ฟ้ืนฟูจารีตประเพณี บุคคลในท้องถิ่นและชุมชนต้องช่วยกันอนุรักษ์ฟ้ืนฟูจารีตประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือรักษาไว้ให้คงอยู่ตลอดไป 
     3. สิทธิในทรัพย์สิน บุคคลจะได้รับการคุ้มครองสิทธิในการครอบครองทรัพย์สินของตนและการสืบทอด
มรดก 
     4. สิทธิในการรับการศึกษาอบรม บุคคลย่อมมีความเสมอภาคในการเข้ารับการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน 12 ปี 
อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
     5. สิทธิในการรับบริการทางด้านสาธารณสุขอย่างเสมอภาคและได้มาตรฐาน ส าหรับผู้ยากไร้จะได้รับสิทธิ
ในการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
     6. สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองโดยรัฐ เด็กเยาวชน สตรี และบุคคลในสังคมที่ได้รับการปฏิบัติอย่างรุนแรง
และไม่เป็นธรรมจะได้รับการ คุ้มครองโดยรัฐ 
     7. สิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ เช่น บุคคลที่มีอายุเกินหกสิบปี และรายได้ไม่พอต่อการยังชีพ รัฐจะ
ให้ความช่วยเหลือ เป็นต้น 
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     8. สิทธิที่จะได้สิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ โดยรัฐจะให้ความช่วยเหลือและอ านวยความ
สะดวกอันเป็นสาธารณะแก่บุคคลในสังคม 
     9. สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชน ในการบ ารุงรักษาและการได้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ 
     10. สิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นอย่าง
เปิดเผย เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะมีผลต่อความม่ันคงของรัฐหรือความปลอดภัยของ ประชาชนส่วนรวม 
หรือเป็นส่วนได้ส่วนเสียของบุคคลซึ่งมีสิทธิได้รับความคุ้มครอง 
     11. สิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์โดยได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันควรตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย 
     12. สิทธิที่บุคคลสามารถฟ้องร้องหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรของรัฐที่
เป็นนิติบุคคลให้รับผิดชอบการกระท าหรือละเว้นการกระท า ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐภายใน
หน่วยงานนั้น 
 
2) เสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
     1. เสรีภาพในเคหสถาน ชาวไทยทุกคนย่อมได้รับความคุ้มครองในการอาศัยและครอบครองเคหสถานโดย
ปกติสุข การเข้าไปในเคหสถานของผู้อ่ืนโดยปราศจากการยินยอมของผู้ครอบครอง หรือการเข้าไปตรวจค้น
เคหสถานโดยไม่มีหมายค้นจากศาลย่อมท าไม่ได้ 
      2. เสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่ การเนรเทศบุคคลผู้มีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร
หรือห้ามมิให้บุคคลผู้มี สัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักรจะกระท ามิได้ 
     3. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านการพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณาและการสื่อความหมาย
โดยวิธีอ่ืน จะจ ากัดแก่บุคคลชาวไทยมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพ่ือความ
มั่นคงของรัฐ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
     4. เสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบด้วยกฎหมาย การตรวจ การกัก หรือ การเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล รวมทั้งการกระท าต่าง ๆเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลนั้นจะกระท ามิได้ 
     5. เสรีภาพในการนับถือศาสนา นิกาย ลัทธิ ความเชื่อทางศาสนา และเสรีภาพในการประกอบพิธีกรรม
ตามความเชื่อของตน โดยไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมือง และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน ย่อมเป็นเสรีภาพของประชาชน 
     6. เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ การจ ากัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระท าไม่ได้ เว้นแต่โดย
อาศยัอ านาจตามบทบัญญัติของกฎหมายเพ่ือคุ้มครองประชาชนที่จะใช้ที่ สาธารณะหรือเพ่ือรักษาความสงบ
เรียบร้อยเมื่อประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือประกาศใช้กฎอัยการ
ศึก 
     7. เสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นสมาคม สหพันธ์ องค์กร องค์กรเอกชน หรือหมู่คณะอื่น การจ ากัด
เสรีภาพต่าง ๆเหล่านี้จะกระท ามิได้ เว้นแต่อาศัยอ านาจกฎหมายเฉพาะเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมของ
ประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือป้องกันการผูกขาดในทางเศรษฐกิจ 
     8. เสรีภาพในการรวมตัวจัดตั้งพรรคการเมือง เพ่ือด าเนินกิจกรรมทางการเมืองตามวิถีทางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     9. เสรีภาพในการประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม การจ ากัดเสรีภาพดังกล่าวจะท า
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ได้ โดยอาศัยกฎหมายเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของ ประเทศ และเพ่ือ
ป้องกันการผูกขาดหรือขจัดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้า 
3) หน้าที่ของประชาชนชาวไทย 
     1. บุคคลมีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการแกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. บุคคลมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
     3. บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง บุคคลซึ่งไม่ไปเลือกตั้ง โดยไม่แจ้งเหตุผลอันสมควร ย่อมเสียสิทธิตามท่ี
กฎหมายบัญญัติไว้ 
     4. บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ รับราชการทหาร 
     5. บุคคลมีหน้าที่เสียภาษีให้รัฐ 
     6. บุคคลมีหน้าที่ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม ปกป้องและสืบสานวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     7. บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น มี
หน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมอ านวยความ สะดวกและให้บริการแก่
ประชาชน 
 
แนวทางการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 
     1. เคารพสิทธิของกันและกัน โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น เช่น สิทธิ เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 
สิทธิในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และความเป็นส่วนตัว เป็นต้น 
     2. รู้จักใช้สิทธิของตนเองและแนะน าให้ผู้อ่ืนรู้จักใช้และรักษาสิทธิของตนเอง เช่น การรักษาสิทธิในการ
เลือกตั้งเพ่ือป้องกันไม่ให้มีการซื้อสิทธิขายเสียง 
     3. รณรงค์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และปลูกฝังแนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนให้แก่ชุมชน
หรือสังคมตามสถานภาพและบทบาทท่ีตนพึงกระท าได้ เช่น ให้ความรู้กับสมาชิกครอบครัว จากนั้นจึงค่อย ๆ
ขยายไปยังสถาบันอ่ืน ๆ ในสังคม เช่น สถานศึกษา เป็นต้น 
     4. ร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนเพ่ือการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เช่น การให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเป็นอาสาสมัครช่วยเหลืองานขององค์กรที่ปฏิบัติงาน
ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เป็นต้น 
     5. การปฏิบัติตามหน้าที่ของชาวไทยตามที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น การเสียภาษีให้รัฐเพ่ือน าเงินนั้น
มาใช้พัฒนาประเทศ การเข้ารับราชการทหาร เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการป้องกันประเทศ หรือการออกไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง เพ่ือให้ได้คนดีเข้าไปบริหารบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้า เป็นต้น 
     6. ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ สามารถท าได้โดยการให้ความ
ช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวสารการทุจริตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแก่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือให้ความร่วมมือในการด าเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะ
เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งประจ าเขต เป็นต้น 
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ใบความรู้ 
 

เรื่อง  บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ 
 

                เยาวชนกับการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและประเทศชาติ เยาวชน หมายถึง คนหนุ่มสาวที่มีพลัง
อันส าคัญท่ีจะสามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต 
 
เยาวชนที่ดี 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมในการด าเนินชีวิต 
2. เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน 
3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
4. เป็นผู้ที่มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
5. ปฏิบัติตามแบบอย่างวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 
6. ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของชุมชนอย่างเคร่งครัด 
7. มีความกระตือรือร้นที่จะเข้ามาแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน 

 
คุณลักษณะของเยาวชนที่ดี 
       เยาวชนที่ดีควรจะเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม กล่าวคือ จะต้องมีธรรมะในการด าเนินชีวิต ได้แก่ 

1. การเสียสละต่อส่วนรวม เป็นคุณธรรมที่ช่วยในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า 
เพราะถ้าสมาชิกในสังคมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม และยอมเสียสละผลประโยชน์ส่วนตน จะท าให้สังคมพัฒนา
ไปได้อย่างรวดเร็วและมั่งคง 

2. การมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นคุณธรรมที่ช่วยให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สงบสุข เพราะถ้าสมาชิกในสังคมยึดมั่นในระเบียบวินัย รู้และเข้าใจสิทธิของตนเอง ไม่ละเมินสิทธิผู้อื่น และ
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด 

3. ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคุณธรรมที่มีความส าคัญ เพราะหากสมาชิกในสังคมยึดมั่นในความซื่อสัตย์
สุจริต เช่นไม่ลักทรัพย์ ไม่เบียดเบียนทรัพย์สินของผู้อ่ืน ก็จะท าให้สังคมมีแต่ความเจริญ ประชาชนมีแต่
ความสุข 
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การปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดีตามสถานภาพและบทบาท 
 

     1. เยาวชนกับการเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว เยาวชนในสถานภาพของการเป็นบุตรควรมีบทบาท
หน้าที่ ดังนี้ 
          1.1 เคารพเชื่อฟังบิดามารดา 
          1.2 ชว่ยเหลือบิดามารดาในทุกโอกาสที่ท าได้ 
          1.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่าย 
          1.4 มีความรักใคร่ปรองดองในหมู่พ่ีน้อง 
          1.5 ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 
          1.6 ประพฤติตนให้สมกับเป็นผู้ด ารงวงศ์ตระกูล 
     2. เยาวชนกับการเป็นสมาชิกท่ีดีของโรงเรียน เยาวชนในฐานะนักเรียนควรมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
          2.1 รับผิดชอบในหน้าที่ของนักเรียน คือ ตั้งใจเล่าเรียน ประพฤติตนเป็นคนดี 
          2.2 เชื่อฟังค าสั่งสอนอบรมของครูอาจารย์  
          2.3 กตัญญูรู้คุณของครูอาจารย์ 
          2.4 รักใคร่ปองดองกันในหมู่เพื่อนนักเรียน 
          2.5 ส่งเสริมเพ่ือนในทางท่ีถูกท่ีควร 
     3. เยาวชนกับการเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชน ชุมชนคือสังคมขนาดเล็ก เช่นหมู่บ้านหรือกลุ่มคน โดย
เยาวชนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ จึงต้องมีบทบาทหน้าที่ต่อชุมชนดังนี้ 
          3.1 รักษาสุขลักษณะของชุมชน  เช่น การทิ้งขยะให้เป็นที่ ช่วยก าจัดสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ เป็นต้น 
          3.2 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น ไม่ขีดเขียนท าลายโบราณวัตถุในชุมชน ช่วนกันดูแลสาธารณ
สมบัติ 
          3.3 มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของชุมชน 
     4. เยาวชนกับการเป็นสมาชิกท่ีดีของประเทศชาติ 
          4.1 เข้ารับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี 
          4.2 ปฏิบัติตนตามกฎหมาย 
          4.3 ใช้สิทธิในการเลือกตั้ง 
          4.4 ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
          4.5 สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
          4.6 ชว่ยเหลือกิจกรรมต่าง ๆที่ทางราชการจัดขึ้น 
          4.7 ประกอบอาชีพสุจริตด้วยความขยันหมั่นเพียร 
          4.8 ประหยัดและอดออม 
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ใบงาน  
 

                       เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน  

  
ค าชี้แจง 1.  ให้นักเรียนเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิและเสรีภาพของ 

                     ตนเองและผู้อื่น  

  

ล าดับที่ 
แนวทางการปฏิบัติตน 

ในการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน 

1. 

 
       
    ..........      ..... ..... 

2. 

 
       
    ..........  

3. 

 
           .......... 
    ..........      ..... ..... 

4. 

 
       
    ..........      ..... ..... 

5. 

 
       
    ..........      ..... ..... 

6. 

 
       
    ..........      ..... ..... 
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แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

 
กลุ่ม ..........................................................................................................  

สมาชิกในกลุ่ม  1. ......................................................................  
   2. ...................................................................... 
   3. ......................................................................  
   4. ...................................................................... 
   5. ......................................................................  
   6. ...................................................................... 
 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

3 2 1 

1. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    
2. มีความกระตือรือร้นในการท างาน    
3. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย    
4. มีขั้นตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ    
5. ใช้เวลาในการท างานอย่างเหมาะสม    

รวม  
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  
 พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า  ให้  3  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นบางครั้ง  ให้  2  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าน้อยครั้ง  ให้  1  คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
13-15 ดี 
8-12 ปานกลาง 
5-7 ปรับปรุง 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ความมีวินัย 

 
 

ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน 
 

 
 

เลขท่ี 

 
 

ช่ือ – สกุล 

ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบยีบ 

ข้อบังคับของครอบครอบ 
โรงเรียนและสังคม ไม่
ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 

ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ใน

ชีวิตประจ าวัน และ
รับผิดชอบในการท างาน 

 
 

รวม
คะแนน 

 
ผลการประเมิน 

  ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ผ่าน ไม่ผา่น 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 
         ลงช่ือ........................................... ครผูู้ประเมิน 

 (                                          ) 
              ............../..................../.................... 



- 184 - 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๔ ชื่อหน่วย   พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง  ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย                                     เวลา ๒ ชัว่โมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๑.๒ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 

    ๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
 2.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย และประพฤติปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 2.2 นักเรียนบอกความหมายของระเบียบ กฎ กติกา กฎหมายได้  
 2.3 นักเรียนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
เสร็จ 
ตามเวลาที่ก าหนด 
 

๓. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 
  1) ความหมายของค าว่า ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย  

2) ความหมายของค าว่า พลเมืองดี 
 
3.2 ทักษะ / กระบวนการ  

    1. ความสามารถในการคิด 
    1) ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
    2) ทักษะกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ 

  2. ความสามารถในการสื่อสาร  
         (อ่าน ฟัง พูด เขียน) 
   ๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

(การสังเกต การระบุ จ าแนก วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป) 
3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
               ความมีวินัย 
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๔.กิจกรรมการเรียนรู้ (จ านวน ๒ ชั่วโมง) 
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  
ชั่วโมงที่ 1 
๑. นักเรียนชมวีดีทัศน์ เกี่ยวกับความอดทน อดกลั้น เพ่ือให้รู้จักความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 

เคารพกฎ กติกา เนื้อหาเป็นการขับรถแซงผู้อื่นไปมา และไม่เคารพกฎจาจร โดยมีที่จาก
https://www.youtube.com/watch?v=dWmZDGYtE_k จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

๒. ครูและนักเรียนสนทนาอภิปราย เกี่ยวกับวีดีทัศน์ที่รับชม  
๓. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๔ กลุ่ม แจกใบความรู้ที่ ๑ – ๔  เรื่อง มารู้จัก ระเบียบ กฎ กติกา 

กฎหมาย กันเถอะ ให้แต่ละกลุ่มศึกษาความหมายของระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย โดยวิธีการ
จับสลาก   จากนั้นให้ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 

๔. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมายของระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย โดยให้ความรู้เพิ่มเติมว่า
ถ้าทุกคนปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย ประเทศชาติก็จะมีแต่ความสงบสุข 

ชั่วโมงที่ ๒ 
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๔ กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มจับสลาก หัวข้องาน ๔ หัวข้อ ดังนี้  

 - ระเบียบของการเข้าห้องสมุด  
 - ข้อตกลงในห้องเรียน  
 - กติกามารยาทในการรับประทานอาหาร  
 - แนวทางในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี                                                                     
โดยให้แต่ละกลุ่ม ช่วยกันระดมความคิด ตามหัวข้อที่กลุ่มตนเองจับสลากได้ลงในกระดาษ flip 
chart   

2. ให้แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานของตนเองหน้าชั้นเรียน โดยมีครูคอยให้ความรู้เพ่ิมเติม 
 

4.2  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
๑) วีดีทัศน์ เกี่ยวกับความอดทน อดกลั้น เพ่ือให้รู้จักความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม เคารพกฎ  

กติกา เนื้อหาเป็นการขับรถแซงผู้อื่นไปมา และไม่เคารพกฎจาจร โดยมีทีม่าจาก
https://www.youtube.com/watch?v=dWmZDGYtE_k กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

๒) กระดาษ flip chart 
๓) ใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง บ้านเมืองจะดีเม่ือประชาชนมีระเบียบ 
๔) ใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง มารู้จัก กฎ กันเถอะ                      
๕) ใบความรู้ที่ ๓ เรื่อง มารู้จัก กติกา กันเถอะ                      
๖) ใบความรู้ที่ ๔ เรื่อง มารู้จัก กฎหมาย กันเถอะ  
๗) ใบความรู้ที่ ๕ เรื่อง มาเป็นพลเมืองดีกันเถอะ        

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dWmZDGYtE_k
https://www.youtube.com/watch?v=dWmZDGYtE_k
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๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 

๑) สังเกตกระบวนการท างานกลุ่ม 
๒) การน าเสนอผลงาน 

๕.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
๑) แบบสังเกตกระบวนการท างานกลุ่ม 
๒) แบบบันทึกผลการน าเสนอผลงาน 
๓) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๕.๓ เกณฑ์การประเมิน 
               นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป 

 
6. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ ......................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................. ................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
 

 
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

(.................................................) 
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ใบความรู้ที่ ๑ 
เรื่อง บ้านเมืองจะดีเมื่อประชาชนมีระเบียบ 

ระเบียบ หมายถึง แบบแผนที่วางไว้เป็นแนวปฏิบัติหรือด าเนินการ เช่น ระเบียบวินัย ระเบียบข้อบังคับ ต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบ 

 " ระเบียบวินัย" คือ คุณสมบัติที่ส าคัญในการด าเนินชีวิต ความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์ และ
พฤติกรรมของตนเอง ให้เป็นไปตามที่มุ่งหวัง โดยเกิดจากการส านึก ซึ่งต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นผลท าให้
เกิดความยุ่งยากแก่ตนเองในอนาคต หากแต่ต้องเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิด ความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเองและผู้อ่ืนโดย
ไม่ขัดต่อระเบียบของสังคมและไม่ขัดต่อสิทธิของผู้อื่น ความมีวินัยในตนเอง สามารถควบคุมตนเองให้ปฏิบัติตน
ตามระเบียบข้อตกลงของสังคมส่วนรวมด้วยความสมัครใจของผู้ปฏิบัติเอง เพ่ือความสงบสุขในชีวิตและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม 
  การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เหล่า ถ้าขาดระเบียบวินัย ต่างคนต่างท าตามอ าเภอใจ ความขัดแย้งและลักลั่นก็
จะเกิดขึ้น ยิ่งมากคนก็ยิ่งมากเรื่อง ไม่มีความสงบสุข  การงานที่ท าก็จะเสียผล 
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ใบความรู้ที่ ๒  
เรื่อง มารู้จัก กฎ กันเถอะ 

 
“กฎ” ตามความหมายโดยทั่วไปหมายถึง จดไว้เป็นหลักฐาน ตรา ค าบังคับ หรือข้อก าหนดหรือข้อบัญญัติที่
บังคับให้ต้องมีการปฏิบัติตาม1 ส่วน “กฎ” ตามความหมายของกฎหมายปกครองหมายความถึง พระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอ่ืนที่มีผล
บังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ2 ในทางปฏิบัติไม่ค่อยมี
ปัญหามากนักในการวินิจฉัยว่าอะไรเป็น “กฎ” ในส่วนที่เป็นพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ประกาศกระทรวง แต่มีประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติบางฉบับที่อาจท าให้ฝ่ายปกครองและ
ประชาชนเข้าใจสับสนว่าเป็น “กฎ” หรือ “ค าสั่งทางปกครอง”3 เนื่องจากบทนิยามได้ให้ความหมายของค าว่า 
“กฎ” หมายความรวมถึงบทบัญญัติอ่ืนที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือ
บุคคลใดเป็นการเฉพาะ อีกด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 พจนานกุรม ฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ , พิมพ์ครั้งที่ ๑ (กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น,๒๕๔๖),หน้า ๓ 
2 โปรดดูบทนิยาม “กฎ” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๕ 

แห่งพระราชบัญญัตวิิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
3 พระราชบัญญัตวิิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 
    มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี ้
  ฯลฯ 

“ค าสั่งทางปกครอง”  หมายความว่า 

(๑)  การใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะกอ่ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมี
ผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรอืชั่วคราว เช่น การส่ังการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินจิฉัย

อุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน 
  

 

 

           กฎ (Law) หมายถึง ทฤษฎทีี่สามารถอธิบายปรากฏการณในธรรมชาติไดอ้ย่าง
กว้างขวางเป็นเวลานานจนเป็นที่ยอมรับสามารถทดสอบผลได้เหมือนเดิมทุกๆ ครั้ง โดย
ไมม่ีข้อโต้แย้งใดๆ เพราะเป็นความจริงที่ไมเปลี่ยนแปลงการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 
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ใบความรู้ที่ ๓  
เรื่อง มารู้จัก กติกา กันเถอะ 

       ในทางสังคมวิทยาถือว่าคนเป็นสัตว์สังคม (Social Animal) คือรวมกันอยู่เป็นกลุ่ม เป็นชุมชน เป็นเมือง 
และเป็นประเทศ ในท านองเดียวกับสัตว์ที่รวมกันอยู่เป็นฝูง แต่ถึงแม้ว่า คนเป็นสัตว์ในทางสังคมวิทยา แต่
ในทาง 
จริยศาสตร์คนมีข้อแตกต่างจากสัตว์ในด้านหลัก คือ 
        1. ทางด้านร่างกาย คนมีโครงสร้างร่างกายสูงขึ้นในแนวดิ่งของโลก ส่วนสัตว์มีโครงสร้างร่างกายยาวไป
ตามแนวนอนขนานกับพ้ืนโลก หรือถ้าจะพูดตามนัยแห่งค าสอนในพระพุทธศาสนาว่า ดิรัจฉาน หรือเดรัจฉาน 
แปลว่า ไปทางขวาง ซึ่งเป็นที่มาของค าด่าคนชั่ว คนเลวว่าเป็น  คนขวางโลก อันหมายถึงเป็นสัตว์นั่นเอง 
        2. ทางด้านจิตใจ คนใช้เหตุผล หลักการ คุณธรรม และจริยธรรม ควบคุมพฤติกรรมที่แสดงออกทาง
กาย และวาจา ส่วนสัตว์มีเพียงสัญชาตญาณเท่านั้นควบคุมพฤติกรรม 
        ด้วยเหตุที่คนต่างจากสัตว์ในทางด้านจิตใจนี้เอง ท าให้สังคมของคนมีการพัฒนาเจริญรุ่งเรืองในทุกด้าน
เมื่อกาลเวลาผ่านไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการก าหนดกติกาขึ้นมาเพ่ือควบคุมพฤติกรรมผู้คนในสังคมให้อยู่
รวมกันอย่างสงบสุข กติกาทางสังคมของคนในยุคต้นเริ่มจากการมีความเชื่อร่วมกัน หรือที่เรียกว่า ลัทธิ และ
ความเชื่อในยุคแรกได้แก่ความเชื่อเก่ียวกับวิญญาณประจ าธรรมชาติ ภูเขา ต้นไม้ หรือแม้กระทั่งสัตว์บางชนิด 
ความเชื่อในลักษณะนี้นักวิชาการด้านศาสนาเรียกว่า วิญญาณนิยม และความเชื่อ ในเรื่องทรงเจ้าเข้าผีก็จัดอยู่
ในประเภทเดียวกันนี้ 
 กติกา แปลว่า  ข้อความที่ได้ท าความตกลงกันแล้ว หมายถึง กฎเกณฑ์หรือข้อตกลงที่บุคคลตั้งแต่ ๒ ฝ่ายขึ้น
ไป ก าหนดขึ้นเป็นหลักปฏิบัติ เช่น ในการเล่นกีฬา หรือการเล่นเกมต่าง ๆ   
มีกติกาท่ีผู้เล่นต้องปฏิบัติตามทั้งในการเล่น  การแพ้ชนะ  การปรับ การลงโทษ  เป็นต้น  ผู้ที่แพ้ ก็ต้องยอมรับ
ความพ่ายแพ้ อาจถูกลงโทษ หรือถูกปรับตามกติกาท่ีตกลงกันแล้ว เช่น นักฟุตบอล ที่ท าให้คู่ต่อสู้เจ็บ ไม่ว่าจะ
โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม จะต้องถูกลงโทษได้ใบเหลือง หรือใบแดงซึ่งท าให้ต้องออกจากการเล่น     คนเชียร์
ฟุตบอลที่ฝ่ายของตนแพ้แล้วไม่ยอมแพ้จัดว่าเป็นคนที่ไม่ปฏิบัติตามกติกา   คนที่ไม่ปฏิบัติตามกติกาจะถูก
สังคมประณามว่าเป็นอันธพาล เป็นคนเกเร    กติกาเป็นข้อตกลงที่ช่วยให้คนในสังคมท ากิจกรรมร่วมกันได้
อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย และท าให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
       ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อ
วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
 
 
 
 



- 190 - 
 

 
 

ใบความรู้ที่ ๔ 
เรื่อง มารู้จัก กฎหมาย กันเถอะ 

 
กฎหมายคืออะไร 
  กฎหมาย เป็นกฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่ ใช้ควบคุมความประพฤติของมนุษย์ในสังคม กฎหมาย                      
มีลักษณะเป็นค าสั่ง ข้อห้าม ที่มาจากผู้มีอ านาจสูงสุดในสังคมใช้บังคับได้ทั่วไปใครฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษหรือ
สภาพบังคับอย่างใดอย่างหนึ่ง 
    ระบบกฎหมายในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 4 ระบบ ได้แก่ ระบบกฎหมาย ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร                         
ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร ระบบกฎหมายสังคมนิยม และระบบกฎหมายศาสนา กฎหมายแต่ละระบบ
ย่อมมีที่มาแต่งต่างกัน การแบ่งประเภทของกฎหมาย อาจแบ่งได้หลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับว่าจะยึดอะไรเป็น
หลักเกณฑ์ในการแบ่ง มนุษย์จ าเป็นต้องมีกฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกัน เพ่ือให้สังคม เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและสงบสุข 
  มนุษย์เป็นสัตว์สังคม เพ่ือให้สังคมเป็นระเบียบเรียบร้อยสงบสุข กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้ เรียกว่า 
บรรทัดฐานทางสังคม (Social Norms) ประกอบด้วย     
       1. วิถีชาวบ้าน (Folkways) เป็นกฎเกณฑ์ความประพฤติที่อยู่ในรูปของประเพณีนิยม ที่สมาชิกในสังคม
ปฏิบัติสืบต่อกันมา ถ้าใครไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกติฉินนินทาว่าร้าย เช่น การแต่งกาย กิริยามารยาททางสังคมใน
โอกาสต่าง ๆ เป็นต้น     
       2. จารีต (Mores) เป็นกฎเกณฑ์ความประพฤติที่ยึดหลักความดีความชั่ว กฎเกณฑ์ทางศาสนา เป็นเรื่อง
ของความรู้สึกว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูก หากใครละเมิดฝ่าฝืนจะได้รับการต่อต้านจากสมาชิกในสังคมอย่างจริงจัง 
อาจถูกกีดกันออกจากสังคม หรือไม่มีใครคบค้าสมาคมด้วย เช่น การลักเล็กขโมยน้อย การเนรคุณบิดามารดา 
หรือผู้มีพระคุณ เป็นต้น     
     3. กฎหมาย (Laws) เป็นกฎเกณฑ์ความประพฤติท่ีมีการบัญญัติไว้อย่างชัดเจน แน่นอน ว่ากระท าอย่างไร 
เป็นความผิดฐานใด จะได้รับอย่างไร เช่น ผู้ใดฆ่าผู้อื่นต้องระวางโทษประหารชีวิต เป็นต้น 
  กฎเกณฑ์ของความประพฤติท้ังสามประการดังกล่าว สองประการแรกไม่ได้มีการบัญญัติไว้อย่าง
ชัดเจน การลงโทษผู้ละเมิดฝ่าฝืนก็ไม่รุนแรง ประการที่สาม กฎหมายจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญท่ีสุด ใช้ได้ผลมากที่สุด 
ในการควบคุมความประพฤติของมนุษย์ ดังนั้นสังคมมนุษย์ทุกสังคมจึงจ าเป็นต้องมีกฎหมาย เป็นกฎเกณฑ์ใน
การอยู่ร่วมกันดังค ากล่าวที่ว่า “ที่ใดมีสังคมที่นั่นมีกฎหมาย” 
  กฎหมาย หมายถึง ค าสิ่งหรือข้อบังคับของรัฐ ซึ่งบัญญัติขึ้นเพ่ือ                                                           
ใช้ควบคุมความประพฤติของบุคคลซึ่งอยู่ในรัฐหรือในประเทศ 
ของตนหากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ประพฤติปฏิบัติตาม                                                                        ก็จะ
มีความผิดและถูกลงโทษหรือได้รับผลเสียหายนั้นด้วย 
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ใบความรู้ที่ ๔ 
เรื่อง มาเป็นพลเมืองดีกันเถอะ 

 
พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
ความหมายของ “พลเมืองดี” ในวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
พจนานุกรมนักเรียนฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของค าต่าง ๆ ดังนี้ 
“พลเมือง” หมายถึง ชาวเมือง ชาวประเทศ ประชาชน 
“วิถ”ี หมายถึง สาย แนว ทาง ถนน 
“ประชาธิปไตย” หมายถึง แบบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่ 
ดังนั้นค าว่า “พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย” จึงหมายถึง พลเมืองที่มีคุณลักษณะที่ส าคัญ คือ เป็นผู้ที่ยึด
มั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา มีหลักการทางประชาธิปไตยในการด ารงชีวิต ปฏิบัติตนตาม
กฎหมายด ารงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติให้เป็นสังคมและประเทศประชาธิปไตยอย่างแท้จริงหลักการทางประชาธิปไตย 

หลักการทางประชาธิปไตยท่ีส าคัญท่ีสุด ได้แก่ 
1) หลักอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน หมายถึง ประชาชนเป็นเจ้าของ อ านาจสูงสุดในการปกครองรัฐ 
2) หลักความเสมอภาค หมายถึง ความเท่าเทียมกันในสังคมประชาธิปไตย ถือว่าทุกคนที่เกิดมาจะมีความเท่า
เทียมกันในฐานะการเป็นประชากรของรัฐ ได้แก่ มีสิทธิเสรีภาพ มีหน้าที่เสมอภาคกัน ไม่มีการแบ่งชนชั้นหรือ
การเลือกปฏิบัติ ควรด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ไม่ข่มเหงรังแกคนที่อ่อนแอหรือยากจนกว่า 
3) หลักนิติธรรม หมายถึง การใช้หลักกฎหมายเป็นกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกัน เพ่ือความสงบสุขของสังคม 
4) หลักเหตุผล หมายถึง การใช้เหตุผลที่ถูกต้องในการตัดสินหรือยุติปัญหาในสังคม 
5) หลักการถือเสียงข้างมาก หมายถึง การลงมติโดยยอมรับเสียงส่วนใหญ่ในสังคมประชาธิปไตย ครอบครัว 
ประชาธิปไตย จึงใช้หลักการถือเสียงข้างมากเพ่ือลงมติในประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างสันติวิธี 
6) หลักประนีประนอม หมายถึง การลดความขัดแย้งโดยการผ่อนหนักผ่อนเบาให้กัน ร่วมมือกันเพ่ือเห็นแก่
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ หลักการทางประชาธิปไตยจึงเป็นหลักการส าคัญที่น ามาใช้ในการด าเนินชีวิต
ในสังคม เพ่ือก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมได้ 
แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
                พลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยควรมีแนวทางการปฏิบัติตนดังนี้ คือ 

1) ด้านสังคม  ได้แก่ 
(1)    การแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล 
(2)    การรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อื่น 
(3)    การยอมรับเมื่อผู้อ่ืนมีเหตุผลที่ดีกว่า 
(4)    การตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ 
(5)    การเคารพระเบียบของสังคม 
(6)    การมีจิตสาธารณะ คือ เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมและรักษาสาธารณสมบัติ 
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2) ด้านเศรษฐกิจ  ได้แก่ 
(1)    การประหยัดและอดออมในครอบครัว 
(2)    การซื่อสัตย์สุจริตต่ออาชีพที่ท า 
(3)    การพัฒนางานอาชีพให้ก้าวหน้า 
(4)    การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
(5)    การสร้างงานและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยและ

สังคมโลก 
(6)    การเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคท่ีดี   มีความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ดีต่อชาติเป็นส าคัญ 

3)      ด้านการเมืองการปกครอง ได้แก่ 
(1)    การเคารพกฎหมาย 
(2)    การรับฟังข้อคิดเห็นของทุกคนโดยอดทนต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้น 
(3)    การยอมรับในเหตุผลที่ดีกว่า 
(4)    การซื่อสัตย์ต่อหน้าที่โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
(5)    การกล้าเสนอความคิดเห็นต่อส่วนรวม กล้าเสนอตนเองในการท าหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร  
      หรือสมาชิกวุฒิสภา 
(6)    การท างานอย่างเต็มความสามารถ เต็มเวลา 
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แบบการประเมินผลการน าเสนองาน   

เรื่อง  ………………………………………………………………………. 
วิชา…………………………………………………….…………….ชั้น………………. 

ชื่อ/กลุ่ม……………………………………………………….………………………………………………….. 
 

ที ่ รายการประเมิน 
ผู้ประเมิน รวม 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ตนเอง เพื่อน ครู 
1 เนื้อหา  (  4  คะแนน ) 

1. เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ 
2. เนื้อหาถูกต้อง 
3. เนื้อหาต่อเนื่อง 
4. มีการค้นคว้าเพิ่มเติม 

    คะแนน 4  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 3  : มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน 2  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 1  :  มี 1 ข้อ  ขาด 3  ข้อ 

2 กระบวนการท างาน(2คะแนน ) 
1. มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 
2. การปฏิบัติตามแผน 
3. ติดตามประเมินผล 
4. การปรับปรุงพัฒนางาน 

    คะแนน 2:  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1  : มี ไม่ครบ 4 ข้อ 
คะแนน 0  :  ไม่ปรากฏกระบวน 
                  การท างานที่ชัดเจน 

3 การน าเสนอ  (  2 คะแนน ) 
1.  การใช้ส านวนภาษาดีถูกต้อง 
2. การสะกดค าและไวยากรณ์

ถูกต้อง 
3. รูปแบบน่าสนใจ 
4.  ความสวยงาม 

    คะแนน 2  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน 1  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 0.5  : มี 1 ข้อขาด 3  ข้อ 

4 คุณธรรม  ( 2 คะแนน ) 
5. ตรงต่อเวลา 
6. ซื่อสัตย์ 
7. ความกระตือรือร้น 
8. ความมีน้ าใจ 

    คะแนน 2  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน1  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 0.5  :มี 1 ข้อ ขาด 3  ข้อ 

รวม  คะแนนเต็ม  10 คะแนน 
เฉลี่ย  

 
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  ตนเอง   
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  เพ่ือน   
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  ครู   
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แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 

กลุ่ม ..........................................................................................................  
สมาชิกในกลุ่ม  1. ......................................................................  
   2. ...................................................................... 
   3. ......................................................................  
   4. ...................................................................... 
   5. ......................................................................  
   6. ...................................................................... 
 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

3 2 1 

1. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    
2. มีความกระตือรือร้นในการท างาน    
3. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย    
4. มีขั้นตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ    
5. ใช้เวลาในการท างานอย่างเหมาะสม    

รวม  
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  
 พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า  ให้  3  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นบางครั้ง  ให้  2  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าน้อยครั้ง  ให้  1  คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
13-15 ดี 
8-12 ปานกลาง 
5-7 ปรับปรุง 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ความมีวินัย 

 
 

ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน 
 

 
 

เลขท่ี 

 
 

ช่ือ – สกุล 

ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบยีบ 
ข้อบังคับของครอบครอบ 
โรงเรียนและสังคม ไม่
ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 

ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน และ
รับผิดชอบในการท างาน 

 
 

รวม
คะแนน 

 
ผลการประเมิน 

  ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ผ่าน ไม่ผา่น 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 

         ลงช่ือ........................................... ครผูู้ประเมิน 
(                                          ) 

             ............../..................../.................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๔ ชื่อหน่วย   พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง  ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น/สังคม      เวลา ๒ ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๑.๒ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 

    ๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
 2.1 นักรียนบอกความหมายของความรับผิดชอบได้ 
 2.2 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน  
 2.3 นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีท้ังรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น      

๓. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 
  1) ความหมายของค าว่า ความรับผิดชอบ  

2) แนวทางประยุกต์ความรับผิดชอบมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

    3.1 ความสามารถในการคิด 
    1) ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
    2) ทักษะกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ 

  3.2 ความสามารถในการสื่อสาร  
         อ่าน ฟัง พูด เขียน 
   3.๓ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
         การสังเกต การระบุ จ าแนก วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป 
3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
 มุ่งม่ันในการท างาน 

๔.กิจกรรมการเรียนรู้ (จ านวน ๒ ชั่วโมง) 
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  
ชั่วโมงที่ ๑ 
๑. ครูเล่านิทานเรื่อง กระต่ายน้อยเกี่ยงงาน ซึ่งเป็นนิทานคุณธรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบ 
๒. ครูและนักเรียนสนทนาอภิปรายซักถาม เกี่ยวกับนิทานที่ฟัง ถ้านักเรียนเป็นกระต่ายน้อยทั้งสอง

ตัวนักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนกระต่ายน้อยทั้งสอง 
๓. แบ่งนักเรียนออกเป็น  ๓ กลุ่ม แจกใบความรู้ เรื่อง ความรับผิดชอบ คืออะไร ส าคัญไฉน ให้แต่

ละกลุ่มศึกษา และร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาใบความรู้ เสร็จแล้วเขียนลงใน
กระดาษเอ ๔ ที่ครูแจกให้ จากนั้นให้ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอผลงาน 

๔. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปถึงความหมายของค าว่าความรับผิดชอบ  
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    ดังนั้นความรับผิดชอบหมายถึง หนาที่ ที่ไดรับมอบหมายให้ท า จะหลีกเลี่ยง ละเลยไมได 
ซึ่งความรับผิดชอบมีทั้งความรับผิดชอบต่อตนเอง และความรับผิดชอบต่อผู้อ่ืนและสังคม หากทุก
คนในสังคมมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและต่อผู้อ่ืน ต่อสังคม ประเทศชาติของเราก็จะ
มีความเจริญก้าวหน้าประชาชนก็จะอยู่กันอย่างสงบสุข 

ชั่วโมงที่ ๒ 
1. แบ่งนักเรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม ให้หัวหน้ากลุ่มจับสลากหัวข้องานดังนี้ 
- ความรับผิดชอบต่อตนเอง  
- ความรับผิดชอบต่อผู้อื่นสังคม  
2. นักเรียนทั้งสองกลุ่มช่วยกันระดมความคิดเขียนงานลงในกระดาษ flip chart ให้วาดภาพประกอบ
ด้วย      
3. ทั้งสองกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
4. ครูและนักเรียนสนทนา อภิปรายสรุปร่วมกัน ในประเด็นการประยุกต์ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และผู้อ่ืน สังคมมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
๔.๒  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. นิทาน เรื่อง กระต่ายน้อยเกี่ยงงาน 
๒. กระดาษ A ๔ สีไม้  ปากกาเคมี 
๓. ใบความรู้ เรื่อง ความรับผิดชอบ คืออะไร ส าคัญไฉน 
๔. กระดาษ flip chart       

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 

๑) สังเกตกระบวนการท างานกลุ่ม 
๒) การน าเสนอผลงาน 

๕.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
๑) แบบสังเกตกระบวนการท างานกลุ่ม 
๒) แบบบันทึกผลการน าเสนอผลงาน 
๓) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
                 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีขึ้นไป 
6. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................ ......................................................................
............................................................................................................................. ..................................... 
 
 

 
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

(.................................................) 
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ใบความรู้ 
นิทานคุณธรรมความรับผิดชอบ 

เรื่อง กระต่ายน้อยเกี่ยงงาน 
 

          ณ ป่าใหญ่แห่งหนึ่ง มีครอบครัวกระต่ายครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ในโพรงไม้ใหญ่ใกล้ๆ กับธารน้ าเล็กๆ 
กระต่ายครอบครัวนี้นับได้ว่าเป็นผู้มีความส าคัญกับป่าไม้แห่งนี้มาก เพราะกระต่ายผู้เป็นพ่อ มีต าแหน่งเป็นถึง
ที่ปรึกษาด้านสุขภาพให้แก่สิงโตเจ้าป่า ส่วนกระต่ายผู้เป็นแม่ก็ต้องไปประชุมหารือกับกลุ่มแม่บ้านสัตว์ป่าเป็น
ประจ า ด้วยเหตุนี้ทั้งพ่อและแม่กระต่ายจึงต้องออกไปท างานนอกบ้านทุกวัน และจ าต้องทิ้งให้ลูกน้อยทั้งสอง 
คือกระต่ายพ่ีสาวกับกระต่ายน้องชาย เล่นกันอยู่ในบ้านโพรงกระต่ายตามล าพังสองตัว 
      อยู่มาวันหนึ่ง พ่อกระต่ายสังเกตเห็นว่าบ้านโพรงกระต่ายของตนไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าที่ควร 
จึงยกเรื่องนี้มาพูดคุยกับแม่กระต่ายก่อนเข้านอนว่า 
       “เธอว่าไหมจ๊ะแม่กระต่าย เดี๋ยวนี้บ้านของเราไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนแต่ก่อนเลยนะ” 
       “โอ้” แม่กระต่ายร้องอย่างละอายใจ “เป็นความบกพร่องของฉันเองจ้ะ ช่วงนี้ฉันงานยุ่งมากจนไม่มีเวลา
ดูแลบ้านโพรงกระต่ายของเราให้สวยงามดังเดิม ฉันสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวเองจ้ะ” 
       “อย่าพูดอย่างนั้นเลย แม่กระต่ายที่รัก เพราะฉันไม่ได้คิดจะติเตียนเธอแต่อย่างใด ความจริงงานบ้านเป็น
งานที่หนักมาก ฉันเองต่างหากท่ีต้องละอายแก่ใจ เพราะไม่เคยได้ช่วยเธอท างานบ้านเลย แล้วตอนนี้เธอก็งาน
ยุ่งมากจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อน จะเอาแรงที่ไหนมาดูแลบ้านช่องได้เหมือนแต่ก่อนเล่า” พ่อกระต่ายปลอบ
ขวัญภรรยาสุดที่รัก 
       “ถึงอย่างนั้นก็เถอะ แม่กระต่าย การที่เธองานยุ่งมากอย่างนี้ท าให้ฉันนึกอะไรขึ้นมาได้ แลดูลูกๆ ของ
พวกเราสิ เขาท้ังสองเติบโตมากแล้ว แต่เรายังไม่เคยสอนให้ลูกเรารู้จักท างานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนบ้างเลย 
ฉันว่าน่าจะเป็นการดีนะ หากเราจะสอนให้ลูก ๆ ท างาน โดยเริ่มจากงานบ้านของเราเอง” พ่อกระต่ายเสนอ
ความเห็น 
       “เป็นความคิดที่วิเศษมาก แต่ลูกๆ ของเราไม่เคยท างาน เขาจะท าได้ดีหรือจ๊ะ” 
       “เขาคงท าได้ไม่ดีนักหรอก และคงจะสร้างความเหนื่อยหน่ายให้แก่เรามากทีเดียวในตอนแรก แต่นั่นยิ่ง
ท าให้เราต้องมอบหมายงานและสอนการท างานที่ถูกต้องแก่เขา หากไม่เริ่มเสียแต่ตอนนี้ เขาก็จะท าอะไรไม่
เป็นเลยเมื่อโตขึ้น ใครจะอยากได้คนท าอะไรไม่เป็นไปร่วมสังคมด้วยล่ะ จริงไหม” พ่อกระต่ายกล่าว 
        เช้าวันรุ่งขึ้น แม่กระต่ายจึงเรียกลูกท้ังสองมาพูดคุยในเรื่องดังกล่าว กระต่ายพ่ีน้องไม่เคยท างานบ้านทั้ง
คู่ และรู้ว่าเป็นงานที่เหนื่อยมากทีเดียว อย่างไรก็ตาม กระต่ายทั้งคู่ก็รักและเชื่อฟังพ่อแม่กระต่าย จึงคิดว่าถ้า
พวกตนท างานบ้านก็จะช่วยบรรเทาความเหนื่อยล้าของพ่อกับแม่ได้ ดังนั้นทั้งคู่จึงรับปากแม่กระต่ายว่าจะช่วย
ท างานบ้านทุกอย่างแทนแม่กระต่ายเอง 
        แต่แม่กระต่ายไม่ได้ใจร้ายกับลูกๆ ขนาดนั้น เธอคิดว่าจะค่อยๆ มอบหมายงานให้ลูกรับผิดชอบไปทีละ
อย่างก่อน เพ่ือดูลักษณะการท างานของลูกๆ และชี้แนะจุดบกพร่องให้แก้ไขไปทีละจุด ด้วยเหตุนี้ งานชิ้นแรกที่
แม่กระต่ายมอบให้กระต่ายพ่ีน้องท าก็คือ งานล้างจานและรักษาความสะอาดในห้องครัว 
        กระต่ายพ่ีน้องช่วยท างานที่แม่กระต่ายมอบหมายได้สามวัน ต่างคนต่างก็รู้สึกว่าตนเองท างานมากกว่า
อีกคนหนึ่ง จึงเกิดการโต้เถียงกันข้ึนอย่างรุนแรง 
       สุดท้ายกระต่ายผู้พ่ีก็เอ่ยแนวทางแก้ปัญหาว่า ให้จดรายชื่องานทั้งหมด แล้วแบ่งกันท าให้ชัดเจนไปเลย
แล้วกัน กระต่ายน้องชายก็เห็นด้วย ทั้งสองจึงจดรายชื่องานที่ต้องท าท้ังหมดแล้วตกลงกันว่าใครจะท าสิ่งใด   
       กระต่ายพี่สาวรับงานจัดเตรียมโต๊ะอาหาร ส่วนกระต่ายน้องชายบอกว่าจะเก็บกวาดโต๊ะอาหารเอง เมื่อ
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กระต่ายพ่ีสาวล้างจาน น้องชายก็รับหน้าที่เช็ดจานและเก็บเข้าตู้ นอกจากนั้นยังมีงานจุกจิกมากมายในครัวที่
ทั้งสองพยายามแบ่งกันท า 
        การแบ่งงานกันท าเช่นนี้ มองผิวเผินแล้วน่าจะเป็นไปด้วยดี แต่พอท าเข้าจริง ๆ กลับไม่ส าเร็จตามเวลาที่
ควรจะเป็น เพราะกระต่ายน้อยทั้งสองไม่ได้มุ่งมั่นในงานของตน เอาแต่จับตาดูอีกฝ่ายหนึ่งว่าก าลังท าอะไร 
และท าเต็มที่ตามหน้าที่ของตนเองหรือไม่ 
        “แม่จ๋า” กระต่ายพี่สาววิ่งโร่เข้าไปฟ้องแม่กระต่ายในวันหนึ่ง “มีจานอยู่บนโต๊ะอีกใบหนึ่ง แต่น้อง
กระต่ายจอมเกียจคร้านไม่ยอมหยิบไปวางที่อ่างล้างจาน อย่างนี้ลูกก็ล้างจานไม่ได้สักทีสิจ๊ะ” 
       “ลูกก็หยิบไปไว้เองสิจ๊ะ” แม่กระต่ายกล่าวอย่างไม่เห็นเป็นเรื่องสลักส าคัญ 
       “โธ่ แม่จ๋า นั่นไม่ใช่งานของลูกสักหน่อย มันเป็นงานของน้องต่างหาก เราแบ่งหน้าที่กันแล้ว ก็ต้องท า
ตามท่ีตกลงกันไว้สิ” 
       แล้วชามใบนั้นก็ตั้งอยู่ที่เดิมรอกระต่ายน้องชายมาหยิบมันไป ฝ่ายกระต่ายพ่ีสาวก็รอจานจากน้องชายอยู่
อย่างนั้น กว่าจะได้ล้างจานก็ปรากฏว่า จานของหลายๆ มื้อสุมรวมกันเป็นกองพะเนิน ซึ่งท าให้ต้องล้างจาน
เป็นจ านวนมากและใช้เวลามากข้ึนด้วย ดังนั้น น้องชายผู้มีหน้าที่เช็ดถ้วยชามก็เลยต้องนั่งรอให้พ่ีสาวล้างจาน
ให้เสร็จก่อน จึงจะเช็ดจานชามและน าเข้าเก็บในตู้ได้ ซึ่งท าให้กระต่ายน้องชายต้องนั่งเช็ดจนดึกดื่นอยู่บ่อยๆ 
        นอกจากพ่ีสาวจะเก่ียงงานแล้ว กระต่ายน้องชายก็เกี่ยงงานเช่นกัน หากเขาก าลังกวาดพ้ืนครัว และเห็น
เศษขยะตกอยู่ในอ่างล้างจาน เขาก็จะกวาดสายตาผ่านไปเหมือนมองไม่เห็น เพราะอ่างล้างจานเป็นความ
รับผิดชอบของกระต่ายพี่สาว ขยะที่ตกอยู่จึงท าให้เกิดการอุดตัน ท าให้พ่อกระต่ายต้องมาซ่อมให้อยู่หลายครั้ง 
       บรรยากาศในบ้านเริ่มเศร้าหมอง เพราะมีแต่เสียงร้องเก่ียงงานกันจากลูกท้ังสอง พ่อแม่กระต่ายเฝ้ามอง
พฤติกรรมของลูกอยู่พักหนึ่ง จนเห็นว่าไม่มีอะไรพัฒนาไปในทางที่ดี พ่อกระต่ายจึงส่งสัญญาณให้แม่กระต่ายรู้
ว่า ถึงเวลาที่ควรจะจัดการอะไรสักอย่างได้แล้ว 
       วันหนึ่ง แม่กระต่ายจึงเรียกลูกกระต่ายเข้ามาพูดคุยในเรื่องนี้ 
       “การที่ลูกท้ังสองแบ่งงานกันท าเป็นเรื่องที่ดี แต่ไม่ใช่วิธีที่ลูกก าลังท าอยู่ตอนนี้ เพราะเราเป็นคนใน
ครอบครัวเดียวกัน เราต้องรักและช่วยเหลือกัน ไม่ใช่แบ่งงานกันท าโดยไม่เหลียวแลคนอ่ืน หากลูกยังท าเช่นนี้
ต่อไป ในไม่ช้าเราคงต้องจ้างคุณทนายความมาช่วยตัดสินว่าใครจะท างาน และต้องท าเม่ือไร จะลงโทษเขา
อย่างถ้าเขาท างานบกพร่อง นั่นดูเหมือนว่าเรามีกฎหมายที่ปราศจากความรู้สึก ซึ่งถ้าเป็นสังคมภายนอก เรา
อาจต้องท าเช่นนั้น แต่นี่คือบ้านของเรา ลูกคือลูกของพ่อแม่และลูกสองคนเป็นพ่ีน้องกัน เราทุกคนช่วยกัน
ท างานเพราะเรารักกัน ไม่ดียิ่งกว่าหรือ” 
       “ถ้าเช่นนั้น ลูกมิต้องท าทุกอย่างหมดเลยหรือ ถ้าลูกคิดเช่นนั้น แต่พี่กระต่ายไม่คิดเช่นลูก แล้วไม่หยิบจับ
อะไรเลย ลูกก็ต้องท าทุกอย่างคนเดียวสิจ๊ะแม่” น้องชายคร่ าครวญ 
       “ไม่หรอกลูก ลูกไม่ต้องท างานหมดทุกอย่าง พี่กระต่ายจะช่วยลูกท างานทุกอย่าง เพราะพ่ีรักลูก และไม่
อยากให้ลูกท างานเหนื่อยเกินไป ลูกเองก็จะช่วยพี่เขาเช่นกัน จะไม่มีใครคิดว่า ใครต้องท างานมากกว่าใคร แต่
ลูกต้องคิดว่า จะท าอย่างไรจึงจะช่วยแบ่งเบาภาระของพ่ีหรือน้อง ไม่ให้เหนื่อยเกินไปมากที่สุด ถ้าลูกๆ เปลี่ยน
วิธีคิดและปฏิบัติได้อย่างนี้ งานของลูกก็จะเสร็จเรียบร้อยดีทั้งสองคน” 
       กระต่ายพี่น้องมองหน้ากันครู่หนึ่ง แล้วกระต่ายพี่สาวก็พูดขึ้นว่า 
       “ก็ได้จ้ะแม่ ลูกจะลองท างานโดยคิดแบบนั้นดูก็ได้ เพราะลูกก็ไม่อยากทะเลาะกับน้องนักหรอก” 
        แม่หันไปหาน้องชาย 
       “ลูกก็เต็มใจที่จะลองดู” กระต่ายน้องชายตอบ 
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       “ดีแล้วลูก” แม่กระต่ายกล่าวพลางโอบกอดลูกท้ังสอง “เราจะปฏิบัติตามวิธีใหม่นี้ คือให้เราช่วยกัน
ท างานเพราะความรัก ไม่ใช่เพราะถูกบังคับ ความรักนั้นจ าเป็นส าหรับครอบครัวเรามากที่สุด จ าไว้เถิดลูกรัก” 
ลูกกระต่ายพากันหัวเราะ เป็นเรื่องดีทีเดียวส าหรับครอบครัวกระต่ายที่ได้ยินเด็กท้ังสองหัวเราะอีก 
       หลังจากนั้นกระต่ายพ่ีน้องก็ปฏิบัติตามความคิดของแม่กระต่าย และรู้สึกว่าวิธีนี้ช่วยให้พวกเขาท างานได้
ส าเร็จเรียบร้อย ทั้งยังรักษาความสุขในครอบครัวไว้ได้อีกด้วย 
       บทสรุปของผู้แต่ง 
        เธอทั้งหลาย ว่ากันถึงเรื่องการท างานแล้ว การแบ่งงานกันท าเป็นเรื่องที่ดีมาก แต่หากท าเพียงความ
รับผิดชอบของตน โดยเกี่ยงที่จะช่วยเหลือผู้อื่นแล้ว ก็อย่าท าเสียเลยจะดีกว่า เพราะการท างานแบบนี้ไม่ช่วยให้
เธอเรียนรู้อะไรมากข้ึน ยิ่งไปกว่านั้น ยังท าให้เธอกลายเป็นคนใจคอคับแคบมากเกินไป 
       ลองคิดดูสิว่า การจะสร้างสรรค์ผลงานชั้นดีสักชิ้นหนึ่งนั้น จะต้องเกิดจากองค์ประกอบชั้นดีหลายๆ 
ประการมาอยู่ร่วมกัน หากเธอมุ่งม่ันในงานของตนเองโดยไม่สนใจช่วยเหลือคนอ่ืนเลย ถึงเธอจะท างานส่วน
ของเธอได้ดีแค่ไหน แต่ถ้าส่วนอื่นๆ ใช้ไม่ได้ ภาพรวมของงานชิ้นนั้นจะออกมาได้ดีได้อย่างไร ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง 
เธอจะไม่เสียแรงไปเปล่าๆ หรือ 
       ทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่า เธอต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อช่วยคนอ่ืนตลอดเวลา แต่หมายความว่าให้
ปฏิบัติหน้าที่ส่วนของตนเองให้ดีที่สุด จนเมื่อเธอพร้อมจะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ผู้อื่นแล้ว เธอจึงค่อยเข้าไป
ให้ความช่วยเหลือแก่เขาในส่วนที่เขาต้องการจริงๆ ที่ส าคัญคือเธอต้องช่วยเพราะมีใจรักที่จะช่วย มิใช่ช่วย
เพราะกลัวคนอ่ืนกล่าวหาว่าเธอไม่ช่วย หากเธอพยายามท าหน้าที่ของตนเองให้ดีและมีใจรักที่จะช่วยผู้อ่ืนเช่นนี้ 
งานของเธอก็จะประสบความส าเร็จตามความตั้งใจได้ไม่ยาก  
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ใบความรู้ 
เรื่อง ความรับผิดชอบ คืออะไร ส าคัญไฉน 

                         ความรับผิดชอบ/รับผิด/รับชอบ ส าคัญที่สุด ตองเขาใจความหมายของค าวา               
“ความรับผิดชอบ” ใหถูกตอง ขอใหเขาใจวา “รับผิด” ไมใชการรับโทษหรือถูกลงโทษ “รับชอบ” ไมใชรางวัล
หรือรับค าชมเชย การรูจักรับผิด หรือยอมรับวา อะไรผิดพลาดเสียหาย และเสียหายเพราะอะไร เพียงใดนั้น มี
ประโยชน ท าใหบุคคลรูจักพิจารณาตนเอง ยอมรับความผิดของตนเองโดยใจจริง เปนทางที่จะชวยแกไข
ความผิดได และใหรวูาจะตองปฏิบัติแกไขใหม สวนการรูจักรับชอบหรือรูว่าอะไรถูก อันไดแกถูกตามความมุงห
มาย ถูกตามหลักวิชา ถูกตามวิธีการนั้น มีประโยชนท าใหทราบแจงวา จะท าใหงานเสร็จสมบูรณไดอยางไร จัก
ไดถือปฏิบัติตอไป .…….......... ความรับผิดชอบ คือ หนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหท า จะหลีกเลี่ยง ละเลยไมได  
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร : ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๑๙) 
 
ประเภทของความรับผิดชอบตามลักษณะความหมายมีดังนี้  

1. ความรับผิดชอบต่อตนเอง  
2. ความรับผิดชอบต่อผู้อ่ืนและสังคม  

ซ่ึงแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้ 
  1) ความรับผิดชอบต่อตนเอง หมายถึงการรับรู้ฐานะและบทบาทของตนที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่ง
จะต้องด ารงตนอยู่ในสภาพที่ช่วยเหลือตนเองได้ โดยที่บุคคลควรจะวิเคราะห์และแยกแยะว่าสิ่งใดถูกหรือผิด
เหมาะสมหรือไม่ และมีความสามารถที่จะเลือกตัดสินใจในการเป็นที่ยอมรับของสังคม  ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง แบ่งได้เป็น  

1.1 ความรับผิดชอบในด้านการรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองคือ สามารถเอาใจ 
ใส่และระมัดระวังสุขภาพอนามัยของตนเอง ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ  
          1.2 ความรับผิดชอบในการหาเครื่องอุปโภคบริโภคคือ สามารถจัดหาและดูแลเครื่องใช้
ส่วนตัวให้เป็นระเบียบเรียบร้อย อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้เหมาะสม  
    1.3 ความรับผิดชอบในด้านสติปัญญาและความสามรถคือ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนใฝ่หาความรู้
ต่างๆ การฝึกฝนตนเองในด้านประสบการณ์ต่างๆ  
   1.4 ความรับผิดชอบในด้านความประพฤติคือรู้จักประพฤติให้เหมาะสม เป็นผู้มีระเบียบวินัย 
ด ารงตนให้อยู่ในคุณธรรม จริยธรรม  
   1.5 ความรับผิดชอบในด้านมนุษยสัมพันธ์คือ รู้จักที่จะปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้
อย่างเหมาะสม  
   1.6 ความรับผิดชอบในด้านเศรษฐกิจส่วนตัวคือรู้จักวางแผนและประมาณการใช้จ่ายของตน 
โดยยึดหลักการประหยัดและอดออม  
   1.7 ความรับผิดชอบเรื่องการงาน คือ เมื่อได้รับมอบหมายให้ท ากิจใดก็ต้องท าให้เรียบร้อย
ภายในเวลาที่ก าหนด  
   1.8 ความรับผิดชอบต่อการกระท าของตน คือยอมรับผลการกระท าของตนทั้งผลดีหรือ  ใน
ด้านที่เกิดผลเสียหาย  

2 ความรับผิดชอบต่อผู้อ่ืนและสังคม หมายถึง ภาระและหน้าที่ของบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วม
ต่อสวัสดิภาพของสังคมที่ตนเป็นสมาชิก ด้วยเหตุที่บุคคลทุกคนเป็นส่วนประกอบของสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคม
ขนาดเล็ก จนถึงสังคมขนาดใหญ่ได้แก่ครอบครัว ชั้นเรียน สถานศึกษา ชุมชน และประเทศชาติตามล าดับ 
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ดังนั้นการกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งย่อมต้องส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมไม่มากก็น้อย เมื่อบุคคลทุกคน
มีภาระหน้าที่ที่จะเกี่ยวพันกับสวัสดิภาพของสังคม ที่ตนด ารงอยู่บุคคลจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบต้อง
ปฏิบัติต่อสังคม 5 ประการดังนี้  

  2.1 ความรับผิดชอบต่อ บิดามารดาและครอบครัวได้แก่ให้ความเคารพและเชื่อฟัง 
ช่วยเหลือการงานให้เต็มความสามรถในแต่ละโอกาสอันสมควร ประพฤติตนเป็นคนดี  ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ไม่
น าความเดือดร้อนมาสู่ครอบครัวและช่วยกันรักษา และเชิดชูชื่อเสียงวงศ์กระกูล 
           2.2 ความรับผิดชอบต่อเพ่ือน ได้แก่การให้ความรักแก่เพ่ือนเปรียบเสมือนพ่ีน้องของตน 
ตักเตือนเมื่อเพ่ือนกระท าผิดคอยแนะน าให้เพ่ือนกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง ช่วยเพ่ือนอย่างเหมาะสมและถูกต้อง 
ไม่เอารัดเอาเปรียบ ให้อภัยในกรณีที่เกิดความผิดพลาดหรือบาดหมางกัน ใช้ถ้อยค าสุภาพต่อกันด้วยความ
อ่อนโยน  
   2.3 ความรับผิดชอบต่อสถานศึกษาครูอาจารย์ได้แก่การตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ไม่หนีเรียน 
เคารพและเชื่อฟังครูอาจารย์ช่วยเหลือกิจกรรมงานของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด รักษาความสะอาดไม่ท าลาย
ทรัพย์สมบัติของสถานศึกษา รักษาและสร้างชื่อเสียงเกียรติยศของสถานศึกษา  
      2.4 ความรับผิดชอบต่อชุมชน ในฐานะที่เป็นสมาชิกของชุมชน ได้แก่ เคารพ และปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีท่ียึดถือภายในชุมชนของตน ช่วยรักษาสาธารณสมบัติและ
ให้ความร่วมมือในการท างานเพ่ือพัฒนาชุมชน ไมล่ะเลยต่อพลเมืองด ี 
    2.5 ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติได้แก่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ  ของสังคม
รักษาสาธารณสมบัติของชาติให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของชาติ
จงรักภักดีต่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์รักษาความสามัคคีของคนในชาติด ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมแห่งความ
เป็นไทย 
             ความส าคัญของความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบเป็นคุณสมบัติที่ดี อย่างหนึ่ง ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ควรปลูกฝังให้แก่เด็กและเยาวชนไทย นอกจากความมีระเบียบวินัย   ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันมั่นเพียร 
มีมานะอุตสาหะ และความเสียสละอันเป็นคุณลักษณะของพลเมืองดีซึ่งเป็นลักษณะนิสัย และการกระท าที่
สอดคล้องกับมาตรฐานและกฎเกณฑ์ข้อบังคับของกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของศาสนา อีกท้ังค านึงถึง
ผลประโยชน์ของส่วนร่วมมากกว่าการฉวยโอกาสเพื่อตนเอง ความรับผิดชอบจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการ
ผลักดันใหบุ้คคลปฏิบัติตามระเบียบที่ได้ก าหนดไว้ มีความเคารพสิทธิของผู้อ่ืน ซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะช่วยให้
สมาชิกในสังคมสามรถท่ีจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขหากสมาชิกทุกคนในสังคมเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ 
ปัญหาความวุ่นวายต่างๆ ที่สังคมก าลังประสบอยู่ในปัจจุบัน คงไม่เกิดข้ึนดังที่สัญญา สัญญาวิวัฒน์กล่าวไว้ว่า 
สังคมจะขาดความสงบสุขเนื่องจากมีบุคคลส่วนหนึ่งของสังคม เป็นผู้ที่ขาดคุณลักษณะของความรับผิดชอบ 
ความสม่ าเสมอความเชื่อมั่นในตนเองความซื่อสัตย์ ความพยายามที่จะพ่ึงพาตนเองและลด  ความต้องการที่จะ
พ่ึงพาผู้อื่นให้น้อยลง 
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แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 

กลุ่ม ..........................................................................................................  
สมาชิกในกลุ่ม  1. ......................................................................  
   2. ...................................................................... 
   3. ......................................................................  
   4. ...................................................................... 
   5. ......................................................................  
   6. ...................................................................... 
 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

3 2 1 

1. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    
2. มีความกระตือรือร้นในการท างาน    
3. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย    
4. มีขั้นตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ    
5. ใช้เวลาในการท างานอย่างเหมาะสม    

รวม  
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  
 พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า  ให้  3  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นบางครั้ง  ให้  2  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าน้อยครั้ง  ให้  1  คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
13-15 ดี 
8-12 ปานกลาง 
5-7 ปรับปรุง 

 

 

 

 



- 204 - 
 

   
 

แบบการประเมินผลการน าเสนองาน   
เรื่อง  ………………………………………………………………………. 

วิชา…………………………………………………….…………….ชั้น………………. 
ชื่อ/กลุ่ม……………………………………………………….………………………………………………….. 

 

ที ่ รายการประเมิน 
ผู้ประเมิน รวม 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ตนเอง เพื่อน ครู 
1 เนื้อหา  (  4  คะแนน ) 

1. เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ 
2. เนื้อหาถูกต้อง 
3. เนื้อหาต่อเนื่อง 
4. มีการค้นคว้าเพิ่มเติม 

    คะแนน 4  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 3  : มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน 2  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 1  :  มี 1 ข้อ  ขาด 3  ข้อ 

2 กระบวนการท างาน(2คะแนน ) 
1. มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 
2. การปฏิบัติตามแผน 
3. ติดตามประเมินผล 
4. การปรับปรุงพัฒนางาน 

    คะแนน 2:  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1  : มี ไม่ครบ 4 ข้อ 
คะแนน 0  :  ไม่ปรากฏกระบวน 
                  การท างานที่ชัดเจน 

3 การน าเสนอ  (  2 คะแนน ) 
1.  การใช้ส านวนภาษาดีถูกต้อง 
2. การสะกดค าและไวยากรณ์

ถูกต้อง 
3. รูปแบบน่าสนใจ 
4.  ความสวยงาม 

    คะแนน 2  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน 1  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 0.5  : มี 1 ข้อขาด 3  ข้อ 

4 คุณธรรม  ( 2 คะแนน ) 
1. ตรงต่อเวลา 
2. ซื่อสัตย์ 
3. ความกระตือรือร้น 
4. ความมีน้ าใจ 

    คะแนน 2  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน1  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 0.5  :มี 1 ข้อ ขาด 3  ข้อ 

รวม  คะแนนเต็ม  10 คะแนน 
เฉลี่ย  

 
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  ตนเอง   
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  เพ่ือน   
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  ครู   
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แบบสังเกตพฤติกรรม 
มุ่งม่ันในการท างาน 

 
ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน 
 
 
เลข
ที ่

 
ชื่อ – สกุล 

เอาใจใส่ต่อ
การปฏิบัติ
หน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบใน
การท างานให้
ส าเร็จ 

ทุ่มเทท างาน 
อดทนไม่ย่อท้อ
ต่อปัญหาและ
อุปสรรคในการ
ท างาน 

 
รวม
คะแนน 

 
ผลการประเมิน 

  ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑  ผ่าน ไม่
ผ่าน 

              

              

              
              

              

              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ........................................... ครูผู้สังเกต 
     (…………………………………….) 

              ............../..................../.................... 
 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ระดับ 3 มีการปฏิบัติได้ดีสม่ าเสมอ 

 ระดับ 2 มีการปฏิบัติได้บ้างพอสมควร 

 ระดับ 1 มีการปฏิบัติบ้าง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๔ ชื่อหน่วย   พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง  ความเป็นพลเมือง                             เวลา ๒ ชัว่โมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๑.๒ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 

    ๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
 2.1 นักเรียนบอกความหมายของความเป็นพลเมืองได้ 
 2.2 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความเป็นพลเมือง 
 2.3 นักเรียนระบุพฤติกรรมของความเป็นพลเมือง ประชาชน และราษฎร 
 2.4 นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามหลักความเป็นพลเมือง 
 

๓. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 

        'พลเมือง' หมายถึงประชาชน ที่นอกจากเสียภาษีและปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองแล้ว ยังต้องมี
บทบาทในทางการเมือง คืออย่างน้อยมีสิทธิไปเลือกตั้ง แต่ยิ่งไปกว่านั้น คือมีสิทธิในการแสดง       ความ
คิดเห็นต่างๆ ต่อทางการหรือรัฐได้ ทั้งยังมีสิทธิเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ กับรัฐ และอาจเป็นฝ่ายรุกเพ่ือ
เรียกร้องกฎหมาย นโยบายและกิจกรรมของรัฐตามท่ีเห็นพ้อง พลเมืองนั้นจะเป็นคนที่รู้สึกเป็นเจ้าของในสิ่ง
สาธารณะ มีความกระตือรือร้น อยากมีส่วนร่วม เอาใจใส่การท างานของรัฐ และเป็นประชาชนที่สามารถแก้ไข
ปัญหาส่วนรวมได้ในระดับหนึ่ง โดยไม่ต้องรอให้รัฐมาแก้ไขให้เท่านั้น  
 

3.2 ทักษะ / กระบวนการ  
    3.1 ความสามารถในการคิด 
    1) ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
    2) ทักษะกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ 

  3.2 ความสามารถในการสื่อสาร  
         อ่าน ฟัง พูด เขียน 
   3.๓ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
         การสังเกต การระบุ จ าแนก วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป 

 
3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 

 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
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๔.กิจกรรมการเรียนรู้ (จ านวน ๒ ชั่วโมง) 
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  
ชั่วโมงที่ ๑ 

 
๑. ครูสนทนา กับนักเรียนถึงค าว่า พลเมือง ประชาชน ราษฎร แล้วถามนักเรียนว่าทั้ง ๓ ค านี้มี

ความหมายเหมือนกันหรือต่างกัน  
๒. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๕ กลุ่ม แจกใบความรู้ เรื่อง ความเป็นพลเมือง ประชาชน และราษฎร 

ให้แต่ละกลุ่มศึกษา และร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาใบความรู้  
๓. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงความหมายของค าว่า พลเมือง ประชาชน และราษฎรถึงแม้นว่าค า

ทั้ง๓ ค าจะมีความหมายที่แตกต่างกันไปบ้างแต่เราก็ต้องรู้ว่าหน้าที่ที่ส าคัญของเราคืออะไรไม่ว่า
เราจะเป็นพลเมือง ประชาชน หรือราษฎร ถ้าเราปฏิบัติตนเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ เราก็เป็นคน
ดี 

ชั่วโมงที่ ๒ 
๑. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม  ครูแจกใบความรู้ เรื่องบทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่ดีต่อ

ประเทศชาติและสังคมโลก ให้แต่ละกลุ่มน าศึกษา 
๒. ครสูนทนา อภิปราย กับนักเรียนถึงการปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเรียกว่าพลเมืองดี 
๓. แจกใบงานให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดเรื่องพลเมืองดีในใจฉันโดยให้นักเรียนท าเป็น

รายบุคคล 
๔. ครูน าผลงานนักเรียนที่ท าได้ถูกต้องและสวยงามมาน าเสนอหน้าชั้นเรียนให้คัดเลือกผลงานที่ดี

ถูกต้องสวยงามไปติดไว้ที่ป้ายนิเทศของโรงเรียน 
๔.๒  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. ใบความรู้ เรื่อง ความเป็นพลเมือง ประชาชน และราษฎร  
๒. ใบงาน เรื่อง พลเมืองดีในใจฉัน 

 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 

5.1 วิธีการประเมิน 
๑) สังเกตกระบวนการท างานกลุ่ม 
๒) สังเกตการน าเสนอผลงาน 
๓) ตรวจใบงาน 
 

๕.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
๑) แบบสังเกตกระบวนการท างานกลุ่ม 
๒) แบบบันทึกผลการน าเสนอผลงาน 
๓) แบบประเมินใบงาน 
๔) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
                นักเรียนมีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 

 
6. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ ......................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................. ................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................... 
 
 

 
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

(.................................................) 
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ใบความรู้ 

เรื่อง ความเป็นพลเมือง ประชาชน และราษฎร 

  แต่เดิมนั้นสังคมไทยใช้ค าว่า 'ราษฎร (subject)''ประชาชนpeople) และ 'พลเมือง (citizen) เพ่ือ
อธิบายถึง 'คนหรือประชาชนของประเทศที่ไม่ใช่ผู้ปกครอง ' และมักพูดต่อกัน เช่นประชาราษฎร ประชาชน
พลเมือง ต่อมาเม่ือสังคมเปลี่ยนแปลงไป ความหมายของค าทั้งสามก็เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ 
    'ประชาชน ' มีความหมายกลางๆ คือ หมายถึง คนทั่วไปในสังคมที่ไม่ใช่ผู้ปกครอง เป็นสามัญชน                  
ที่อยู่ภายใต้รัฐ  ราษฎร'เป็นค าที่เริ่มใช้ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 เนื่องจากสังคมไทยสมัยโบราณนั้น ประชาชน
เป็นไพร่หรือทาสเกือบทั้งหมด พอมาถึงช่วงรัชกาลที่ 5 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแผ่นดินครั้ง
ใหญ่และได้ท าการเลิกทาสเลิกไพร่ ท าให้ประชาชนเหล่านั้นกลายเป็นราษฎรหรือเสรีชนที่ไม่ต้องเป็นข้ารับใช้
มูลนาย และมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกัน จึงเรียกอดีตไพร่ ทาส    ขุนนาง รวมทั้งชนชั้นใหม่ๆ 
ว่า 'ราษฎร'ในความหมายของ 'ผู้ที่ต้องเสียภาษีให้กับรัฐและต้องปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมืองเช่นเดียวกัน
หมด     
      ปัจจุบันค าว่าราษฎร และประชาชน มีความหมายเกือบจะเหมือนกัน แต่ประชาชน สื่อถึ ง                    
การเป็นเจ้าของประเทศ และเจ้าของอ านาจอธิปไตย มากกว่าราษฎร ส่วนราษฎรมีนัยของคนที่เสียเปรียบ คน
ที่ด้อยกว่าอยู่ด้วย    
      'พลเมือง' หมายถึงประชาชน ที่นอกจากเสียภาษีและปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองแล้ว ยังต้องมีบทบาท
ในทางการเมือง คืออย่างน้อยมีสิทธิไปเลือกตั้ง แต่ยิ่งไปกว่านั้น คือมีสิทธิในการแสดง       ความคิดเห็นต่างๆ 
ต่อทางการหรือรัฐได้ ทั้งยังมีสิทธิเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ กับรัฐ และอาจเป็นฝ่ายรุกเพ่ือเรียกร้องกฎหมาย 
นโยบายและกิจกรรมของรัฐตามที่เห็นพ้อง พลเมืองนั้นจะเป็นคนที่รู้สึกเป็นเจ้าของในสิ่งสาธารณะ มีความ
กระตือรือร้น อยากมีส่วนร่วม เอาใจใส่การท างานของรัฐ และเป็นประชาชนที่สามารถแก้ไขปัญหาส่วนรวมได้
ในระดับหนึ่ง โดยไม่ต้องรอให้รัฐมาแก้ไขให้เท่านั้น 
ประชาชน  
                ประชาชน หมายถึงคนของประเทศ เช่น ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ต้องรู้กฎหมาย ใครจะปฏิเสธว่า
ไม่รู้ไม่ได้ ค าว่า ประชาชน ในบางครั้ง อาจหมายถึงผู้ที่ไม่ใช่ข้าราชการ ทหาร ต ารวจ หรือนักบวช และใน
บางครั้งหมายถึงผู้ที่มิได้เป็นพ่อค้าด้วย    

ประชากร  
                ประชากร หมายถึง คนโดยทั่วไป แต่มักใช้ในกรณีท่ีจะพิจารณาถึงจ านวน คือจ านวนคนของ
ประเทศหรือของโลก ในทางสถิติ มีการใช้ค าว่า ประชากร หมายถึงจ านวนของสัตว์ หรือสิ่งที่ส ารวจที่พิจารณา
ด้วย  

พลเมือง  
                พลเมือง หมายถึง หมู่คนท่ีเป็นของประเทศใดประเทศหนึ่ง คนทั้งหมดซึ่งเป็นก าลังของประเทศ 
ทั้งในทางเศรษฐกิจ การทหาร และอ านาจต่อรองกับประเทศอ่ืน โดยนัยของความหมาย ค าว่า พลเมือง 
หมายถึง คนที่สนับสนุนเป็นก าลังอ านาจของผู้ปกครอง เป็นคนที่อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ปกครอง 
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ความแตกต่างระหว่างความเป็นราษฎรและความเป็นพลเมือง 
ความเป็นราษฎร 
   - ปฏิบัติตนตามหน้าที่เท่านั้น เช่น เสียภาษี ปฏิบัติตามกฎหมาย 
   - ยอมรับกฎหมาย นโยบาย กิจการ กิจกรรม ต่างๆ ของรัฐ 
   - ไม่กระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือกิจกรรมสาธารณะ 
   - คิดว่าตนเองเป็นผู้น้อย ต้องคอยรับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่ 
 
ความเป็นพลเมือง 
    - นอกจากเสียภาษีและปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว ต้องมีส านึกในทางการเมือง อย่างน้อยต้องไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง หรือมากกว่านั้น คือ แสดงความคิดเห็นต่างๆ ต่อบ้านเมือง ใช้สิทธิเข้าร่วมการท ากิจกรรมต่างๆ 
ร่วมกับรัฐ 
    - มีอิสรภาพ ศักดิ์ศรี มีความเท่าเทียมกับผู้อ่ืน ให้ความสนใจต่อส่วนรวมมีบทบาทและมีส่วนร่วมทางการ
เมือง 
    - เคารพตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น เป็นเจ้าของชีวิตตนเอง ไม่อยู่ใต้ระบบอุปถัมภ์ หรืออิทธิพลอ านาจ
ของใคร 
   -ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของพรรคการเมือง และนักการเมือง ไม่รับเงินหรือความช่วยเหลือที่ได้มา อย่างไม่
ถูกต้อง ไม่ซื้อสิทธิ ไม่ขายเสียง 
   - เอาใจใส่ออกความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างานของรัฐบาล ตรวจสอบ ร้องเรียน เมื่อมีการด าเนินนโยบาย
ผิดพลาด รู้สึกเดือดร้อนเมื่อรัฐบาลท าเรื่องไม่ดี ท างานผิดพลาด หรือด าเนินนโยบายผิด 
   - เป็นฝ่ายรุก เพื่อเรียกร้องกฎหมาย นโยบาย หรือกิจการที่ตนเองเห็นพ้อง 
   - สามารถแก้ปัญหาส่วนรวมเบื้องต้นได้ ไม่ต้องรอแต่รัฐบาลมาแก้ไข  
(เอกสารอ้างอิง:จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 10 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2552) 
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ใบความรู้ 
เรื่อง บทบาทหน้าที่ของพลเมืองท่ีดีต่อประเทศชาติและสังคมโลก 

 
พลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก  จะต้องเป็นพลเมืองที่ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่ตนจะต้องปฏิบัติ
ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ อยู่เสมอ  โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ  ด้านการเมืองการปกครอง  ด้าน
สังคมและวัฒนธรรม  ทั้งนี้เพราะบทบาทหน้าที่ในด้านต่างๆ  ทั้ง  3  ด้าน  จะส่งผลกระทบต่อชุมชนและ
ประเทศชาติในด้านบวกหรือลบก็ได้ 
 
     กล่าวคือ  หากชาวไทยทุกคนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในด้านเศรษฐกิจ  โดยประกอบอาชีพท่ีสุจริต  เอา
เปรียบผู้อื่น  และในด้านการเมืองการปกครอง  โดยการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้สมัครที่ดีให้ไปเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ก็จะส่งผลดีต่อประเทศชาติ 
 
     นอกจากนี้  บทบาทในด้านสังคมและวัฒนธรรมที่ต้องปฏิบัติ  คือ  การร่วมงานกับผู้อ่ืน  เพื่อพัฒนาสังคม
และส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีของประเทศให้เป็นที่ชื่นชมของชาวต่างชาติ  สังคมไทยฏ้จะมีแต่ความสามัคคีกลม
เกลียว  ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน 
 
     แต่หากชาวไทยแสดงบทบาทหน้าที่ในทางตรงกันข้าม  เช่น  ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย  เอารัดเอา
เปรียบผู้อื่น  เลือกคนไม่ดีไปปกครองประเทศ  ชื่นชมวัฒนธรรมของต่างประเทศ  สังคมไทยและประเทศไทยก็
จะเจริญก้าวหน้าได้ล่าช้าและขาดความน่าเชื่อถือในสังคมโลก 
 
บทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีทางด้านเศรษฐกิจ    
 
     บทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีในด้านเศรษฐกิจที่ส าคัญ  มีดังนี้ 
 
           1.พลเมืองดีต้องประกอบอาชีพที่สุจริตและไม่เอาเปรียบผู้อื่น  เช่น  ถ้าเป็นเจ้าของโรงงาน  ก็จะต้อง
ผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพตามที่โฆษณาไว้และไม่ตั้งราคาขายสูงมากเกินไป  หรือเอาเปรียบผู้บริโภคด้วยวิธีการ
ด้วยมิชอบ 
 
          2. พลเมืองดีที่มีความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ ควรรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพ  หรือสหกรณ์ประเภทต่าง 
ๆ เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  และเพ่ิมอ านาจของการต่อรองทางเศรษฐกิจ  เช่น  การรวมตัวกันเป็น
เกษตรกร  หรือสหกรณ์การเกษตรประเภทต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรด้วยกันและเพ่ิมอ านาจต่อรองกับ
กลุ่มพ่อค้าคนกลาง  เป็นต้น 
 
          นอกจากนี้  การรวมกลุ่มอาชีพยังเป็นแนวทางการสร้างความสามัคคีของคนในชาติได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 
          3. พลเมืองดีต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดและไม่ควรกู้เงินของบุคคลอ่ืน  โดยเฉพาะจากชาวต่างชาติ  มา
ลงทุนในกิจการที่อาจให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจช้าหรือมีความเสี่ยงสูง  เช่น  การกู้เงินต่างชาติมาท าโรงการ
พัฒนาที่ดินและปลูกหมู่บ้านจัดสรรโดยไม่ศึกษาความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค  ยังผลให้การ
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ก่อสร้างบ้านจัดสระหรือคอนโดมิเนียมหลายโครงการมผู้ซื้อน้อยราย  เป็นผลให้ผู้ลงทุนไม่สามารถใช้เงินต้น
และดอกเบี้ยแก่ธนาคารผู้ให้กู้ได้ตามก าหนดเวลา  จนกลายเป็นปัญหาหนี้เสียจ านวนหลายหมื่นล้านบาท  และ
เป็นสาเหตุส าคัญส่วนหนึ่งที่ท าให้การฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจของไทย กระท าได้ยากล าบาก  เป็นต้น 
 
          4. พลเมืองดีจะต้องเสียภาษีอากรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลกลางอย่างครบถ้วน  ทั้งนี้
เพ่ือช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลกลางมีรายได้ส าหรับน าไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 
 
          ในทางกลับกันหากชาวไทยไม่ยอมเสียภาษีอากรหรือเสียภาษีน้อยกว่าที่ควรจะเสียให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐบาลกลาง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐบาลกลางก็จะไม่มีรายได้มาพัฒนา
ท้องถิ่น  หรือจ่ายเงินเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นหรือรัฐที่รับผิดชอบในการพัฒนาและรักษาความสงบ
เรียบร้อยของชุมชนและประเทศ 
 
          5. พลเมืองดีควรท่องเที่ยวภายในประเทศและใช้ของที่ผลิตในประเทศ  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
ไทย  และเพ่ือป้องกันมิให้เงินตรารั่วไหลไปต่างประเทศ  นอกจากนี้  จะต้องเชิญชวนชาวไทยและชาวต่างชาติ
เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยด้วย 
 
บทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีทางด้านการเมืองการปกครอง 
 
     พลเมืองดีมีบทบาทหน้าที่ด้านการเมืองการปกครองต่อชุมชนและประเทศ  ดังนี้ 
 
          1. พลเมืองดีมีหน้าที่ไปออกเสียงเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ดีมีคุณภาพไปเป็นสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บริการท้องถิ่น  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และสมาชิกวุฒิสภา 
 
          2. พลเมืองดีมีหน้าที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เมื่อมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
          3. พลเมืองดีมีหน้าที่ตรวจสอบการท างานของสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอ่ืน ๆ   เช่น  นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี  ว่า
เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  หากพบว่าสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรทุจริตต่อหน้าที่หรือละเมิดรัฐธรรมนูญ  ก็ควรเข้าชื่อกันฟ้องกล่าวโทษ  เพ่ือปลดหรือถอดถอนบุคคล
ดังกล่าวออกจากต าแหน่ง 
 
     บทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 
     บทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีทางด้านสังคมและวัฒนธรรมต่อชุมชนและประเทศท่ีควรปฏิบัติ  มีดังนี้ 
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          1. พลเมืองดีมีหน้าที่ร่วมมือกันพัฒนาสังคมให้น่าอยู่และรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชนและ
ประเทศไว้  เพ่ือเป็นมรดกของชาติและเพ่ือจูงใจให้ชาวต่างชาติมาเยี่ยมชม  และลงทุนในกิจการต่าง ๆ เช่น  
แต่งกายด้วยผ้าไทยที่เรียบร้อยและรัดกุมในประเพณีส าคัญของชาวไทย  เช่น  วันลอยกระทง  วันสงกรานต์  
เป็นต้น 
 
          2. พลเมืองดีมีหน้าที่รักษาความสามัคคีและป้องกันมิให้กลุ่มบุคคลที่มีผลประโยชน์ต่างกัน  เกิดความ
ขัดแย้งหรือทะเลาะวิวาทกันกลายเป็นการเผชิญหน้าและเป็นศัตรูกันตลอดเวลาท าให้สังคมไม่สงบสุข  เช่น  
เตือนสติไม่ให้เพ่ือนฝูงทะเลาะกัน  เป็นต้น 
 
          3. พลเมืองดีมีหน้าที่ป้องกันมิให้วัฒนธรรมต่างชาติมาท าลายวัฒนธรรมไทย  หรือวิถีชีวิตที่ดีงามของ
ชาวไทย  ในขณะเดียวกันก็ยอมรับวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวต่างชาติมาประยุกต์ใช้เพ่ือนพัฒนาสังคมไทยให้
เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป  เช่น  การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นคว้าข้อมูลความรู้ด้านการศึกษา  เป็นต้น 
 
          4. พลเมืองดีมีหน้าที่ช่วยเหลือคนพิการหรือทุพพลภาพให้มาสมารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
คุณภาพ  เช่น  เมื่อพบเห็นคนพิการข้ามถนน  ก็ควรจะช่วยเหลือให้สามารถข้ามไปได้อย่างปลอกภัย  เป็นต้น 
 
          5. พลเมืองดีมีหน้าที่ช่วยเหลือราชการในเรื่องที่สามารถช่วยเหลือได้  เช่น  ช่วยเป้นพยานให้แก่
ต ารวจ  เพื่อเอาคนท าผิดมาลงโทษ  ช่วยสอดส่องและแจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ  เมื่อ  ได้พบเห็นการ
กระท าที่ผิดกฎหมาย  เป็นต้น 
 
          6. พลเมืองดีที่ยังเป็นเด็กและเยาวชนหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนให้ดีที่สุด  เพ่ือจะได้เป็นก าลังที่มีคุณภาพ
ของสังคมและประเทศชาติต่อไป  เช่น  เป็นหมอรักษาผู้ป่วย  เป็นครูอาจารย์  เป็นต้น 
     กล่าวโดยสรุปว่า  พลเมืองดีมีความส าคัญต่อประเทศชาติและสังคมโลกอย่างมาก  ทั้งทางด้านสังคม  
เศรษฐกิจ  และการเมืองการปกครอง  โดยพลเมืองดีจะเป็นผู้ที่ท าประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวมอย่าง
สม่ าเสมอ  เช่น  ประกอบสัมมาอาชีพ  ยึดมั่นในหลักการเศรษฐกิจพอเพียง  ส าหรับในด้านการเมืองการ
ปกครองนั้น  พลเมืองดีจะเป็นผู้ที่เคารพกฎหมาย  รู้จักสิทธิของตนเอง  และเคารพสิทธิของผู้อ่ืนเสมอ  รวมทั้ง
ท าหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
 
     ดังนั้น  จึงถือได้ว่าหากพลเมืองของประเทศใดปฏิบัติตนให้สมกับเป็นพลเมืองดีที่ได้กล่าวมาข้างต้น  
ประเทศนั้นก็จะมีแต่ความสงบสุขและเจริญก้าวหน้า  รวมทั้งจะช่วยให้สังคมโลกมีสันติสุขด้วย 
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ใบงาน 
 

เรื่อง พลเมืองดีในใจฉัน 
  
ค าชี้แจง ให้ผู้เรียนวิเคราะห์คุณลักษณะของพลเมืองดีตามความคิดเห็นของนักเรียนลงในแผนผังความคิด 
พร้อมทั้งตอบค าถามท่ีก าหนด 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างไร                                                                                                           
           
           
           
           
           
           

           
 

 

 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะของ 

พลเมืองด ี

ในความคิดของฉัน 
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แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 

กลุ่ม ..........................................................................................................  
สมาชิกในกลุ่ม  1. ......................................................................  
   2. ...................................................................... 
   3. ......................................................................  
   4. ...................................................................... 
   5. ......................................................................  
   6. ...................................................................... 
 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

3 2 1 

1. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    
2. มีความกระตือรือร้นในการท างาน    
3. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย    
4. มีขั้นตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ    
5. ใช้เวลาในการท างานอย่างเหมาะสม    

รวม  
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  
 พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า  ให้  3  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นบางครั้ง  ให้  2  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าน้อยครั้ง  ให้  1  คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
13-15 ดี 
8-12 ปานกลาง 
5-7 ปรับปรุง 
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แบบการประเมินผลการน าเสนองาน   
เรื่อง  ………………………………………………………………………. 

วิชา…………………………………………………….…………….ชั้น………………. 
ชื่อ/กลุ่ม……………………………………………………….………………………………………………….. 

 

ที ่ รายการประเมิน 
ผู้ประเมิน รวม 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ตนเอง เพื่อน ครู 
1 เนื้อหา  (  4  คะแนน ) 

1. เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ 
2. เนื้อหาถูกต้อง 
3. เนื้อหาต่อเนื่อง 
4. มีการค้นคว้าเพิ่มเติม 

    คะแนน 4  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 3  : มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน 2  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 1  :  มี 1 ข้อ  ขาด 3  ข้อ 

2 กระบวนการท างาน(2คะแนน ) 
1. มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 
2. การปฏิบัติตามแผน 
3. ติดตามประเมินผล 
4. การปรับปรุงพัฒนางาน 

    คะแนน 2:  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1  : มี ไม่ครบ 4 ข้อ 
คะแนน 0  :  ไม่ปรากฏกระบวน 
                  การท างานที่ชัดเจน 

3 การน าเสนอ  (  2 คะแนน ) 
1.  การใช้ส านวนภาษาดีถูกต้อง 
2. การสะกดค าและไวยากรณ์

ถูกต้อง 
3. รูปแบบน่าสนใจ 
4.  ความสวยงาม 

    คะแนน 2  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน 1  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 0.5  : มี 1 ข้อขาด 3  ข้อ 

4 คุณธรรม  ( 2 คะแนน ) 
1. ตรงต่อเวลา 
2. ซื่อสัตย์ 
3. ความกระตือรือร้น 
4. ความมีน้ าใจ 

    คะแนน 2  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน1  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 0.5  :มี 1 ข้อ ขาด 3  ข้อ 

รวม  คะแนนเต็ม  10 คะแนน 
เฉลี่ย  

 
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  ตนเอง   
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  เพ่ือน   
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  ครู   
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แบบประเมินใบงาน 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล คุณลักษณะ
ของพลเมืองท่ีดี 

การปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองดี 

รวม สรุป 

1 2 3 1 2 3 6 ผ. มผ. 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ     ลงชื่อ............................................ผู้ประเมิน 
ระดับ 1 ตอบค าถามได้ 1 – 2 ข้อ    ………./………../………. 
ระดับ 2 ตอบค าถามได้ 3 – 4 ข้อ 
ระดับ 3 ตอบค าถามได้ 5 ข้อ ขึ้นไป 
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แบบประเมินพฤติกรรม 

“รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 

 
ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน 
 

 
 
เลขที ่

 
 

ชื่อ – สกุล 

ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้อง
เพลงชาติ และอธิบาย 
ความหมายของเพลงชาติ
ได้ถูกต้อง 

ปฏิบัติตนตามสิทธิและ
หน้าท่ีพลเมืองดีของ
ชาติ 

 
 

รวม
คะแนน 

 
ผลการประเมิน 

  ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ผ่าน ไม่ผา่น 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 
 
 

         ลงช่ือ........................................... ครผูู้สังเกต 
(                                          ) 

           ............../..................../.................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๔ ชื่อหน่วย   พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕  เรื่อง  ความเป็นพลโลก                เวลา ๒ ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๑.๒ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 

    ๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
  2.1 นักเรียนบอกความหมายของความเป็นพลโลกได้ 
 2.2  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความเป็นพลโลก  
 2.3 ระบุพฤติกรรมของความเป็นพลโลก 
 2.4 ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักความเป็นพลโลก      
 

๓. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 
  1) ความหมายของค าว่า ความเป็นพลโลก 

2) คุณลักษณะที่ดีของความเป็นพลเมืองโลก 
 
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

    3.1 ความสามารถในการคิด 
    1) ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
    2) ทักษะกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ 

  3.2 ความสามารถในการสื่อสาร  
         (อ่าน ฟัง พูด เขียน) 
   3.๓ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

(การสังเกต การระบุ จ าแนก วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป) 
 

3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

๔.กิจกรรมการเรียนรู้ (จ านวน ๒ ชั่วโมง) 
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  
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ชั่วโมงที่ ๑ 
                  ๑. นักเรียนชมการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่องหน้าที่พลเมืองดี 
                     https://www.youtube.com/watch?v=b20dMjyC8Aw 

   ๒ .ครูและนักเรียนสนทนาอภิปราย เกี่ยวกับการ์ตูนที่รับชมเพ่ือท าความเข้าใจเรื่องหน้าที่
พลเมืองดี  

                  ๓. แบ่งกลุ่ม ๓ – ๕ กลุ่ม แจกใบความรู้ เรื่อง เรื่อง  ความเป็นพลเมืองโลก (Global  
       Citizenship)ให้แต่ละกลุ่มศึกษา และร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาใบความรู้ ให้
       ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอผลงาน 

  ๔. สนทนา อภิปราย เกี่ยวกับความเป็นพลโลกที่ดี การเป็นพลเมืองที่ดีนั้นเป็นเรื่องของแต่ละ
ประเทศแต่การที่เราจะเป็นพลโลกที่ดีนั้นมีความส าคัญมากเพราะเราต้องดูว่าโลกนั้นมี
ความส าคัญกับเราอย่างไร ถ้าเราท าไม่ดีผลกระทบมันจะเกิดเป็นวงกว้างเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะ
ท าอะไรเราต้องคิดให้มาก เราต้องเคารพกฎกติกาของชาวโลก 

ชั่วโมงที่ ๒ 
๑. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น  ๓  กลุ่ม ครูแจกใบความรู้เรื่อง  คุณลักษณะของพลเมืองที่ดี ให้

แต่ละกลุ่มศึกษาท าความเข้าใจและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
๒. แจกกระดาษ flip chart ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนคุณลักษณะของพลเมืองดีตามความ

เข้าใจของนักเรียน ลงในกระดาษ flip chart พร้อมตกแต่งให้สวยงาม 
๓. ครใูห้ค าแนะน านักเรียนและตรวจสอบผลงานเมื่อนักเรียนท างานเสร็จ 
๔. แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานของตนเมื่อน าเสนอเสร็จแล้วรวบรวมผลงานต่างๆของ

นักเรียนน ามาจัดนิทรรศการเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ในวันที่ ๙ ธันวาคมของทุกปี 

๔.๒  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
                 ๑. การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่องหน้าที่พลเมืองดี 

                     https://www.youtube.com/watch?v=b20dMjyC8Aw 
  ๒. ใบความรู้ เรื่อง  ความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship 
  ๓. ใบความรู้ เรื่อง ความส าคัญของพลเมืองดี 
 ๔. กระดาษ flip chart ปากกาเคมี   สีไม้ 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 

๑) สังเกตกระบวนการท างานกลุ่ม 
๒) สังเกตการน าเสนอผลงาน 

๕.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
๑) แบบสังเกตกระบวนการท างานกลุ่ม 
๒) แบบบันทึกผลการน าเสนอผลงาน 
๓) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
                    นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป 

https://www.youtube.com/watch?v=b20dMjyC8Aw
https://www.youtube.com/watch?v=b20dMjyC8Aw
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6. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ............................................... 
 
 
 

 
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

(.................................................) 
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ใบความรู้ 
เรื่อง  ความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) 

 
                พลโลก ความหมาย คือ [พนละ-] น. ชาวโลก, พลเมืองของโลก.; 
    
             ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักการ และสถาบัน การมีบทบาทที่เกี่ยวข้องในฐานะสมาชิก
ของสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และระดับโลก ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในฐานะพลเมืองที่ดี
ของสังคมท่ีค านึงถึงสิทธิมนุษยชนและอุดมการณ์ประชาธิปไตย 
ลักษณะการเป็นพลโลก 
คุณลักษณะพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติและสังคมโลก 
1. เคารพกฎหมายและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสังคม 
               เมื่อพลเมืองทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสังคม และบทบัญญัติของกฎหมาย เช่น 
ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือไม่กระท าความผิดตามท่ีกฎหมายก าหนดก็จะท าให้รัฐไม่ต้องเสียง งบประมาณ
ในการป้องกันปราบปราม และจับกุมผู้ที่กระท าความผิดมาลงโทษ  นอกจากนี้ยังท าให้สังคมมีความเป็น
ระเบียบสงบสุขทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ไม่หวาดระแวงคิดร้ายต่อกัน 
2. เป็นผู้มีเหตุผล  และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
              ทุกคนย่อมมีอิสรภาพ เสรีภาพในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน  ซึ่งการรู้จักการใช้
เหตุผลในการด าเนินงาน จะท าให้ช่วยประสานความสัมพันธ์ ท าให้เกิดความเข้าใจอันดีงามต่อกัน 
3. ยอมรับมติของเสียงส่วนใหญ่  
            เมื่อมีความขัดแย้งกันในการด าเนินกิจกรรมอันเกิดจากความคิดเห็น ที่แตกต่างกัน  และจ าเป็นต้อง
ตัดสินปัญหาด้วยการใช้เสียงข้างมากเข้าช่วย และมติส่วนใหญ่ตกลงว่าอย่างไร  ถึงแม้ว่าจะไม่ตรงกับความคิด
ของเรา เราก็ต้องปฏิบัติตาม เพราะเป็นมติของเสียงส่วนใหญ่นั้น 
4. เป็นผู้น ามีน้ าใจประชาธิปไตย  และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
           ผู้ที่มีความเป็นประชาธิปไตยนั้น จะต้องมีความเสียสละ ในเรื่องที่จ าเป็นเพ่ือผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมและรักษาไว้ซึ่งสังคมประชาธิปไตย  เป็นการส่งผลต่อความมั่นคงและความก้าวหน้าขององค์กรซึ่ง
สุดท้าย แล้วผลประโยชน์ดังกล่าวก็ย้อนกลับมาสู่สมาชิกของสังคม เช่นการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งถึงแม้ว่าเราจะมี
อาชีพบางอย่างที่มีรายได้ตลอดเวลา เช่นค้าขาย แต่ก็ยอมเสียเวลาค้าขายเพ่ือไปลงสิทธิ์เลือกตั้ง บางครั้งเรา
ต้องมีน้ าใจช่วยเหลือกิจกรรมส่วนร่วม  เช่น การสมัครเป็นกรรมการเลือกตั้ง หรือสมาคมบ าเพ็ญประโยชน์
ส่วนรวม เป็นต้น 
5. เคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น          
            ควรรู้จักเคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืนเช่นบุคคลมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  การพูด แต่
ต้องไม่เป็นการพูดแสดงความคิดเห็นที่ใส่ร้ายผู้อ่ืนให้เสียหาย 
6. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน ประเทศชาติ   
               ในการอยู่ร่วมกันในสังคม ย่อมต้องมีการท างานเป็นหมู่คณะจึงต้องมีการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบในงานนั้นๆ ให้สมาชิกแต่ละคนน าไปปฏิบัติตามที่ได้รับหมอบหมายไว้อย่างเต็มที่ 
7. มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองการปกครอง  
              ในสังคมประชาธิปไตยนั้นสมาชิกทุกคนต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองการปกครอง  เช่น การ
เลือกตั้ง เป็นต้น 
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8. มีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง 
              ช่วยสอดส่องพฤติกรรมมั่วสุมของเยาวชนในสถานบันเทิงต่าง  ไม่หลงเชื่อข่าวลือค ากล่าวร้ายโจมตี
ไม่มองผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับเราเป็นศัตรู  รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ด้วยสันติวิธี  
5. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และปฏิบัติตนตามหลักธรรม 
              ทุกคนควรมีศีลธรรมไว้เป็นหลักในการควบคุมพฤติกรรมของบุคลให้ด าเนินไปอย่างเหมาะสม 
ถึงแม้จะไม่มีบทลงโทษใดๆก็ตาม 
 การมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง 
                การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย  ประชาชนสามารถมี
ส่วนร่วมได้  ดังนี้ 
1. การใช้สิทธิในการเลือกตั้งระดับต่างๆ 
                    เมื่ออายุครบ18ปีบริบูรณ์ ทุกคนต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งในระดับประเทศ เช่นการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น เช่น  การเลือกตั้งผู้ว่ า
กรุงเทพมหานคร   การเลือกตั้งสมาชิกองค์กรส่วนท้องถิ่น  เป็นต้น เพ่ือเลือกตัวแทนไปท าหน้าที่บริหาร
ประเทศหรือท้องถิ่นท่ัวไป 
2. การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ   
                     ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นประชาชนทุกคนล้วนมีส่วนร่วมมือ กันสอดส่องดูแล
การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลหรือตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ในองค์กรต่างๆ เพ่ือไม่ให้อ านาจ
ไปในทางท่ีไม่ถูกต้อง 
3. การเป็นแกนน าปลุกจิตส านึกให้แก่ผู้อื่นในการร่วมกิจกรรมทางการเมืองการปกครอง 
                    ได้แก่การใช้สิทธิเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอ านาจของรัฐ  โดยการเป็นแกน
น านั้น สามารถปฏิบัติได้หลายอย่าง เช่น  ประกาศโฆษณาประชาสัมพันธ์  การเข้าไปชี้แจงเป็นรายบุคคลการ
จัดให้มีการประชุมเพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นที่มีผลกระทบต่อสังคม 
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ใบความรู้ 
เรื่อง ความส าคัญของพลเมืองดี 

1. ความส าคัญของพลเมืองดี 
               พลเมืองดีมีความส าคัญต่อประเทศชาติอย่างมาก  โดยอาจแยกกล่าวถึงความส าคัญของพลเมืองดี
ได้ 3 ประการ 
 
1.) ด้านสังคม  การเป็นพลเมืองดีจะท าให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปอย่างสันติสุข  เพราะคนในสังคมจะ
ช่วยกันรักษาความสงบเรียบร้อย  และร่วมกันพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้า  หลีกเลี่ยงความขัดแย้งในสังคม  
พลเมืองที่ดีจะปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างแก่พลเมืองที่ประพฤติไม่ดี ในด้านการเสียสละต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของ
ส่วนรวมและประเทศชาติ 
2.) ด้านเศรษฐกิจ  พลเมืองดีจะประกอบสัมมาอาชีพ  ด ารงชีวิตตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง  ประหยัด  
และออมทรัพย์ไว้ใช้ในยามจ าเป็น  เช่น  ยามป่วยไข้  ฉุกเฉิน เป็นต้น  และอาจน าทรัพย์ที่ออมไว้มาลงทุนท า
ธุรกิจเพ่ือหาเลี้ยงชีพ  รวมทั้งน าทรัพย์ท่ีออมไว้มาท าให้เกิดประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ 
3.) ด้านการเมืองการปกครอง  พลเมืองดีจะเป็นผู้ที่เคารพกฎหมาย  รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตน  รวมทั้งไม่
ละเมิดสิทธิของผู้ อ่ืน  พลเมืองดีนั้นจะรู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมาย  มีส่วนร่วมใน
กระบวนการทางการเมืองการปกครอง  เช่น ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  เป็นต้น 
 
                จากที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ทราบว่าพลเมืองมีความส าคัญต่อสังคมและประเทศชาติเป็นอย่างมาก  
เพราะพลเมืองเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้สังคมและประเทศชาติเจริญก้าวหน้า  ฉะนั้น  ถ้าพลเมืองส่วนใหญ่ของ
สังคมเป็นพลเมืองดี  ย่อมท าให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าและพัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
  คุณลักษณะของพลเมืองดี 
                คุณลักษณะของพลเมืองดีที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับการอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่น  และช่วย
จรรโลงให้สังคมประเทศชาติและโลกพัฒนาก้าวหน้า  มีดังนี้ 
 
1.ต้องเป็นบุคคลที่เคารพกฎหมาย 
2.ต้องเป็นบุคคลที่เคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและบุคคลอื่น 
3.ต้องเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีมีต่อครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  ประเทศชาติ  และสังคมโลก 
4.ต้องเป็นบุคคลที่มีเหตุผล  ใจกว้าง  และรับฟังความคิดเห็นของคนบุคคลอื่นเสมอ 
5.ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
6.ต้องเป็นบุคคลที่มีความกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของชุมชน  
ประเทศชาติ  และสังคมโลก  หรือองค์กรที่ตนสังกัดอยู่  เช่น  ร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียนและชุมชนให้ดีขึ้น  เป็นต้น 
7.ต้องเป็นบุคคลที่มีความสนใจและกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทางการเมืองการปกครอง  เช่น  
การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  เป็นต้น 
 
                พลเมืองที่ดีมีคุณลักษณะดังกล่าวนี้   จะเป็นผู้ที่ท าประโยชน์ให้แก่ครอบครัว  โรงเรียน  
ประเทศชาติ  และสังคมโลกเสมอ  ประเทศใดก็ตามที่มีพลเมืองดีเป็นจ านวนมาก  ประเทศนั้นก็จะมีแต่ความ
สงบสุขและเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
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แนวทางการพัฒนาตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก 
3.แนวทางการพัฒนาตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 
                ถ้าบุคคลตระหนักถึงคุณลักษณะของการเป็นพลเมืองดีต่อประเทศชาติและสังคมโลกทั้ง 7 
ประการดังกล่าวแล้ว  ก็สมควรจะพัฒนาตนเองให้มีคุณคุณลักษณะดังกล่าวด้วย  เพ่ือที่จะได้เป็นสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว  โรงเรียน  และชุมชน  ซึ่งแนวทางการพัฒนาตนเป็นพลเมืองดี  มีดังนี ้
3.1 การเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว 
     ในครอบครัวจะประกอบด้วยสมาชิกที่ส าคัญ  ได้แก่  พ่อ  แม่  และลูก  ในบางครอบครัวคนอ่ืน ๆ ร่วมอยู่
ด้วย  เช่น  ปู่  ย่า  ตา  ยาย  เมื่อเราอยู่ร่วมกันในครอบครัว  สมาชิกทุกคนต่างก็มีบทบาทและหน้าที่ที่จะต้อง
ปฏิบัติ  เช่น 
 
          หน้าที่ของพ่อแม่ที่มีต่อลูก 
               -  หารายได้มาเลี้ยงครอบครัว 
               -  อบรมสั่งสอน 
               -  ให้การศึกษาแก่ลูก 
          หน้าที่ของลูกที่มีต่อพ่อแม่ 
               -  ช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ 
               -  ต้ังใจศึกษาเล่าเรียน 
               -  เคารพเชื่อฟังพ่อแม่ 
          นอกจากการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ในฐานะของสมาชิกท่ีดีของครอบครัวแล้ว  ทุกคนควรปฏิบัติ
ตามข้อตกลงของครอบครัว  และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  เพื่อให้อยู่ร่วมกันในครอบครัวอย่างมีความสุข 
3.2 การเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน 
          เมื่อเราอยู่ในโรงเรียน  เราทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อโรงเรียน  เพราะโรงเรียนเป็นสถานที่ท่ีให้
ความรู้  ซึ่งเราต้องอยู่ร่วมกับคนอ่ืน ๆ อีกมากมาย  ดังนั้นเราจึงจ าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ห้องเรียนและโรงเรียน  เพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  และเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย  เช่น   
 
               -  เมื่อมาโรงเรียน  เราต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน  เช่น  แต่งกายให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ  มาให้ทันเข้าแถวเคารพธงชาติในตอนเช้า 
               -  เมื่ออยู่ในโรงเรียน  เราต้องช่วยกันรักษาความสะอาดในห้องเรียน  และในบริเวณต่าง ๆ ของ
โรงเรียน  ทิ้งขยะลงในถังขยะที่โรงเรียนจัดให้ 
               -  ให้ความเคารพเชื่อฟังครูอาจารย์  ตั้งใจเรียนหนังสือ  รวมทั้งท างานต่าง ๆ ที่ครูมอบหมายด้วย
ความตั้งใจและเอาใจใส่ 
          นอกจากนี้  เราควรปฏิบัติตนให้เป็นสมาชิกท่ีดีของห้องเรียนและโรงเรียน  เช่น 
               -  ปฏิบัติในการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี  ต้องรู้ว่าเมื่อเราเป็นผู้น าในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ควร
ปฏิบัติตนอย่างไร  และเมื่อเป็นผู้ตามควรปฏิบัติตนอย่างไร 
               -  รู้จักแสดงความคิดเห็นตามสิทธิของตนเอง  รวมทั้งรูจักรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  และ
เคารพข้อตกลงของคนส่วนใหญ่ 
               -  ถ้าเกิดข้อขัดแย้งกัน  ให้แก้ปัญหาด้วยหลักเหตุผล  ไม่ใช้อารมณ์หรือพละก าลังในการแก้ปัญหา  
เพราะไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้อง  แต่กลับจะท าให้เกิดปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา 
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               -  ในการแข่งขันท ากิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  เช่น  การแข่งกีฬา  การประกวดในด้านต่าง ๆ 
ต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้รู้จักแพ้  ชนะ  และให้อภัย  รวมทั้งยอมรับในค าตัดสินของคณะกรรมการ 
 
3.3 การเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชน 
          การปฏิบัติตนในฐานะตนในฐานะสมาชิกของชุมชน  สามารถท าได้หลายวิธี  ซึ่งในวัยของนักเรียนควร
ปฏิบัติ  ดังนี้ 
               1.  ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของชุมชน  เช่น  ปฏิบัติตามกฎจราจร  โดยข้ามถนนตรงทางม้าลาย  
หรือสะพานลอย  ไม่วิ่งข้ามถนนตัดหน้ารถ  ไม่ทิ้งขยะลงในที่สาธารณะ  ไม่ท าลายสิ่งของที่เป็นของสาธารณะ  
และทรัพย์สินส่วนตัวของผู้อื่นให้ได้รับความเสียหายเพราะความสนุกสนานของตนเอง 
               2.  เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน  เพื่อช่วยรักษาและเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนไว้  ใน
แต่ละชุมชนจะมีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมา  เช่น  ประเพณีการท าบุญเมื่อถึงวันส าคัญทาง
ศาสนา  ประเพณีวันสงกรานต์  ประเพณีวันลอยกระทง 
               3.  บ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน  เช่น  ชว่ยเก็บเศษขยะที่พบเห็นในบริเวณต่าง ๆ ช่วยดูแลต้นไม้  
ดอกไม้ในสวนสาธารณะของชุมชน 
               4.  ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  โดยให้ทุกคนในชุมชนมีจิตส านึก
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม  เช่น  ชุมชนที่มีป่าชายเลน  ควรจะร่วมใจกันอนุรักษ์ป่าชายเลน  เพ่ือให้เป็นที่อยู่ของ
สัตว์ต่าง ๆ รวมทั้งยังเป็นแหล่งหลบภัยของลูกสัตว์น้ าอีกด้วย 
               ชุมชนที่อยู่ติดชายทะเล  ควรร่วมใจกันรักษาความสะอาดของชายหาด  เพื่อให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของชุมชน 
               การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนควรเป็นความร่วมมือกันหลายฝ่าย
ระหว่างบ้าน  โรงเรียน  และชุมชน 
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แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 

กลุ่ม ................................................................................................. ......... 
สมาชิกในกลุ่ม  1. ......................................................................  
   2. ...................................................................... 
   3. ......................................................................  
   4. ...................................................................... 
   5. ......................................................................  
   6. ...................................................................... 
 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

3 2 1 

1. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    
2. มีความกระตือรือร้นในการท างาน    
3. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย    
4. มีขั้นตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ    
5. ใช้เวลาในการท างานอย่างเหมาะสม    

รวม  
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  
 พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า  ให้  3  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นบางครั้ง  ให้  2  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าน้อยครั้ง  ให้  1  คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
13-15 ดี 
8-12 ปานกลาง 
5-7 ปรับปรุง 
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แบบการประเมินผลการน าเสนองาน   
เรื่อง  ………………………………………………………………………. 

วิชา…………………………………………………….…………….ชั้น………………. 
ชื่อ/กลุ่ม……………………………………………………….………………………………………………….. 

 

ที ่ รายการประเมิน 
ผู้ประเมิน รวม 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ตนเอง เพื่อน ครู 
1 เนื้อหา  (  4  คะแนน ) 

     เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ 
     เนื้อหาถูกต้อง 
     เนื้อหาต่อเนื่อง 
     มีการค้นคว้าเพิ่มเติม 

    คะแนน 4  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 3  : มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน 2  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 1  :  มี 1 ข้อ  ขาด 3  ข้อ 

2 กระบวนการท างาน(2คะแนน ) 
     มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 
     การปฏิบัติตามแผน 
     ติดตามประเมินผล 
     การปรับปรุงพัฒนางาน 

    คะแนน 2:  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1  : มี ไม่ครบ 4 ข้อ 
คะแนน 0  :  ไม่ปรากฏกระบวน 
                  การท างานที่ชัดเจน 

3 การน าเสนอ  (  2 คะแนน ) 
     การใช้ส านวนภาษาดีถูกต้อง 
     การสะกดค าและไวยากรณ์
ถูกต้อง 
     รูปแบบน่าสนใจ.  ความสวยงาม 

    คะแนน 2  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน 1  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 0.5  : มี 1 ข้อขาด 3  ข้อ 

4 คุณธรรม  ( 2 คะแนน ) 
      ตรงต่อเวลา 
      ซื่อสัตย์ 
      ความกระตือรือร้น 
      ความมีน้ าใจ 

    คะแนน 2  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน1  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 0.5  :มี 1 ข้อ ขาด 3  ข้อ 

รวม  คะแนนเต็ม  10 คะแนน 
เฉลี่ย  

 
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  ตนเอง   
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  เพ่ือน   
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  ครู   
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แบบประเมินพฤติกรรม 
                                                 “รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 

ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน 
 
 
 
เลขที่ 

 
 

ชื่อ – สกุล 

ยืนตรงเคารพธงชาติ 
ร้องเพลงชาติ และ
อธิบาย ความหมาย
ของเพลงชาติได้
ถูกต้อง 

ปฏิบัติตนตามสิทธิ
และหน้าที่พลเมืองดี
ของชาติ 

 
 

รวม
คะแนน 

 
ผลการ
ประเมิน 

  ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ผ่าน ไม่ผา่น 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 

ลงชื่อ........................................... ครูผู้สังเกต 
     (                                          ) 
        ............../..................../............. 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ที.่. 646/2560 
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต 

---------------------------------------- 
 

 ด้วย คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 855-26/2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ได้
มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการ
ทุจริต เพ่ือด าเนินการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต 
ส าหรับใช้เป็นเนื้อหามาตรฐานกลางให้สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปพิจารณาปรับใช้ในการ
เรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในการแยกแยะประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง และสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต อันเป็นการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้
สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และกลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต  

 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา 19 (16) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 จึงขอแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต โดย
มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.มาณี  ไชยธีรานุวัฒศิริ  ประธานอนุกรรมการ 
2.  รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.   อนุกรรมการ 

      (นายประหยัด  พวงจ าปา)    
3.  ผู้ชว่ยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.   อนุกรรมการ 

      (นายกิตติ  ลิ้มพงษ์) 
4.  ผู้ชว่ยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.   อนุกรรมการ 

      (นายอุทิศ  บัวศรี) 
 5.  ผู้อ านวยการส านักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง อนุกรรมการ 
 6.  ผู้อ านวยการส านักป้องกันการทุจริตภาครฐัวิสาหกิจ อนุกรรมการ 
        และธุรกิจเอกชน  
 7.  ผู้อ านวยการส านักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคม อนุกรรมการ 
         และการพัฒนาเครือข่าย 
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 8.  ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อนุกรรมการ 
      (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
9.  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อนุกรรมการ 

       (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
10.  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
11.  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
12.  ผู้แทนส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
13.  ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ อนุกรรมการ 

        การศึกษาตามอัธยาศัย  
        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
14.  ผู้แทนส านักงานลูกเสือแห่งชาติ   อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
15.  ผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
16.  ผู้แทนทีป่ระชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
17.  ผู้แทนคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัย  อนุกรรมการ 

        เทคโนโลยีราชมงคล  
        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
18.  ผู้แทนสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  อนุกรรมการ 

        กองบัญชาการกองทัพไทย  
        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
19.  ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารบก   อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
20.  ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารเรือ   อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
21.  ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ   อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
22.  ผู้แทนกองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
23.  พลโท ดร.ชัยฤกษ์  แก้วพรหมมาลย์   อนุกรรมการ 
24.  นายเสฏฐนันท์  อังกูรภาสวิชญ์   อนุกรรมการ 
25.  นายสุเทพ พรหมวาศ    อนุกรรมการ 

          26.  ผู้อ านวยการส านักป้องกันการทุจริตภาครัฐ อนุกรรมการและเลขานุการ 
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         27.  นายสมพจน์  แพ่งประสิทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 28.  นางสาวกัลยา  สวนโพธิ ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 29.  นายสราวุฒ ิ เศรษฐกร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 30.  นายกาญจน์บัณฑิต  สนนุช ผู้ช่วยเลขานุการ 
 31.  นายเทอดภูมิ  ทัศนพิมล ผู้ช่วยเลขานุการ 
 32.  นายธนวัฒน์  มะแม้น ผู้ช่วยเลขานุการ 

 โดยคณะอนุกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้

และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต  
2. ก าหนดแนวทางและขอบเขตในการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อ

ประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” 

3. พิจารณายกร่างและจัดท าเนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ 
ด้านการป้องกันการทุจริต โดยก าหนดโครงสร้างหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร จุดประสงค์ของรายวิชา 
เนื้อหาสาระ จัดระเบียบ/ล าดับของเนื้อหาสาระ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
 4. พิจารณาให้ความเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อ
ประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต เพ่ือให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมและสมบูรณ์ พร้อมทั้งน าเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้ด าเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2560 

5. ก าหนดแผนหรือแนวทางการน าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้  
ด้านการป้องกันการทุจริต ไปใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 

  ทั้งนี้  ตั้ งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป   

                                  สั่ง  ณ  วันที่ 26 เดือน  เมษายน พ.ศ. 2560 

 

 
พลต ารวจเอก        

(วัชรพล  ประสารราชกิจ) 
       ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
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รายช่ือคณะท างาน 
จัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ และสื่อประกอบการเรียนรู้ 

ด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
-------------------------------- 

 
ที่ปรึกษา 
1. นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. นางสาวอุษณีย์  ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร  ผู้อ านวยการส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
4. นายอุทิศ  บัวศรี  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 
คณะท างาน 

กลุ่มที่ 1  หลักสูตรปฐมวัย 
1. นางธารณี  พรมหนู  ครู โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ สพป.สระบุรี เขต 1 
2. นางสมบัตร  สืบศักดิ์  ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
3. นางสาวนภัสสร  ภิรมย์รักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
4. นางสาวลักขณา  โคบุตร ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
5. นางสมใจ  จีนเท่ห์  ครู โรงเรียนวัดเก้าชั่ง สพป.สิงห์บุรี 
6. นางสาวกชกร  จีนเทห์  ครู โรงเรียนวัดระนาม สพป.สิงห์บุร ี
7. นางสุพิกา  ต้นสอน  ครู โรงเรียนวัดบ้านป้องน้อย สพป.ราชบุรี เขต 2 
8. นายพัฒนา  พวงมาลี  ครู โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 
9. นางสุภัคษร  พรอุดมประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์” สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 
10. นางฐิติพร  ศรีแจ่ม  ครู โรงเรียนวัดบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์” สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 
11. นางอารีย์วรรณ  เข็มเงิน ครู โรงเรียนวัดน้ าพุ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 

กลุ่มที่ 2  หลักสูตรประถมศึกษาตอนต้น 
1. นางสาวสุภัสสร  สุภาพ ครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
2. นางสาวกนกนพ  วรัฏธร ครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
3. นางอารี  พวงวรินทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
4. นางละเอียด  สะอ้ิงทอง ครู โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
5. นางสาวเรณู  กุศลวงษ์  ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทอง 
6. นางสุจิรา  อาบู  ครู โรงเรียนบ้านนาดา สพป.นราธิวาส เขต 1 
7. นางสาววิไลวรรณ  ทองไหม ครู โรงเรียนเมืองนราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 
8. นางสาวนิตยา  อาหมาด ครู โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป.นราธิวาส เขต 1 
9. นางสาวกัสมานี  มามะ  ครู โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ สพป.นราธิวาส เขต 1 
10. นางสาวนิสริน  เทพลักษณ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกพนอม สพป.นราธิวาส เขต 1 
11. นายยูกิฟลี  มาหะ  ครู โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ สพป.นราธิวาส เขต 1 
12. นางสาวซาฮาเราะ  เจะยิ ครู โรงเรียนบ้านยือสาแม สพป.นราธิวาส เขต 1 



- 235 - 
 

   
 

กลุ่มที่ 3  หลักสูตรประถมศึกษาตอนปลาย 
1. นายกิตติพงศ์  ศรัทธาวาณิชย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
2. นางพรทิพย์  อิ่มศิลป์  ครู โรงเรียนวัดสมถะ (สมถวิทยาคาร) สพป.ราชบุรี เขต 2 
3. นางอัจฉราวดี  บุญโต  ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
4. นางสาวศิริเพ็ญ  จันทร์ทอง ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
5. นางสาวเสาวรส  แสนแซว ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
6. นางสมพร  ค านุช  ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
7. นางรุสนานี  ยะโก๊ะ  ครู โรงเรียนบ้านกูวา สพป.นราธิวาส เขต 1 
8. นางซีเตาะห์  นิมะ  ครู โรงเรียนบ้านยะหอ สพป.นราธิวาส เขต 1 
9. นางสุนทรี  ทองชิตร์  ครู โรงเรียนสายน้ าทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร 
10. นางสาวพิชญดา  ไชยดี ครู โรงเรียนสายน้ าทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร 
11. นางสาวศศิธร  ค านึง  ครู โรงเรียนสายน้ าทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร 
12. นางสาวณิชนันทน์  สุวรรณาภัย ครู โรงเรียนสายน้ าทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มที่ 4  หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 
1. นางสาวสุธีรา  ศิริพิรุณ  ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
2. นางสลิตตา  มะโนวัฒนา ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
3. นางทิวาพร  อุณยเกียรติ ครู โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง สพป.ราชบุรี เขต 2 
4. นางสาววรรณดี  ศรีอินสวัสดิ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก สพป.ราชบุรี เขต 2 
5. นางสาวฉวีวรรณ  หอธรรมกุล ครู โรงเรียนบ้านลาดวิถี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
6. นางสาวชนาธิป  เทียนวรรณ ครู โรงเรียนบ้านตะพานหิน (ประชาสามัคคี) สพป.ชัยนาท 
7. นายวิทยา  ศิริด ารง  ครู โรงเรียนบ้านไพรนกยูง (วันชัยประชาสรรค์) สพป.ชัยนาท 
8. นางสาวขจร  สังข์ประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป.ชัยนาท 
9. นายเมธา  สุระจิตร  ครู โรงเรียนวัดบางปูน สพป.สิงห์บุรี 
10. นายนพรัตน์  บุญอ้น  ครู โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง สพป.นครสวรรค์ เขต 2 
11. นางสาวบุษยพรรณ  พรหมวาทย์ จันทรา ครู โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 
12. นางสาวลักษิกา  มีกุศล ครู โรงเรียนสาคลีวิทยา สพม. เขต 3 

กลุ่มที่ 5  หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. นายภูธร  จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธ ารง ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ สนก. 
2. นายจักรพงษ์  วงค์อ้าย  นักวิชาการศึกษา สนก. 
3. นายฐาปณัฐ  อุดมศรี  นักวิชาการศึกษา สนก. 
4. นายศุภกร  มรกต   ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 2 
5. นายสพลกิตติ์  สังข์ทิพย์ ครู โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ช่วยราชการ สนก. 
6. นางสาวพรรณราย ธนสัตย์สถิตย์ ครู โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” สพม. เขต 4 
7. นายวรินทร  ตันติรัตน์  ครู โรงเรียนหนองแคสรกิจวิทยา สพม. เขต 4 
8. นางเยาวลักษณ์ หงส์หิรัญเรือง ครู โรงเรียนสายน้ าผึ้งในพระอุปถัมภ์ สพม. เขต 2 
9. นางสาวขวัญวิภา  ภู่แส ครู โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. เขต 5 
10. นายธรรมสรณ์  สุศิริ  ครู โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. เขต 5 
11. นางสาววิภา  ทวีวงศ์  ครู โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก สพป.ราชบุรี เขต 2 
12. นางสาวดวงจันทร์  บัวเบา ครู โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก สพป.ราชบุรี เขต 2 



- 236 - 
 

   
 

คณะท างานส่วนกลาง 
1. นายไชยวัฒน์  สุคันธวิภัติ ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
2. นางสาธุพร  สุคันธวิภัติ ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
3. นางสาวสรรเสริญ  สุวรรณ์ ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
4. นางสุณิสาห์  ม่วงคราม ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
5. นางสุจิตรา  พิชัย  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สนก. 
6. นางสาวณัฐรดา  เนตรสว่าง นักจัดการงานทั่วไป  สนก. 
7. นางสาวมณฑาทิพย์  ศิริสุมทุม นักจัดการงานทั่วไป  สนก. 
8. นางสาวศรัญญา  โชติ  พนักงานบันทึกข้อมูล  สนก. 
9. นายสหัสพล  ษรบัณฑิต เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก. 
10. นายภูริตะ  ปราศกาเมศ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก. 
11. นางสาวอรอุมา  เสือเฒ่า เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก. 
 

*************************** 
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รายช่ือคณะบรรณาธิการกิจ 
หลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ 
ด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

-------------------------------- 
 
ที่ปรึกษา 
1. นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. นางสาวอุษณีย์  ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร  ผู้อ านวยการส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
4. นายอุทิศ  บัวศรี  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 
คณะท างาน 
1. นางสาวสรรเสริญ  สุวรรณ์ ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
2. นางจ านงค์  ศรีมังกร  ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
3. นายธนบดีพิพัฒน์  ด านิล ศึกษานิเทศก์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท 
4. นางณัฐพร  พ่วงเฟ่ือง  ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 3 
5. นายศุภกร  มรกต   ศึกษานิเทศก์ สพป. ราชบุรี เขต 2 
6. นายวินัย  อสุณี ณ อยุธยา ศึกษานิเทศก์ สพป. อุดรธานี เขต 1 
7. นายณัฐพล  คุ้มวงศ์  ศึกษานิเทศก์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 
8. นางเพ็ญจา  เสมอเหมือน ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 2 
9. นางบังอร  ควรประสงค์ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 17 
10. นางนิรมล  บัวเนียม  ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร 
11. นายวชิรเมษฐ์  บ ารุงผดุงวิทย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) สพป. 

สกลนคร เขต 1 
12. นายไกรสร  พิมพ์ประชา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแบง สพป.หนองคาย เขต 2 
13. นายธนกฤติ  พรมบุตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกเฟือง สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 
14. นายบุณยพงศ์  โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อ านวยการโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
15. นางนันทนา  ชมชื่น  ผู้อ านวยการโรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” สพม. เขต 3 
16. นางสาวปิยนุช  เปี่ยมวิริยวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้ารับร่อ สพป.ชุมพร เขต 1 
17. นางทิพาภรณ์  หญีตศรีค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหินกบ สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 
18. นางสุจิตรา  จรรยา  ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป.ลพบุรี 
19. นางสาวภัณฑิลา  บ้านด่าน ครู โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17 
20. นางสุวรรณี  ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ ครู โรงเรียนวัดบางปูน สพป.สิงห์บุรี 
21. นางลัดดา  ค าวิจิตร  ครู โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.สิงห์บุรี 
22. นางสาวชัญญานุช  รัตนวิชัย ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
23. นางสาวอรสา  อิษฐเจริญ ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
24. นางสาวรัตนากร  ศรีคุณ ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
25. นางสาวกัญญาพัชร  หมู่ม่วง ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
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26. นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
27. นางสาวณัฐทิตา  รักษา ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
28. นางสาวเบญจวรรณ  ศิริหัตถ์ ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
29. นางสาวรังสิมา  ไกรนรา ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
30. นางสาวสุวรรณี  สมประเสริฐ ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
31. นายบริบูรณ์ พรหมสว่าง ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
32. นางนิตยา  ภิรมย์กิจ  นักทรัพยากรบุคคล สพร. 
33. นายภูธร  จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธ ารง ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สนก. 
34. นายจักรพงษ์  วงค์อ้าย นักวิชาการศึกษา สนก. 
35. นายสพลกิตติ์  สังข์ทิพย์ ครู โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ช่วยราชการ สนก. 
36. นายฐาปณัฐ  อุดมศรี  นักวิชาการศึกษา สนก. 
37. นางสุจิตรา  พิชัย  เจ้าพนักงานธุรการ สนก. 
38. นางสาวณัฐรดา  เนตรสว่าง นักจัดการงานทั่วไป สนก. 
39. นางสาวศรัญญา  โชติ พนักงานบันทึกข้อมูล  สนก. 
40. นายสหัสพล  ษรบัณฑิต เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก. 
41. นางสาวอรอุมา  เสือเฒ่า เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก. 
 

*************************** 
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รายช่ือคณะผู้ประสานงาน 
การจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ 

ด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงาน ป.ป.ช. 

-------------------------------- 
 
ที่ปรึกษา 

1. นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
2. นายประหยัด  พวงจ าปา รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
3. นายกิตติ  ลิ้มพงษ ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
4. นายอุทิศ  บัวศร ี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
5. นางสาวจินตนา พลอยภัทรภิญโญ ผู้อ านวยการส านักป้องกันการทุจริตภาครัฐ 
 
 
คณะผู้ประสานงาน 

1. นายสมพจน์  แพ่งประสิทธิ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตช านาญการพิเศษ 
2. นายสราวุฒิ  เศรษฐกร เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตช านาญการ 
3. นายธนวัฒน์  มะแม้น เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตช านาญการ 
4. นายณัฐพงศ์  มณีจักร์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ 
5. นางสาว จิดาภา  แสงหิรัญ นักศึกษาฝึกงาน มหาวิยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
6. นางสาววัลภา  บุญชู นักศึกษาฝึกงาน มหาวิยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
 
 

*************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 240 - 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เลขที่ 361 ถนนนนทบุร ีต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบรุี 11000 

โทรศัพท์ 0 2528 4800 - 01 สายด่วน ป.ป.ช. 1205 
www.nacc.go.th 

 

 



- 1 - 
 

 
 

 

  
 

 

แผนการจัดการเรียนรู ้
“รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต” 

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที ่2 
 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
(Anti - Corruption Education) 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2561 
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ค าน า 

 

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต อันมีกลยุทธ์ว่าด้วยเรื่องของการปรับฐานความคิดทุก
ช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบ
และกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต ขึ้น 
เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล ก าหนดแนวทางและขอบเขตในการจัดท าหลักสูตร ยกร่างและจัดท า
เนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ พิจารณาให้ความเห็นเพ่ิมเติม  ก าหนดแผนหรือ
แนวทางการน าหลักสูตรไปใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มอบหมาย 

 คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการ
ทุจริตได้ร่วมกันสร้างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ประกอบด้วย ๕ หลักสูตร 
ดังนี้   ๑. หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (รายวิชาเพ่ิมเติม การป้องกันการทุจริต) ๒. หลักสูตรอุดมศึกษา  
(วัยใส ใจสะอาด “Youngster with good heart”) ๓. หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและ
ต ารวจ ๔. หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และ ๕. หลักสูตรโค้ชเพ่ือ
การรู้คิดต้านทุจริต หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการน าไปทดลองใช้ เพ่ือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ 
ส าหรับการใช้ในกลุ่มเป้าหมายต่อไป นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อ
ประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริตยังได้คัดเลือกสื่อการเรียนรู้ จากแหล่งต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือประกอบการเรียนการสอนต่อไป 

 ส านักงาน ป.ป.ช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education  
จะสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะให้แก่ผู้เรียนหรือผู้ผ่านการอบรมในเรื่องการคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียง
ต้านทุจริต และพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือร่วมกันป้องกันหรือต่อต้านการทุจริต มิให้มีการทุจริต
เกิดข้ึนในสังคมไทย ร่วมสร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป 
 
 

พลต ารวจเอก 
     (วัชรพล  ประสารราชกิจ) 
     ประธานกรรมการ ป.ป.ช. 

                                                   14  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
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โครงสร้างรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 2 
 

ล าดับ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง รวมชั่วโมง 

1. การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

- การคิดแยกแยะ 
- ระบบคิดฐาน 2 
- ระบบคิดฐาน 10 
- ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและ

การทุจริต (ชุมชน สังคม) 
- ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์

ส่วนรวม (ชุมชน สังคม) 
- การขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วน

ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
(ชุมชน สังคม) 

- ผลประโยชน์ทับซ้อน (ชุมชน สังคม) 
- รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 

(ชุมชน สังคม) 

12 

 

2. ความละอายและความไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

- การท าการบ้าน/ชิ้นงาน 
- รู้หน้าที่การท าเวร/การท าความ

สะอาด 
- การสอบ 
- การแต่งกาย 
- การเข้าแถวมารยาทคนดี 
- การเลือกตั้ง 
- เรามารวมกลุ่มเพ่ือสร้างสรรค์ต้าน

ทุจริต 

8 

3. STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการ
ทุจริต 

- ความพอเพียง 
- ความโปร่งใส 
- ความตื่นรู้ / ความรู้ 
- ต้านทุจริต 
- มุ่งไปข้างหน้า 
- ความเอ้ืออาทร 

10 

4. พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม - การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย 
- ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 
- ความเป็นพลเมือง 
- ความเป็นพลโลก 

10 

 รวม 40 
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หน่วยที่ 1 
การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 

และผลประโยชน์ส่วนรวม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วยการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  การคิดแยกแยะ      เวลา  ๒   ชั่วโมง 

     ๑. ผลการเรียนรู้  
1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สว่นรวม 
1.2 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
1.3 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

     ๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 
2.2  นักเรียนสามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
2.3  นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

     ๓. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 
   1) สาเหตุของการทุจริตและทิศทางการป้องกันการทุจริตในประเทศไทย 

   ๒.) ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest) 
                   ๓) แก้ “ทุจริต” ต้องคิดแยกแยะปรับวิธีคิด พฤติกรรมเปลี่ยน สังคมเปลี่ยนประเทศชาติ
เปลี่ยน โลกเปลี่ยน 
                     ๔) การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
    1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
    1).ทักษะการสังเกต 
    2).แยกแยะ 

  2) ความสามารถในการสื่อสาร  
         (ฟัง พูด เขียน อ่าน) 
   3) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

(วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป) 
3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 

1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
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๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  
ชั่วโมงท่ี 1  

  ๑) ครูน าข่าว  อวสานแผงค้าริมทางหลวง ลั่น ภายใน 2 ปี รื้อเกลี้ยง มาให้นักเรียนอ่าน จากนั้นครู
ให้นักเรียนจับคู่สนทนาที่ได้อ่านข่าวว่าเกิดอะไรในข่าว เพราะเหตุ ถ้านักเรียนเป็นแม่ค้าริมทางจะคิดอย่างไร
กับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
  ๒) ครูน าภาพแม่ค้าท่ีขายของริมทาง มาให้นักเรียนดูที่หน้าชั้นเรียนแล้วให้นักเรียนช่วยกันคิด
จ าแนกแยกแยะ เกี่ยวกับ ประโยชน์เพื่อส่วนตนหรือเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม      

  ๓) ครูอธิบายถึงความหมายของค าว่า การแยกแยะถึงประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม โดย
น าตัวอย่างรูปภาพ “จากแม่ค้าริมทาง”มาพูดอธิบายให้ชัดเจน                        

   ๔) แบ่งนักเรียนออกเป็น ๔ กลุ่ม ครูแจกใบความรู้ที่ ๑-๔ ให้นักเรียนศึกษาโดยกลุ่มที่ ๑ ศึกษาใบ
ความรู้ที่ ๑ กลุ่มท่ี ๒ ศึกษาใบความรู้ที่ ๒ กลุ่มท่ี ๓ ศึกษาใบความรู้ที่ ๓ กลุ่มที่ ๔ ศึกษาใบความรู้ที่ ๓  
   ๕) นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิด แยกแยะจากใบความรู้ แล้วเขียนเป็นแผนผังความคิด 
ส่งครูตรวจ 

 ชั่วโมงท่ี 2  
   6) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทน ออกมาน าเสนองานพร้อมทั้งน าผลงานไปจัดป้ายนิเทศ 
   ๗) ครูให้ข้อเสนอแนะกับนักเรียน ในเรื่อง การคิดแยกแยะ ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและโประโยชน์
ส่วนรวม 
  ๘) ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ความเสื่อมโทรมของชุมชนที่เกิดจากการเห็นประโยชน์เพ่ือส่วนตนหรือ
เห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม และผลกระทบจาก ความเสื่อมโทรมการเห็นประโยชน์เพ่ือส่วนตนหรือเห็นต่อประโยชน์
ส่วนรวม จากหนังสือเรียน ข่าว วีดีทัศน์ 
      ๙) ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับสาเหตุที่จะต้องแก้ “ทุจริต” ต้องคิดแยกแยะปรับ
และผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่างๆ
ครูช่วย 
 
    4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

 1) ข่าว อวสานแผงค้าริมทางหลวง ลั่น ภายใน 2 ป ีรื้อเกลี้ยง ในเว็บไซต์ 
๒) หนังสือเรียน/หนังสือพิมพ์ ฯลฯ อะไรบอกชื่อ 
๓) รูปภาพแม่ค้าขายของริมทาง 
๔) วีดีโอ/คลิปวีดีโอ ฯลฯ (แก้ทุจริตคิดฐาน ๒) 
๕) แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ชุมชน /สถานการณ์ที่พบได้ในชุมชน 
๖) ห้องสมุดโรงเรียน 
๗) ห้องเทคโนโลยีในโรงเรียน 
๘) ใบความรู้ เรื่อง การแยกคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
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     ๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 
 1) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
 2) ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

 1) แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
 ๒)แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 5.3 เกณฑ์การตัดสิน      
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป ถือว่าผ่าน 
 

6. บันทึกหลังสอน 
  

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

........................................................................ ......................................................................................................  
 
 

 
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

(.................................................) 
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ใบความรู้ที่ ๑ 
การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

๑ สาเหตุของการทุจริตและทิศทางการป้องกันการทุจริตในประเทศไทย 

การทุจริตเป็นหนึ่งในประเด็นที่ทั่วโลกแสดงความกังวล อันเนื่องมาจากเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน 
ยากต่อการจัดการและเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน เป็นที่ยอมรับกันว่าการทุจริตนั้นมีความเป็นสากล เพราะมีการ
ทุจริตเกิดขึ้นในทุกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่ก าลังพัฒนา การทุจริตเกิดขึ้นทั้ง
ในภาครัฐและภาคเอกชน หรือแม้กระทั่งในองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไรหรือองค์กรเพ่ือการกุศล ในปัจจุบันการ
กล่าวหาและการฟ้องร้องคดี การทุจริตยังมีบทบาทส าคัญในด้านการเมืองมากกว่าช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลในหลาย 
ประเทศมีผลการปฏิบัติงานที่ไม่โปร่งใสเท่าที่ควร องค์กรระดับโลก หลายองค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียง เนื่องมาจาก
เหตุผลด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนทั่วทั้งโลกต่างเฝ้ารอที่จะได้น าเสนอข่าวอ้ือฉาวและการประพฤติผิดจริยธรรม
ด้านการทุจริต โดยเฉพาะบุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งระดับสูงต่างถูกเฝ้าจับจ้องว่าจะถูกสอบสวนเมื่อใด อาจกล่าว
ได้ว่าการทุจริตเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่จะขัดขวางการพัฒนาประเทศให้เป็นรัฐสมัยใหม่ ซึ่งต่างเป็นที่ทราบกัน
ดีว่าการทุจริตควรเป็นประเด็นแรก ๆ ที่ควรให้ความส าคัญในวาระของการพัฒนาประเทศของทุกประเทศ  

เห็นได้ชัดว่าการทุจริตส่งผลกระทบอย่างมากกับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่
ก าลังพัฒนา เช่นเดียวกันกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็มีความกังวลในปัญหาการทุจริตด้วย
เช่นเดียวกัน โดยเห็นพ้องต้องกันว่าการทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ที่ก าลังขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคม ให้ก้าวไปสู่รัฐสมัยใหม่ และควรเป็นปัญหาที่ควรจะต้องรีบแก้ไขโดยเร็วที่สุด 

การทุจริตนั้นอาจเกิดขึ้นได้ในประเทศที่มีสถานการณ์ ดังต่อไปนี้ 1) มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อก าหนด
จ านวนมากที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางธุรกิจ ซึ่งจะเป็นโอกาสที่จะท าให้เกิดเศรษฐผล หรือมูลค่าเพ่ิม
หรือก าไรส่วนเกินทางเศรษฐกิจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมาตรการหรือข้อก าหนดดังกล่าวมีความซับซ้อน 
คลุมเครือ เลือกปฏิบัติ เป็นความลับหรือไม่โปร่งใส 2) เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจมีสิทธิ์ขาดในการใช้ดุลยพินิจ ซึ่งให้
อิสระในการเลือกปฏิบัติเป็นอย่างมากว่าจะเลือกใช้อ านาจใด กับใครก็ได้ 3) ไม่มีกลไกที่มีประสิทธิภาพหรือ
องค์กรที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลและจัดการต่อการกระท าใด ๆ ของเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศที่
ก าลังพัฒนา การทุจริตมีแนวโน้มที่จะเกิดข้ึนได้อย่างมาก โดยไม่ใช่เพียงเพราะว่าลักษณะประชากรนั้นแตกต่าง
จากภูมิภาคอ่ืนที่พัฒนาแล้ว หากแต่เป็นเพราะกลุ่มประเทศที่ก าลังพัฒนานั้นมีปัจจัยภายในต่างๆ ที่เอ้ือหรือ
สนับสนุนต่อการเกิดการทุจริต อาทิ 1) แรงขับเคลื่อนที่อยากมีรายได้ เป็นจ านวนมากอันเป็นผลเนื่องมาจาก
ความจน ค่าแรงในอัตราที่ต่ า หรือมีสภาวะความเสี่ยงสูงในด้านต่าง ๆ เช่น ความเจ็บป่วย อุบัติเหตุ หรือการว่างงาน 
2) มีสถานการณ์หรือโอกาสที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตได้เป็นจ านวนมาก และมีกฎระเบียบต่างๆ ที่อาจน าไปสู่
การทุจริต 3) การออกกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่ไม่เข้มแข็ง 4) กฎหมายและประมวลจริยธรรม
ไม่ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย 5) ประชากรในประเทศยังคงจ าเป็นต้องพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติอยู่เป็นจ านวน
มาก 6) ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง และเจตจ านงทางการเมืองที่ไม่เข้มแข็ง ปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าว จะน าไปสู่
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็นทุจริตระดับบนหรือระดับล่างก็ตาม ซึ่งผลที่ตามมาอย่างเห็นได้ชัดเจนมีด้วยกันหลาย
ประการ เช่น การทุจริตท าให้ภาพลักษณ์ของประเทศด้านความโปร่งใสนั้นเลวร้ายลง การลงทุนในประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนักลงทุนต่างชาติลดน้อยลง ส่งผลกระทบท าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจลดน้อยลงไปด้วย
เช่นกัน หรือการทุจริตท าให้เกิดช่องว่างของความไม่เท่าเทียมที่กว้างขึ้นของประชากรในประเทศหรืออีกนัยหนึ่ง
คือระดับความจนนั้นเพ่ิมสูงขึ้น ในขณะที่กลุ่มคนรวยกระจุกตัวอยู่เพียงกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มเดียว นอกจากนี้ การทุจริต
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ยังท าให้การสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของประเทศนั้นลดลงทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ 
รวมทั้งยังอาจน าพาประเทศไปสู่วิกฤติทางการเงินที่ร้ายแรงได้อีกด้วย  

การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด (Paradigm Shift) จึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างมาก ต่อการด าเนินงานด้านการ
ต่อต้านการทุจริต ตามค าปราศรัยของประธานที่ได้กล่าวต่อที่ประชุมองค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก 
สหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2558 ว่า“การทุจริตเป็นหนึ่งในความท้าทายที่มีความส าคัญมากในศตวรรษที่  21 
ผู้น าโลกควรจะเพ่ิมความพยายามขึ้นเป็นสองเท่าที่จะสร้างเครื่องมือที่มีความเข้มแข็งเพ่ือรื้อระบบการทุจริตที่
ซ่อนอยู่ออกให้หมดและน าทรัพย์สินกลับคืนให้กับประเทศ ต้นทางที่ถูกขโมยไป…”ทั้งนี้ไม่เพียงแต่ผู้น าโลก
เท่านั้นที่ต้องจริงจังมากข้ึนกับ  การต่อต้านการทุจริตเราทุกคนในฐานะประชากรโลกก็มีความจ าเป็นที่จะต้องเอา
จริงเอาจังกับการต่อต้านการทุจริตเช่นเดียวกัน โดยทั่วไปอาจมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว  แต่แท้ที่จริงแล้วการ
ทุจริตนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนในสังคมมาก การเปลี่ยนแปลงระบบวิธีการคิดเป็นเรื่องส าคัญ หรือความสามารถ
ในการการแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์ส่วนรวม เป็นสิ่ง จ าเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกคน
ในสังคม ต้องมีความตระหนักได้ว่าการกระท าใดเป็นการล่วงล้ าสาธารณประโยชน์ การกระท าใดเป็นการกระท าที่
อาจเกิดการทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม ต้องค านึงถึงประโยชน์ของ
ประเทศชาติเป็นอันดับแรกก่อนที่จะค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 

การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมาส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น
อุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นการทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน 
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น     
การทุจริตโดยการท าลายระบบการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  การกระท าที่เป็น การขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตเชิงนโยบาย  

ส าหรับประเทศไทยได้ก าหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการ
ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักด้าน
การด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการท างานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับ
ทุกภาคส่วน ดังนั้น สาระส าคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ส านักงาน 
ป.ป.ช. มีดังนี ้ 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
2. วาระการปฏิรูปที่ 1 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูป

แห่งชาติ  
3. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)   
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
5. โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0)  
6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560ก าหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชน
ชาวไทยว่า“...บุคคลมีหน้าที่ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็น
ครั้งแรกที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุก
คน นอกจากนี้ ยังก าหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่
ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและ
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กลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกใน
การส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน เพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดย
ได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชน
ได้รับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพที่ส าคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่ง
การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อย
ต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจหรือกระท าการโดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่  หรือกระบวนการ
แต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม 
เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่า
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความส าคัญต่อการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและ
การบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
บุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้น าให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึด
มั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการสร้าง
ประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่ก าหนดเอาไว้ 

 วาระการปฏิรูปที่ 1 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูป
แห่งชาติสภาปฏิรูปแห่งชาติในฐานะองค์กรที่มีบทบาทและอ านาจหน้าที่ในการปฏิรูปกลไก และปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ได้มีข้อเสนอเพ่ือปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน เป็นรูปธรรมปฏิบัติได้ สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลและบริบทของสังคมไทย โดยเสนอให้มียุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
(1) ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทย ไม่โกง”เพ่ือปฏิรูปคนให้มีจิตส านึก สร้างจิตส านึกที่ตัวบุคคลรับผิดชอบ
ชั่วดีอะไรควรท า อะไรไม่ควรท า มองว่าการทุจริตเป็นเรื่องน่ารังเกียจเป็นการเอาเปรียบสังคมและสังคมไม่
ยอมรับ (2) ยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นระบบป้องกันการทุจริต 
เสมือนการสร้างระบบภูมิต้านทานแก่ทุกภาคส่วนในสังคม (3) ยุทธศาสตร์การปราบปราม เพ่ือปฏิรูประบบ
และกระบวนการจัดการต่อกรณีการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ ให้สามารถเอาตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้ 
ซ่ึงจะท าให้เกิดความเกรงกลัวไม่กล้าที่จะกระท าการทุจริตขึ้นอีกในอนาคต 

 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้ก าหนดให้
กฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติมีผลบังคับภายในปี พ.ศ. 2559 หรือภายในรัฐบาลนี้ และก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐทุกหน่วยงานน ายุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ แผนพัฒนาด้านต่างๆ มาเป็นแผนแม่บทหลักใน
การก าหนดแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์
หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การสร้างความโปร่งใสและ 
ธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน ของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานจะถูกก าหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ  

 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งชาติ วางกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ในระยะ 20 ปี โดยมีกรอบวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” คติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1
ความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและ  เท่าเทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5การ
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สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 6การปรับสมดุลและพัฒนา การ
บริหารจัดการภาครัฐ ในยุทธศาสตร์ที่ 6 ได้ก าหนดกรอบแนวทางที่ส าคัญ 6 แนวทาง ประกอบด้วย (1) การ
ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ (2) การพัฒนาระบบ การให้บริการประชาชนของ
หน่วยงานภาครัฐ (3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ (5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ (6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (7) การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมาย
ให้มีศักยภาพ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ.2560 - 2564) ก าหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ในยุทธศาสตร์นี้ 
ได้ก าหนดกรอบ   แนวทางการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน มุ่งเน้นการส่งเสริม และ
พัฒนาปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรูเ้ท่าทันและมีภูมิต้านทาน 
ต่อโอกาสและการชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้ง
สนับสนุนทุกภาคส่วน ในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบรามการทุจริต และมุ่งเน้นให้เกิด 
การส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน เพ่ือเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ และนัก
ธุรกิจออกจากกัน ทั้งนี้ การบริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์ส าคัญ คือ 
(1) การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกใน
ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน้นการ
พัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ มิติที่หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) 
ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง
แรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งมีความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมที่ดี คือ สังคมที่มี
ความหวัง (Hope) สังคมท่ีเปี่ยมสุข (Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony)  

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564)   
ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”(ZeroTolerance& Clean Thailand) 
ก าหนดยุทธศาสตร์หลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทน
ต่อการทุจริต เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการกระบวนการปรับสภาพทางสังคมให้เกิดภาวะ “ไม่ทนต่อการทุจริต” 
โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย 
ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม ปลูกฝังความคิดแบบดิจิทัล (Digital 
Thinking) ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม และประยุกต์หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต สาระส าคัญทั้ง 6 ด้านดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือชี้น าทิศทางการ
ปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการทุจริตของประเทศโดยมีส านักงาน ป.ป.ช. เป็นองค์กรหลักในการบูร
ณาการงานของภาคส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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ใบความรู้ที่ ๒ 
๒.ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict of interest) 

ค าว่า Conflict of Interest มีผู้ให้ค าแปลเป็นภาษาไทยไว้หลากหลาย เช่น “การขัดกันแห่งผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม” หรือ 
“การขัดกันระหว่างผลประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ส่วนตน” หรือ “ประโยชน์ทับซ้อน” หรือ 
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หรือ “ผลประโยชน์ขัดกัน” หรือบางท่านแปลว่า “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์” 

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม หรือที่เรียกว่า Conflict of Interest นั้นก็
มีลักษณะท านองเดียวกันกับกฎศีลธรรม ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี หลักคุณธรรม จริยธรรม กล่าวคือ การ
กระท าใด ๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงไม่ควรจะ
กระท า แต่บุคคลแต่ละคน แต่ละกลุ่ม แต่ละสังคม อาจเห็นว่าเรื่องใดเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
กับประโยชน์ส่วนรวมแตกต่างกันไป หรือเมื่อเห็นว่าเป็นการขัดกันแล้วยังอาจมีระดับของความหนักเบา
แตกต่างกัน อาจเห็นแตกต่างกันว่าเรื่องใดกระท าได้กระท าไม่ได้แตกต่างกันออกไปอีก และในกรณีที่มีการฝ่าฝืน
บางเรื่องบางคนอาจเห็นว่าไม่เป็นไร เป็นเรื่องเล็กน้อย หรืออาจเห็นเป็นเรื่องใหญ่ ต้องถูกประณาม ต าหนิ  
ติฉนิ นินทา ว่ากล่าว ฯลฯ แตกต่างกันตามสภาพของสังคม 

โดยพ้ืนฐานแล้ว เรื่องการขัดกันระหว่างประโยชนส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เป็นกฎศีลธรรม
ประเภทหนึ่งที่บุคคลไม่พึงละเมิดหรือฝ่าฝืน แต่เนื่องจากมีการฝ่าฝืนกันมากขึ้น และบุคคลผู้ฝ่าฝืนก็ไม่มีความ
เกรงกลัวหรือละอายต่อการฝ่าฝืนนั้น สังคมก็ไม่ลงโทษหรือลงโทษไม่เพียงพอที่จะมีผลเป็นการห้ามการกระท า
ดังกล่าว และในที่สุดเพื่อหยุดยั้งเรื่องดังกล่าวนี้ จึงมีการตรากฎหมายที่เก่ียวข้องกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์
มากขึ้น ๆ และเป็นเรื่องท่ีสังคมให้ความสนใจมากขึ้นตามล าดับ 

๒.๒.๑ ความสัมพันธ์ระหว่าง “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม” 
“จริยธรรม” และ “การทุจริต 
 
 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท า
การใด ๆ ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม   แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรม หรือการด าเนินการ
ที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง ท าให้การใช้อ านาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริตก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ภาครัฐ  
 
 
 
 
 
 
  
จริยธรรมเป็นกรอบใหญ่ทางสังคมที่เป็นพ้ืนฐานของแนวคิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต การกระท าใดที่ผิดต่อกฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต ย่อมเป็นความผิดต่อจริยธรรมด้วย แต่ตรงกันข้ามการกระท าใดที่ฝ่าฝืน
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จริยธรรมอาจไม่เป็นความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต 
เช่น การมีพฤติกรรมส่วนตัวที่ไม่เหมาะสม การมีพฤติกรรมชู้สาว เป็นต้น 
 

 
  
 ๒.๒.๒ รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมีได้หลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่เฉพาะใน
รูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินด้วย ทั้งนี้ John Langford และ Kenneth Kernaghan ได้จ าแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น 7 รูปแบบ คือ 

๑) การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting Benefits) เช่น การรับของขวัญจากบริษัท
ธุรกิจ บริษัทขายยาหรืออุปกรณ์การแพทย์สนับสนุนค่าเดินทางให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ไปประชุมเรื่องอาหาร
และยาที่ต่างประเทศ หรือหน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้างส านักงานจากธุรกิจที่เป็นลูกค้าของหน่วยงาน 
หรือแม้กระทั่งในการใช้งบประมาณของรัฐเพ่ือจัดซื้อจัดจ้างแล้วเจ้าหน้าที่ได้รับของแถม หรือประโยชน์อ่ืน  
ตอบแทน เป็นต้น 

๒) การท าธุรกิจกับตนเอง (Self - Dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง
สถานการณ์ท่ีผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะ มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานที่ตนสังกัด ตัวอย่างเช่น การใช้
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ต าแหน่งหน้าที่ท าให้หน่วยงานท าสัญญา ซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเอง หรือจ้างบริษัทของตนเป็นที่ปรึกษา 
หรือซื้อที่ดินของตนเองในการจัดสร้างส านักงาน สถานการณ์เช่นนี้เกิดบทบาทที่ขัดแย้ง เช่น เป็นทั้งผู้ซื้อและ
ผู้ขายในเวลาเดียวกัน 

๓) การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post -Employment) 
หมายถึงการที่บุคคลลาออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปท างานในบริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน 
เช่น ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การอาหารและยา ลาออกจากงานราชการและไปท างานในบริษัทผลิตหรือ
ขายยา หรือผู้บริหารกระทรวงคมนาคมหลังเกษียณออกไปท างานเป็นผู้บริหารของบริษัทธุรกิจสื่อสาร 

๔) การท างานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) ในรูปแบบนี้มีได้
หลายลักษณะ เช่น ผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจ ที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์การ
สาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยอาศัยต าแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือ
ว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ที่ปรึกษาสังกัดอยู่ หรือในกรณีที่
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร ก็รับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ท าบัญชีให้กับบริษัทที่ต้องถูก
ตรวจสอบ 

๕) การรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ด ารงต าแหน่ง
สาธารณะใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่ามีการตัดถนนผ่านบริเวณ
ใด ก็จะเข้าไปซื้อที่ดินนั้นในนามของภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อขายที่ดินเพ่ือท าโครงการของรัฐก็จะเข้าไป
ซื้อที่ดินนั้นเพื่อเก็งก าไรและขายให้กับรัฐในราคาท่ีสูงขึ้น 

๖) การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว (Using your Employer’s 
Property for Private Advantage)เช่น การน าเครื่องใช้ส านักงานต่างๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การน ารถยนต์
ราชการไปใช้ในงานส่วนตัว  

๗) การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork - 
Barreling)เช่น การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณ
สาธารณะเพ่ือหาเสียง 
 เมื่อพิจารณา “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....” ท าให้มีรูปแบบเพิ่มเติมจาก ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอีก 2 กรณี คือ 

๘) การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism)    
หรืออาจจะเรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ เช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อิทธิพลหรือใช้อ านาจหน้าที่ท าให้หน่วยงาน
ของตนเข้าท าสัญญากับบริษัทของพ่ีน้องของตน 

๙) การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน 
(Influence) เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ใต้บังคับ 
บัญชาให้หยุดท าการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน 
 ดังนั้น จึงสามารถสรุปรูปแบบของการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) เป็น 9 รูปแบบ ดังนี้ 
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การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) 

การท าธุรกิจกับตนเอง (Self – dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) 

การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ หรือหลังเกษียณ  
(Post – employment) 

การท างานพิเศษ  (Outside employment or moonlighting) 

การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) 

การใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว  
(Using your employer’s property for private advantage) 

การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง  
(Pork - barreling) 

การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง 
(Nepotism) 

การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงาน 
ของรัฐอื่น (influence) 
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ใบความรู้ที่ ๓ 
๓ แก้ “ทุจริต” ต้องคิดแยกแยะปรับวิธีคิด พฤติกรรมเปลี่ยน สังคมเปลี่ยนประเทศชาติเปลี่ยน โลกเปลี่ยน 
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เรามาเข้าใจและมาคิดแบบระบบเลขกันเถอะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 เมื่อน าระบบเลข “ฐานสิบ Analog” และ ระบบเลข “ฐานสอง Digital”   มาปรับใช้เป็นแนวคิด คือ 
ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” และ ระบบคิด “ฐานสอง Digital” จะเห็นได้ว่า... 
 ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวเลขหลายตัว และอาจหมายถึง
โอกาสที่จะเลือกได้หลายทาง เกิดความคิดที่หลากหลาย ซับซ้อนหากน ามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องคิดเยอะ ต้องใช้ดุลยพินิจเยอะ อาจจะน าประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกันได้ แยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันไม่ได้ 
 
 
 
 
 

ท าไม 

ระบบเลข “ฐานสิบ” (decimal number system) หมายถึง ระบบ
เลขที่มีตัวเลข 10 ตัว คือ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 
เป็นระบบคิดเลขที่เราใช้ในชีวิตประจ าวันกันมาตั้งแต่จ าความกันได้ ไม่
ว่าจะเป็นการใช้บอกปริมาณหรือบอกขนาด ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกันในการสื่อความหมาย สอดคล้องกับระบบ “Analog” ที่ใช้ค่า
ต่อเนื่องหรือสัญญาณซึ่งเป็นค่าต่อเนื่อง หรือแทนความหมายของข้อมูล
โดยการใช้ฟังก์ชั่นที่ต่อเนื่องหรือ Continuous 

 

Analog 

Thinking 

 

ระบบเลข “ฐานสอง” (binary number system)  
หมายถึง ระบบเลขท่ีมีสัญลักษณ์เพียงสองตัว คือ 0 (ศูนย์) กับ 
1 (หนึ่ง) 
สอดคล้องกับการท างานระบบ Digital ที่มีลักษณะการท างานภายในเพียง 
2 จังหวะ คือ 0 กับ 1 หรือ ON กับ OFF ตัดเด็ดขาด หรือ Discret 

 

Digital Thinking 

จึงใช้ระบบเลขฐานสิบ (Analog) และระบบเลขฐานสอง (Digital) 

มาใช้แยกแยะการแก้ “ทุจริต” 
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 ระบบคิด “ฐานสอง Digital” เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถเลือกได้เพียง 2 ทาง
เท่านั้น คือ 0 (ศูนย์) กับ 1 (หนึ่ง) และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้เพียง 2 ทาง เช่น ใช่ กับ ไม่ใช่ , เท็จ 
กับ จริง, ท าได้ กับ ท าไม่ได้, ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น จึงเหมาะกับการน ามาเปรียบเทียบกับ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องสามารถแยกเรื่องต าแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตัวออกจากกันได้อย่าง
เด็ดขาด และไม่กระท าการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
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ตัวอย่าง 
ระบบคิดฐานสิบ & ระบบคิดฐานสอง 
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คิดให้ได้ คดิให้ด ีคิดใหเ้ป็น 

- คิดก่อนท า (ก่อนกระท าการทุจริต) 

- คิดถึงผลเสียผลกระทบต่อประเทศชาติ (ความ 
เสียหายท่ีเกิดขึ้นกับประเทศในทุกๆ ด้าน) 

- คิดถึงผู้ได้รับบทลงโทษจากการกระท าการทุจริต  
  (เอามาเป็นบทเรียน) 

- คิดถึงผลเสียผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับตนเอง (จะต้อง 
อยู่กับความเสี่ยงท่ีจะถูกร้องเรียน ถูกลงโทษไล่ออก 
  และติดคุก) 

- คิดถึงคนรอบข้าง (เสื่อมเสียต่อครอบครัวและวงศ์ 
  ตระกูล) 

- คิดอย่างมีสติสัมปชัญญะ 

- คิดก่อนท า (ก่อนกระท าการทุจริต) 

- คิดถึงผลเสียผลกระทบต่อประเทศชาติ (ความ 
เสียหายท่ีเกิดขึ้นกับประเทศในทุกๆ ด้าน) 

- คิดถึงผู้ได้รับบทลงโทษจากการกระท าการทุจริต  
  (เอามาเป็นบทเรียน) 

- คิดถึงผลเสียผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับตนเอง (จะต้อง 
อยู่กับความเสี่ยงท่ีจะถูกร้องเรียน ถูกลงโทษไล่ออก 
  และติดคุก) 

- คิดถึงคนรอบข้าง (เสื่อมเสียต่อครอบครัวและวงศ์ 
  ตระกูล) 

- คิดอย่างมีสติสัมปชัญญะ 

1. คิดก่อนท า (ก่อนกระท าการทุจริต) 
2. คิดถึงผลเสียผลกระทบต่อประเทศชาติ  
(ความเสียหายที่เกิดขึ้นกบัประเทศในทุกๆ ด้าน) 
3. คิดถึงผู้ได้รับบทลงโทษจากการกระท าการทุจริต  
(เอามาเป็นบทเรียน) 
4. คิดถึงผลเสียผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง  
(จะต้องอยูก่ับความเสี่ยงที่จะถูกร้องเรียน ถกูลงโทษไล่ออก)  
และติดคุก) 

5. คิดถึงคนรอบข้าง (เสือ่มเสียต่อครอบครัวและวงศ์ตระกูล) 

6. คิดอย่างมีสตสิัมปชัญญะ 
1. คิดแบบพอเพียงไม่เบยีดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และไม่
เบียดเบียนประเทศชาต ิ
2. คิดอย่างรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ กฎระเบยีบ 
3. คดิตามคุณธรรมว่า “ท าดีได้ดี ท าช่ัวได้ชั่ว” 

1. คิดแยกเร่ืองประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชนส์่วนรวมออกจากกัน
อย่างชัดเจน 
2. คิดแยกเรื่องต าแหน่งหน้าที่ กับ เรื่องส่วนตัวออกจากกัน 
3. คดิที่จะไม่น าประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกัน 
มาก้าวก่ายกัน 
4. คิดที่จะไม่เอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตน  
5. คิดที่จะไม่เอาผลประโยชน์ส่วนรวมมาตอบแทนบุญคุณส่วนตน  
6. คิดเห็นแก่ประโยชน์สว่นรวมมากกว่าประโยชนส์่วนตน เครือญาติ 
และพวกพ้อง 

คิดได ้

คิดดี 

คิดเป็น 
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ใบความรู้ ๔ 
๔. ตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่างๆ 

 

 
 

๑.๑ นายสุจริต ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในวัน
ดังกล่าว นายรวย นายก อบต. ได้มอบงาช้างจ านวนหนึ่งคู่ให้แก่ นายสุจริต เพ่ือเป็นของที่ระลึก นายสุจริตได้
มอบงานช้างดังกล่าวให้หน่วยงานต้นสังกัด ตรวจสอบมูลค่าพร้อมทั้ งด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและ
กฎหมาย แต่ต่อมา นายสุจริต พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สมควรรับงาช้างดังกล่าวไว้ จึงเร่งให้หน่วยงานต้นสังกัด
คืนงาช้างให้แก่นายรวย  
 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
มาตรา 103 ประกอบประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ข้อ 7 ประกอบข้อ 5 (2) ได้ก าหนดว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด 
ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนที่มิใช่ญาติซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท แล้วประสงค์จะรับ
ทรัพย์สินนั้นไว้เป็นสิทธิของตน จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินนั้นต่อผู้บังคับบัญชา 
หรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธาน
วุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในทันทีที่สามารถกระท าได้ เพ่ือให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความ
จ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น รับทรัพย์สินนั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 
 เมื่อข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ปรากฏว่า เมื่อนายสุจริต ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ได้รับงาช้างแล้ว ได้ส่งให้
หน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบมูลค่าพร้อมทั้งด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย แต่ต่อมานายสุจริต 
พิจารณาเห็นว่า ไม่สมควรรับงาช้างดังกล่าวไว้ จึงส่งคืนให้นายรวยไป โดยใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ
ระเบียบแนวทางปฏิบัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือความรอบคอบ และส่งคืนงาช้าง แก่นายรวยภายใน 3 วัน 
จากข้อเท็จจริง จึงฟังได้ว่านายสุจริตมิได้มีเจตนาหรือมีความประสงค์ที่จะรับงาช้างนั้นไว้เป็นสิทธิของตน 
แต่อย่างใด 
 ๑.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เพ่ือช่วยให้บริษัทเอกชนราย
นั้น ชนะการประมูลรับงานโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ 
 ๑.๓ การที่บริษัทแห่งหนึ่งให้ของขวัญเป็นทองค ามูลค่ามากกว่า 10 บาท แก่เจ้าหน้าที่ในปีที่ผ่านมา 
และปีนี้เจ้าหน้าที่เร่งรัดคืนภาษีให้กับบริษัทนั้นเป็นกรณีพิเศษ โดยลัดคิวให้ก่อนบริษัทอ่ืน ๆ เพราะคาดว่าจะ
ได้รับของขวัญอีก 
 ๑.๔ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไปเป็นคณะกรรมการของบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจและได้รับความ
บันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ จากบริษัทเหล่านั้น ซึ่งมีผลต่อ การให้ค าวินิจฉัยหรือข้อเสนอแนะที่เป็นธรรมหรือ
เป็นไปในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ ต่อบริษัทผู้ให้นั้น ๆ 
 ๑.๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับชุดไม้กอล์ฟจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เมื่อต้องท างานที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทเอกชนแห่งนั้น ก็ช่วยเหลือให้บริษัทนั้นได้รับสัมปทาน เนื่องจากรู้สึกว่าควรตอบแทนที่เคยได้รับของขวัญมา 
 
 

1. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ 



- 21 - 
 

 
 

 
 ๒.๑ นิติกร ฝ่ายกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ส านักงานสรรพากรจังหวัดในส่วนภูมิภาคหา
รายได้พิเศษโดยการเป็นตัวแทนขายประกันชีวิตของบริษัทเอกชน ได้อาศัยโอกาสที่ตนปฏิบัติหน้าที่ เร่งรัดภาษี
อากรค้างผู้ประกอบการรายหนึ่งหาประโยชน์ให้แก่ตนเองด้วยการขายประกันชีวิตให้แก่หุ้นส่วนผู้จัดการของ
ผู้ประกอบการดังกล่าว รวมทั้งพนักงานของผู้ประกอบการนั้นอีกหลายคน ในขณะที่ตนก าลังด าเนินการเร่งรัด
ภาษีอากรค้าง พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเป็นการอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่
ตนเอง เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ตามมาตรา 83 (3) ประกอบมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 ๒.๒ การที่เจ้าหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท าสัญญาให้หน่วยงานต้นสังกัดซื้อคอมพิวเตอร์
ส านักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง หรือบริษัทท่ีตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ 
 ๒.๓ ผู้บริหารหน่วยงานท าสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัท ซึ่งเป็นของเจ้าหน้าที่หรือ
บริษัทที่ผู้บริหารมีหุ้นส่วนอยู่ 
 ๒.๔ การที่ผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษา หรือเป็นผู้ท าบัญชีให้กับบริษัทที่ต้อง
ถูกตรวจสอบ 
 ๒.๕ ภรรยาอดีตนายกรัฐมนตรี ประมูลซื้อที่ดินย่านถนนรัชดาภิเษกใกล้กับศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย จากกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในการก าดูแลของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย กระทรวงการคลัง โดยอดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งในขณะนั้นด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีในฐานะเจ้าพนักงาน      
มีหน้าที่ดูแลกิจการของกองทุนฯ ได้ลงนามยินยอมในฐานะคู่สมรสให้ภรรยาประมูลซื้อที่ดินและท าสัญญาซื้อ
ขายที่ดิน ส่งผลให้เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาซื้อที่ดินโฉนดแปลงดังกล่าว อันเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย มีความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 100 (1) 
 

 
 ๓.๑ อดีตผู้อ านวยการโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเพ่ิงเกษียณอายุราชการไปท างานเป็นที่ปรึกษาในบริษัท
ผลิตหรือขายยา โดยใช้อิทธิพลจากที่เคยด ารงต าแหน่งในโรงพยาบาลดังกล่าว ให้โรงพยาบาลซื้อยาจากบริษัท
ที่ตนเองเป็นที่ปรึกษาอยู่ พฤติการณ์เช่นนี้มีมูลความผิดทั้งทางวินัยและทางอาญาฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อื่นเชื่อว่าตนมีต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มี
ต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้ อ่ืน ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123 
 ๓.๒ การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรด้านเวชภัณฑ์และสุขภาพออกจากราชการไปท างานใน
บริษัทผลิตหรือขายยา 
 ๓.๓ การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกษียณแล้วใช้อิทธิพลที่เคยด ารงต าแหน่งใน
หน่วยงานรัฐ รับเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนที่ตนเคยติดต่อประสานงาน โดยอ้างว่าจะได้ติดต่อกับหน่วยงาน
รัฐได้อย่างราบรื่น 
 ๓.๔ การว่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณมาท างานในต าแหน่งเดิมที่หน่วยงานเดิมโดยไม่คุ้มค่ากับภารกิจที่
ได้รับมอบหมาย 

3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ 

2. การท าธุรกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญา 
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 ๔.๑ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี 6 ส านักงานสรรพากรจังหวัดในส่วนภูมิภาค ได้จัดตั้งบริษัทรับจ้างท า
บัญชีและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับภาษีและมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยรับจ้างท าบัญชีและยื่นแบบแสดง
รายการให้ผู้เสียภาษีในเขตจังหวัดที่รับราชการอยู่และจังหวัดใกล้เคียง กลับมีพฤติการณ์ช่วยเหลือผู้เสียภาษีให้
เสียภาษีน้อยกว่าความเป็นจริง และรับเงินค่าภาษีอากรจากผู้เสียภาษีบางรายแล้ว มิได้น าไปยื่นแบบแสดง
รายการช าระภาษีให้ พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับกรมสรรพากรว่าด้วย
จรรยาข้าราชการ กรมสรรพากร พ.ศ. 2559 ข้อ 9 (7) (8) และอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน หา
ประโยชน์ให้แก่ตนเอง เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามมาตรา 83 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 อีกทั้งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่
ทางราชการโดยร้ายแรง และปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต และยังกระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 
อย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85 (1) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 ๔.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยต าแหน่งหน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ เพ่ือให้
บริษัทเอกชนที่ว่าจ้างนั้นมีความน่าเชื่อถือมากกว่าบริษัทคู่แข่ง 
 ๔.๓ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ท างานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับ
งานพิเศษอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานตามกฎหมาย 
 

 
 ๕.๑ นายช่าง 5 แผนกชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ได้น าข้อมูลเลข
หมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470 MHZ และระบบปลดล็อคไปขายให้แก่ผู้อ่ืน จ านวน 40 หมายเลข เพ่ือน าไป
ปรับจูนเข้ากับโทรศัพท์ เคลื่อนที่ที่น าไปใช้รับจ้างให้บริการโทรศัพท์แก่บุคคลทั่วไป คณะกรรมการ ป.ป.ช.  มีมติ
ชี้มูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 และ มาตรา 164 และมีความผิดวินัย 
ข้อบังคับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. 2536 ข้อ 44 และ 46 

๕.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน จึงบอกให้ญาติพ่ีน้องไปซื้อที่ดิน
บริเวณโครงการดังกล่าว เพ่ือขายให้กับราชการในราคาที่สูงขึ้น 
 ๕.๓ การที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงข่ายโทรคมนาคมทราบมาตรฐาน (Spec) วัสดุ
อุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการวางโครงข่ายโทรคมนาคม แล้วแจ้งข้อมูลให้กับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จัก เพ่ือให้ได้เปรียบใน
การประมูล 
 

 
 ๖.๑ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ใช้อ านาจหน้าที่โดยทุจริต ด้วยการสั่งให้เจ้าหน้าที่น าเก้าอ้ีพร้อมผ้า
ปลอกคุมเก้าอ้ี เครื่องถ่ายวิดีโอ เครื่องเล่นวิดีโอ กล้องถ่ายรูป และผ้าเต็นท์ น าไปใช้ในงานมงคลสมรสของ
บุตรสาว รวมทั้งรถยนต์ รถตู้ส่วนกลาง เพ่ือใช้รับส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี และขนย้ายอุปกรณ์ทั้งที่บ้านพักและ 
งานฉลองมงคลสมรสที่โรงแรม ซึ่งล้วนเป็นทรัพย์สินของทางราชการการกระท าของจ าเลยนับเป็นการใช้อ านาจ

6. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

5. การรู้ข้อมูลภายใน   

4. การท างานพิเศษ   
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โดยทุจริต เพ่ือประโยชน์ส่วนตนอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ชี้มูลความผิดวินัยและอาญา 
ต่อมาเรื่องเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาล ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์แล้วเห็นว่าการกระท าของจ าเลย   
เป็นการทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อท าจัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อ านาจใน
ต าแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐและเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 151 และ 157 จึงพิพากษาให้จ าคุก 5 ปี และปรับ 20,000 บาท  ค าให้การรับสารภาพ   เป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณาคดี ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจ าคุกจ าเลยไว้ 2 ปี 6 เดือนและปรับ 10,000 บาท 
 ๖.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มีหน้าที่ขับรถยนต์ของส่วนราชการ น าน้ ามัน ในรถยนต์ไปขาย และน า
เงินมาไว้ใช้จ่ายส่วนตัวท าให้ส่วนราชการต้องเสียงบประมาณ เพ่ือซื้อน้ ามันรถมากกว่าที่ควรจะเป็นพฤติกรรม
ดังกล่าวถือเป็นการทุจริต เบียดบังผลประโยชน์ของส่วนรวมเพ่ือประโยชน์ของตนเอง และมีความผิดฐานลัก
ทรัพย์ 
 ๖.๓ การที่เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้มีอ านาจอนุมัติให้ใช้รถราชการหรือการเบิกจ่าย ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
น ารถยนต์ของส่วนราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว 
 

 
 ๗.๑ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่งร่วมกับพวก แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคนเดินใหม่ ในต าบลที่ตนมีฐานเสียงโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ และตรวจ
รับงานทั้งที่ไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการที่ก าหนด รวมทั้งเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จได้ติดป้ายชื่อของตนและพวก 
การกระท าดังกล่าวมีมูลเป็นการกระท าการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือ
ละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ มีมูลความผิดทั้งทางวินัยอย่างร้ายแรงและทาง
อาญา คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ผู้มีอ านาจ  แต่งตั้ง
ถอดถอน และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 
 ๗.๒ การที่นักการเมืองในจังหวัด ขอเพ่ิมงบประมาณเพ่ือน าโครงการตัดถนน สร้างสะพานลงใน
จงัหวัด โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของตนเองเป็นชื่อสะพาน 
 ๗.๓ การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง 
 

 
 

พนักงานสอบสวนละเว้นไม่น าบันทึกการจับกุมที่เจ้าหน้าที่ต ารวจชุดจับกุม  ท าขึ้นในวันเกิดเหตุ
รวมเข้าส านวน แต่กลับเปลี่ยนบันทึกและแก้ไขข้อหาในบันทึก  การจับกุม เพ่ือช่วยเหลือผู้ต้องหาซึ่งเป็นญาติ
ของตนให้รับโทษน้อยลง คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมูลความผิดทางอาญาและทางวินัยอย่างร้ายแรง 
 
 
 
 
 

8. การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติ 

7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง 
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 ๙.๑ เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่ในฐานะผู้บริหาร เข้าแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยระเบียบ และกฎหมายหรือฝ่าฝืนจริยธรรม  
 ๙.๒ นายเอ เป็นหัวหน้าส่วนราชการแห่งหนึ่งในจังหวัด รู้จักสนิทสนมกับ นายบี หัวหน้าส่วนราชการ
อีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเดียวกัน นายเอ จึงใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวฝากลูกชาย คือ นายซี เข้ารับราชการภายใต้
สังกัดของนายบี 
 

 
 
 ๑๐.๑ การเดินทางไปราชการต่างจังหวัดโดยไม่ค านึงถึงจ านวนคน จ านวนงาน และจ านวนวันอย่าง
เหมาะสม อาทิ เดินทางไปราชการจ านวน 10 วัน แต่ใช้เวลาในการท างานจริงเพียง 6 วัน โดยอีก 4 วัน เป็นการ
เดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ 
 ๑๐.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ใช้เวลาในราชการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เนื่องจากต้องการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ เพราะสามารถเบิกเงินงบประมาณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 
 ๑๐.๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยมิได้อยู่ปฏิบัติงานในช่วงเวลานั้ น
อย่างแท้จริง แต่กลับใช้เวลาดังกล่าวปฏิบัติกิจธุระส่วนตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมประเภทอืน่ๆ 

9. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจา้หน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น 
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ใบความรู้ที่ ๕ 
๕. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
 

 
 
มาตรา 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดด าเนินกิจการดังต่อไปนี้ 
 (1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 
 (2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 
 (3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 
 (4) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน
ซ่ึงอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัด หรือ
แย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ของทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
 เจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ให้น าบทบัญญัติตามมาตรา 100 มาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ รัฐตามวรรคสอง โดยให้ถือว่า
การด าเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 
มาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 
 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 
มาตรา 103/1บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 
 
 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงก าหนด
หลักเกณฑ์และจ านวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยาไว้ 
ดังนี้ 
 ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
 “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 
 “ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือ ร่วมบิดาหรือมารดา
เดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม 
 “ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ 
การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
 ข้อ 4 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด จากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
 ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้ 
 (1) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป 
 (2) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละ
บุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 
 (3) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
 ข้อ 6 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัวหรือมี
ราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องรับไว้
เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็น
ว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนตน ให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดทันท ี
 ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือ มีราคาหรือมีมูลค่า
มากกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 5 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษา
ไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด โดยทันทีที่
สามารถกระท าได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 
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 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กรที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์
นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์
ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 
 เมื่อได้ด าเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น ไม่เคยได้รับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์ดังกล่าวเลย 
 ในกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็น
หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือ
เป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน ส่วนผู้ที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ทั้งนี้ เพื่อด าเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
 ในกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์เท่านั้นต่อประธาน  สภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
นั้น เป็นสมาชิก แล้วแต่กรณี เพ่ือด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
 ข้อ 8 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้
บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 
 

 
 

 โดยที่ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการให้ของขวัญและ
รับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้หลายครั้งเพ่ือเป็นการเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด มิให้มีการ
เบียดเบียนข้าราชการโดยไม่จ าเป็นและสร้างทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากมีการแข่งขันกันให้ของขวัญในราคา
แพงทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบอื่น ๆ ในวงราชการอีกด้วยและในการก าหนดจรรยาบรรณของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ ก็มีการก าหนดในเรื่องท านองเดียวกัน ประกอบกับคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และจ านวนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได้ ฉะนั้นจึงสมควรรวบรวมมาตรการเหล่านั้นและก าหนดเป็นหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้ของขวัญและรับของขวัญไว้เป็นการถาวรมีมาตรฐานอย่างเดียวกัน และมี
ความชัดเจนเพ่ือเสริมมาตรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้เป็นผลอย่าง
จริงจัง ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่ได้ก าหนดไว้ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 11 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบี ยบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ3 ในระเบียบนี้ 
 "ของขวัญ"หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้แก่กัน เพ่ืออัธยาศัยไมตรี และให้
หมายความรวมถึงเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หาหรือเพ่ือการสงเคราะห์ หรือ

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
พ.ศ. 2544 
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ให้เป็นสินน้ าใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้ส าหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน
หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิงตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือ
ท่องเที่ยวค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันและไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอ่ืนใด การ
ช าระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง 
 "ปกติประเพณีนิยม" หมายความว่า เทศกาลหรือวันส าคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน และให้
หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดง ความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ 
หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาท ที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 
 "ผู้บังคับบัญชา"ให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน ที่แบ่งเป็นการภายในของ
หน่วยงานของรัฐและผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงกว่าและได้รับมอบหมายให้มีอ านาจบังคับบัญชาหรือ
ก ากับดูแลด้วย 
 "บุคคลในครอบครัว"หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดา
หรือมารดาเดียวกัน 
 ข้อ4 ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับกรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่
ภายใต้บังคับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ข้อ5เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันมิได้ 
 การให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญที่มีราคาหรือ
มูลค่าเกินจ านวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้ ส าหรับการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตมิได้ 
 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะท าการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดหรือใช้เงินสวัสดิการใด ๆ เพ่ือมอบให้หรือ
จัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใด ๆ มิได ้
 ข้อ 6 ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชามิได้ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญตามข้อ 5 
 ข้อ 7 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้ ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ ถ้ามิใช่เป็นการรับของขวัญตามกรณีที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 8 
 ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ผู้มาติดต่องานหรือผู้ซึ่ง
ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (1) ผู้ซึ่งมีค าขอให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่นการขอใบรับรอง การขอให้ออก
ค าสั่งทางปกครอง หรือการร้องเรียนเป็นต้น 
 (2) ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่ท ากับหน่วยงานของรัฐเช่น การจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
การได้รับสัมปทาน เป็นต้น 
 (3) ผู้ซึ่งก าลังด าเนินกิจกรรมใด ๆ ที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุมหรือก ากับดูแล เช่น การประกอบ
กิจการโรงงานหรือธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นต้น 
 (4) ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 ข้อ 8 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เฉพาะกรณี การรับของขวัญที่ให้ตามปกติประเพณีนิยม 
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และของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ก าหนดไว้ส าหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ข้อ 9 ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐทราบใน
ภายหลังว่าเป็นการรับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้ส าหรับการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อ่ืนใด โดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดไว้ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ข้อ 10 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจงใจปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ของขวัญหรือรับของขวัญโดยฝ่าฝืน
ระเบียบนี้ ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการการเมือง ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นประพฤติปฏิบัติ
ไม่เป็นไปตามคุณธรรมและจริยธรรม และให้ด าเนินการตามระเบียบที่นายกรัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการการเมือง 
 (2) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการประเภทอ่ืนนอกจาก (1) หรือพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระท าความผิดทางวินัย 
และให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ด าเนินการให้มีการลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
 ข้อ 11 ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่สอดส่อง และให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้แก่หน่วยงานของรัฐ ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียน ต่อส านักงานปลัดส านักนายรัฐมนตรีว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้ใดปฏิบัติในการให้ของขวัญหรือรับของขวัญฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีแจ้งไปยัง
ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเพื่อด าเนินการตามระเบียบนี้ 
 ข้อ 12 เพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติในการประหยัดแก่ประชาชนทั่วไปในการแสดง
ความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่างๆ ตามปกติ 
ประเพณีนิยมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพยายามใช้วิธีการแสดงออกโดยใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร  
หรือใช้บัตรแสดงความเสียใจ แทนการให้ของขวัญ 
 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างค่านิยมการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดง 
การต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจ ด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง แนะน าหรือก าหนดมาตรการจูงใจ  
ที่จะพัฒนาทัศนคติ จิตส านึกและพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้เป็นไปในแนวทางประหยัด 

 
  
 ข้อ 4 ในระเบียบนี้  
 “การเรี่ยไร” หมายความว่า การเก็บเงินหรือทรัพย์สิน โดยขอร้องให้ช่วยออกเงินหรือทรัพย์สินตามใจ
สมัคร และให้หมายความรวมถึงการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการซึ่งมีการแสดงโดยตรงหรือโดยปริยาย
ว่า มิใช่เป็นการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการธรรมดา แต่เพ่ือรวบรวมเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาทั้งหมด 
หรือบางส่วนไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย 
 “เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร” หมายความว่า เข้าไปช่วยเหลือโดยมีส่วนร่วมในการจัดให้มี 
การเรี่ยไรในฐานะเป็นผู้ร่วมจัดให้มีการเรี่ยไร หรือเป็นประธานกรรมการ อนุกรรมการ คณะท างาน ที่ปรึกษา 
หรือในฐานะอ่ืนใดในการเรี่ยไรนั้น 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 
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 ข้อ 6 หน่วยงานของรัฐจะจัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรมิได้ เว้นแต่เป็น
การเรี่ยไร ตามข้อ 19 หรือได้รับอนุมัติจาก กคร. หรือ กคร. จังหวัด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
 หน่วยงานของรัฐซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตในการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมการเรี่ยไร 
นอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ในระเบียบนี้ด้วย ในกรณีนี้ กคร. อาจก าหนดแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานรัฐดังกล่าวให้สอดคล้องกับ
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรก็ได้ 
 ข้อ 8 ให้มีคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรียกโดยย่อว่า “กคร.” ประกอบด้วย 
รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนส านักนายกรัฐมนตรี ผู้แทน
กระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทน
กระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งอีก
ไม่เกินสี่คนเป็นกรรมการ และผู้แทนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 กคร. จะแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจ านวนไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการก็ได ้
 ข้อ 18 การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรที่ กคร. หรือ กคร. จังหวัด แล้วแต่กรณี จะ
พิจารณาอนุมัติให้ตามข้อ 6 ได้นั้น จะต้องมีลักษณะและวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 (1) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐนั้นเอง 
 (2) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการเพ่ือประโยชน์แก่การป้องกันหรือพัฒนา
ประเทศ 
 (3) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ 
 (4) เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว 
 ข้อ 19 การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรดังต่อไปนี้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติ
จาก กคร. หรือ กคร. จังหวัด แล้วแต่กรณี 
 (1) เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และมีมติคระรัฐมนตรีให้เรี่ยไรได้ 
 (2) เป็นการเรี่ยไรที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจ าเป็นต้องด าเนินการ เพ่ือช่วยเหลือผู้เสียหายหรือ 
บรรเทาความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุการณ์ใดท่ีส าคัญ 
 (3) เป็นการเรี่ยไรเพื่อร่วมกันท าบุญเนื่องในโอกาสการทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน 
 (4) เป็นการเรี่ยไรตามข้อ 18 (1) หรือ (3) เพ่ือให้ได้เงินหรือทรัพย์สินไม่เกินจ านวนเงินหรือมูลค่า
ตามท่ี กคร. ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 (5) เป็นการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรตามข้อ 18 (4) ซึ่ง กคร. ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ 
 (6) เป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นในการขออนุมัติ 
ตามระเบียบนี้แล้ว 
 ข้อ 20 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นตามข้อ 19 ให้จัดให้มีการเรี่ยไรหรือ
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้กระท าการเรี่ยไรเป็นการทั่วไป โดยประกาศหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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 (2) ก าหนดสถานที่หรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพย์สินจากการเรี่ยไร 
 (3) ออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ผู้บริจาคทุกครั้ง เว้นแต่โดยลักษณะแห่ง
การเรี่ยไรไม่สามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกล่าวได้ ก็ให้จัดท าเป็นบัญชีการรับเงินหรือทรัพย์สินนั้นไว้
เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้ 
 (4) จัดท าบัญชีการรับจ่ายหรือทรัพย์สินที่ได้จากการเรี่ยไรตามระบบบัญชีของทางราชการภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่สิ้นสุดการเรี่ยไร หรือทุกสามเดือน ในกรณีที่เป็นการเรี่ยไรที่กระท าอย่างต่อเนื่องและปิด
ประกาศเปิดเผย ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐที่ได้ท าการเรี่ยไรไม่น้อยกว่าสามสิบวันเพ่ือให้บุคคลทั่วไป     
ได้ทราบและจัดให้มเีอกสารเกี่ยวกับการด าเนินการเรี่ยไรดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ส าหรับประชาชนสามารถใช้ใน
การค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสารของราชการด้วย 
 (5) รายงานการเงินของการเรี่ยไรพร้อมทั้งส่งบัญชีตาม (4) ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้จัดท าบัญชีตาม (4) แล้วเสร็จ หรือในกรณีที่เป็นการเรี่ยไรที่ได้กระท าอย่าง
ต่อเนื่อง ให้รายงานการเงินพร้อมทั้ง  ส่งบัญชีดังกล่าวทุกสามเดือน 
 ข้อ 21 ในการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
 (1) ก าหนดประโยชน์ที่ผู้บริจาคหรือบุคคลอ่ืนจะได้รับซึ่งมิใช่ประโยชน์ที่หน่วยงานของรัฐได้ประกาศไว้ 
 (2) ก าหนดให้ผู้บริจาคต้องบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเป็นจ านวนหรือมูลค่าที่แน่นอน เว้นแต่ โดยสภาพ 
มีความจ าเป็นต้องก าหนดเป็นจ านวนเงินที่แน่นอน เช่น การจ าหน่ายบัตรเข้าชมการแสดงหรือบัตรเข้าร่วมการ
แข่งขัน เป็นต้น 
 (3) กระท าการใด ๆ ที่เป็นการบังคับให้บุคคลใดท าการเรี่ยไรหรือบริจาค หรือกระท าการในลักษณะที่
ท าให้บุคคลนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจ ายอมไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยท าการเรี่ยไรหรือบริจาคไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 (4) ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐออกท าการเรี่ยไร หรือใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคล
อ่ืนออกท าการเรี่ยไร 
 ข้อ 22 เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้อง
ไม่กระท าการดังต่อไปนี้ 
 (1) ใช้หรือแสดงต าแหน่งหน้าที่ให้ปรากฏในการด าเนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาด้วย
สิ่งพิมพ์ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์หรือสื่ออย่างอ่ืน หรือด้วยวิธีการอ่ืนใด 
 (2) ใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลใดช่วยท าการเรี่ยไรให้ หรือกระท าใน
ลักษณะที่ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืนนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจ ายอมไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่
จะไม่ช่วยท าการเรี่ยไรให้ได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วย การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2 เรื่อง  ระบบคิดฐาน 2         เวลา   2   ชั่วโมง 

1. ผลการเรียนรู้  
1.4 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สว่นรวม 
1.5 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
1.6 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
2.2 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
2.3 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

3. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 

ระบบคิด “ฐานสอง(Digital)” เปนระบบการคิดวิเคราะหขอมูล ที่สามารถเลือกไดเพียง 2 
ทางเท่านั้น คือ 0 (ศูนย) กับ 1 (หนึ่ง) และอาจหมายถึงโอกาส ที่จะเลือกไดเพียง 2 ทาง เชน ใช กับ 
ไมใช, จริง กับ เท็จ, ท าได กับ ท าไมได, ประโยชน สวนบุคคล กับ ประโยชนสวนรวม เปนตน  
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 1) ความสามารถในการสื่อสาร  
     ทักษะการอ่าน ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการเขียน  
 2) ความสามารถในการคิด 
     ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการจัดกลุ่ม ทักษะการสรุป 
3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
 1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 2) อยู่อย่างพอเพียง 

4. กิจกรรมการเรียนรู้   
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA  MODEL) 
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้   

        ขั้นที่ 1 ทบทวนความรู้เดิม 
๑) ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการคิดระบบฐานสอง 
๒) ครูอธิบายและยกตัวอย่างการคิดระบบฐานสอง 

  ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรู้ใหม่ 
๑) ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม และให้นั่งเป็นกลุ่ม 
๒) ผู้สอนเปิดวีดีทัศน์เรื่อง “แก้ทุจริต คิดฐานสอง” 
๓) ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้ ระบบคิดฐานสอง จากวีดีทัศน์  
๔) ผู้สอนแจกใบความรู้ ให้กับผู้เรียนแต่ละกลุ่มนักเรียน 
๕) ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติม โดยสามารถค้นได้จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศ 

และห้องสมุด จากเว็บไซด์ 
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ขั้นที่ 3 การศึกษาท าความเข้าใจข้อมูล ความรู้ใหม่และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้
เดิม 

๑) ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลและสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ระบบคิดฐานสอง Digital Thinking ตามประเด็นที่ก าหนดดังนี้ 

- Discrete 
- Merit System (ระบบคุณธรรม) 
- Ethic (จริยธรรม) 
- Good Governance (ธรรมาภิบาล) 
- Legal State (นิติรัฐ) 
- Rule of Law (นติิธรรม) 
- กฎหมายสมัยใหม่ กฎหมายฐานสอง  
- Modem Stae (รัฐสมัยใหม่) 

๒) ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท าใบงานที่ ๑ เรื่องระบบคิดฐานสอง โดยให้ผู้เรียนแต่ละ
คนในกลุ่มช่วยกันคิดหาค าตอบว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด และช่วยกันอธิบายค าตอบให้
เพ่ือนในกลุ่มฟังจนทุกคนในกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน 

๓) ผู้สอนให้ผู้เรียนจัดท าแผนผังความคิดเกี่ยวกับ Digital Thinking 
ขั้นที่ 4 การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม 

๑) ผู้สอนสุ่มเลือกผู้เรียน ๒ คน ของแต่ละกลุ่ม น าเสนอค าตอบในใบงานที่ 1 หน้าชั้น
เรียน 

๒) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนกลุ่มอ่ืนซักถามและเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ิมเติม
เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มซึ่งกันและกัน 

๓) ผู้สอนเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง และอธิบายเพ่ิมเติมในส่วนที่บกพร่อง 
  ขั้นที่ 5 การสรุปและจัดระเบียบความรู้ 

๑) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป การน าความรู้เกี่ยวกับระบบคิดฐานสอง Digital 
Thinking ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเองและผู้อื่น 

ขั้นที่ 6 การปฏิบัติและ/หรือแสดงผลงาน 
๑) ผู้เรียนทุกคนท าแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้หน่วยที่ 1 
๒) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมินแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้หน่วยที่ 1 

ขั้นที่ ๗ การประยุกต์ใช้ความรู้ 
๑) ผู้สอนถามผู้เรียนเกี่ยวกับการน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับตนเองและครอบครัว 
๒) ผู้สอนและผู้เรียน ร่วมกันสรุปแนวทางวิธีการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการทุจริต  
 

4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
4.2.1 สื่อการเรียนรู้ 

1) ใบความรู้ เรื่องระบบคิดฐานสอง  
2) ใบงานที่ ๑ หลังเรียน (ควรมีแนวตอบด้วย) เรื่องระบบคิดฐานสอง 
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3) แบบทดสอบ 
4) วีดีทัศน์ เรื่อง แก้ทุจริต คิดฐานสอง 
5) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต 

4.2.2 แหล่งเรียนรู้ 
๑) ห้องสมุดโรงเรียน 
๒) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 

- http://web.uprightschool.net/ 
- https://www.nacc.go.th/more_news.php?cid 
- https://youtu.be/FEfrARhWnGc 

5. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 
 ๕.๑.๑ ตรวจใบงานที่ 1 
 ๕.๑.๒ ประเมินการน าเสนองาน 
 ๕.๑.๓ สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
 ๕.๑.๔ สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๕.๑.๕ ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ 
5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

๕.๒.๑ ใบงานที่ ๑ 
๕.๒.๒ แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
๕.๒.๓ แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
๕.๒.๔ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๕.๒.๕ แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
๕.๓.๑ ใบงานที่ ๑ 
 - นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับดีขึ้นไป 
๕.๓.๒ แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
 - นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับดีขึ้นไป 
๕.๓.๓ แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 - นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับดีขึ้นไป 
๕.๓.๔ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 - นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับดีขึ้นไป 
๕.๓.๕ แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
 - นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับดีขึ้นไป 
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6. บันทึกหลังสอน 
 
 ............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................ .................................................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................... ...................................................................... ......................... 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
(.................................................) 
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ใบความรู้ 

เรื่อง ระบบคิดฐานสอง (Digital) 

 

 

 

ความหมาย ระบบคิด “ฐาน สอง(Digital)”  

เปนระบบการคิดวิเคราะหขอมูล ที่สามารถเลือก
ไดเพียง 2 ทางเทานั้น คือ 0 (ศูนย) กับ 1 (หนึ่ง) และอาจ
หมายถึงโอกาส ที่จะเลือกไดเพียง 2 ทาง เชน ใช กับ ไม
ใช, จริง กับ เท็จ, ท าได กับ ท าไมได, ประโยชน สวนบุคคล 
กับ ประโยชน์  สวนรวม เปนตน จึงเหมาะกับการน ามา
เปรียบเทียบกับการปฏิบัติงาน ของเจาหนาที่ของรัฐที่ตอง
สามารถแยกเรื่องต าแหน่ง หนาที่กับเรื่องสวนตัวออกจาก
กันไดอยาง เด็ดขาด และไมกระท าการที่เปนการขัดกัน
ระหว างประโยชน สวนบุคคลและประโยชน สวนรวม    
“การปฏิบัติงานแบบใชระบบคิดฐานสอง (Digital)” คือ 
การที่เจาหนาที่ของรัฐ มีระบบการคิดที่สามารถแยกเรื่อง
ต าแหนงหนาที่กับเรื่องสวนบุคคลออกจากกันไดอยาง
ชัดเจน วาสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด สิ่งไหนท าไดสิ่งไหนท าไมได
สิ่งไหนคือประโยชนสวนบุคคลสิ่งไหน คือประโยชนสวน
รวม ไมน ามาปะปนกัน ไมน าบุคลากรหรือทรัพยสินของ

ราชการมาใชเพ่ือ ประโยชนสวนบุคคล ไมเบียดบังราชการ เห็นแกประโยชนสวนรวมหรือของหนวยงาน
เหนือกวา ประโยชนของสวนบุคคล เครือญาติ และพวกพอง ไมแสวงหาประโยชนจากต าแหนงหนาที่ ราชการ 
ไมรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากการปฏิบัติหนาที่ กรณีเกิดการขัดกันระหวาง ประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวม ก็จะยึดประโยชนสวนรวมเปนหลัก 



- 37 - 
 

 
 

                  

 



- 38 - 
 

 
 

 

ใบงานที่ ๑ 

เรื่อง ระบบคิดฐานสอง (Digital) 
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ค าสั่ง  ๑.  ให้ผู้เรียนจัดท าแผนผังความคิดเกี่ยวระบบคิดฐานสอง Digital Thinking ให้ถูกต้องสมบูรณ์ 

 

Digital Thinking 
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แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
เรื่อง ระบบคิดฐานสอง 

ค าชี้แจง  ให้ผู้สอน ประเมินการน าเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่ก าหนด แล้วขีด √ ลงในช่อง
ที ่   ตรงกับคะแนน 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ เนื้อหาละเอียดชัดเจน     

๒ ความถูกต้องของเนื้อหา     

๓ ภาษาที่ใช้เขา้ใจง่าย     

๔ ประโยชน์ที่ได้จากการน าเสนอ     

๕ วิธีการน าเสนอผลงาน     

รวม     

  

     ลงชื่อ ..................................................................... ผู้ประเมิน 

      .........../............................./..................... 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน  ให้  ๔  คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่งอบางส่วน  ให้  ๓ คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ให้ ๒ คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก  ให้ ๑ คะแนน 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๑๘ – ๒๐ ดีมาก 

๑๔ – ๑๗ ดี 

๑๐ – ๑๓ พอใช้ 

ต่ ากวา่ ๑๐ ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
กลุ่มท่ี……................................ 

ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตการท างานของผู้เรียน  โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรม ความสนใจ 
ในการเรียน 

การมีส่วน 
ร่วมแสดง 
ความคิด 

เห็นในการ 
อภิปราย 

การรับฟัง 
ความคิด 
เห็นของ 

ผู้อ่ืน 

การตอบ 
ค าถาม 

ความรับผิด 
ชอบต่องาน 
ที่ได้รับมอบ 

หมาย 

รวม 
คะแนน 

ชื่อ-สกุล ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๑๐ 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

     ลงชื่อ ..................................................................... ผู้ประเมิน 
      .........../............................./..................... 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน  ให้  ๒  คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่งอบางส่วน  ให้  ๑ คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก  ให้ ๐ คะแนน 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๙ – ๑๐ ดีมาก 

๗ – ๘ ดี 

๕ - ๖ พอใช้ 

๐ – ๔ ปรับปรุง 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

 

 

 

เลข
ที ่

พฤต ิ     
กรรม 

 

 

 

 

ชื่อ-
นามสกุล 

1) มีความรัก
ชาติ ศาสนา 

พระมหากษตัริย ์

2) ซื่อสัตย์ 
เสียสละ อดทน 
มีอุดมการณ์ใน
สิ่งที่ดีงามเพื่อ

ส่วนรวม 

3) ใฝ่หาความรู้ 
หมั่นศึกษาเล่า
เรียนทั้งทางตรง 
และทางอ้อม 

๔) มีศีลธรรม 
รักษาความสตัย์ 
หวังดีต่อผู้อื่น 
เผื่อแผ่และ

แบ่งปัน 

๕) มีระเบียบ
วินัย เคารพ

กฎหมาย ผู้น้อย
รู้จักการเคารพ

ผู้ใหญ ่

๖) มีความเขม้
แข่งทั้งร่างกาย

และจิตใจไมย่อม
แพ้ต่ออ านนาจ
ฝ่ายต่ า หรือ
กิเลส มีความ

ละอายเกรงกลัว
ต่อบาปตามหลัก

ของศาสนา 

หมาย
เหตุ 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0  

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

     ลงชื่อ ..................................................................... ผู้ประเมิน 
      .........../............................./..................... 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน  ให้  ๓  คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่งอบางส่วน  ให้  ๒ คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ให้ ๑ คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก  ให้ ๐ คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๑๖ – ๑๘ ดีมาก 

๑๓ – ๑๕ ดี 

๑๐ – ๑๒ พอใช้ 

ต่ ากวา่ ๑๐ ปรับปรุง 
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แบบทดสอบหลังเรียน  
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ “ระบบการคิดฐานสอง” 

ค าชี้แจง  ๑. แบบทดสอบมีทั้งหมด ๑๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน 

2. ให้นักเรียนเขียนค าตอบที่ตรงกับความคิดของนักเรียนมากท่ีสุด 

๑. ในระบบคิดฐานสอง ประกอบด้วยตัวเลขใดบ้าง 

    ตอบ................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 

๒. Discrete หมายถึงอะไร 

    ตอบ............................................................................................................................. ................................... 
...................................................................................................................................................... ........................ 

๓. ระบบคุณธรรม (Merit System) มีความส าคัญต่อระบบคิดฐานสองอย่างไร 

    ตอบ............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ............................................................................... 

๔. จริยธรรม (Ethic) มีความส าคัญต่อระบบคิดฐานสองอย่างไร 

    ตอบ............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ............................................................................... 

๕. ธรรมาภิบาล (Good Governance) สอดคล้องสนับสนุนกับระบบคิดฐานสองอย่างไร 

    ตอบ................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 

๖. นิติรัฐ (Legal State) คืออะไร 

    ตอบ............................................................................................................................. ................................... 
.............................................................................. ........................................................................ ........................ 

๗. นิติธรรม (Rule of Law) คืออะไร 

    ตอบ............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ............................................................................... 

 

 



- 44 - 
 

 
 

๘. หากมีกฎหมายสมัยใหม่ หรือกฎหมายฐานสอง สามารถช่วยป้องกันปราบปราบการทุจริตให้หมดไปได้
หรือไม่อย่างไร 

    ตอบ................................................................... ............................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

๙. รัฐสมัยใหม่ (Modern State) จะมีลักษณะเช่นใด 

ตอบ............................................................................................................................. ................................... 
...................................................................................................................................................... ........................
๑๐. สังคมยุคดิจิตอล ที่ผู้เรียนคาดหวังจะให้เกิดข้ึน ควรมีลักษณะสังคมเป็นเช่นใด 

ตอบ............................................................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. ................................................. 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๑๑ – ๑๒ ดีมาก 

๙ – ๑๐ ดี 

๗ – ๘ พอใช้ 

ต่ ากว่า ๗ ปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที ่๑ ชื่อหนว่ย การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชนส์่วนตนและผลประโยชน์สว่นรวม ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๒ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง  ระบบคิดฐานสิบ               เวลา   2   ชัว่โมง 

1. ผลการเรียนรู้  
1.7 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สว่นรวม 
1.8 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
1.9 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ สามารถ 
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
2.2 สามารถแยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้ 
2.3 สามารถน าระบบความคิดฐานสิบไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

3. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 

ระบบคิด “ฐานสิบ (Analog)” เปนระบบการคิดวิเคราะหขอมูล ที่มีตัวเลขหลายตัว และอาจ
หมายถึงโอกาสที่จะเลือกไดหลายทาง เกิดความคิดที่หลากหลาย ซับซ้อน หากน ามาเปรียบเทียบกับ
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ จะท าใหเจาหนาที่ ของรัฐตองคิดเยอะ ตองใชดุลยพินิจเยอะ 
อาจจะน าประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม มาปะปนกันได แยกประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวมออกจากกันไมได 
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 1) ความสามารถในการสื่อสาร  
     ทักษะการอ่าน ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการเขียน  
 2) ความสามารถในการคิด 
     ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการจัดกลุ่ม ทักษะการสรุป 
3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
 1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
 3) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
 ๔) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
 ๕) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
 ๖) มีความเข้มแข่งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

4. กิจกรรมการเรียนรู้   
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) 
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้   

        ขั้นที่ 1 ตั้งค าถาม 
๓) ครูสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการคิดแบบใดที่ท าให้เกิดการทุจริตได้ง่าย

มากที่สุด 
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๔) ครูเปิดวีดิทัศน์ แก้ทุจริต คิดฐานสอง ซึ่งมีเนื้อหาการคิดฐานสิบรวมอยู่ด้วย ให้
ผู้เรียนได้รับชม 

๕) ผู้ครูถามผู้เรียนก่อนชมวีดิทัศน์ว่า การคิดแบบใดที่เรียกกันว่าระบบคิดฐานสิบ 
๖) เมื่อผู้เรียนชมวีดิทัศน์จบแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันถามตอบ ตั้งข้อสังเกต ข้อ

สงสัยเกี่ยวกับการคิดระบบฐานสิบ มีผลต่อการทุจริตอย่างไร 
  ขั้นที่ ๒ แสวงหาสารสนเทศ 

๖) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 6 กลุ่ม และให้นั่งเป็นกลุ่ม 
๗) ครูจับฉลากเลือกเรื่องการกระท าที่เกิดจากระบบคิดฐานสิบที่จะไปศึกษา

ค้นคว้าเพ่ิมเติมดังหัวข้อต่อไปนี้ 
o การน าน้ าประปาหลวงล้างรถส่วนตัว 
o การน ารถยนต์หลวงมาใช้ในธุรกิจส่วนตัว 
o การน าอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัวมาชาร์ตที่ท างาน 
o การน าวัสดุครุภัณฑ์หลวงไปใช้ส่วนตัว 
o การใช้โทรศัพท์หลวงในเรื่องส่วนตัว 
o การรับของขวัญจากผู้มาติดต่อราชการ 

๘) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาใบความรู้ เรื่อง ระบบคิดฐานสิบ และวีดิทัศน์ 
แก้ทุจริตฐาน 2 จากใบความรู้  ห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ 

ขั้นที่ ๓ สร้างความรู้ใหม่ 
๑) ครูให้ผู้เรียนท าใบงานที่ 1 เรื่อง ระบบฐานสิบ และใบงานที่ 2 เขียนแผนภาพ

ความคิด 
๒) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อที่

ได้รับมอบหมาย 
๓) โดยให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มช่วยกันคิดหาค าตอบ และช่วยกันอธิบาย

ค าตอบให้เพ่ือนในกลุ่มฟังจนทุกคนในกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน 
  ขั้นที่ ๔ สื่อสาร 

๑) ครูสุ่มเลือกนักเรียน ๒ คน ของแต่ละกลุ่ม น าเสนอค าตอบในใบงานที่ 1 หน้า
ชั้นเรียน  

๒) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสถามตอบในประเด็นที่สงสัย และให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

๓) ครุเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง และอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง 
  ขั้นที่ ๕ ตอบแทนสังคม 

๑) ครูมอบหมายให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าข้อมูลไปจัดบอร์ดเพ่ือการเรียนรู้ของเพื่อน
ร่วมชั้นและผู้เรียนอ่ืนที่สนใจเพ่ิมเติม 

๒) นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้ลงสมุดของแต่ละคน 
๓) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการป้องกันการทุจริต ด้วยการเลิกคิดระบบฐานสิบ 

และโน้มน้าวเชิญชวน อธิบายบุคคลรอบข้างในชีวิตประจ าวันที่ยังคิดระบบฐาน
สิบ ให้เปลี่ยนแปลงวิธีคิดไปสู่ระบบคิดฐานสอง เพื่อประเทศชาติต่อไป 
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4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
4.2.1 สื่อการเรียนรู้ 

6) ใบความรู้ เรื่องระบบคิดฐานสิบ 
7) ใบงาน เรื่องระบบคิดฐานสิบ และใบงานที่ 2 เขียนแผนผังความคิด 
8) แบบทดสอบ 
9) วีดิทัศน์ เรื่อง แก้ทุจริต คิดฐานสอง 

4.2.2 แหล่งเรียนรู้ 
๓) ห้องสมุดโรงเรียน 
๔) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 

- http://web.uprightschool.net/ 
- https://www.nacc.go.th/more_news.php?cid 
- https://youtu.be/FEfrARhWnGc 

5. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 
 ๕.๑.๑ ใบงานที่ 1 และใบงานที่ 2 
 ๕.๑.๒ ประเมินการน าเสนองาน 
 ๕.๑.๓ สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
 ๕.๑.๔ สังเกตคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ๕.๑.๕ ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ 
5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

๕.๒.๑ ใบงานที่ ๒ และ ๓ 
๕.๒.๒ แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
๕.๒.๓ แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
๕.๒.๔ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๕.๒.๕ แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
๕.๓.๑ ใบงานที่ 1 และ 2 
 - นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับดีขึ้นไป 
๕.๓.๒ แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
 - นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับดีขึ้นไป 
๕.๓.๓ แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 - นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับดีขึ้นไป 
๕.๓.๔ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 - นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับดีขึ้นไป 
๕.๓.๕ แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
 - นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับดีขึ้นไป 
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6. บันทึกหลังสอน 
 
 ............................................................................................................................. ................................... 

........................................................................................................................................ ...................................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .................................................................... ......................... 

....................................................................................................................................... ....................................... 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
(.................................................) 
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ใบความรู้ 

เรื่อง ระบบคิดฐานสิบ (Analog) 

 

ระบบคิด “ฐานสิบ (Analog)” 

 

เปนระบบการคิดวิเคราะหขอมูล ที่มีตัวเลข
หลายตัว และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกไดหลาย
ทาง เกิดความคิดที่หลากหลาย ซับซอน หากน ามา
เปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ 
จะท าใหเจาหนาที่ ของรัฐตองคิดเยอะตองใชดุลย
พินิจเยอะ   อาจจะน า   ประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวม มาปะปนกันได แยกประโยชนสวน
บุคคลและประโยชนสวนรวมออกจากกัน  ไม่ได ้

“การปฏิบัติงานแบบใชระบบคิดฐานสิบ 
(Analog)” คือ การที่เจาหนาที่ของรัฐ ยังมีระบบ
การคิดที่ยังแยกเรื่องต าแหนงหนาที่กับเรื่องสวนตน
ออกจากกันไมได น าประโยชน สวนบุคคลและประโย
ชนสวนรวมมาปะปนกันไปหมด แยกแยะไมออกวาสิ่ง
ไหนคือประโยชน สวนบุคคลสิ่งไหนคือประโยชนสวน

รวม น าบุคลากรหรือทรัพยสินของราชการมาใชเพ่ือ ประโยชนสวนบุคคล เบียดบังราชการ เห็นแกประโยชนส
วนบุคคล เครือญาติ หรือพวกพอง เหนือกวาประโยชนของสวนรวมหรือของหนวยงาน จะคอยแสวงหาประโย
ชนจากต าแหนงหนาที่ ราชการ กรณีเกิดการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม จะยึด
ประโยชน สวนบุคคลเปนหลัก 
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ใบงานที่ 1 

เรื่อง ระบบคิดฐานสิบ (Analog) 

ค าสั่ง ให้ผู้เรียนอธิบายข้อดี ข้อเสีย และการน าไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบที่ถูกต้องเหมาะสม ในเรื่องที่
ก าหนดดังต่อไปนี้ 

o การใช้น้ าประปาหลวงล้างรถส่วนตัว 
o การน ารถยนต์หลวงมาใช้ในธุระส่วนตัว 
o การน าอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัวมาชาร์ตที่ท างาน 
o การน าวัสดุครุภัณฑ์หลวงไปใช้ส่วนตัว 
o การใช้โทรศัพท์หลวงในเรื่องส่วนตัว 
o การรับของขวัญจากผู้มาติดต่อราชการ 
o การใช้น้ าประปาหลวงมาล้างจาน 
o การน ารถยนต์หลวงมาใช้ในงานธุระส่วนตัว 

 
ข้อดี ข้อเสีย 

 

 

 

 

 

 

การน าไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบท่ีถูกต้องเหมาะสม 
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ใบงานที่ 2 

เขียนแผนผังความคิด 

  
ค าสั่ง  ๑.  ให้ผู้เรียนจัดท าแผนผังความคิดเกี่ยวระบบคิดฐานสิบ Analog Thinking ให้ถูกต้องสมบูรณ์ 

 

Analog Thinking 
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แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
เรื่อง ระบบคิดฐานสิบ 

ค าชี้แจง  ให้ผู้สอน ประเมินการน าเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่ก าหนด แล้วขีด √ ลงในช่อง
ที ่   ตรงกับคะแนน 

ล าดับที ่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ เนื้อหาละเอียดชัดเจน     

๒ ความถูกต้องของเนื้อหา     

๓ ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย     

๔ ประโยชน์ท่ีได้จากการน าเสนอ     

๕ วิธีการน าเสนอผลงาน     

รวม     

  

     ลงชื่อ ..................................................................... ผู้ประเมิน 

      .........../............................./..................... 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน  ให้  ๔  คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน  ให้  ๓ คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ให ้ ๒ คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก  ให ้ ๑ คะแนน 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๑๘ – ๒๐ ดีมาก 

๑๔ – ๑๗ ด ี

๑๐ – ๑๓ พอใช้ 

ต่ ากว่า ๑๐ ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
กลุ่มท่ี……................................ 

ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตการท างานของผู้เรียน  โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรม ความสนใจ 
ในการเรียน 

การมสี่วน 
ร่วมแสดง 
ความคิด 

เห็นในการ 
อภิปราย 

การรับฟัง 
ความคิดเห็น

ของผู้อื่น 

การตอบ 
ค าถาม 

ความรับผิด 
ชอบต่องาน 
ที่ได้รับมอบ 

หมาย 

รวม 
คะแนน 

ช่ือ-สกุล ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๑๐ 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

     ลงชื่อ ..................................................................... ผู้ประเมิน 
      .........../............................./..................... 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน  ให้  ๒  คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน  ให้  ๑ คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก  ให้ ๐ คะแนน 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๙ – ๑๐ ดีมาก 

๗ – ๘ ดี 

๕ - ๖ พอใช้ 

๐ – ๔ ปรับปรุง 
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แบบทดสอบหลังเรียน  
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ “ระบบการคิดฐานสิบ” 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนระบุวิธีคิดระบบฐานสิบจ านวน ๖  ข้อ (๑๒ คะแนน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๑๑ – ๑๒ ดีมาก 

๙ – ๑๐ ดี 

๗ – ๘ พอใช้ 

ต่ ากวา่ ๗ ปรับปรุง 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ “ระบบการคิดฐานสิบ” 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่1ชื่อหน่วยการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔  เรื่อง ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต (ชุมชน สังคม) เวลา 1 ชัว่โมง 
 

1. ผลการเรียนรู้  
1.10 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
1.11 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
1.12 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
2.2 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
2.3 เห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

3. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 
   ๒.๑ สาเหตุของการทุจริตและทิศทางการป้องกันการทุจริตในประเทศไทย 

   ๒.๒ ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest) 
                   ๒.๓ แก้ “ทุจริต” ต้องคิดแยกแยะปรับวิธีคิด พฤติกรรมเปลี่ยน สังคมเปลี่ยนประเทศชาติ
เปลี่ยน โลกเปลี่ยน 

3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
   ๓.๑ ความสามารถในการสื่อสาร 

๓.๒ ความสามารถในการคิด 
-   ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
-   ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

๓.๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
-   กระบวนการท างานกลุ่ม 

3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
 1) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
 2) อยู่อย่างพอเพียง 
 3) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
 4) มีความเข้มแข่งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความ 

ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
4..กิจกรรมการเรียนรู้  

4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้   
1. นักเรียนดูวิดีโอเรื่องการ์ตูนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ตอนความซื่อสัตย์ ช่วยกัน

วิเคราะห์ปลดีปลเสียของตัวละคร แล้วครูถามนักเรียกว่า คนขายของทอนเงินให้ลูกค้าแล้วลูกค้ากลับ
น าเงินมาคืนที่เกินฯ นักเรียนคิดว่าการ์ตูนสอนให้คิดเรื่องอะไร แล้วลูกค้ามีพฤติกรรมอะไรที่บ่งบอก
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เห็นได้อย่างชัดเจน นักเรียนยกตัวอย่างเหตุการณ์ประเทศไทยของเรามีลักษณะอย่างไร  แล้วให้
นักเรียนออกมาอภิปราย แยกแยะว่าอะไรเป็นจริยธรรม อะไรเป็นการทุจริต 
      

2. ครูแจกกระดาษขนาด A4 ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น ให้นักเรียนเขียนสรุป เรื่อง ความ
แตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต Mind Map ตามที ่

ครูก าหนดลงบนกระดาษให้ถูกต้อง ไว้น าเสนอนิทรรศการ                                                                                                                                     
                   3. ให้นักเรียนน าเสนอผลงาน 
                    4. ครูแบ่ง  กลุ่มละๆ ๕ คนแต่ละกลุ่มไปศึกษาความรู้ เรื่อง ความแตกต่างระหว่างจริยธรรม
และการทุจริต แตกต่างกันอย่างไร จากนั้นน าความรู้ที่ได้น ามาเสนอหน้าชั้น  
                5. ให้นักเรียนกลุ่มอ่ืนๆ ตั้งประเด็นค าถามหลังจากท่ีตัวแทนกลุ่มน าเสนอความรู้จบแล้วกลุ่ม
ละ ๑ ค าถาม แล้วให้กลุ่มท่ีเป็นเจ้าของเรื่องช่วยกันตอบค าถามให้ถูกต้อง  

      6. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นความรู้ที่ได้รับจดลงในสมุด  แล้วครูตั้งประเด็นค าถามให้
นักเรียนช่วยกันตอบ หรือสุ่มเรียกนักเรียนให้ตอบเป็นรายบุคคล   

    7. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้สถานการณ์จ าลองและช่วยกันคิด แสดงบาบาทสมมุติ 
ประกวดแต่ละกลุ่ม  

 8.นักเรียนแต่ละกลุ่มหาข้อความการกระท า พฤติกรรม หรือเรื่องราวที่เป็นข้อความ 
สถานการณ์เพ่ิมเติม มาเขียนใส่ในกระดาษฟลิปชาร์ทที่ครูแจกให้ แล้วให้สมาชิกในกลุ่มท าแผ่นพับช่วยกัน
เผยแพร่ให้นักเรียน ครู ชุมชน หรือน ามาจัดป้ายนิเทศเพ่ือปลุกจิตส านึกกระตุ้นจริยธรรมต้านทุจริต  

 9.นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยครูและเพ่ือน 
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน        
    4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

 1) วิดีโอ เรื่องการ์ตูนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ตอนความซื่อสัตย์ ฯลฯ/
youtube.com/watch?v=gr2gtPGSGcg.  

๒) หนังสือเรียน/หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 
๓) ภาพข่าว ฯลฯ 
๔) ภาพยนตร์สั้นๆ /คลิปวิดีโอ ฯลฯ 
5) ใบความรู้/ สถานการณ์จ าลองท่ี ๑-๓ 

- การท างานพิเศษ 
          - การรู้ข้อมูลภายใน  

- การใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
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     ๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความแตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต 
(ชุมชน สังคม) 

ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
แตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต 
(ชุมชน สังคม)ได้ถูกต้อง 

ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
แตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต 
(ชุมชน สังคม)ได้ถูกต้อง 

ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
แตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต 
(ชุมชน สังคม) ได้ถูกต้อง 

2.  สามารถคิดแยกแยะ
ความแตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต 
(ชุมชน สังคม)ส่วนรวมได้
ในรูปแบบต่างๆได้ 

2.  สามารถคิดแยกแยะ
ความแตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต 
(ชุมชน สังคม)ส่วนรวมได้
ในรูปแบบต่างๆได้ 

2.  สามารถคิดแยกแยะ
ความแตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต 
(ชุมชน สังคม)ส่วนรวมได้
ในรูปแบบต่างๆได้ 

2.  สามารถคิดแยกแยะ
ความแตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต 
(ชุมชน สังคม)ส่วนรวมได้
ในรูปแบบต่างๆได้ 

3. ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของจริยธรรม
และร่วมต้านทุจริตใน
รูปแบบต่างๆได้ 

3. ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของจริยธรรม
และร่วมต้านทุจริตใน
รูปแบบต่างๆได้ 

3. ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของจริยธรรม
และร่วมต้านทุจริตใน
รูปแบบต่างๆได้ 

3. ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของจริยธรรม
และร่วมต้านทุจริตใน
รูปแบบต่างๆได้ 

 
5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

1.แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
๒.ผลงานนักเรียน 
๓.บอร์ดป้ายนิเทศ 
 

 5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
  เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ (ข้อ ๑) 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

7-9 ดี 

4-6 พอใช้ 

1-3 ปรับปรุง 
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 6. บันทึกหลังสอน 
 ............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................... ...............................................................................

................................................................................................................................... ...........................................

................................................................................................................................ ..............................................

..................................................................................... .........................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. .................................................

.......................................................................... ....................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
(.................................................) 
 
 

7. ภาคผนวก 
- ใบความรู้บัตรค าระบบคิดฐานสิบ & ระบบคิดฐานสอง 
- แบบสังเกต 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
กลุ่มท่ี…….......... 

ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตการท างานของผู้เรียน  โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรม ความสนใจ 

ในการเรียน 

การมีส่วนร่วมแสดง 

ความคิดเห็นในการ 

อภิปราย 

การรับฟัง
ความคิดเห็น
ของผู้อื่น 

การตอบ 
ค าถาม 

ความรับผิด 
ชอบต่องาน 
ที่ได้รับมอบ 

หมาย 

รวม 
คะแนน 

ช่ือ-สกุล 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 10 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน 0-4 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
 ให้คะแนน 5-7 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 ให้คะแนน 8-10 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี                  
                                                                                            
           ลงชื่อ……………………………………………………ผู้ประเมิน 

                     (…………………………………………………..)   
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ตัวอย่าง 
ระบบคิดฐานสิบ & ระบบคิดฐานสอง 
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ใบความรู้ 
สถานการณ์จ าลอง 
สถานการณ์ที่ ๑ 

 
 
 ๑ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี 6 ส านักงานสรรพากรจังหวัดในส่วนภูมิภาค ได้จัดตั้งบริษัทรับจ้างท า
บัญชีและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับภาษีและมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยรับจ้างท าบัญชีและยื่นแบบแสดง
รายการให้ผู้เสียภาษีในเขตจังหวัดที่รับราชการอยู่และจังหวัดใกล้เคียง กลับมีพฤติการณ์ช่วยเหลือผู้เสียภาษีให้
เสียภาษีน้อยกว่าความเป็นจริง และรับเงินค่าภาษีอากรจากผู้เสียภาษีบางรายแล้ว มิได้น าไปยื่นแบบแสดง
รายการช าระภาษีให้ พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับกรมสรรพากรว่าด้วย
จรรยาข้าราชการ กรมสรรพากร พ.ศ. 2559 ข้อ 9 (7) (8) และอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน หา
ประโยชน์ให้แก่ตนเอง เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามมาตรา 83 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 อีกทั้งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่
ทางราชการโดยร้ายแรง และปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต และยังกระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 
อย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85 (1) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 ๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยต าแหน่งหน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ เพ่ือให้
บริษัทเอกชนที่ว่าจ้างนั้นมีความน่าเชื่อถือมากกว่าบริษัทคู่แข่ง 
 ๓ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ท างานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับงาน
พิเศษอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานตามกฎหมาย 
 

สถานการณ์ที่ ๒ 

 
 ๑ นายช่าง 5 แผนกชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ได้น าข้อมูลเลข
หมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470 MHZ และระบบปลดล็อคไปขายให้แก่ผู้อ่ืน จ านวน 40 หมายเลข เพ่ือน าไป
ปรับจูนเข้ากับโทรศัพท์ เคลื่อนที่ที่น าไปใช้รับจ้างให้บริการโทรศัพท์แก่บุคคลทั่วไป คณะกรรมการ ป.ป.ช.  มีมติ
ชี้มูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 และ มาตรา 164 และมีความผิดวินัย 
ข้อบังคับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. 2536 ข้อ 44 และ 46 

๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน จึงบอกให้ญาติพ่ีน้องไปซื้อที่ดิน
บริเวณโครงการดังกล่าว เพ่ือขายให้กับราชการในราคาที่สูงขึ้น 
 ๓ การที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงข่ายโทรคมนาคมทราบมาตรฐาน (Spec) วัสดุอุปกรณ์
ที่จะใช้ในการวางโครงข่ายโทรคมนาคม แล้วแจ้งข้อมูลให้กับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จัก เพ่ือให้ได้เปรียบในการ
ประมูล 
 
 

๒. การรู้ข้อมูลภายใน   

๑. การท างานพิเศษ   
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สถานการณ์ที่ ๓ 

 
 ๑ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ใช้อ านาจหน้าที่โดยทุจริต ด้วยการสั่งให้เจ้าหน้าที่น าเก้าอ้ีพร้อมผ้าปลอก
คลุมเก้าอ้ี เครื่องถ่ายวิดีโอ เครื่องเล่นวิดีโอ กล้องถ่ายรูป และผ้าเต็นท์ น าไปใช้ในงานมงคลสมรสของบุตรสาว 
รวมทั้งรถยนต์ รถตู้ส่วนกลาง เพ่ือใช้รับส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี และขนย้ายอุปกรณ์ทั้งที่บ้านพักและ งานฉลอง
มงคลสมรสที่โรงแรม ซึ่งล้วนเป็นทรัพย์สินของทางราชการการกระท าของจ าเลยนับเป็นการใช้อ านาจโดยทุจริต 
เพ่ือประโยชน์ส่วนตนอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ชี้มูลความผิดวินัยและอาญา ต่อมา
เรื่องเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาล ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์แล้วเห็นว่าการกระท าของจ าเลย   เป็น
การทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อท าจัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อ านาจในต าแหน่ง
โดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐและเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 151 และ 157 จึงพิพากษาให้จ าคุก 5 ปี และปรับ 20 ,000 บาท  ค าให้การรับสารภาพ   เป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณาคดี ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจ าคุกจ าเลยไว้ 2 ปี 6 เดือนและปรับ 10,000 บาท 
 ๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มีหน้าที่ขับรถยนต์ของส่วนราชการ น าน้ ามัน ในรถยนต์ไปขาย และน า
เงินมาไว้ใช้จ่ายส่วนตัวท าให้ส่วนราชการต้องเสียงบประมาณ เพ่ือซื้อน้ ามันรถมากกว่าที่ควรจะเป็นพฤติกรรม
ดังกล่าวถือเป็นการทุจริต เบียดบังผลประโยชน์ของส่วนรวมเพ่ือประโยชน์ของตนเอง และมีความผิดฐานลัก
ทรัพย ์
 ๓ การที่เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้มีอ านาจอนุมัติให้ใช้รถราชการหรือการเบิกจ่าย ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
น ารถยนต์ของส่วนราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
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ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย  ในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

1.ให้ข้อมูลที่
ถูกต้องและ
เป็นจริง 

2.ปฏิบัติตาม
โดยค านึงถึง
ความถูกต้อง 
ละอาย เกรง
กลัว ต่อการ
กระท าผิด           

 

3.ปฏิบัติตน
ต่อผู้อ่ืนด้วย

ความ
ซื่อสัตย์ 

4.ไม่หา
ผลประโยชน์
ในทางท่ีไม่

ถูกต้อง 

รวม
คะแนน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐    
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 
 
 

        (ลงชื่อ)...................................ครูผู้ประเมิน 

(…………………………………………………) 

                                                                  ............../................./............. 
 
 
 

แบบสังเกตแบบสังเกตพฤติกรรม  
“ซื่อสัตย์สุจริต” 
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แบบสังเกตพฤติกรรม 
“อยู่อย่างพอเพียง” 

 
ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน 

เลขที่ ชื่อ-สกุล ใช้ทรัพย์สิน
ของตนเอง
อย่าง
ประหยัด
คุ้มค่าและ
เก็บรักษา
ดูแลอย่างดี 
รวมทั้งการ
ใช้เวลาอย่าง
เหมาะสม 

ไม่เอาเปรียบ
ผู้อ่ืนและไม่
ท าให้ผู้อ่ืน
เดือดร้อน
พร้อมให้อภัย
เมื่อผู้อ่ืนท า
ผิดพลาด 

วางแผนการ
เรียน การ
ท างานและ
การใช้ชีวิต
บนพื้นฐาน
ของความรู้
ข้อมูล 
ข่าวสาร 

รู้เท่าทัน
การ
เปลี่ยนแปล
งของสังคม 
และ
สภาพแวด
ล้อมยอมรับ
และรับตัว
อยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้
อย่างมี
ความสุข 

รวม
คะแ
นน 

 

 

 

 

 

ผลการ
ประเมิน 

  3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 12 ผ่า
น 

ไม่
ผ่า
น 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 

   (ลงชื่อ)...................................ครูผู้ประเมิน 

               ............../................./............. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วยการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม(ชุมชน สังคม) เวลา   2    ชั่วโมง 
 

1. ผลการเรียนรู้  
1.13 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
1.14 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
1.15 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
2.2 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
2.3 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

3. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 
 1)  บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ โดยเน้นจิตสาธารณะ เช่น 
เคารพกติกาสังคม ปฏิบัติตนตามกฎหมาย มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคม อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสาธารณประโยชน์และรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติด้วยพื้นฐานของ
ความถูกต้องและเป็นธรรม 
 2) วิธีปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืนเพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตส านึกมี
คุณธรรมไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบผู้อื่น รู้จักจ าแนกชั่วดี สามารถแยกแยะความผิดและความถูกต้อง 
เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันต่อปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน 
 3) ผลที่ได้จากการเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืนได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมี
จิตสาธารณะ การรู้รับผิดชอบและมีวินัย และรักความพอเพียง 
 ๔) บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ โดยเน้นจิตสาธารณะ เช่น 
เคารพ 
กติกาสังคม ปฏิบัติตนตามกฎหมาย มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคม อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสาธารณประโยชน์มีสมรรถนะในการคิดและมีวิจารณญาณในการแก้ไข
ปัญหาของผู้เรียน ให้คิดเป็นและปฏิบัติอย่างถูกต้อง กล้าหาญ และมีคุณธรรม 
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 1) ความสามารถในการสื่อสาร  
        1) ทักษะการวิเคราะห์ 2)  ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ 3)  ทักษะการน าความรู้ไป
ใช้ 
 2) ความสามารถในการคิด 
     (วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป) 
 3) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
 1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
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 2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน  มีจิตสาธารณะ มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
 3) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
 4) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
 5) เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
 6) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
 7) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 8) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่าย
จ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเม่ือมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 9) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
 10) กระท าอย่างรับผิดชอบ 
 11) มีความเป็นธรรมในสังคม 

4. กิจกรรมการเรียนรู้  
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้ วิธีสอนแบบ  สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ 
 1. ครนู าข่าวมาให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์หัวข้อข่าวต่อไปนี้ว่า เหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใดและ

การกระท าใดเป็นการกระท าที่เป็นผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น ข่าว 
  1)  นางพยาบาลรวมกลุ่มกันจ านวนมากประท้วงหัวหน้าพยาบาลในการบริหารงานใน

โรงพยาบาลโดยห้ามไม่ให้แลกเวรเกิน๓ ครั้ง 
  2)  หนังสือพิมพ์ลงข่าวการตัดสินโทษนักการเมืองที่ทุจริต 
  3)  วัยรุ่นใช้โทรศัพท์มือถือแอบถ่ายภาพผู้หญิงเปลี่ยนเสื้อผ้า 
  4)  รองนายกรัฐมนตรีคนดังกล่าวขอโทษครอบครัวนักเรียนเตรียมทหารที่เสียชีวิตหลังจาก

ให้ข่าวที่กระทบกระเทือนใจ   
  5)  นักข่าวกลุ่มหนึ่งขออนุญาตเจ้าหน้าที่ส านักพระราชวังเพ่ือบันทึกภาพการจัดและตกแต่ง

พระเมรุมาศ แล้วน าไปพิมพ์เผยแพร่ต่อประชาชนทั่วไป 
  ๖) นักร้องคนดังจัดท าโครงการก้าวคนละก้าวโดยการวิ่งจากเบตงถึงแม่สายเพื่อหาเงินบริจาค

ให้โรงพยาบาล 
  ๗) นักการเมืองคนดังโดยฟ้องข้อหาทุจริตโครงการรับจ าน าข้าว 
 2. นักเรียนแต่ละคนวิเคราะห์บทบาทหน้าทั้งและการกระท าของบุคคลภายในข่าวพร้อมอธิบาย

เหตุผลแตกต่างกันไป ครูอธิบายความรู้เพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจว่าการกระท าของบุคคลในข่าวที่ 1-4 
เป็นการกระท าท่ีไม่เหมาะสมและเป็นการกระท าเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว และเป็นการแสดงถึงการไม่
เคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อ่ืน ส่วนการกระท าของบุคคลในข่าวที่ 5 เป็นการกระท าที่แสดงถึงการ
เคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อ่ืนและกระท าเพื่อประโยชน์ส่วนรวม การกระท าของบุคคลในข่าวที่๖ 
เป็นการกระท าเพ่ือส่วนรวมโดยเสียสละตัวเองเพ่ือน าเงินมามอบให้โรงพยาบาล คนที่๗ กระท าเพ่ือหา
ประโยชน์ส่วนตัวในโครงการรับจ าน าข้าว 

 3.  ครูอธิบายให้นักเรียนเห็นถึงความส าคัญของการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม พร้อมทั้งเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจถึงผลดีของการ
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เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืนและผลดีของการเห็น ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชนส์่วนรวม และ
ผลเสียอันเกิดจากการกระท าที่แสดงถึงการไม่เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืนและผลเสียของการเห็น 
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
    - ผลดีของการเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน ได้แก่ ท าให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน ลดความขัดแย้ง
ข้อพิพาทระหว่างกัน สังคมสงบสุข 
    - ผลเสียของการไม่เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน ได้แก่ ท าให้ผู้อ่ืนได้รับความเดือดร้อน ผู้ที่ถูก
ละเมิดสิทธิเสรีภาพมีความไม่พอใจน าไปสู่การทะเลาะวิวาทกัน 

ขั้นที่ ๒ ส ารวจค้นหา 
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน ตามความสมัครใจให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้

เรื่อง สิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและความหมาย
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม จากใบความรู้ หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติมจากห้องสมุด 
และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ อินเตอร์เน็ต แล้วน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาอภิปรายร่วมกันในกลุ่ม 

 2. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
ขั้นที่ 3   อธิบายความรู้ 
 1. สมาชิกแต่ละกลุ่มน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรื่อง สิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย ตาม

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและความหมายของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มา
อภิปรายให้กลุ่มอ่ืนๆ ฟัง ในประเด็นต่อไปนี้ 

  1)  สิทธิของประชาชนชาวไทยตามกฎหมาย 
  2)  เสรีภาพของประชาชนชาวไทย 
  3)  ผลดีของการเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น 
  4)  ผลเสียของการไม่เคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อ่ืน 
  ๕) การกระท าท่ีเป็นประโยชน์ส่วนตน 
  ๖) การกระท าท่ีเป็นประโยชน์ส่วนรวม 
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปความรู้ที่ได้ฟัง โดยจัดท าเป็นแผนผังมโนทัศน์ 
ขั้นที่ 4   ขยายความเข้าใจ 
 1. สมาชิกในกลุ่มร่วมกันท าใบงานที่ 1เรื่อง สิทธิและเสรีภาพและการกระท าที่เป็นประโยชน์ส่วนตน 

การกระท าท่ีเป็นประโยชน์ส่วนรวม 
 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท ากิจกรรมตามตัวชี้วัด 
 
 
ขั้นที่ 5   ตรวจสอบผล 
 1. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยค าตอบในใบงานที่ 1.1 โดยให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มเป็นผู้ตรวจสอบ

ความถูกต้อง 
 2. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหาข่าวเกี่ยวกับบุคคลที่มีการกระท าที่สอดคล้องกับการปฏิบัติ

ตนตามสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในด้านผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนตน 
4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1) ห้องสมุด 
 2) อินเตอร์เน็ต 
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5. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 
๑. ตรวจใบงานที่ 1 
๒. สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
๓. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
๔. สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน 
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

 ๑. ตรวจใบงานที่ 1                                                                                                   
 ๒. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล                                                                      
 ๓. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม                                                                             
 ๔. แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
๑. ตรวจใบงานที่ 1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
๒. สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
๓. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
๔. สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
 

6. บันทึกหลังสอน 
 ............................................................................................................................. ............................ 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .................................................................... ......................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
(.................................................) 

7. ภาคผนวก 
- ใบความรู้ 
- ใบงาน 
- แบบสังเกต 
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ใบงานที่ ๑ 
สิทธิและเสรีภาพและผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อความต่อไปนี้ว่า ข้อใดเป็นสิทธิ เสรีภาพ ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วรวม  
 1. ปัจจุบันนี้ทุกคนสามารถเข้าใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์ค 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ต ารวจเข้าตรวจค้นบ้านโดยไม่มีหมายค้น 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. วิภาภูมิใจมากท่ีสามารถซื้อสมาร์ทโฟนด้วยเงินของตนเอง 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4. สรยุทธน ารถยนต์ส่วนตัวไปล้างที่ท างานในวันหยุด 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5. ตูน บอดี้สแลมท าโครงการก้าวคนละก้าวโดยการวิ่งจากเบตงถึงแม่สาย ระยะทาง ๒,๑๙๑ 
กิโลเมตรเพ่ือ ๑๑ โรงพยาบาลทั่วประเทศ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 6. นักเรียนรวมตัวกันในวันหยุดไปท าความสะอาดศาลากลางหมู่บ้าน 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 7. บุญมาเปิดร้านอาหารตามสั่งบนฟุตบาทหน้าบ้านตัวเอง 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 8. เด่นถมที่ทับท่ีคนอ่ืนเพราะที่ข้างๆไม่มีคนท าประโยชน์ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 9.หมู่บ้านเวียงทองมีทั้งชาวบ้านที่นับถือพระพุทธศาสนา และศาสนาอิสลาม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 10. ทุกคนสามารถเดินทางไปทั่วประเทศไทย 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

กลุ่มท่ี…….......... 
ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตการท างานของผู้เรียน  โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

 
พฤติกรรม ความสนใจ 

ในการเรียน 
การมีส่วน 
ร่วมแสดง 
ความคิด 

เห็นในการ 
อภิปราย 

การรับฟัง 
ความคิด 
เห็นของผู้ 

อ่ืน 

การตอบ 
ค าถาม 

ความรับผิด 
ชอบต่องาน 
ที่ได้รับมอบ 

หมาย 

รวม 
คะแน

น 

ชื่อ-สกุล 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 10 
1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 

10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 

เกณฑ์การประเมิน 

 ให้คะแนน 0-4 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
 ให้คะแนน 5-7 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 ให้คะแนน 8-10 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 

ลงชื่อ……………………………………………………  
(…………………………………………………..) 

ผู้ประเมิน 
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ใบความรู้ที่ 2  
เรื่อง สิทธิและเสรีภาพและผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

 ความหมายของสิทธิ  
สิทธิ หมายถึง สิ่งที่ไม่มีรูปร่างซึ่งมีอยู่ในตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิดหรือเกิดขึ้นโดยกฎหมาย เพ่ือ  
ให้มนุษย์ได้รับประโยชน์ และมนุษย์จะเป็นผู้เลือกใช้สิ่งนั้นเองโดยไม่มีผู้ใดบังคับได้ เช่น สิทธิในการกิน  
การนอน แต่สิทธิบางอย่างมนุษย์ได้รับโดยกฎหมายก าหนดให้มี เช่น สิทธิในการมี การใช้ทรัพย์สิน สิทธิ  
ในการร้องทุกข์เมื่อตนถูกกระท าละเมิดกฎหมาย เป็นต้น 
 แนวทางการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ  
1. เคารพสิทธิของกันและกัน โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น เช่น สิทธิ เสรีภาพ  
ในชีวิตและร่างกาย สิทธิในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และความเป็นส่วนตัว เป็นต้น  
2. รู้จักใช้สิทธิของตนเองและแนะน าให้ผู้อ่ืนรู้จักใช้และรักษาสิทธิของตนเอง เช่น  
การรักษาสิทธิในการเลือกตั้งเพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองและป้องกันไม่ให้มีการซื้อสิทธิขายเสียง  
3. รณรงค์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และปลูกฝังแนวความคิดเรื่องสิทธิ  
มนุษยชนให้แก่ชุมชนหรือสังคมตามสถานภาพและบทบาทที่ตนพึงกระท าได้ เช่น ให้ความรู้กับสมาชิก  
ครอบครัว จากนั้นจึงค่อย ๆ ขยายไปยังสถาบันอ่ืน ๆ ในสังคม เช่น สถานศึกษา เป็นต้น  
4. ร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เช่น  
การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเป็นอาสาสมัคร  
ช่วยเหลืองานขององค์กรที่ปฏิบัติงานในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เป็นต้น  
5. การปฏิบัติตามหน้าที่ของชาวไทยตามที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น การเสียภาษีให้รัฐเพ่ือน าเงินนั้นมา
ใช้พัฒนาประเทศ การเข้ารับราชการทหารเพ่ือเป็นกาลังส าคัญในการป้องกันประเทศ หรือการออกไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งเพ่ือให้ได้คนดีเข้าไปบริหารบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นต้น  
6. ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ สามารถท าได้โดยการให้ความ
ช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวสารการทุจริตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ แก่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือให้ความร่วมมือในการด าเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะ
เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งประจ าเขตเป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 75 - 
 

 
 

ใบความรู้ที่ 3 
เรื่อง หน้าที ่และเสรีภาพ 

ความหมายของหน้าที่  
 หน้าที ่หมายถึง การกระท าหรือการละเว้นการกระท าเพ่ือประโยชน์โดยตรงของการมีสิทธิหน้าที่เป็น
สิ่งที่บังคับให้มนุษย์ในสังคมต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางสังคมหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไว้จะไม่ปฏิบัติตาม
ไม่ได้ ส่วนสิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่มนุษย์มีอยู่แต่จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้  
  แนวทางการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ  
1. เคารพสิทธิของกันและกัน โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น เช่น สิทธิ เสรีภาพ ในชีวิตและร่างกาย สิทธิ
ในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และความเป็นส่วนตัว เป็นต้น  
2. รู้จักใช้สิทธิของตนเองและแนะน าให้ผู้อ่ืนรู้จักใช้และรักษาสิทธิของตนเอง เช่น การรักษาสิทธิในการ
เลือกตั้งเพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองและป้องกันไม่ให้มีการซื้อสิทธิขายเสียง  
3. รณรงค์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และปลูกฝังแนวความคิดเรื่องสิทธิ มนุษยชนให้แก่ชุมชนหรือ
สังคมตามสถานภาพและบทบาทท่ีตนพึงกระท าได้ เช่น ให้ความรู้กับสมาชิกครอบครัว จากนั้นจึงค่อย ๆ ขยาย
ไปยังสถาบันอ่ืน ๆ ในสังคม เช่น สถานศึกษา เป็นต้น  
4. ร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เช่น การให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเป็นอาสาสมัคร ช่วยเหลืองานขององค์กรที่
ปฏิบัติงานในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เป็นต้น  
5. การปฏิบัติตามหน้าที่ของชาวไทยตามที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น การเสีย ภาษีให้รัฐเพ่ือน าเงินนั้นมา
ใช้พัฒนาประเทศ การเข้ารับราชการทหารเพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการป้องกัน ประเทศ หรือการออกไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งเพ่ือให้ได้คนดีเข้าไปบริหารบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้า เป็นต้น  
6. ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ สามารถ ท าได้โดยการให้ความ
ช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวสารการทุจริตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ แก่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือให้ความร่วมมือในการด าเนินงานของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะ
เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งประจ าเขตเป็นต้น  
 
ความหมายของเสรีภาพ  
 เสรีภาพ หมายถึง การใช้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่าง  
อิสระ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่กระทบต่อสิทธิของผู้อื่น ซึ่งหากผู้ใดใช้สิทธิเสรีภาพเกินขอบเขตจนก่อความ  
เดือดร้อนต่อผู้อ่ืน ถือเป็นการกระท าเกินเสรีภาพของตนก็ย่อมถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย  
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ใบความรู้ที่ 4 
 เรื่องหน้าที่  

1. ความหมายของหน้าที่  
 หน้าที ่หมายถึง การกระทาหรือการละเว้นการกระท าเพ่ือประโยชน์โดยตรงของการมีสิทธิ หน้าที่เป็น
สิ่งที่บังคับให้มนุษย์ในสังคมต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางสังคมหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ จะไม่ปฏิบัติตาม
ไม่ได้ ส่วนสิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่มนุษย์มีอยู่แต่จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้  
2. หน้าที่พลเมืองดีตามรัฐธรรมนูญ  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ก าหนดหน้าที่ของประชาชนชาวไทยไว้ดังนี้  
 2.1 บุคคลมีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2.2 บุคคลมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย  
 2.3 บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง บุคคลซึ่งไม่ไปเลือกตั้งโดยไม่แจ้งเหตุผลอันสมควรย่อมเสียสิทธิ
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้  
 2.4 บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ รับราชการทหาร  
 2.5 บุคคลมีหน้าที่เสียภาษีให้รัฐ  
 2.6. บุคคลมีหน้าที่ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม ปกป้องและสืบสานวัฒนธรรม ของชาติ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 2.7. บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการ ส่วน
ท้องถิ่น มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมอ านวยความสะดวก และ
ให้บริการแก่ประชาชน  
3. แนวทางการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ  
 3.1 เคารพสิทธิของกันและกัน โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น เช่น สิทธ ิเสรีภาพ  
ในชีวิตและร่างกาย สิทธิในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และความเป็นส่วนตัว เป็นต้น  
 3.2 รู้จักใช้สิทธิของตนเองและแนะน าให้ผู้อื่นรู้จักใช้และรักษาสิทธิของตนเอง เช่น การรักษาสิทธิใน
การเลือกตั้งเพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองและป้องกันไม่ให้มีการซื้อสิทธิขายเสียง  
 3.3 รณรงค์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และปลูกฝังแนวความคิดเรื่องสิทธิ มนุษยชนให้แก่
ชุมชนหรือสังคมตามสถานภาพและบทบาทที่ตนพึงกระทาได้ เช่น ให้ความรู้กับสมาชิก ครอบครัว จากนั้นจึง
ค่อย ๆ ขยายไปยังสถาบันอื่น ๆ ในสังคม เช่น สถานศึกษา เป็นต้น  
 3.4 ร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เช่น การให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเป็นอาสาสมัคร ช่วยเหลืองานขององค์กรที่
ปฏิบัติงานในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เป็นต้น  
 3.5 การปฏิบัติตามหน้าที่ของชาวไทยตามท่ีได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น การเสีย ภาษีให้รัฐเพ่ือ
นาเงินนั้นมาใช้พัฒนาประเทศ การเข้ารับราชการทหารเพ่ือเป็นกาลังส าคัญในการป้องกันประเทศ หรือการ
ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพ่ือให้ได้คนดีเข้าไปบริหารบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้า เป็นต้น  
 3.6 ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ สามารถ ท าได้โดยการให้
ความช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวสารการทุจริตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ แก่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือให้ความร่วมมือในการด าเนินงานของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะ
เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งประจ าเขต เป็นต้น  
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ใบความรู้ที่ 5  
เรื่องเสรีภาพ 

1. ความหมายของเสรีภาพ  
 เสรีภาพ หมายถึง การใช้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่าง อิสระ แต่
ทั้งนี้จะต้องไม่กระทบต่อสิทธิของผู้อ่ืน ซึ่งหากผู้ใดใช้สิทธิเสรีภาพเกินขอบเขตจนก่อความเดือดร้อนต่อผู้อื่น ถือ
เป็นการกระท าเกินเสรีภาพของตนก็ย่อมถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย  
2. เสรีภาพพลเมืองดีตามรัฐธรรมนูญ  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ก าหนด เสรีภาพของประชาชนชาวไทยไว้ดังนี้  
 2.1 เสรีภาพในเคหสถาน ชาวไทยทุกคนย่อมไดร้ับความคุ้ม ครองในการอาศัยและครอบครอง
เคหสถานโดยปกติสุข การเข้าไปในเคหสถานของผู้อื่นโดยปราศจากการยินยอมของผู้ครอบครอง หรือ การเข้า
ไปตรวจค้นเคหสถานโดยไม่มีหมายค้นจากศาลย่อมท าไม่ได้  
 2.2 เสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถ่ินที่อยู่ การเนรเทศบุคคลผู้มีสัญชาติไทยออก นอก
ราชอาณาจักรหรือห้ามมิให้บุคคลผู้มีสัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักรจะกระท ามิได้  
 2.3 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านการพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณาและ การสื่อ
ความหมายโดยวิธีอ่ืนจะจ ากัดแก่บุคคลชาวไทยมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 
 2.4 เสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางท่ีชอบด้วยกฎหมาย การตรวจ การกัก หรือการ เปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งการกระท าต่าง ๆ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลนั้นจะกระท ามิได้  
 2.5 เสรีภาพในการนับถือศาสนา นิกาย ลัทธิ ความเชื่อทางศาสนา และเสรีภาพในการ ประกอบ
พิธีกรรมตามความเชื่อของตน โดยไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมือง และไม่ขัดต่อความสงบ เรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ย่อมเป็นเสรีภาพของประชาชน  
 2.6 เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ การจ ากัดเสรีภาพดังกล่าว จะกระท าไม่ได้ เว้น
แต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติของกฎหมายเพ่ือคุ้มครองประชาชนที่จะใช้ ที่สาธารณะหรือเพ่ือรักษาความ
สงบเรียบร้อยเมื่อประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือระหว่างประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉิน หรือประกาศใช้กฎ
อัยการศึก  
 2.7 เสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นสมาคม สหพันธ์ องค์กร องคเ์อกชน หรือหมู่คณะอ่ืน การจ ากัด
เสรีภาพต่าง ๆ เหล่านี้จะกระท ามิได้ เว้นแต่อาศัยอ านาจกฎหมายเฉพาะเพ่ือคุ้มครอง ประโยชน์ส่วนรวมของ
ประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือป้องกันการผูกขาดในทางเศรษฐกิจ  
 2.8 เสรีภาพในการรวมตัวจัดตั้งพรรคการเมือง เพ่ือด าเนินกิจกรรมทางการเมืองตามวิถีทาง การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2.9 เสรีภาพในการประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม การจ ากัด เสรีภาพดังกล่าว
จะทาได้โดยอาศัยกฎหมายเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจ ของประเทศ และเพ่ือ
ป้องกันการผูกขาดหรือขจัดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้า 
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ใบความรู้ที่ 6  
เรื่องประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 

 
 ผลประโยชน์มี ๒ อย่าง คือ ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ถ้าเราจะคิดถึงประโยชน์เพียงแง่
เดียว คือ ประโยชน์ของเราส่วนตัว ต่างคนต่างก็ต้องการประโยชน์ส่วนตัว แล้วจะเป็นประโยชน์ส่วนรวมได้
อย่างไร 
            เพราะฉะนั้นประโยชน์ของส่วนตัวกับประโยชน์ของส่วนรวมก็จะต้องสอดคล้องกัน คือ ประโยชน์
ของเราก็จะต้องเกี่ยวข้องกับประโยชน์ของคนอื่นด้วย ไม่ใช่ว่าเราได้ประโยชน์แล้วคนอ่ืนเสียประโยชน์ แล้ว
ประโยชน์ส่วนรวมเสียไป แล้วจะท าให้เรานั้นได้ประโยชน์อยู่คนเดียวนั้น เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ 
            เพราะฉะนั้นประโยชน์ที่แท้จริง คือ ประโยชน์ส่วนรวมก็ต้องมาจากประโยชน์ส่วนตัวของแต่ละคน
ด้วย ถ้าแต่ละคนได้รับประโยชน์ส่วนตัวหมดทุกคน ก็ท าให้ส่วนรวมได้รับประโยชน์นั้นด้วย ถ้าประโยชน์
ส่วนตัวนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
            เพราะฉะนั้นก่อนอ่ืนต้องเข้าใจว่า ประโยชน์ของเราส่วนตัวท าให้ส่วนรวมได้ประโยชน์หรือเปล่า หรือ
ถ้าประโยชน์ส่วนตัวของเรานั้น ไม่ท าให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมเลย อันนั้นก็ไม่มีทางส าเร็จได้ แต่ถ้า
ประโยชน์ของเราซึ่งเป็นส่วนตัว เป็นประโยชน์ของส่วนรวมด้วย ต่างคนต่างช่วยกัน ท าให้ได้ทั้งประโยชน์
ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตัวด้วย อันนั้นก็จะได้ประโยชน์ทั้ง ๒ ฝ่าย 
            แต่ก่อนที่จะถึงขั้นนี้ได้ ก็จะต้องมีความขัดแย้งหรือมีปัญหา เพราะว่าคนเราคิดไม่เหมือนกัน 
เพราะฉะนั้นก่อนอ่ืนก็จะต้องเริ่มด้วย มีความจริงใจต่อประโยชน์ส่วนรวม เมื่อมีความจริงใจต่อประโยชน์
ส่วนรวม ก็รับฟังความเห็นของคนอ่ืน ไม่ใช่ความเห็นของตนเองเท่านั้น เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมจริงๆ 
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ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย  ในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

ยื่นตรงเคารพธง
ชาติ ร้องเพลง
ชาติและอธิบาย
ความหมายของ
เพลงชาติได้ 

ปฏิบัติตามสิทธิ
และหน้าที่

พลเมืองดีของชาติ 

รวม
คะแนน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 6   
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 
 
 

        (ลงชื่อ)...................................ครูผู้ประเมิน 

(…………………………………………………) 

                                                                  ............../................./............. 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
“รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

“ซื่อสัตย์สุจริต” 
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ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย  ในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 
ให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง
และเป็นจริง 

ไม่ถือเอาสิ่งของ
หรือผลงานคนอ่ืน
มาเป็นของตนเอง 

รวม
คะแนน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐    
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 
 
 

        (ลงชื่อ)...................................ครูผู้ประเมิน 

(…………………………………………………) 

                                                                  ............../................./............. 
 

แบบสังเกตพฤตกิรรม 
“ซื่อสัตย์สุจริต” 

“ซื่อสัตย์สุจริต” 
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แบบสังเกตพฤติกรรม 
“ใฝ่เรียนรู้” 

 
ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน 

เลขที่ ชื่อ-สกุล ตั้งใจเรียน 

 

 

เอาใจใส่และ
มีความเพียร
พยามในการ
เรียนรู้ 

สนใจเข้าร่วม
กิจกรรม
เรียนรู้ต่างๆ 

รวม
คะแ
นน 

ผลการ
ประเมิน 

  3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 9 ผ่า
น 

ไม่
ผ่า
น 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

     

        (ลงชื่อ)...................................ครูผู้ประเมิน 

(…………………………………………………) 

                                                                  ............../................./............. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๑ ช่ือหน่วย  การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  6 เรื่องการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม (ชุมชน สังคม)  
เวลา ๑ ชัว่โมง 

1. ผลการเรียนรู้  
1.16 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์

ส่วนรวม 
1.17 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
1.18 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
2.2 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
2.3 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

3. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 
 นักเรียนสามารถใช้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการ
อธิบายรูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานในลักษณะการจัดป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตระหนัก
ถึงความร้ายแรงของการทุจริต และมีจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีป้องกันและต่อต้านการทุจริต เป็น
ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต การมีจิตสาธารณะ มีความเป็นธรรมทางสังคม แสดงออกทางการกระท า
อย่างรับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง 
 1)  ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest) 
 2) ความสัมพันธ์ระหว่าง “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม” 
“จริยธรรม” และ “การทุจริต 
 3) รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 1) ความสามารถในการสื่อสาร  
        1) ทักษะการวิเคราะห์ 2)  ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ 3)  ทักษะการน าความรู้
ไปใช้ 
 2) ความสามารถในการคิด 
     (วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป) 
 3) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
 1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน  มีจิตสาธารณะ มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
 3) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
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 5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
 6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
 7) เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
 8) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
 9) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 10) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่าย
จ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเม่ือมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 11) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
 ๑๒) กระท าอย่างรับผิดชอบ 
 ๑๓) มีความเป็นธรรมในสังคม 

4. กิจกรรมการเรียนรู้  
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้ วิธีสอนแบบ  สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ 
 1. ครูน าวีดีโอข่าวและสื่อการสอนประกอบค าบรรยาย(ppt)ท่ีเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์

ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมาให้นักเรียนดูและช่วยกันวิเคราะห์หัวข้อข่าวว่า การกระท าใดเป็น
การกระท าท่ีเป็นผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ต่อส่วนรวมและขัดกันอย่างไร โดยการ
จัดการเรียนการสอนโดยการบรรยาย ฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และศึกษากรณีตัวอย่างของปัญหาที่เกิดข้ึน 

  1)  ข่าวคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ วชิรพยาบาลโดยฟ้องฐานเป็นเจ้าพนักงานปฎิบัติหน้าที่
โดยทุจริต น าทรัพย์สินของหลวงไปใช้ส่วนตัว  

 2. นักเรียนแต่ละคนจะแสดงความคิดเห็นพร้อมอธิบายเหตุผลแตกต่างกันไป ครูร่วมอภิปรายว่าเป็น
การใช้อ านาจหน้าที่ที่ผิด 

 ๒. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม(ชุมชน 
สังคม) 

 3. ครูอธิบายให้นักเรียนรู้ ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
กับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest) พร้อมทั้งเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจถึงรูปแบบและ
ความสัมพันธ์ระหว่าง “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม” “จริยธรรม” 
และ “การทุจริตของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 

   
 ขั้นที่ ๒ ส ารวจค้นหา 
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน ตามความสมัครใจให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้

เรื่อง รูปแบบและความสัมพันธ์ระหว่าง “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวม” “จริยธรรม” และ “การทุจริตของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวม 

 จากใบความรู้และหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติมจากห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ อินเตอร์เน็ต 
แล้วน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาอภิปรายในชั้นเรียนร่วมกัน 
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 2. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
ขั้นที่ 3   อธิบายความรู้ 
 1. สมาชิกแต่ละกลุ่มน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรื่อง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ

ประโยชน์ส่วนรวม(ชุมชน สังคม) มาอธิบายให้สมาชิกคนอ่ืนๆ ภายในกลุ่มฟัง ในประเด็นต่อไปนี้ 
  ๑) ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์

ส่วนรวม (Conflict of interest) 
  2) ความสัมพันธ์ระหว่าง “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม” 

“จริยธรรม” และ “การทุจริต 
  3) รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
  ๔) การกระท าท่ีเป็นประโยชน์ส่วนตน 
  ๕) การกระท าท่ีเป็นประโยชน์ส่วนรวม 
 2. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด   
ขั้นที่ 4   ขยายความเข้าใจ 
 1. สมาชิกในกลุ่มร่วมกันท าใบงานที่ ๑ เรื่อง ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว่าง

ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest) 
 2) สมาชิกในกลุ่มร่วมกันท าใบงานที่ ๒ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง “การขัดกันระหว่างประโยชน์

ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม” “จริยธรรม” และ “การทุจริต 
 3) สมาชิกในกลุ่มร่วมกันท าใบงานที่ ๓ เรื่องรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ

ประโยชน์ส่วนรวม 
 2. สมาชิกในกลุ่มร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขค าตอบในใบงานที่ 1-๓ 
 3.   นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด   
ขั้นที่ 5   ตรวจสอบผล 
 1. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยค าตอบในใบงานที่ ที่ 1-๓โดยให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มเป็นผู้

ตรวจสอบความถูกต้อง 
 2. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหาข่าวเกี่ยวกับบุคคลที่มีการกระท าที่สอดคล้องกับการปฏิบัติ

ตนตามสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทยผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์สว่นตน 
4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1) เอกสารประกอบค าบรรยาย(ppt) 
 ๒) วีดีโอ เรื่องMOST –The Bridge v.2 ไทย  
 ๓) Paoboonjin (รับทรัพย์สิน+เป็นคู่สัญญา)  
 ๔) ข่าวตะลึงเบญจมฯเมือนคอนขึ้นป้ายยกเลิกเด็กฝากเข้าเรียน/ข่าวจากเว็บ DMCTODAY 
 ๕) วีดีโอรู้ทันการโกง ตอนผลประโยชน์ทับซ้อน ภัยเงียบท าลายชาติ/สถาบันพระปกเกล้า 
 

5. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 
 ๑. ตรวจใบงาน ที่ 1-๓ 
 ๒. สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
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 ๓. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 ๔. สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน 
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

  ๑.ตรวจใบงานที่ 1-๓                                                                                                                                                                                                                                   
  ๒. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล                                                                      
  ๓. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม                                                                             
  ๔. แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
 ๑. ตรวจใบงานที่ 1-๓  ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
 ๒. ตรวจแบบบันทึกการอ่าน  ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
 ๓. สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล  ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
 ๔. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
 ๕. สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน  ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
6. บันทึกหลังสอน 

 ......................................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
..................................................................................................................................................... ...................... 
..................................................................................................................................... ...................................... 

 
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

(.................................................) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๘๖ - 
 

 

ใบงานที่ ๑ 

 เรื่อง ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict of interest)  

ค าชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามโดยศึกษาหาค าตอบจากใบความรู้แล้วให้
นักเรียนน ามาเขียนเป็นแผนผังความคิด(Mind Mapping) 
 1. ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
  

(Mind Mapping) 
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ใบงานที่ ๒ 
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม” “จริยธรรม” และ 
“การทุจริต 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามโดยศึกษาหาค าตอบจากใบความรู้แล้วให้
นักเรียนน ามาเขียนเป็นแผนผังความคิด(Mind Mapping) 
 ๑. ความหมายของความสัมพันธ์ระหว่าง “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวม”คืออะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ๒. ความสัมพันธ์ระหว่าง “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม” “จริยธรรม” 
และ “การทุจริต สัมพันธ์กันอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 (Mind Mapping) 
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ใบงานที่ ๓ 
เรื่องรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามโดยศึกษาหาค าตอบจากใบความรู้แล้วให้
นักเรียนน ามาเขียนเป็นแผนผังความคิด(Mind Mapping) 
 
๑.  รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมีกี่รูปแบบ 
๒.   การแก้ทุจริตมีวิธีการคิดแยกแยะและปรับวิธีคิดอย่างไร 
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(Mind Mapping) 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

กลุ่มท่ี…….......... 
ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตการท างานของผู้เรียน  โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

 
พฤติกรรม ความสนใจ 

ในการเรียน 
การมีส่วน 
ร่วมแสดง 
ความคิด 

เห็นในการ 
อภิปราย 

การรับฟัง 
ความคิด 
เห็นของผู้ 

อ่ืน 

การตอบ 
ค าถาม 

ความรับผิด 
ชอบต่องาน 
ที่ได้รับมอบ 

หมาย 

รวม 
คะแน

น 

ชื่อ-สกุล 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 10 
1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 

10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 

เกณฑ์การประเมิน 

 ให้คะแนน 0-4 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
 ให้คะแนน 5-7 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 ให้คะแนน 8-10 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 
 

ลงชื่อ…………………………………………………… 
(…………………………………………………..) 

ผู้ประเมิน  
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ใบความรู้ที่ ๑ 
 เรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

สาเหตุของการทุจริตและทิศทางการป้องกันการทุจริตในประเทศไทย 
 การทุจริตเป็นหนึ่งในประเด็นที่ทั่วโลกแสดงความกังวล อันเนื่องมาจากเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน 
ยากต่อการจัดการและเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน เป็นที่ยอมรับกันว่าการทุจริตนั้นมีความเป็นสากล เพราะมี
การทุจริตเกิดขึ้นในทุกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่ก าลังพัฒนา การทุจริต
เกิดข้ึนทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน หรือแม้กระทั่งในองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไรหรือองค์กรเพื่อการกุศล ใน
ปัจจุบันการกล่าวหาและการฟ้องร้องคดี การทุจริตยังมีบทบาทส าคัญในด้านการเมืองมากกว่าช่วงที่ผ่านมา 
รัฐบาลในหลาย ประเทศมีผลการปฏิบัติงานที่ไม่โปร่งใสเท่าที่ควร องค์กรระดับโลก หลายองค์กรเสื่อมเสีย
ชื่อเสียง เนื่องมาจากเหตุผลด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนทั่วทั้งโลกต่างเฝ้ารอที่จะได้น าเสนอข่าวอื้อฉาวและ
การประพฤติผิดจริยธรรมด้านการทุจริต โดยเฉพาะบุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งระดับสูงต่างถูกเฝ้าจับจ้องว่าจะถูก
สอบสวนเมื่อใด อาจกล่าวได้ว่าการทุจริตเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่จะขัดขวางการพัฒนาประเทศให้เป็น
รัฐสมัยใหม่ ซึ่งต่างเป็นที่ทราบกันดีว่าการทุจริตควรเป็นประเด็นแรก ๆ ที่ควรให้ความส าคัญในวาระของการ
พัฒนาประเทศของทุกประเทศ เห็นได้ชัดว่าการทุจริตส่งผลกระทบอย่างมากกับการพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ก าลังพัฒนา เช่นเดียวกันกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็มีความ
กังวลในปัญหาการทุจริตด้วยเช่นเดียวกัน โดยเห็นพ้องต้องกันว่าการทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ที่ก าลังขัดขวางการ
พัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ให้ก้าวไปสู่รัฐสมัยใหม่ และควรเป็นปัญหาที่ควรจะต้องรีบแก้ไขโดยเร็ว
ที่สุดการทุจริตนั้นอาจเกิดขึ้นได้ในประเทศท่ีมีสถานการณ์ ดังต่อไปนี้ 1) มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อก าหนด
จ านวนมากที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางธุรกิจ ซึ่งจะเป็นโอกาสที่จะท าให้เกิดเศรษฐผล หรือมูลค่าเพ่ิม
หรือก าไรส่วนเกินทางเศรษฐกิจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมาตรการหรือข้อก าหนดดังกล่าวมีความซับซ้อน 
คลุมเครือ เลือกปฏิบัติ เป็นความลับหรือไม่โปร่งใส 2) เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจมีสิทธิ์ขาดในการใช้ดุลยพินิจ ซึ่ง
ให้อิสระในการเลือกปฏิบัติเป็นอย่างมากว่าจะเลือกใช้อ านาจใด กับใครก็ได้ 3) ไม่มีกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ
หรือองค์กรที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลและจัดการต่อการกระท าใด ๆ ของเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ประเทศที่ก าลังพัฒนา การทุจริตมีแนวโน้มที่จะเกิดข้ึนได้อย่างมาก โดยไม่ใช่เพียงเพราะว่าลักษณะประชากร
นั้นแตกต่างจากภูมิภาคอ่ืนที่พัฒนาแล้ว หากแต่เป็นเพราะกลุ่มประเทศที่ก าลังพัฒนานั้นมีปัจจัยภายในต่างๆ 
ที่เอ้ือหรือสนับสนุนต่อการเกิดการทุจริต อาทิ 1) แรงขับเคลื่อนที่อยากมีรายได้ เป็นจ านวนมากอันเป็นผล
เนื่องมาจากความจน ค่าแรงในอัตราที่ต่ า หรือมีสภาวะความเสี่ยงสูงในด้านต่าง ๆ เช่น ความเจ็บป่วย 
อุบัติเหตุ หรือการว่างงาน 2) มีสถานการณ์หรือโอกาสที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตได้เป็นจ านวนมาก และมี
กฎระเบียบต่างๆ ที่อาจน าไปสู่การทุจริต 3) การออกกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่ไม่เข้มแข็ง 4) 
กฎหมายและประมวลจริยธรรมไม่ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย 5) ประชากรในประเทศยังคงจ าเป็นต้องพ่ึงพา
ทรัพยากรธรรมชาติอยู่เป็นจ านวนมาก 6) ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง และเจตจ านงทางการเมืองที่ไม่
เข้มแข็ง ปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าว จะน าไปสู่การทุจริต ไม่ว่าจะเป็นทุจริตระดับบนหรือระดับล่างก็ตาม ซึ่งผลที่
ตามมาอย่างเห็นได้ชัดเจนมีด้วยกันหลายประการ เช่น การทุจริตท าให้ภาพลักษณ์ของประเทศด้านความ
โปร่งใสนั้นเลวร้ายลง การลงทุนในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนักลงทุนต่างชาติลดน้อยลง ส่งผลกระทบ
ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจลดน้อยลงไปด้วยเช่นกัน หรือการทุจริตท าให้เกิดช่องว่างของความไม่เท่าเทียม
ที่กว้างข้ึนของประชากรในประเทศหรืออีกนัยหนึ่งคือระดับความจนนั้นเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่กลุ่มคนรวย
กระจุกตัวอยู่เพียงกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มเดียว นอกจากนี้ การทุจริตยังท าให้การสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภค
ต่าง ๆ ของประเทศนั้นลดลงทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งยังอาจน าพาประเทศไปสู่วิกฤติทางการ



- ๙๓ - 
 

 

เงินที่ร้ายแรงได้อีกด้วย การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด (ParadigmShift) จึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างมาก ต่อการ
ด าเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริต ตามค าปราศรัยของประธานที่ได้กล่าวต่อที่ประชุมองค์การ
สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2558 ว่า“การทจุริตเป็นหนึ่งในความท้าทายที่มี
ความส าคัญมากในศตวรรษท่ี 21 ผู้น าโลกควรจะเพ่ิมความพยายามขึ้นเป็นสองเท่าท่ีจะสร้างเครื่องมือที่มี
ความเข้มแข็งเพ่ือรื้อระบบการทุจริตที่ซ่อนอยู่ออกให้หมดและน าทรัพย์สินกลับคืนให้กับประเทศ ต้นทางท่ี
ถูกขโมยไป…”ทั้งนี้ 
ไม่เพียงแต่ผู้น าโลกเท่านั้นที่ต้องจริงจังมากข้ึนกับ  การต่อต้านการทุจริตเราทุกคนในฐานะประชากรโลกก็มี
ความจ าเป็นที่จะต้องเอาจริงเอาจังกับการต่อต้านการทุจริตเช่นเดียวกัน โดยทั่วไปอาจมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว  
แต่แท้ที่จริงแล้วการทุจริตนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนในสังคมมาก การเปลี่ยนแปลงระบบวิธีการคิดเป็นเรื่อง
ส าคัญ หรือความสามารถในการการแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์ส่วนรวม เป็นสิ่ง 
จ าเป็นที่จะต้องเกิดข้ึนกับทุกคนในสังคม ต้องมีความตระหนักได้ว่าการกระท าใดเป็นการล่วงล้ า
สาธารณประโยชน์ การกระท าใดเป็นการกระท าที่อาจเกิดการทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และ
ประโยชน์ส่วนรวม ต้องค านึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นอันดับแรกก่อนที่จะค านึงถึงผลประโยชน์ส่วน
ตนหรือพวกพ้อง 
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมาส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค
ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นการทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การ
รับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น     การ
ทุจริตโดยการท าลายระบบการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การกระท าที่เป็น การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตเชิงนโยบาย ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริตโดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือกลไก และก าหนดเป้าหมายส าหรับการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เริ่มตั้งแต่ช่วงปี พ .ศ.2551 จนถึงปัจจุบัน การด าเนินงานได้สร้างความ
ตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน จึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับฐานความคิดและสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วนของสังคม   ส าหรับ
ประเทศไทยได้ก าหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับสถานการณ์
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการประพฤติ
ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ ส านักงาน ป .ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักด้านการ
ด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการท างานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับ
ทุกภาคส่วน ดังนั้น สาระส าคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่
ส านักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้  

1.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
2.  วาระการปฏิรูปที่ 1 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ  
3.  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)   
4.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
5.  โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0)  
6.  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 
2564)  
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 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560ก าหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชนชาว
ไทยว่า“...บุคคลมีหน้าที่ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็นครั้ง
แรกที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน 
นอกจากนี้ ยังก าหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่
ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการ
และกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้ง
กลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน เพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้
เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้าง
ให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพที่ส าคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมาย
บัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจหรือกระท าการโดยมิชอบแทรกแซงการ
ปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และรัฐต้อ ง
จัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความส าคัญ
ต่อการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่
ผ่านมาได้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้น าให้
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการ
แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึง
ได้มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการ
แผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่ก าหนดเอาไว้ 
 วาระการปฏิรูปที่ 1 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูป
แห่งชาติสภาปฏิรูปแห่งชาติในฐานะองค์กรที่มีบทบาทและอ านาจหน้าที่ในการปฏิรูปกลไก และปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ได้มีข้อเสนอเพ่ือปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน เป็นรูปธรรมปฏิบัติได้ 
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและบริบทของสังคมไทย โดยเสนอให้มียุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา 3 
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทย ไม่โกง”เพ่ือปฏิรูปคนให้มีจิตส านึก สร้าง
จิตส านึกท่ีตัวบุคคลรับผิดชอบชั่วดีอะไรควรท า อะไรไม่ควรท า มองว่าการทุจริตเป็นเรื่องน่ารังเกียจเป็นการ
เอาเปรียบสังคมและสังคมไม่ยอมรับ (2) ยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล เพ่ือ
เป็นระบบป้องกันการทุจริต เสมือนการสร้างระบบภูมิต้านทานแก่ทุกภาคส่วนในสังคม (3) ยุทธศาสตร์การ
ปราบปราม เพ่ือปฏิรูประบบและกระบวนการจัดการต่อกรณีการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ ให้สามารถเอาตัว
ผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้ ซึ่งจะท าให้เกิดความเกรงกลัวไม่กล้าที่จะกระท าการทุจริตขึ้นอีกในอนาคต 
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้ก าหนดให้
กฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติมีผลบังคับภายในปี พ .ศ. 2559 หรือภายในรัฐบาลนี้ และก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานน ายุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ แผนพัฒนาด้านต่างๆ มาเป็นแผน
แม่บทหลักในการก าหนดแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นยุทธศาสตร์ที่ยึด
วัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การสร้างความ
โปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน ของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานจะถูกก าหนดจาก
ยุทธศาสตร์ชาติ  
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 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งชาติ วางกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ในระยะ 20 ปี โดยมีกรอบวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” คติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1ความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและ  เท่าเทียมกันทาง
สังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 6การ
ปรับสมดุลและพัฒนา การบริหารจัดการภาครัฐ ในยุทธศาสตร์ที่ 6 ได้ก าหนดกรอบแนวทางที่ส าคัญ 6 
แนวทาง ประกอบด้วย (1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ (2) การพัฒนา
ระบบ การให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ (3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของ
หน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม (4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ (5) การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ (6) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (7) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม 
และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาหน่วยงานภาครัฐและ
บุคลากรที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ก าหนดในยุทธศาสตร์ที่ 
6 การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ใน
ยุทธศาสตร์นี้ ได้ก าหนดกรอบ   แนวทางการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน มุ่งเน้นการ
ส่งเสริม และพัฒนาปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่าทัน
และมีภูมิต้านทาน ต่อโอกาสและการชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบ รวมทั้งสนับสนุนทุกภาคส่วน ในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบรามการ
ทุจริต และมุ่งเน้นให้เกิด    การส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน เพ่ือเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่าง
นักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจออกจากกัน ทั้งนี้ การบริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ 
 โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์ส าคัญ 
คือ (1) การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลก
ในยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน้นการ
พัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ มิติที่หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) 
ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ”์ ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง
แรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งมีความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมที่ดี คือ สังคมที่มี
ความหวัง (Hope) สังคมท่ีเปี่ยมสุข (Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony)  
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ที่
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”(ZeroTolerance& Clean Thailand) 
ก าหนดยุทธศาสตร์หลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการกระบวนการปรับสภาพทางสังคมให้เกิดภาวะ “ไม่ทนต่อการ
ทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ปลูกฝังความ
พอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม ปลูกฝังความคิดแบบ
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ดิจิทัล (Digital Thinking) ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม และ
ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
 สาระส าคัญทั้ง 6 ด้านดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือชี้น าทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้าน
ต่อต้านการทุจริตของประเทศโดยมีส านักงาน ป.ป.ช. เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการงานของภาคส่วนต่าง ๆ 
เข้าด้วยกัน และเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict of interest) 
ค าว่า Conflict of Interest มีผู้ให้ค าแปลเป็นภาษาไทยไว้หลากหลาย เช่น “การขัดกันแห่งผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม” หรือ 
“การขัดกันระหว่างผลประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ส่วนตน” หรือ “ประโยชน์ทับซ้อน” หรือ 
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หรือ “ผลประโยชน์ขัดกัน” หรือบางท่านแปลว่า “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ 
“ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม หรือที่เรียกว่า Conflict of Interest นั้นก็มี
ลักษณะท านองเดียวกันกับกฎศีลธรรม ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี หลักคุณธรรม จริยธรรม กล่าวคือ การ
กระท าใด ๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงไม่ควรจะ
กระท า แต่บุคคลแต่ละคน แต่ละกลุ่ม แต่ละสังคม อาจเห็นว่าเรื่องใดเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
กับประโยชน์ส่วนรวมแตกต่างกันไป หรือเมื่อเห็นว่าเป็นการขัดกันแล้วยังอาจมีระดับของความหนักเบา
แตกต่างกัน อาจเห็นแตกต่างกันว่าเรื่องใดกระท าได้กระท าไม่ได้แตกต่างกันออกไปอีก และในกรณีที่มีการฝ่า
ฝืนบางเรื่องบางคนอาจเห็นว่าไม่เป็นไร เป็นเรื่องเล็กน้อย หรืออาจเห็นเป็นเรื่องใหญ่ ต้องถูกประณาม ต าหนิ 
ติฉนิ นินทา ว่ากล่าว ฯลฯ แตกต่างกันตามสภาพของสังคม 
โดยพื้นฐานแล้ว เรื่องการขัดกันระหว่างประโยชนส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เป็นกฎศีลธรรมประเภท
หนึ่งที่บุคคลไม่พึงละเมิดหรือฝ่าฝืน แต่เนื่องจากมีการฝ่าฝืนกันมากขึ้น และบุคคลผู้ฝ่าฝืนก็ไม่มีความเกรง
กลัวหรือละอายต่อการฝ่าฝืนนั้น สังคมก็ไม่ลงโทษหรือลงโทษไม่เพียงพอที่จะมีผลเป็นการห้ามการกระท า
ดังกล่าว และในที่สุดเพ่ือหยุดยั้งเรื่องดังกล่าวนี้ จึงมีการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์มากขึ้น ๆ และเป็นเรื่องท่ีสังคมให้ความสนใจมากขึ้นตามล าดับ 
 
๑. ความสัมพันธ์ระหว่าง “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม” “จริยธรรม” และ 
“การทุจริต 
 
 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท า
การใด ๆ ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม   แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรม หรือการ
ด าเนินการที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง ท าให้การใช้อ านาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต
ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ  
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 จริยธรรมเป็นกรอบใหญ่ทางสังคมที่เป็นพ้ืนฐานของแนวคิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
ตนกับประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต การกระท าใดที่ผิดต่อกฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
กับประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต ย่อมเป็นความผิดต่อจริยธรรมด้วย แต่ตรงกันข้ามการกระท าใดที่ฝ่าฝืน
จริยธรรมอาจไม่เป็นความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมและการ
ทุจริต เช่น การมีพฤติกรรมส่วนตัวที่ไม่เหมาะสม การมีพฤติกรรมชู้สาว เป็นต้น 

 
 

๒. รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมีได้หลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่เฉพาะใน
รูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินด้วย ทั้งนี้ John Langford และ Kenneth Kernaghan ได้จ าแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น 7 รูปแบบ คือ 
๑) การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) เช่น การรับของขวัญจากบริษัทธุรกิจ บริษัทขายยา
หรืออุปกรณ์การแพทย์สนับสนุนค่าเดินทางให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ไปประชุมเรื่องอาหารและยาที่
ต่างประเทศ หรือหน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้างส านักงานจากธุรกิจที่เป็นลูกค้าของหน่วยงาน หรือ
แม้กระทั่งในการใช้งบประมาณของรัฐเพ่ือจัดซื้อจัดจ้างแล้วเจ้าหน้าที่ได้รับของแถม หรือประโยชน์อ่ืน  
ตอบแทน เป็นต้น 
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๒) การท าธุรกิจกับตนเอง (Self - dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึงสถานการณ์ที่ผู้
ด ารงต าแหน่งสาธารณะ มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานที่ตนสังกัด ตัวอย่างเช่น การใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ท าให้หน่วยงานท าสัญญา ซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเอง หรือจ้างบริษัทของตนเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อ
ที่ดินของตนเองในการจัดสร้างส านักงาน สถานการณ์เช่นนี้เกิดบทบาทที่ขัดแย้ง เช่น เป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
ในเวลาเดียวกัน 
๓) การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post -employment) 
หมายถึงการที่บุคคลลาออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปท างานในบริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจประเภท
เดียวกัน เช่น ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การอาหารและยา ลาออกจากงานราชการและไปท างานใน
บริษัทผลิตหรือขายยา หรือผู้บริหารกระทรวงคมนาคมหลังเกษียณออกไปท างานเป็นผู้บริหารของบริษัท
ธุรกิจสื่อสาร 
๔) การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) ในรูปแบบนี้มีได้หลายลักษณะ เช่น 
ผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจ ที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์การสาธารณะที่ตน
สังกัด หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยอาศัยต าแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการ
ของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ที่ปรึกษาสังกัดอยู่ หรือในกรณีที่เป็นผู้
ตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร ก็รับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ท าบัญชีให้กับบริษัทที่ต้องถูก
ตรวจสอบ 
๕) การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะใช้
ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่ามีการตัดถนนผ่านบริเวณใด ก็จะเข้า
ไปซื้อที่ดินนั้นในนามของภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อขายที่ดินเพ่ือท าโครงการของรัฐก็จะเข้าไปซื้อที่ดิน
นั้นเพื่อเก็งก าไรและขายให้กับรัฐในราคาที่สูงขึ้น 
๖) การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s property for 
private advantage)เช่น การน าเครื่องใช้ส านักงานต่างๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การน ารถยนต์ราชการไปใช้ใน
งานส่วนตัว  
๗) การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork - barreling)เช่น การที่
รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณสาธารณะเพ่ือหาเสียง 
 เมื่อพิจารณา “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
กับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....” ท าให้มีรูปแบบเพิ่มเติมจาก ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอีก 2 กรณี คือ 
๘) การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism)    หรืออาจจะ
เรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ เช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อิทธิพลหรือใช้อ านาจหน้าที่ท าให้หน่วยงานของ
ตนเข้าท าสัญญากับบริษัทของพ่ีน้องของตน 
๙) การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน (influence) 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ใต้บังคับ บัญชาให้
หยุดท าการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน 
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ดังนั้น จึงสามารถสรุปรูปแบบของการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) เป็น 9 รูปแบบ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) 

การท าธุรกิจกับตนเอง (Self – dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) 

การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ หรือหลังเกษียณ  
(Post – employment) 

การท างานพิเศษ  (Outside employment or moonlighting) 

การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) 

การใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว  
(Using your employer’s property for private advantage) 

การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง  
(Pork - barreling) 

การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง 
(Nepotism) 

การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงาน 
ของรัฐอื่น (influence) 
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๓. แก้ “ทุจริต” ต้องคิดแยกแยะปรับวิธีคิด พฤติกรรมเปลี่ยน สังคมเปลี่ยนประเทศชาติเปลี่ยน โลก
เปลี่ยน 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรู้ที่ ๒  
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เรื่องประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
 
 ผลประโยชน์มี ๒ อย่าง คือ ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ถ้าเราจะคิดถึงประโยชน์เพียง
แง่เดียว คือ ประโยชน์ของเราส่วนตัว ต่างคนต่างก็ต้องการประโยชน์ส่วนตัว แล้วจะเป็นประโยชน์ส่วนรวมได้
อย่างไร 
            เพราะฉะนั้นประโยชน์ของส่วนตัวกับประโยชน์ของส่วนรวมก็จะต้องสอดคล้องกัน คือ ประโยชน์
ของเราก็จะต้องเกี่ยวข้องกับประโยชน์ของคนอื่นด้วย ไม่ใช่ว่าเราได้ประโยชน์แล้วคนอ่ืนเสียประโยชน์ แล้ว
ประโยชน์ส่วนรวมเสียไป แล้วจะท าให้เรานั้นได้ประโยชน์อยู่คนเดียวนั้น เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ 
            เพราะฉะนั้นประโยชน์ที่แท้จริง คือ ประโยชน์ส่วนรวมก็ต้องมาจากประโยชน์ส่วนตัวของแต่ละคน
ด้วย ถ้าแต่ละคนได้รับประโยชน์ส่วนตัวหมดทุกคน ก็ท าให้ส่วนรวมได้รับประโยชน์นั้นด้วย ถ้าประโยชน์
ส่วนตัวนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
            เพราะฉะนั้นก่อนอ่ืนต้องเข้าใจว่า ประโยชน์ของเราส่วนตัวท าให้ส่วนรวมได้ประโยชน์หรือเปล่า 
หรือถ้าประโยชน์ส่วนตัวของเรานั้น ไม่ท าให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมเลย อันนั้นก็ไม่มีทางส าเร็จได้ แต่ถ้า
ประโยชน์ของเราซึ่งเป็นส่วนตัว เป็นประโยชน์ของส่วนรวมด้วย ต่างคนต่างช่วยกัน ท าให้ได้ทั้งประโยชน์
ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตัวด้วย อันนั้นก็จะได้ประโยชน์ทั้ง ๒ ฝ่าย 
            แต่ก่อนที่จะถึงขั้นนี้ได้ ก็จะต้องมีความขัดแย้งหรือมีปัญหา เพราะว่าคนเราคิดไม่เหมือนกัน 
เพราะฉะนั้นก่อนอ่ืนก็จะต้องเริ่มด้วย มีความจริงใจต่อประโยชน์ส่วนรวม เมื่อมีความจริงใจต่อประโยชน์
ส่วนรวม ก็รับฟังความเห็นของคนอ่ืน ไม่ใช่ความเห็นของตนเองเท่านั้น เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมจริงๆ 
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ใบความรู้ที่ ๓ 

ตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่างๆ 
 
 
 

 ๑.๑ นายสุจริต ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในวัน
ดังกล่าว นายรวย นายก อบต. ได้มอบงาช้างจ านวนหนึ่งคู่ให้แก่ นายสุจริต เพ่ือเป็นของที่ระลึก นายสุจริตได้
มอบงานช้างดังกล่าวให้หน่วยงานต้นสังกัด ตรวจสอบมูลค่าพร้อมทั้ งด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและ
กฎหมาย แต่ต่อมา นายสุจริต พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สมควรรับงาช้างดังกล่าวไว้ จึงเร่งให้หน่วยงานต้น
สังกัดคืนงาช้างให้แก่นายรวย  
 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
มาตรา 103 ประกอบประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ข้อ 7 ประกอบข้อ 5 (2) ได้ก าหนดว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้ใด ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนที่มิใช่ญาติซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท แล้วประสงค์
จะรับทรัพย์สินนั้นไว้เป็นสิทธิของตน จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินนั้นต่อ
ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือประธานสภาผู้แทนราษฎร 
หรือประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในทันทีที่สามารถกระท าได้ เพ่ือให้วินิจฉัยว่ามี
เหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น รับทรัพย์สินนั้นไว้เป็นสิทธิของ
ตนหรือไม ่
 เมื่อข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ปรากฏว่า เมื่อนายสุจริต ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ได้รับงาช้างแล้ว ได้ส่ งให้
หน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบมูลค่าพร้อมทั้งด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย แต่ต่อมานาย
สุจริต พิจารณาเห็นว่า ไม่สมควรรับงาช้างดังกล่าวไว้ จึงส่งคืนให้นายรวยไป โดยใช้ระยะเวลาในการ
ตรวจสอบระเบียบแนวทางปฏิบัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือความรอบคอบ และส่งคื นงาช้าง แก่นายรวย
ภายใน 3 วัน จากข้อเท็จจริง จึงฟังได้ว่านายสุจริตมิได้มีเจตนาหรือมีความประสงค์ที่จะรับงาช้างนั้นไว้เป็น
สิทธิของตนแต่อย่างใด 
 ๑.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เพ่ือช่วยให้บริษัทเอกชนราย
นั้น ชนะการประมูลรับงานโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ 
 ๑.๓ การที่บริษัทแห่งหนึ่งให้ของขวัญเป็นทองค ามูลค่ามากกว่า 10 บาท แก่เจ้าหน้าที่ในปีที่ผ่านมา 
และปีนี้เจ้าหน้าที่เร่งรัดคืนภาษีให้กับบริษัทนั้นเป็นกรณีพิเศษ โดยลัดคิวให้ก่อนบริษัทอ่ืน ๆ เพราะคาดว่าจะ
ได้รับของขวัญอีก 
 ๑.๔ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไปเป็นคณะกรรมการของบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจและได้รับความ
บันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ จากบริษัทเหล่านั้น ซึ่งมีผลต่อ การให้ค าวินิจฉัยหรือข้อเสนอแนะที่เป็นธรรมหรือ
เป็นไปในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ ต่อบริษัทผู้ให้นั้น ๆ 
 ๑.๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับชุดไม้กอล์ฟจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เมื่อต้องท างานที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทเอกชนแห่งนั้น ก็ช่วยเหลือให้บริษัทนั้นได้รับสัมปทาน เนื่องจากรู้สึกว่าควรตอบแทนที่เคยได้รับ
ของขวัญมา 
 

1. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ 
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 ๒.๑ นิติกร ฝ่ายกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ส านักงานสรรพากรจังหวัดในส่วนภูมิภาคหา
รายได้พิเศษโดยการเป็นตัวแทนขายประกันชีวิตของบริษัทเอกชน ได้อาศัยโอกาสที่ตนปฏิบัติหน้าที่ เร่งรัด
ภาษีอากรค้างผู้ประกอบการรายหนึ่งหาประโยชน์ให้แก่ตนเองด้วยการขายประกันชีวิตให้แก่หุ้นส่วนผู้จัดการ
ของผู้ประกอบการดังกล่าว รวมทั้งพนักงานของผู้ประกอบการนั้นอีกหลายคน ในขณะที่ตนก าลังด าเนินการ
เร่งรัดภาษีอากรค้าง พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเป็นการอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนหา
ประโยชน์ให้แก่ตนเอง เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ตามมาตรา 83 (3) ประกอบมาตรา 84 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 ๒.๒ การที่เจ้าหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท าสัญญาให้หน่วยงานต้นสังกัดซื้อคอมพิวเตอร์
ส านักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง หรือบริษัทท่ีตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ 
 ๒.๓ ผู้บริหารหน่วยงานท าสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัท ซึ่งเป็นของเจ้าหน้าที่หรือ
บริษัทที่ผู้บริหารมีหุ้นส่วนอยู่ 
 ๒.๔ การที่ผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษา หรือเป็นผู้ท าบัญชีให้กับบริษัทที่ต้อง
ถูกตรวจสอบ 
 ๒.๕ ภรรยาอดีตนายกรัฐมนตรี ประมูลซื้อที่ดินย่านถนนรัชดาภิเษกใกล้กับศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย จากกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในการก าดูแลของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย กระทรวงการคลัง โดยอดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งในขณะนั้นด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีในฐานะ
เจ้าพนักงาน      มีหน้าที่ดูแลกิจการของกองทุนฯ ได้ลงนามยินยอมในฐานะคู่สมรสให้ภรรยาประมูลซื้อที่ดิน
และท าสัญญาซื้อขายที่ดิน ส่งผลให้เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาซื้อที่ดินโฉนดแปลงดังกล่าว 
อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย มีความผิดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 100 
(1) 
 

 
 
 ๓.๑ อดีตผู้อ านวยการโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเพ่ิงเกษียณอายุราชการไปท างานเป็นที่ปรึกษาในบริษัท
ผลิตหรือขายยา โดยใช้อิทธิพลจากที่เคยด ารงต าแหน่งในโรงพยาบาลดังกล่าว ให้โรงพยาบาลซื้อยาจาก
บริษัทที่ตนเองเป็นที่ปรึกษาอยู่ พฤติการณ์เช่นนี้มีมูลความผิดทั้งทางวินัยและทางอาญาฐานเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่าตนมีต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่
ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือ
ผู้อื่น ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 
123 
 ๓.๒ การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรด้านเวชภัณฑ์และสุขภาพออกจากราชการไปท างานใน
บริษัทผลิตหรือขายยา 

3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ 

2. การท าธุรกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญา 
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 ๓.๓ การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกษียณแล้วใช้อิทธิพลที่เคยด ารงต าแหน่งใน
หน่วยงานรัฐ รับเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนที่ตนเคยติดต่อประสานงาน โดยอ้างว่าจะได้ติดต่อกับ
หน่วยงานรัฐได้อย่างราบรื่น 
 ๓.๔ การว่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณมาท างานในต าแหน่งเดิมที่หน่วยงานเดิมโดยไม่คุ้มค่ากับภารกิจที่
ได้รับมอบหมาย 
 

 
 
 ๔.๑ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี 6 ส านักงานสรรพากรจังหวัดในส่วนภูมิภาค ได้จัดตั้งบริษัทรับจ้างท า
บัญชีและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับภาษีและมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยรับจ้างท าบัญชีและยื่นแบบ
แสดงรายการให้ผู้เสียภาษีในเขตจังหวัดที่รับราชการอยู่และจังหวัดใกล้เคียง กลับมีพฤติการณ์ช่วยเหลือผู้เสีย
ภาษีให้เสียภาษีน้อยกว่าความเป็นจริง และรับเงินค่าภาษีอากรจากผู้เสียภาษีบางรายแล้ว มิได้น าไปยื่นแบบ
แสดงรายการช าระภาษีให้ พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับกรมสรรพากรว่า
ด้วยจรรยาข้าราชการ กรมสรรพากร พ.ศ. 2559 ข้อ 9 (7) (8) และอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
หาประโยชน์ให้แก่ตนเอง เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามมาตรา 83 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 อีกทั้งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่
ทางราชการโดยร้ายแรง และปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต และยังกระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 
อย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85 (1) และ (4) แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 ๔.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยต าแหน่งหน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ เพ่ือให้
บริษัทเอกชนที่ว่าจ้างนั้นมีความน่าเชื่อถือมากกว่าบริษัทคู่แข่ง 
 ๔.๓ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ท างานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับ
งานพิเศษอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานตามกฎหมาย 
 

 
 
 ๕.๑ นายช่าง 5 แผนกชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ได้น าข้อมูลเลข
หมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470 MHZ และระบบปลดล็อคไปขายให้แก่ผู้อ่ืน จ านวน 40 หมายเลข เพ่ือ
น าไปปรับจูนเข้ากับโทรศัพท์ เคลื่อนที่ที่น าไปใช้รับจ้างให้บริการโทรศัพท์แก่บุคคลทั่วไป คณะกรรมการ 
ป.ป.ช.  มีมติชี้มูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 และ มาตรา 164 และมี
ความผิดวินัย ข้อบังคับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. 2536 ข้อ 44 และ 46 
 ๕.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน จึงบอกให้ญาติพ่ีน้องไปซื้อที่ดิน
บริเวณโครงการดังกล่าว เพ่ือขายให้กับราชการในราคาท่ีสูงขึ้น 
 ๕.๓ การที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงข่ายโทรคมนาคมทราบมาตรฐาน (Spec) วัสดุ
อุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการวางโครงข่ายโทรคมนาคม แล้วแจ้งข้อมูลให้กับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จัก เพ่ือให้ได้เปรียบ
ในการประมูล 

5. การรู้ข้อมูลภายใน   

4. การท างานพิเศษ   



- ๑๐๕ - 
 

 

 
 
 ๖.๑ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ใช้อ านาจหน้าที่โดยทุจริต ด้วยการสั่งให้เจ้าหน้าที่น าเก้าอ้ีพร้อมผ้า
ปลอกคุมเก้าอ้ี เครื่องถ่ายวิดีโอ เครื่องเล่นวิดีโอ กล้องถ่ายรูป และผ้าเต็นท์ น าไปใช้ในงานมงคลสมรสของ
บุตรสาว รวมทั้งรถยนต์ รถตู้ส่วนกลาง เพ่ือใช้รับส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี และขนย้ายอุปกรณ์ทั้งที่บ้านพัก
และ งานฉลองมงคลสมรสที่โรงแรม ซึ่งล้วนเป็นทรัพย์สินของทางราชการการกระท าของจ าเลยนับเป็นการใช้
อ านาจโดยทุจริต เพ่ือประโยชน์ส่วนตนอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ชี้มูลความผิดวินัย
และอาญา ต่อมาเรื่องเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาล ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์แล้วเห็นว่าการกระท า
ของจ าเลย   เป็นการทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อท าจัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ 
ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐและเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และ 157 จึงพิพากษาให้จ าคุก 5 ปี และปรับ 20 ,000 บาท  
ค าให้การรับสารภาพ   เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจ าคุกจ าเลยไว้ 2 ปี 6 เดือน
และปรับ 10,000 บาท 
 ๖.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มีหน้าที่ขับรถยนต์ของส่วนราชการ น าน้ ามัน ในรถยนต์ไปขาย และน า
เงินมาไว้ใช้จ่ายส่วนตัวท าให้ส่วนราชการต้องเสียงบประมาณ เพ่ือซื้อน้ ามันรถมากกว่าที่ควรจะเป็นพฤติกรรม
ดังกล่าวถือเป็นการทุจริต เบียดบังผลประโยชน์ของส่วนรวมเพ่ือประโยชน์ของตนเอง และมีความผิดฐานลัก
ทรัพย์ 
 ๖.๓ การที่เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้มีอ านาจอนุมัติให้ใช้รถราชการหรือการเบิกจ่าย ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
น ารถยนต์ของส่วนราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว 
 

 
 
 ๗.๑ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่งร่วมกับพวก แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคนเดินใหม่ ในต าบลที่ตนมีฐานเสียงโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ และ
ตรวจรับงานทั้งท่ีไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการที่ก าหนด รวมทั้งเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จได้ติดป้ายชื่อของตน
และพวก การกระท าดังกล่าวมีมูลเป็นการกระท าการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ มีมูลความผิดทั้งทางวินัยอย่าง
ร้ายแรงและทางอาญา คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ผู้มี
อ านาจ  แต่งตั้งถอดถอน และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 
 ๗.๒ การที่นักการเมืองในจังหวัด ขอเพ่ิมงบประมาณเพ่ือน าโครงการตัดถนน สร้างสะพานลงใน
จังหวัด โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของตนเองเป็นชื่อสะพาน 
 ๗.๓ การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง 
 
 
 
 

7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง 

6. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน 



- ๑๐๖ - 
 

 

 
 
พนักงานสอบสวนละเว้นไม่น าบันทึกการจับกุมที่เจ้าหน้าที่ต ารวจชุดจับกุม  ท าขึ้นในวันเกิดเหตุรวมเข้า
ส านวน แต่กลับเปลี่ยนบันทึกและแก้ไขข้อหาในบันทึก  การจับกุม เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหาซึ่งเป็นญาติของตน
ให้รับโทษน้อยลง คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมูลความผิดทางอาญาและทางวินัยอย่างร้ายแรง 
 

 
 
 ๙.๑ เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่ในฐานะผู้บริหาร เข้าแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยระเบียบ และกฎหมายหรือฝ่าฝืนจริยธรรม  
 ๙.๒ นายเอ เป็นหัวหน้าส่วนราชการแห่งหนึ่งในจังหวัด รู้จักสนิทสนมกับ นายบี หัวหน้าส่วน
ราชการอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเดียวกัน นายเอ จึงใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวฝากลูกชาย คือ นายซี เข้ารับ
ราชการภายใต้สังกัดของนายบี 
 

 
 
 ๑๐.๑ การเดินทางไปราชการต่างจังหวัดโดยไม่ค านึงถึงจ านวนคน จ านวนงาน และจ านวนวันอย่าง
เหมาะสม อาทิ เดินทางไปราชการจ านวน 10 วัน แต่ใช้เวลาในการท างานจริงเพียง 6 วัน โดยอีก 4 วัน 
เป็นการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ 
 ๑๐.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ใช้เวลาในราชการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เนื่องจากต้องการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ เพราะสามารถเบิกเงินงบประมาณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 
 ๑๐.๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยมิได้อยู่ปฏิบัติงานในช่วงเวลานั้น
อย่างแท้จริง แต่กลับใช้เวลาดังกล่าวปฏิบัติกิจธุระส่วนตัว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมประเภทอืน่ๆ 

9. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจา้หน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น 

8. การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติ 



- ๑๐๗ - 
 

 

ใบความรู้ที่ ๔  
เรื่องกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน 

กับประโยชน์ส่วนรวม 
 

 
 
มาตรา 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดด าเนินกิจการดังต่อไปนี้ 
 (1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 
 (2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
หรือด าเนินคด ี
 (3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้
ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 
 (4) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของ
เอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด
อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจ
ขัด หรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ของทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
 เจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่ ง ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ให้น าบทบัญญัติตามมาตรา 100 มาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่รัฐตามวรรคสอง โดยให้ถือว่า
การด าเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 
มาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 
มาตรา 103/1บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 
 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 



- ๑๐๘ - 
 

 

 
   
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงก าหนด
หลักเกณฑ์และจ านวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยาไว้ 
ดังนี้ 
 ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
 “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 
 “ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือ ร่วมบิดาหรือมารดา
เดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม 
 “ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ 
การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
 ข้อ 4 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด จากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
 ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้ 
 (1) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป 
 (2) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละ
บุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 
 (3) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
 ข้อ 6 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัวหรือมี
ราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องรับ
ไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้เจ้า หน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงาน
รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หาก
ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็น
ประโยชน์ส่วนตน ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด
ทันท ี
 ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือ มีราคาหรือมีมูลค่า
มากกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 5 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษา
ไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด โดยทันทีที่
สามารถกระท าได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 



- ๑๐๙ - 
 

 

 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กรที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 
 เมื่อได้ด าเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น ไม่เคยได้รับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์ดังกล่าวเลย 
 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็น
หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือ
เป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน ส่วนผู้ที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการใน
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจถอดถอนให้แจ้งต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพื่อด าเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์เท่านั้นต่อประธาน  สภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้น เป็นสมาชิก แล้วแต่กรณี เพ่ือด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
 ข้อ 8 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตามประกาศฉบับนี้ให้
ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 
 

 
 
 โดยที่ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการให้ของขวัญและ
รับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้หลายครั้งเพ่ือเป็นการเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด มิให้มีการ
เบียดเบียนข้าราชการโดยไม่จ าเป็นและสร้างทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากมีการแข่งขันกันให้ของขวัญในราคา
แพงทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบอ่ืน ๆ ในวงราชการอีกด้วยและในการก าหนดจรรยาบรรณ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ ก็มีการก าหนดในเรื่องท านองเดียวกัน ประกอบกับคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และจ านวนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได้ ฉะนั้นจึงสมควรรวบรวมมาตรการเหล่านั้นและก าหนดเป็น
หลักเกณฑ์การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้ของขวัญและรับของขวัญไว้เป็นการถาวรมีมาตรฐาน
อย่างเดียวกัน และมีความชัดเจนเพ่ือเสริมมาตรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติให้เป็นผลอย่างจริงจัง ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ไม่ได้ก าหนดไว้ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 11 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบี ยบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ3ในระเบียบนี้ 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
พ.ศ. 2544 



- ๑๑๐ - 
 

 

 "ของขวัญ"หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้แก่กัน เพ่ืออัธยาศัยไมตรี และให้
หมายความรวมถึงเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หาหรือเพ่ือการสงเคราะห์ 
หรือให้เป็นสินน้ าใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้ส าหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคา
ทรัพย์สินหรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิงตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
หรือท่องเที่ยวค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันและไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐาน
อ่ืนใด การช าระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง 
 "ปกติประเพณีนิยม" หมายความว่า เทศกาลหรือวันส าคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน และให้
หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดง ความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ 
หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาท ที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 
 "ผู้บังคับบัญชา"ให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน ที่แบ่งเป็นการภายในของ
หน่วยงานของรัฐและผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงกว่าและได้รับมอบหมายให้มีอ านาจบังคับบัญชาหรือ
ก ากับดูแลด้วย 
 "บุคคลในครอบครัว"หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดา
หรือมารดาเดียวกัน 
 ข้อ4 ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับกรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่
ภายใต้บังคับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ข้อ5เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันมิได้ 
 การให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญที่มีราคาหรือ
มูลค่าเกินจ านวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้ ส าหรับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิได้ 
 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะท าการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดหรือใช้เงินสวัสดิการใด ๆ เพ่ือมอบให้หรือ
จัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใด ๆ มิได้ 
 ข้อ 6 ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชามิได้ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญตามข้อ 5 
 ข้อ 7 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ ถ้ามิใช่เป็นการรับของขวัญตามกรณีที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 
8 
 ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ผู้มาติดต่องานหรือผู้ซึ่ง
ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (1) ผู้ซึ่งมีค าขอให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่นการขอใบรับรอง การขอให้ออก
ค าสั่งทางปกครอง หรือการร้องเรียนเป็นต้น 
 (2) ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่ท ากับหน่วยงานของรัฐเช่น การจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
การได้รับสัมปทาน เป็นต้น 
 (3) ผู้ซึ่งก าลังด าเนินกิจกรรมใด ๆ ที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุมหรือก ากับดูแล เช่น การ
ประกอบกิจการโรงงานหรือธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นต้น 
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 (4) ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 ข้อ 8 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เฉพาะกรณี การรับของขวัญที่ให้ตามปกติประเพณีนิยม 
และของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ก าหนดไว้ส าหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ข้อ 9 ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญแล้วเจ้าหน้ าที่ของรัฐทราบใน
ภายหลังว่าเป็นการรับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบนี้  ให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้ส าหรับการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน
ใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่ าที่ก าหนดไว้ ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ข้อ 10 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจงใจปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ของขวัญหรือรับของขวัญโดยฝ่าฝืน
ระเบียบนี้ ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการการเมือง ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นประพฤติปฏิบัติ
ไม่เป็นไปตามคุณธรรมและจริยธรรม และให้ด าเนินการตามระเบียบที่นายกรัฐมนตรีก าหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการการเมือง 
 (2) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการประเภทอ่ืนนอกจาก (1) หรือพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระท าความผิดทาง
วินัย และให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ด าเนินการให้มีการลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
 ข้อ 11 ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่สอดส่อง และให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้แก่หน่วยงานของรัฐ ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียน ต่อส านักงานปลัดส านักนายรัฐมนตรีว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้ใดปฏิบัติในการให้ของขวัญหรือรับของขวัญฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีแจ้งไปยัง
ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเพื่อด าเนินการตามระเบียบนี้ 
 ข้อ 12 เพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติในการประหยัดแก่ประชาชนทั่วไปในการแสดง
ความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่างๆ 
ตามปกติ ประเพณีนิยมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพยายามใช้วิธีการแสดงออกโดยใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุด
อวยพรหรือใช้บัตรแสดงความเสียใจ แทนการให้ของขวัญ 
 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างค่านิยมการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดง 
การต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจ ด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง แนะน าหรือก าหนดมาตรการจูงใจ 
ที่จะพัฒนาทัศนคติ จิตส านึกและพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้เป็นไปในแนวทางประหยัด 

 
 ข้อ 4 ในระเบียบนี้  
 “การเรี่ยไร” หมายความว่า การเก็บเงินหรือทรัพย์สิน โดยขอร้องให้ช่วยออกเงินหรือทรัพย์สิน
ตามใจสมัคร และให้หมายความรวมถึงการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการซึ่งมีการแสดงโดยตรงหรือ
โดยปริยายว่า มิใช่เป็นการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการธรรมดา แต่เพ่ือรวบรวมเงินหรือทรัพย์สินที่
ได้มาท้ังหมด หรือบางส่วนไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 
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 “เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร” หมายความว่า เข้าไปช่วยเหลือโดยมีส่วนร่วมในการจัดให้มี 
การเรี่ยไรในฐานะเป็นผู้ร่วมจัดให้มีการเรี่ยไร หรือเป็นประธานกรรมการ อนุกรรมการ คณะท างาน ที่ปรึกษา 
หรือในฐานะอ่ืนใดในการเรี่ยไรนั้น 
 ข้อ 6 หน่วยงานของรัฐจะจัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรมิได้ เว้นแต่เป็น
การเรี่ยไร ตามข้อ 19 หรือได้รับอนุมัติจาก กคร. หรือ กคร. จังหวัด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
 หน่วยงานของรัฐซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตในการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมการเรี่ยไร 
นอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ในระเบียบนี้ด้วย ในกรณีนี้ กคร. อาจก าหนดแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานรัฐดังกล่าวให้สอดคล้องกับ
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรก็ได้ 
 ข้อ 8 ให้มีคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรียกโดยย่อว่า “กคร.” 
ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็ นประธานกรรมการ ผู้แทนส านัก
นายกรัฐมนตรี ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทน
กระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกินสี่คนเป็นกรรมการ และผู้แทนส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 กคร. จะแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจ านวนไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
 ข้อ 18 การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรที่ กคร. หรือ กคร. จังหวัด แล้วแต่กรณี จะ
พิจารณาอนุมัติให้ตามข้อ 6 ได้นั้น จะต้องมีลักษณะและวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 (1) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐนั้นเอง 
 (2) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการเพ่ือประโยชน์แก่การป้องกันหรือพัฒนา
ประเทศ 
 (3) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ 
 (4) เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว 
 ข้อ 19 การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรดังต่อไปนี้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติ
จาก กคร. หรือ กคร. จังหวัด แล้วแต่กรณี 
 (1) เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และมีมติคระรัฐมนตรีให้เรี่ยไรได้ 
 (2) เป็นการเรี่ยไรที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจ าเป็นต้องด าเนินการ เพ่ือช่วยเหลือผู้เสียหายหรือ
บรรเทาความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุการณ์ใดท่ีส าคัญ 
 (3) เป็นการเรี่ยไรเพื่อร่วมกันท าบุญเนื่องในโอกาสการทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน 
 (4) เป็นการเรี่ยไรตามข้อ 18 (1) หรือ (3) เพ่ือให้ได้เงินหรือทรัพย์สินไม่เกินจ านวนเงินหรือมูลค่า
ตามท่ี กคร. ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 (5) เป็นการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรตามข้อ 18 (4) ซึ่ง กคร. ได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษายกเว้นให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ 
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 (6) เป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นในการขออนุมัติ 
ตามระเบียบนี้แล้ว 
 ข้อ 20 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นตามข้อ 19 ให้จัดให้มีการเรี่ยไรหรือ
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้กระท าการเรี่ยไรเป็นการทั่วไป โดยประกาศหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 (2) ก าหนดสถานที่หรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพย์สินจากการเรี่ยไร 
 (3) ออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ผู้บริจาคทุกครั้ง เว้นแต่โดยลักษณะแห่ง
การเรี่ยไรไม่สามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกล่าวได้ ก็ให้จัดท าเป็นบัญชีการรับเงินหรือทรัพย์สินนั้นไว้
เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้ 
 (4) จัดท าบัญชีการรับจ่ายหรือทรัพย์สินที่ได้จากการเรี่ยไรตามระบบบัญชีของทางราชการภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่สิ้นสุดการเรี่ยไร หรือทุกสามเดือน ในกรณีท่ีเป็นการเรี่ยไรที่กระท าอย่างต่อเนื่องและปิด
ประกาศเปิดเผย ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐที่ได้ท าการเรี่ยไรไม่น้อยกว่าสามสิบวันเพ่ือให้บุคคลทั่วไป     
ได้ทราบและจัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินการเรี่ยไรดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ส าหรับประชาชนสามารถใช้
ในการค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสารของราชการด้วย 
 (5) รายงานการเงินของการเรี่ยไรพร้อมทั้งส่งบัญชีตาม (4) ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้จัดท าบัญชีตาม (4) แล้วเสร็จ หรือในกรณีที่เป็นการเรี่ยไรที่ได้กระท าอย่างต่อเนื่อง 
ให้รายงานการเงินพร้อมทั้ง  ส่งบัญชีดังกล่าวทุกสามเดือน 
 ข้อ 21 ในการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
 (1) ก าหนดประโยชน์ที่ผู้บริจาคหรือบุคคลอ่ืนจะได้รับซึ่งมิใช่ประโยชน์ที่หน่วยงานของรัฐได้
ประกาศไว้ 
 (2) ก าหนดให้ผู้บริจาคต้องบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเป็นจ านวนหรือมูลค่าที่แน่นอน เว้นแต่ โดย
สภาพ มีความจ าเป็นต้องก าหนดเป็นจ านวนเงินที่แน่นอน เช่น การจ าหน่ายบัตรเข้าชมการแสดงหรือบัตรเข้า
ร่วมการแข่งขัน เป็นต้น 
 (3) กระท าการใด ๆ ที่เป็นการบังคับให้บุคคลใดท าการเรี่ยไรหรือบริจาค หรือกระท าการในลักษณะ
ที่ท าให้บุคคลนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจ ายอมไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยท าการเรี่ยไรหรือ
บริจาคไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 (4) ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐออกท าการเรี่ยไร หรือใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือ
บุคคลอื่นออกท าการเรี่ยไร 
 ข้อ 22 เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้อง
ไม่กระท าการดังต่อไปนี้ 
 (1) ใช้หรือแสดงต าแหน่งหน้าที่ให้ปรากฏในการด าเนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาด้วย
สิ่งพิมพ์ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์หรือสื่ออย่างอ่ืน หรือด้วยวิธีการอ่ืนใด 
 (2) ใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลใดช่วยท าการเรี่ยไรให้ หรือกระท าใน
ลักษณะที่ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจ ายอมไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่
จะไม่ช่วยท าการเรี่ยไรให้ได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๑ ช่ือหน่วย การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง  ผลประโยชน์ทับซ้อน(ชุมชน สังคม)                     เวลา   ๑   ชัว่โมง 
 

7. ผลการเรียนรู้  
1.19 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์

ส่วนรวม 
1.20 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
1.21 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

8. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
2.2 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
2.3 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

9. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน  (Conflict of Interest) 
              ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน์ (Conflict of Interest) คือ 
สถานการณ์ที่บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งอันเป็นที่ไว้วางใจ ( เช่น ทนายความ นักการเมือง ผู้บริหาร หรือ 
ผู้อ านวยการของบริษัทเอกชน หรือ หน่วยงานรัฐ) เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัว
กับผลประโยชน์ทางวิชาชีพ (professional interests) อันส่งผลให้ เกิดปัญหาที่เขาไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง / ไม่ล าเอียงผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน อาจส่งผลให้เกิดความไม่
ไว้วางใจที่มีต่อบุคคลผู้นั้น ว่าเขาจะสามารถปฏิบัติงานตามต าแหน่งให้อยู่ในครรลองของคุณธรรม
จริยธรรมได้มากน้อยเพียงใด 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of Interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็น
บ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติ มิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลัก
ธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 
 ๑) ความหมายและประเภทของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
 ๒) รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๓) การกระท าท่ีอยู่ในข่ายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๔) ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๕) รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๖) การรับผลประโยชน์ 
 ๗) กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 8) แนวทางการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
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 1) ความสามารถในการสื่อสาร  
        - ทักษะการวิเคราะห์ -  ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ -  ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 
 2) ความสามารถในการคิด 
     (วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป) 
 3) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
 1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน  มีจิตสาธารณะ มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
 3) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
 5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
 6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
 7) เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
 8) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
 9) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 10) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่าย
จ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเม่ือมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 11) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
 ๑๒) กระท าอย่างรับผิดชอบ 
 ๑๓) มีความเป็นธรรมในสังคม 

10. กิจกรรมการเรียนรู้  
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้ วิธีสอนแบบ  สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ 
  1) ครูน าวิดีโอข่าวและสื่อการสอนประกอบค าบรรยาย(ppt)ท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

มาให้นักเรียนดูและช่วยกันวิเคราะห์หัวข้อข่าวว่า ผลประโยชน์ทับซ้อนคืออะไร มีลักษณะการ
กระท าใดเป็นการกระท าท่ีเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน  รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างไร 
ประเภทและรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างไร การรับผลประโยชน์ผลประโยชน์ทับซ้อน 
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

 โดยการจัดการเรียนการสอนโดยการบรรยาย ฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการกรณี
ความผิดที่กระท าเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และศึกษากรณีตัวอย่างของปัญหาที่เกิดขึ้น 

  ๒) ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  (conflict of interest) (ชุมชน 
สังคม) 

  3)  ครูอธิบายให้นักเรียนฟังพร้อมทั้งเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจถึงความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนว่า ผลประโยชน์ทับซ้อนคืออะไร มีลักษณะการกระท าใดเป็นการกระท าท่ีเป็น
ผลประโยชน์ทับซ้อน  รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างไร ประเภทและรูปแบบของ
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ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างไร การรับผลประโยชน์ผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมที่มีความเสี่ยง
ต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 

   ขั้นที่ ๒ ส ารวจค้นหา 
  1) นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน ตามความสมัครใจให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกัน

ศึกษาความรู้เรื่อง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนว่า ผลประโยชน์ทับซ้อนคืออะไร มีลักษณะการ
กระท าใดเป็นการกระท าท่ีเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน  รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างไร 
ประเภทและรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างไร การรับผลประโยชน์ผลประโยชน์ทับซ้อน 
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับ
ซ้อนจากใบความรู้และ หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติมจากห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
อินเตอร์เน็ต แล้วน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาอภิปรายในชั้นเรียนร่วมกัน 

  2) นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
ขั้นที่ 3   อธิบายความรู้ 
 1)  สมาชิกแต่ละกลุ่มน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน(ชุมชน สังคม)  มา

อธิบายให้สมาชิกคนอ่ืนๆ ภายในกลุ่มฟัง ในประเด็นต่อไปนี้ 
  1.๑) ความหมายและประเภทของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์

ส่วนรวม 
  1.๒) รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
  1.๓) การกระท าที่อยู่ในข่ายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
  1.๔) ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 
  1.๕) รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
  1.๖) การรับผลประโยชน์ 
  1.๗) กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  1.8) แนวทางการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2)  นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด   
ขั้นที่ 4   ขยายความเข้าใจ 
 1) สมาชิกในกลุ่มร่วมกันท าใบงานที่ ๑ เรื่อง ความหมายและประเภทของการขัดกันระหว่าง

ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม(Conflict of interest) 
 2) สมาชิกในกลุ่มร่วมกันท าใบงานที่ ๒ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๓) สมาชิกในกลุ่มร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขค าตอบในใบงานที่ 1-๖ 
 ๔) นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด   
ขั้นที่ 5   ตรวจสอบผล 
 1) ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยค าตอบในใบงานที่ ที่ 1-๒โดยให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มเป็นผู้

ตรวจสอบความถูกต้อง 
 2) ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหาข่าวเกี่ยวกับบุคคลที่มีการกระท าที่สอดคล้องกับการปฏิบัติ

ตนตามสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทยผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์สว่นตน 
4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1) เอกสารประกอบค าบรรยาย(ppt) 
 ๒) วีดิโอ รู้ทันการโกง ตอนผลประโยชน์ทับซ้อน ภัยเงียบท าลายชาติ/สถาบันพระปกเกล้า 
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 ๓) Paoboonjin (รับทรัพย์สิน+เป็นคู่สัญญา)  
 ๔) วีดิโอนิมนต์ยิ้มเดลี่ คนดีไม่คอร์รัปชัน ตอน ท าบุญบูรณะ
วัด/https://www.youtube.com/watch?v=wv69Dr4DyiUจาก สนง.ปปช. 
 ๕) วิดีโอนิมนต์ยิ้มเดลี่ คนดีไม่คอร์รัปชันตอน แป๊ะเจี๊ยตอน ส่งเสริมลูกน้อง 
 ๖) วิดีโอ UNDP Thailand Anti–CorruptionAnimation คอรัปชั่นฉันไม่ขอรับ/ UNDP 
 ๗) วิดีโอการ์ตูนเรื่อง การไม่ยอมรับและการจัดการการทุจริต/ TI ฮังการี 
5. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 
 ๑) ตรวจใบงาน ที่ 1-๒ 
 ๒) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
 ๓) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 ๔) สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน 
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

  ๑) ตรวจใบงานที่ 1-๒                                                                                                                                                                                                                                   
  ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล                                                                      
  ๓) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม                                                                             
  ๔) แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
 ๑) ตรวจใบงานที่ 1-2  ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
 ๒) ตรวจแบบบันทึกการอ่าน  ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
 ๓) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล  ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
 ๔) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
 ๕) สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 6.บันทึกหลังสอน 
 
 ............................................................................................................................. ................................ 

........................................................ ............................................................................................. ...................... 

............................................................................................................................. .............................................. 

............................................................................................................................. .............................................. 

...........................................................................................................................................................................  
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
(.................................................) 
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ใบงานที่ ๑ 

เรื่อง ความหมายและประเภทของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม(Conflict of 
interest) 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามโดยศึกษาหาค าตอบจากใบความรู้แล้วให้
นักเรียนน ามาเขียนเป็นแผนผังความคิด(Mind Mapping) 
 1. ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
  

(Mind Mapping) 
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ใบงานที่ ๒ 

เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามโดยศึกษาหาค าตอบจากใบความรู้ 
 ๑. ประเภทและรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ๒. ผลประโยชน์ทับซ้อนมีความหมายว่าอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 3. การกระท าที่อยู่ในข่ายของผลประโยชน์ทับซ้อนมีลักษณะอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ๔. การรับผลประโยชน์และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนมีอะไรบ้างจง
ยกตัวอย่าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ๕. แนวทางการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนมีอะไรบ้าง จงยกตัวอย่าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

กลุ่มท่ี…….......... 
ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตการท างานของผู้เรียน  โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

 
พฤติกรรม ความสนใจ 

ในการเรียน 
การมีส่วน 
ร่วมแสดง 
ความคิด 

เห็นในการ 
อภิปราย 

การรับฟัง 
ความคิดเห็น

ของผู้อ่ืน 

การตอบ 
ค าถาม 

ความรับผิด 
ชอบต่องาน 
ที่ได้รับมอบ 

หมาย 

รวม 
คะแนน 

ชื่อ-สกุล 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 10 
1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 

10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 ให้คะแนน 0-4 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
 ให้คะแนน 5-7 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 ให้คะแนน 8-10 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 

ลงชื่อ…………………………………………………… 
(…………………………………………………..) 

ผู้ประเมิน  
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ใบความรู้ที่ ๑  
ความหมายและประเภทของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 

 ผลประโยชน์มี ๒ อย่าง คือ ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ถ้าเราจะคิดถึงประโยชน์เพียง
แง่เดียว คือ ประโยชน์ของเราส่วนตัว ต่างคนต่างก็ต้องการประโยชน์ส่วนตัว แล้วจะเป็นประโยชน์ส่วนรวมได้
อย่างไร 
            เพราะฉะนั้นประโยชน์ของส่วนตัวกับประโยชน์ของส่วนรวมก็จะต้องสอดคล้องกัน คือ ประโยชน์
ของเราก็จะต้องเกี่ยวข้องกับประโยชน์ของคนอื่นด้วย ไม่ใช่ว่าเราได้ประโยชน์แล้วคนอ่ืนเสียประโยชน์ แล้ว
ประโยชน์ส่วนรวมเสียไป แล้วจะท าให้เรานั้นได้ประโยชน์อยู่คนเดียวนั้น เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ 
            เพราะฉะนั้นประโยชน์ที่แท้จริง คือ ประโยชน์ส่วนรวมก็ต้องมาจากประโยชน์ส่วนตัวของแต่ละคน
ด้วย ถ้าแต่ละคนได้รับประโยชน์ส่วนตัวหมดทุกคน ก็ท าให้ส่วนรวมได้รับประโยชน์นั้นด้วย ถ้าประโยชน์
ส่วนตัวนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
            เพราะฉะนั้นก่อนอ่ืนต้องเข้าใจว่า ประโยชน์ของเราส่วนตัวท าให้ส่วนรวมได้ประโยชน์หรือเปล่า 
หรือถ้าประโยชน์ส่วนตัวของเรานั้น ไม่ท าให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมเลย อันนั้นก็ไม่มีทางส าเร็จได้ แต่ถ้า
ประโยชน์ของเราซึ่งเป็นส่วนตัว เป็นประโยชน์ของส่วนรวมด้วย ต่างคนต่างช่วยกัน ท าให้ได้ทั้งประโยชน์
ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตัวด้วย อันนั้นก็จะได้ประโยชน์ทั้ง ๒ ฝ่าย 
            แต่ก่อนที่จะถึงขั้นนี้ได้ ก็จะต้องมีความขัดแย้งหรือมีปัญหา เพราะว่าคนเราคิดไม่เหมือนกัน 
เพราะฉะนั้นก่อนอ่ืนก็จะต้องเริ่มด้วย มีความจริงใจต่อประโยชน์ส่วนรวม เมื่อมีความจริงใจต่อประโยชน์
ส่วนรวม ก็รับฟังความเห็นของคนอ่ืน ไม่ใช่ความเห็นของตนเองเท่านั้น เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมจริงๆ 
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ใบความรู้ที่ ๒  

เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict Of Interests)  
 ประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา
การทุจริตประพฤติ มิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของ
ข้าราชการในการป้องกันปัญหา ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการ ดังปรากฏในหมวด 
๒ ข้อ ๓ (๓) ข้อ ๕(๑),(๒),(๓),(๔) ข้อ ๖(๑),(๒),(๓) ข้อ ๗(๔),(๕) ข้อ ๘(๕) ข้อ ๙(๑) เป็นต้น ความหมาย : 
ส านักงาน ก.พ. สถานการณ์หรือการกระท าของบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ พนักงานบริษัท 
ผู้บริหาร) มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งนั้น การกระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการ
ปฏิบัติสืบต่อกันมา จนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใดพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทาง
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ ของตนเองหรือพวกพ้อง มูลเหตุปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจากการพัฒนาการทางการเมืองไทยเปลี่ยนไป จากเดิมที่นักการเมืองและ นัก
ธุรกิจเป็นบุคคลคนละกลุ่มกัน กล่าวคือในอดีต นักธุรกิจต้องพ่ึงพิงนักการเมือง เพ่ือให้นักการเมืองช่วยเหลือ 
สนับสนุนธุรกิจของตน ซึ่งในบางครั้งสิ่งที่นักธุรกิจต้องการนั้น มิได้รับการตอบสนองจากนักการเมืองทุกครั้ง
เสมอไป นักธุรกิจก็ต้องจ่ายเงินจ านวนมากแก่นักการเมือง ในปัจจุบันนักธุรกิจจึงใช้วิธีการเข้ามาเล่นการเมือง
เองเพ่ือให้ตนเอง สามารถเข้ามาเป็นผู้ก าหนดนโยบายและออกกฎเกณฑ์ต่างๆ ในสังคมได้ และที่ส าคัญคือท า
ให้ข้าราชการต่างๆ ต้องปฏิบัติตามค าสั่ง  
 ผลประโยชน์ทับซ้อน ภาษาไทยใช้อยู่ ๓ อย่าง ๑. ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. ผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ผลประโยชน์ขัดกัน  
 นิยามศัพท์และแนวคิดส าคัญ ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) “ผลประโยชน์” คือ สิ่งใดๆ 
ที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่ม ไม่ว่าในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์
ด้านการงานหรือธุรกิจของเจ้าหน้าที่ แต่รวมถึงคนที่ติดต่อ สัมพันธ์ด้วย เช่น เพ่ือน ญาติคู่แข่ง ศัตรูเมื่อใด
เจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้คนเหล่านี้ได้หรือเสียประโยชน์ เมื่อนั้นก็ถือ  ว่ามีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมา
เกี่ยวข้อง 
  ผลประโยชน์ส่วนตน มี๒ ประเภท คือ ที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และที่ไม่เกี่ยวกับเงิน (non-
pecuniary)  
 ๑. ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการ
เพ่ิมพูน ประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ต าแหน่งในบริษัทที่รับงานจาก
หน่วยงาน รวมถึง การได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลดของขวัญ หรือ
ของที่แสดงน้ าใจไมตรีอ่ืนๆ 
  ๒. ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทาง
สังคม วัฒนธรรมอ่ืน ๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิแนวคิด มักอยู่ในรูปความล าเอียง/อคติ/เลือกที่
รักมักที่ชัง และ มีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้  • หน้าที่สาธารณะ 
(public duty) หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ท างานให้ภาครัฐคือ การให้ความส าคัญอันดับต้นแก่  ประโยชน์
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สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 
เท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนอ่ืน ๆ ที่ท างานให้ภาครัฐ เช่น ที่ปรึกษา อาสาสมัคร  • ผลประโยชน์สาธารณะ คือ
ประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล และไม่ใช่ ผลประโยชน์ของกลุ่ม
คน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถให้  ความส าคัญ
อันดับต้นแก่สิ่งนี้โดย  
  - ท างานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ  
  - ท างานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 
  - ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  - ให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจ ากัดขอบเขตที่  
ประโยชน์   ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการท าหน้าที่  
  - หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการท าหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  - หลีกเลี่ยงการกระท า/กิจกรรมส่วนตนที่อาจท าให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน 
  - หลีกเลี่ยงการใช้ต าแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
  - ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อ านาจหน้าที่  
  - ไม่ใช้ประโยชน์จากต าแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในต าแหน่ง ขณะที่ไปหาต าแหน่งงานใหม่  
.  • ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) องค์กรสากล คือ Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD) นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน   
 มี๓ ประเภท คือ ๑. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและสาธารณะเกิดขึ้น ๒. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็น
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามีแต่จริงๆ อาจไม่มีก็ได้ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาด
ประสิทธิภาพ ก็อาจน ามาซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่าการ จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่า
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่างมีจริยธรรม เท่านั้น แต่ต้องท าให้คนอ่ืน ๆ รับรู้และเห็นด้วยว่า
ไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง ๓. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีใน
ปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับ ผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต 
  • หน้าที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing interests)  
 มี ๒ ประเภท ๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็น
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและ เป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจ าหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่
สามารถแยกแยะบทบาทหน้าที่ทั้งสอง ออกจากกันได้อาจท าให้ท างานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งเกิด
ความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงาน มักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ 
ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน หน่วยงานที่มีก าลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่
สามารถท างานบางอย่างที่คนอ่ืนๆ ท าไม่ได้คนส่วนใหญ่ ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่อง
ผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 
  ๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการท าบทบาท
หน้าที่ ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ท าให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจน ามาใช้เป็นประโยชน์แก่การท าบทบาท
หน้าที่ให้แก ่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ผลเสียคือ ถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความล าเอียง/
อคติต่อคนบางกลุ่ม ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการ
แบบเดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจท าหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถ
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น ามาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้ ความหมายและประเภทของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชน์ส่วนรวม ความขัดแย้ง (Conflict) สถานการณ์ท่ีขัดกัน ไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดขึ้นเมื่อบุคคล
ไม่สามารถตัดสินใจ กระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่อง
ความคิด แนวทางปฏิบัติ หรือ ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ส่วนตน (Private Interests) เป็นผลตอบแทนที่
บุคคลได้รับ โดยเห็นว่ามีคุณค่าที่จะสนองตอบความ ต้องการของตนเองหรือของกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้อง 
ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรามีพฤติกรรมต่างๆ เพ่ือสนอง ความต้องการทั้งหลาย (เพ็ญศรี วายวานนท์
,2527:154)  
 ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ให้
ประโยชน์สุขแก่บุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะ ยังหมายรวมถึงหลัก  ประโยชน์ต่อมวล
สมาชิกในสังคม ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict Of 
Interests) เป็นสถานการณ์ที่บุคคลในฐานะพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าที่ใน
การแสวงประโยชน์แก่ ตนเอง กลุ่มหรือพวกพ้อง ซึ่งเป็นการละเมิดทางจริยธรรม และส่งผลกระทบหรือ
ความเสียหายต่อประโยชน์ สาธารณะ 
 ค าอ่ืนที่มีความหมายถึงความขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ได้แก่ การมีผลประโยชน์ ทับ
ซ้อน ความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะ และรวมถึงคอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย 
คอร์รัปชั่นสีเทา  ความหมายของ (Conflict Of Interests กับ Corruption)  
 - Conflict of Interests เป็นรูปแบบหนึ่งของ Corruption แต่ระดับหรือขนาด และขอบเขต 
ต่างกัน 
 - Conflict of Interests น าไปสู่ Corruption ที่รุนแรงขึ้น 
 -  Conflict of Interests เกี่ยวกับการใช้อ านาจที่เป็นทางการ เชื่อมโยงกับกฎหมาย ระเบียบการ
ปฏิบัติ และส่วนที่ไม่เป็นทางการ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ขยายไปถึงเรื่องครอบครัว ต้องพิจารณา  
ความสัมพันธ์ เช่น คู่สมรส และคนในเครือญาติ 
 รูปแบบ (Conflict Of Interests) การรับผลประโยชน์ (Accepting Benefits) ได้แก่ 
 - การรับของขวัญหรือของก านัลที่มีค่าอ่ืนๆ ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่  
 - การที่บริษัทสนับสนุนการเดินทางไปประชุม/ดูงานในต่างประเทศ ของผู้บริหารและอาจรวมถึง
ครอบครัว 
 - การที่หน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้างส านักงานจากบริษัทธุรกิจที่ติดต่อกับหน่วยงาน 
 - เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของแถมหรือผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
 - การที่บุคคลปฏิบัติหน้าที่เอาผลประโยชน์ส่วนตัวไปพัวพันในการตัดสินใจ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อ
ตนเอง และเป็นการเสียประโยชน์ของทางการ  
 การกระท าที่อยู่ในข่าย Conflict of Interests ความหมาย รับผลประโยชน์ (Accepting Benefits) 
คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากร  แล้วรับเงินจากผู้มา เสียภาษี หรือเป็น
เจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วไปรับไม้กอล์ฟจากร้านค้า เป็นต้น ใช้อิทธิพล (Influence Peddling) เป็นการเรียก
ผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่เพ่ือส่งผลที่ เป็นคุณแก่ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม  
-  ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพ่ือประโยชน์ส่วนตน (Using employer’s property for private advantage) 
ได้แก่ การใช้รถราชการ หรือใช้คอมพิวเตอร์ของราชการท างานส่วนตัว เป็นต้น  
- ใช้ข้อมูลลับของราชการ (Using confidential information) เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน แล้วรีบชิงไปซื้อ 
ที่ดักหน้าไว้ก่อน  
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- รับงานนอก (Outside employment or moonlighting) ได้แก่ การเปิดบริษัทหากินซ้อนบริษัทที่ตนเอง 
ท างาน เช่น เป็นพนักงานขายแอบเอาสินค้าตัวเองมาขายแข่ง หรือเช่นนักบัญชีที่รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลา  
ท างานบัญชีในหน้าที่ให้ราชการ  
- ท างานหลังออกจากต าแหน่ง (Post Employment) เป็นการไปท างานให้ผู้อ่ืนหลังออกจากงานเดิม โดยใช้
ความรู้หรืออิทธิพลที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่ชอบธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบาย และ แผน
ของธนาคารชาติไปช่วยธนาคารเอกชนหลังเกษียณ  
 
ผลประโยชน์ทับซ้อน  (Conflict Of Interest) 
 
              ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน์ (conflict of interest) คือ สถานการณ์ที่
บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งอันเป็นที่ไว้วางใจ ( เช่น ทนายความ นักการเมือง ผู้บริหาร หรือ ผู้อ านวยการของ
บริษัทเอกชน หรือ หน่วยงานรัฐ) เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัวกับผลประโยชน์ทาง
วิชาชีพ (professional interests) อันส่งผลให้ เกิดปัญหาที่เขาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง / 
ไม่ล าเอียงผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน อาจส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจที่มีต่อบุคคลผู้นั้น ว่าเขาจะสามารถ
ปฏิบัติงานตามต าแหน่งให้อยู่ในครรลองของคุณธรรมจริยธรรมได้มากน้อยเพียงใด 
    ภาษาไทยใช้อยู่ 3 อย่าง คือ 
1. ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม    
2. ผลประโยชน์ทับซ้อน   
3. ผลประโยชน์ขัดกัน  
              ผลประโยชน์ทับซ้อน ความหมายของ ส านักงาน ก.พ. สถานการณ์หรือการกระท าของบุคคล (ไม่
ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร) มีผลประโยชน์ ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้น การกระท า ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่
รู้ตัวทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือ บางเรื่อง เป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา จนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด
พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
               แนวคิดของวิชาการ ให้ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนไว้ 4 ประการ ดังนี้ 
 1. ความหมายอย่างกว้างหมายรวมถึงการปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างต่อ
หน่วยงานหรือองค์การหรือต่อส่วนรวมแต่ด าเนินการตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ตนเอง ครอบครัว และเพ่ือนฝูง  
 2.ผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในหน่วยงาน ภาครัฐ องค์กรธุรกิจ สถาบันการศึกษา 
องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรวิชาชีพต่างๆ โดยสมารถเกิดขึ้นได้ทั้งในระดับนโยบายของชาติ หน่วยงาน
ราชการ และองค์กรในระดับท้องถิ่น ดังนั้นผลประโยชน์ทับซ้อนจึงมีมูลค่าคาวมเสียหายตั้งแต่ไม่กี่ร้อยบาทไป
จนถึงนับหมื่นล้านบาท และในบางกรณีความเสียมิได้ปรากฏออกมาในรูปของที่เป็นวัตถุโดย แต่ยังรวมถึง
ผลประโยชน์มิใช่วัตถุอีกด้วย 
 3. ผลประโยชน์ทับซ้อนมิได้จ ากัดเฉพาะผลประโยชน์ของ บุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมีอคติใน
การตัดสินใจหรือด าเนินการอันมุ่งตอบสนองต่อผลประโยชน์ของหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งด้วย เช่น การที่
บุคคลด ารงต าแหน่งซ้อนกันในสองหน่วยงาน อันก่อให้เกิดการท าบทบาทที่ขัดแย้งกัน และมีการใช้อ านาจ
หน้าที่ของหน่วยงานหนึ่งไปรับใช้ผลประโยชน์ของอีกหน่วยงานหนึ่ง 
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 4. “การฉ้อราษฎร์บังหลวง”และ“การคอร์รัปชัน เชิงนโยบาย” (Policy Corruption) ต่างก็เป็น 
รูปแบบหนึ่งของผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากทั้งสอง รูปแบบต่างเป็นการใช้ต าแหนงหน้าที่ส าหรับมุ่ง
ตอบสนอง ต่อผลประโยชน์ส่วนตัวและ/หรือพรรคพวก 
 สรุป ผลประโยชน์ส่วนตน กับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ขัดกัน เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่รักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวม การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ จึงต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามา เกี่ยวข้อง 
 1. การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 
 2. ใช้ต าแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย 
 3. การรับผลประโยชน์โดยตรง 
 4. การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต าแหน่งหน้าที่การงาน 
 5. การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้สวนตัว 
 6. การน าข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
 7. การท างานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม 
 8. ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ทางาน 
 9. การปิดบังความผิด 
 มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามรัฐธรรมูนญ  
 1. มาตรการคัดสรรคนดีเขาสู่ต าแหน่งทางการเมือง 
 2. การก าหนดมาตรการป้องกนการทุจริตในต าแหน่ง 
 3. การเพ่ิมระบบและองค์การตรวจสอบการใช้อ านาจ 
 4. การมส่วนรวมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  การก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในต าแหน่ง 
 1. การมีประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ขัดกัน 
 2. การให้แสดงบัญชีทรัพย์และหนี้สิน 
 3. การใช้หลักโปร่งใสในการใช้อ านาจ 
แนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
1. หลักนิติธรรม 
2. หลักคุณธรรม 
3. หลักความโปร่งใส 
4. หลักการมีส่วนรวม 
5. หลักความรับผิดชอบ 
6. หลักความคุ้มค่า 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๑ ช่ือหน่วย  การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน (ชุมชน สังคม)        เวลา ๑ ชัว่โมง 
 

1. ผลการเรียนรู้  
1.22 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์

ส่วนรวม 
1.23 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
1.24 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
2.2 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
2.3 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

3. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน์ (conflict of interest) คือ 
สถานการณ์ที่บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งอันเป็นที่ไว้วางใจ ( เช่น ทนายความ นักการเมือง ผู้บริหาร หรือ 
ผู้อ านวยการของบริษัทเอกชน หรือ หน่วยงานรัฐ) เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัว
กับผลประโยชน์ทางวิชาชีพ (professional interests) อันส่งผลให้ เกิดปัญหาที่เขาไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง / ไม่ล าเอียงผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน อาจส่งผลให้เกิดความไม่
ไว้วางใจที่มีต่อบุคคลผู้นั้น ว่าเขาจะสามารถปฏิบัติงานตามต าแหน่งให้อยู่ในครรลองของคุณธรรม
จริยธรรมได้มากน้อยเพียงใด 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็น
บ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติ มิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลัก
ธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 
 1ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2) ตัวอย่างประโยชน์ทับซ้อน 
 3) รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๔) การรับประโยชน์ต่างๆ 
 ๕) แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 1) ความสามารถในการสื่อสาร  
     (ทักษะการวิเคราะห์, ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ, ทักษะการน าความรู้ไปใช้) 
 2) ความสามารถในการคิด 
     (วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป) 
 3) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
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3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
 1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน  มีจิตสาธารณะ มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
 3) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
 5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
 6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
 7) เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
 8) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
 9) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 10) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่าย
จ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเม่ือมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 11) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
 ๑๒) กระท าอย่างรับผิดชอบ 
 ๑๓) มีความเป็นธรรมในสังคม 

4. กิจกรรมการเรียนรู้  
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้ วิธีสอนแบบ  สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 

 ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ 
 1) ครูน าวีดีโอข่าวและสื่อการสอนประกอบค าบรรยาย(ppt)ท่ีเกี่ยวกับรูปแบบของผลประโยชน์ทับ

ซ้อนมาให้นักเรียนดูและช่วยกันวิเคราะห์หัวข้อข่าวว่า การกระท าใดเป็นการกระท าเป็นลักษณะของ
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการจัดการเรียนการสอนโดยการบรรยาย ฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับความรู้
เกี่ยวกับรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน และศึกษากรณีตัวอย่างของปัญหาที่เกิดขึ้น  

 2) นักเรียนแต่ละคนจะแสดงความคิดเห็นพร้อมอธิบายเหตุผลแตกต่างกันไป ครูร่วมอภิปรายว่า
รูปแบบเป็นการใช้อ านาจหน้าที่ที่ผิด 

 3) ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน(ชุมชน สังคม) 
 4) ครูอธิบายให้นักเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนพร้อมทั้งเชื่อมโยงให้นักเรียน

เข้าใจถึงรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนว่ามีลักษณะอย่างไร 
   ขั้นที่ ๒ ส ารวจค้นหา 
 1) นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน ตามความสมัครใจให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้

เรื่อง รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนจากใบความรู้และหนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติมจากห้องสมุด และ
แหล่งข้อมูลสารสนเทศ อินเตอร์เน็ต แล้วน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาอภิปรายในชั้นเรียนร่วมกัน 

 2) นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
   ขั้นที่ 3   อธิบายความรู้ 
 1) สมาชิกแต่ละกลุ่มน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรื่องรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน (ชุมชน 

สังคม) มาอธิบายให้สมาชิกคนอื่นๆ ภายในกลุ่มฟัง ในประเด็นต่อไปนี้ 
  1.1 ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 
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  1.2 ตัวอย่างประโยชน์ทับซ้อน 
  1.3 รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
  1.4 การรับประโยชน์ต่างๆ 
  1.5 แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2) นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด   
   ขั้นที่ 4   ขยายความเข้าใจ 
 1) สมาชิกในกลุ่มร่วมกันท าใบงานเรื่องรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2) สมาชิกในกลุ่มร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขค าตอบในใบงาน 
 3) นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด   
   ขั้นที่ 5   ตรวจสอบผล 
 1) ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยค าตอบในใบงานโดยให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มเป็นผู้ตรวจสอบความ 
ถูกต้อง 
 2) ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหาข่าวเกี่ยวกับบุคคลที่มีการกระท าตัวในลักษณะที่บ่งบอกถึง

ที ่
รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

 1) เอกสารประกอบค าบรรยาย(ppt) 
 ๒) วิดีโอ เรื่องMOST –The Bridge v.2 ไทย  
 ๓) Paoboonjin (รับทรัพย์สิน+เป็นคู่สัญญา)  
 ๔) ข่าวตะลึงเบญจมฯเมือนคอนขึ้นป้ายยกเลิกเด็กฝากเข้าเรียน/ข่าวจากเว็บ DMCTODAY 
 ๕) วีดีโอรู้ทันการโกง ตอนผลประโยชน์ทับซ้อน ภัยเงียบท าลายชาติ/สถาบันพระปกเกล้า 

5. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 
๑) ตรวจใบงาน  
๒) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
๓) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
๔) สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน 
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

 ๑) ตรวจใบงาน                                                                                                                                                                                                                                   
 ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล                                                                      
 ๓) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม                                                                             
 ๔) แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
๑) ตรวจใบงานที่ 1-๓ ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
๒) ตรวจแบบบันทึกการอ่าน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
๓) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
๔) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
๕) สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
 

6.บันทึกหลังสอน 
 
 ............................................................................................................................. ................................ 

..................................................................................................................................................... ...................... 

............................................................................................................................. .............................................. 

............................................................................................................................. .............................................. 

..................................................................................................................................................... ...................... 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
(.................................................) 
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ใบงานเรื่องรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามโดยศึกษาหาค าตอบจากใบความรู้ 
 
 1) ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อนมีก่ีประเภท อะไรบ้าง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 2) ให้นักเรียนยกตัวอย่างประโยชน์ทับซ้อนจากข่าวและคลิปวีดีโอที่นักเรียนค้นคว้ามา ๑ ตัวอย่าง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 3) รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนมีกี่รูปแบบอะไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ๔) การรับประโยชน์ต่างๆจากผลประโยชน์ทับซ้อนมีอะไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ๕) แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนมีอะไรบ้างจงยกตัวอย่าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

กลุ่มท่ี…….......... 
ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตการท างานของผู้เรียน  โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

 
พฤติกรรม ความสนใจ 

ในการเรียน 
การมีส่วน 
ร่วมแสดง 
ความคิด 

เห็นในการ 
อภิปราย 

การรับฟัง 
ความคิด 
เห็นของ 

ผู้อ่ืน 

การตอบ 
ค าถาม 

ความรับผิด 
ชอบต่องาน 
ที่ได้รับมอบ 

หมาย 

รวม 
คะแนน 

ชื่อ-สกุล 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 10 
1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 

10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 

เกณฑ์การประเมิน 

 ให้คะแนน 0-4 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
 ให้คะแนน 5-7 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 ให้คะแนน 8-10 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 
 

ลงชื่อ…………………………………………………… 
(…………………………………………………..) 

ผู้ประเมิน 
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ใบความรู้ เรื่อง รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 
2. ใช้ต าแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย                                                                                                        
3. การรับผลประโยชน์โดยตรง  
4. การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต าแหน่งหน้าที่การงาน 
5. การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 
6. การน าข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
7. การท างานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม 
8. ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ท างาน  
9. การปิดบังความผิด  
ตัวอย่างประโยชน์ทับซ้อน 
1. หาประโยชน์ให้ตนเอง 
2. รับประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่  
3. ใช้อิทธิพลเรียกผลตอบแทน  
4. ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพ่ือประโยชน์ของตน 
5. ใช้ข้อมูลความลับ เพื่อแสวงประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง  
6. รับงานนอก แล้วส่งผลเสียให้งานในหน้าที่ 
7. ท างานหลังออกจากต าแหน่งและเอ้ือประโยชน์ต่อบริษัท  
8. การให้ของขวัญ ของก านัล เพื่อหวังความก้าวหน้า  
9. ให้ทิปพนักงานโรงแรมเพ่ือหวังการบริการที่ดีกว่าลูกค้ารายอื่น 
10. ช่วยให้ญาติมิตรท างานในหน่วยที่ตนมีอ านาจ  
11. ชื้อขายต าแหน่ง จ่ายผลประโยชน์ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของตน รูปแบบของประโยชน์ทับซ้อน 
 การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting Benefit)  
1. การท าธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือการเป็นคู่สัญญา 
2. การท างานหลังเกษียณ (Post-employment) 
3. การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)  
4. การใช้ข้อมูลภายใน (Inside information)  
5. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-barreling) 
 การรับประโยชน์ต่างๆ  
1. การรับของขวัญจากบริษัทต่างๆ 
2.บริษัทสนับสนุนค่าเดินทางไปดูงานต่างประเทศ  
3. หน่วยราชการรับเงินบริจาคจากธุรกิจที่เป็นลูกค้าของหน่วยงาน 
4. ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดชื้อจัดจ้าง 
5. การที่คณะกรรมการกู้เงินจากสถาบันการเงินในการก ากับดูแล 
6. การที่คณะกรรมการฝากญาติพ่ีน้องหรือคนที่คุ้นเคยเข้าท างานในรัฐวิสาหกิจที่ตนก ากับดูแลอยู่ 
ประโยชน์อันค านวณเป็นเงินได้ 
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1. การปลดหนี้หรือการลดหนี้ให้เปล่า 
2. การให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย  
3. การเข้าค้ าประกันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม  
4. การให้ค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทน  
5. การขาย การให้เช่าชื้อทรัพย์สิน เกินมูลค่าที่เป็นจริงตามที่ปรากฏเห็นในท้องตลาด 
6. การใช้สถานที่ ยานพาหนะ หรือทรัพย์สิน โดยไม่คิดค่าเช่าหรือค่าบริการน้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอ่ืน โดย
ปกติทางการค้า  
7. การให้ใช้บริการโดยไม่คิดค่าบริการ หรือคิดค่าใช้บริการน้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอ่ืน โดยปกติทางการค้า 
8. การให้ส่วนลดในสินค้า หรือทรัพย์สินที่จ าหน่าย โดยการให้ส่วนลดมากกว่าที่ให้กับบุคคลอ่ืน โดยปกติทาง
การค้า  
9. การให้เดินทาง หรือขนส่งบุคคล หรือสิ่งของโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าบุคคลอ่ืน โดย
ปกติทางการค้า 
10. การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพ หรือการบันเทิงอ่ืน ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่คิดกับ 
บุคคลอื่น โดยปกติทางการค้า ข้าราชการประจ า กิจกรรมที่มีความเสี่ยง 
11. การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
12. การรับงานนอกหรือการท าธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน 
13. การท างานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม                               
การน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ ามันด้วย 
1. การน าบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพ่ือการส่วนตัว 
2. การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจ า  
3. การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้แก่ญาติแล้วน ายาไปใช้ที่คลินิคส่วนตัว  
4. การรับประโยชน์จากระบบการล็อกบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกลุ่มวิชาชีพที่
เกี่ยวกับการ ตรวจสอบ ประเมินราคาและการจัดซื้อจัดจ้าง 
5. การก าหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าท่ีจะจัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทของตนหรือของพวกพ้อง 
ได้เปรียบหรือชนะในการประมูล  
6. การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูลหรือการจ้าง 
เหมา รวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้าหรือพ้นก าหนดการ ยื่น
ใบเสนอราคา เป็นต้น  

ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๑๐๓)  

ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้ 
 (๑) จากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป 

         (๒) จากบุคคลอ่ืนราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสาม
พันบาท การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นที่มีมูลค่าเกินกว่า ๓,๐๐๐ บาทโดยมีความจ าเป็นต้องรับเพ่ือรักษา

ไมตรี มิตรภาพ ต้องแจ้งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานโดยทันทีที่สามารถกระท าได้ 
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หากมีความจ าเป็นต้องรับเพราะเพื่อรักษาไมตรี...จะท าอย่างไร 
 แจ้งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ วินิจฉัย 
 มีเหตุผล รับได้ - รับไว้  
 ไม่เหตุควรรับ - ส่งคืน ส่งคืนไม่ได้ มอบให้ส่วนราชการ  

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๒๒  
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจาก 
คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการเรี่ยไรซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้องไม่กระท าการ 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ใช้หรือแสดงต าแหน่งหน้าที่ให้ปรากฏในการด าเนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาด้วยสิ่งพิมพ์ตาม
กฎหมาย ว่าด้วยการพิมพ์ หรือสื่ออย่างอ่ืนหรือด้วยวิธีการอ่ืนใด  
(๒) ใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลใดช่วยท าการเรี่ยไรให้หรือกระท าในลักษณะให้ผู้
นั้นอยู่ ในภาวะจ ายอมไม่สามารถปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยท าการเรี่ยไรไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน  
 “ความขัดแย้ง ระหว่าง บทบาท” (Conflict of roles) หมายความว่า บุคคลด ารงต าแหน่งที่มี
บทบาทสองบทบาทขัดแย้งกัน เช่น นายสมชายเป็นกรรมการสอบ คัดเลือกบุคคลเข้าท างาน โดยที่บุตรสาว
ของสมชายเป็นผู้สมัครสอบคนหนึ่งด้วย ซึ่งในกรณีนี้ถือว่าเกิด “การด ารง ต าแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิด
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน” แต่ในกรณีนี้ถือว่ายังมิได้น าไปสู่การกระท าความผิดแต่ ประการใด (เช่น การ
สอบคัดเลือกบุคคลยังมิได้เกิดขึ้นจริง หรือมีการสอบเกิดข้ึนแล้วแต่นายสมชายสามารถวางตัวเป็นกลาง มิได้
ช่วยเหลือ บุตรสาวของตนแต่ประการใด เป็นต้น) กระนั้นก็ตาม การด ารงต าแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิด
ปัญหา ผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าว ถือเป็นสถานการณ์ล่อแหลม ที่อาจจูงใจ/ชักน าให้เกิดการกระท า 
  เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องถอนตัวออกอย่างสมบูรณ์จากการเป็น ผู้มีส่วนในการตัดสินใจ งด
แสดง ความคิดเห็น ละเว้นจากการให้ค าปรึกษา และ งดออกเสียง (Recusal) เช่น ในกรณีที่สมชายเป็น
กรรมการสอบคัดเลือกบุคลากร เข้าท างาน โดยมีบุตรสาวของตนสมัครเข้าร่วมสอบคัดเลือก ด้วยนั้น ซึ่งใน
สถานการณ์ เช่นนี้ สมชายจะต้องลาออกจากการเป็นกรรมการสอบคัดเลือก เพ่ือเป็นการถอนตัว ออกจาก
การเก่ียวข้องกับสถานการณ์อันหมิ่นเหม่ต่อผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างสูง  
 เคลื่อนย้ายผลประโยชน์ส่วนตัวที่ทับซ้อนอยู่ให้ออกไป (Removal) เพ่ือให้ตนเองสามารถปฏิบัติ
ภารกิจได้ โดยปราศจากอคติ วิธีการดังกล่าวนี้เป็นการปิดช่องทางมิให้เอ้ืออ านวยต่อการเกิดปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน จึงเป็นวธิีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น จากกรณีตัวอย่าง
ในข้อสอง สมชาย สามารถ แก้ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนได้ โดยการขอร้องให้บุตรสาวของตนถอนตัว ออก
จากการสอบ เพื่อให้สมชายสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสอบคัดเลือก  
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามรัฐธรรมนูญ  
 1. มาตรการคัดสรรคนดีเข้าสู่ต าแหน่งทางการเมือง 
 2. การก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในต าแหน่ง  
 3. การเพ่ิมระบบและองค์การตรวจสอบการใช้อ านาจ 
 4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 การก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในต าแหน่ง  
 1. การมีประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ทับซ้อน  
 2. การแสดงบัญชีทรัพย์และหนี้สิน 
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 3. การใช้หลักโปร่งใสในการใช้อ านาจ  
แนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
 1. หลักนิติธรรม  
 2. หลักคุณธรรม  
 3. หลักความโปร่งใส 
 4. หลักการมีส่วนร่วม  
 5. หลักความรับผิดชอบ 
 6. หลักความคุ้มค่า  
หลักธรรมาภิบาล และหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน แนวทางการป้องกันและ ปราบปราม
การทุจริต (ANTI CORRUPTION) 
 หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร (Good Governance) หลักคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ธรรมาภิบาล จะมีค าว่า integrity ค่านิยมของข้าราชการ I am ready  
 I = Integrity มีศักดิ์ศรี (ยึดมั่นในความถูกต้อง สุจริต เที่ยงธรรม)  
 A = Activeness ขยันตั้งใจท างาน (บริการ/แก้ไขปัญหา ปชช)  
 M = Morality มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
 R = Relevance รู้ทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม 
 E = Efficiency มุ่งเน้นประสิทธิภาพ (คุณภาพ ดัชนี ประเมินผล)  
 A = Accountability รับผิดชอบต่อผลงาน ประชาชน 
 D = Democracy มีใจ/การกระท าเป็น ประชาธิปไตย (มีส่วนร่วม โปร่งใส) 
 Y = Yield มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน เพ่ือประโยชน์สุข ของประชาชนการ 
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หน่วยที่ ๒ 
 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๒ ชื่อหน่วย   ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  ท าการบ้าน/ชิ้นงานเองกันเถอะ   เวลา ๑ ชัว่โมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความไม่ทนและความละอายต่อการทุจริต 

๑.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทนและละอายต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

    ๒.จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความไม่ทนและความละอายต่อการทุจริตในการท า
การบ้านชิ้นงาน 
2.2 นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ถึงผลเสียจากการทุจริตในการท าการบ้าน/ชิ้นงาน 
2.3  นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

๓. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 
   ๑) ตัวอย่างความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

   ๒) ผลเสียจากการทุจริตในการไมท่ าการบ้าน/ชิ้นงานด้วยตนอง 
                    3) ความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
    3.1.ความสามารถในการคิด 
    1).ทักษะการสังเกต 
    2).ทักษะการระบุ 

  3.2 ความสามารถในการสื่อสาร  
           (ฟัง พูด อ่าน เขียน) 
   3.4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  (วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป) 
3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
 ๑) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
 ๒) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 ๓) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  
กิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน ๑ ชั่วโมง 
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๑. ชมคลิปวีดีโอ "กระเป๋าตังค์" ผลงานรองชนะเลิศการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต
ระดับอุดมศึกษา 
จากที่มาของคลิป คือ https://www.youtube.com/watch?v=Z6h4OuywCgE  

๒. สนทนา อภิปราย ร่วมกันจากเหตุการณ์ในคลิปวีดีโอ "กระเป๋าตังค์" ผลงานรองชนะเลิศการ
ประกวดสื่อป้องกันการทุจริตระดับอุดมศึกษา โดยชี้ให้เห็นถึงผลเสียที่เกิดจากการทุจริต  

๓. ชมคลิปวีดีโอ เรื่อง ลอกการบ้านเพื่อนมันไม่ดียังไงไปดู 
ที่มาของคลิปวีดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=8O5uHKs4qLM 

๔. สนทนา อภิปราย คลิปวีดีโอ เรื่อง ลอกการบ้านเพ่ือนมันไม่ดียังไงไปดู เพ่ือชี้ให้นักเรียนได้ 
เล็งเห็น และตระหนักถึงการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี รวมทั้งอธิบายถึงเรื่องของการลอกการบ้านเป็น
การทุจริตที่จะสามารถขยายไปสู่การทุจริตที่ร้ายแรงขึ้นได้  

๕. กิจกรรมระดมสมอง โดยให้นักเรียนช่วยกันคิดว่าผลเสียของการไมท่ าการบ้าน/ชิ้นงานเอง ส่งผล     
อย่างไรบ้าง ลงบนกระดาษชาร์ต 

๖. สนทนา อภิปราย โดยครูเป็นผู้ที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
ต่อต้านและป้องกันการทุจริต โดยการเริ่มต้นจากการการบ้าน/ชิ้นงานเอง 

๗. แจกใบงาน เรื่อง ท าการบ้าน/ชิ้นงาน มีทั้งข้อดีและข้อเสีย 
                                                                                          
    4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

1) ลอกการบ้านเพื่อนมันไม่ดียังไงไปดู 
               https://www.youtube.com/watch?v=8O5uHKs4qLM 

๒) คลิปวีดีโอ "กระเป๋าตังค์" ผลงานรองชนะเลิศการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตระดับอุดมศึกษา 
     https://www.youtube.com/watch?v=Z6h4OuywCgE 
๓) กระดาษชาร์ต 

          ๔) ใบงาน เรื่อง ท าการบ้าน/ชิ้นงาน มีทั้งข้อดีและข้อเสีย 

     ๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 
          ๑) ใบงาน เรื่อง ท าการบ้าน/ชิ้นงาน มีทั้งข้อดีและข้อเสีย 

๒) สังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
๕.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

1. แบบประเมินใบงาน 
๒. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
 นักเรียนได้คะแนนระดับดีขึ้นไป ถือว่าผ่าน 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Z6h4OuywCgE
https://www.youtube.com/watch?v=Z6h4OuywCgE
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6. บันทึกหลังสอน 
 ............................................................................................................................. ............................ 

............................................................................................................................. .............................................. 

.................................................................................... .......................................................................................

............................................................................................................................. ..............................................

............................................................................................................................. ..............................................

................................................................................... ........................................................................................

............................................................................................................................. .............................................. 
 
 

 
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

(.................................................) 
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ชื่อ ......................................................สกุล ................................................ชั้น................ เลขท่ี……. 
โรงเรียน ............................................................................ 

ใบงาน 
เรื่อง ท าการบ้าน/ชิ้นงาน มีทั้งข้อดีและข้อเสีย 

 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนเขียนผังมโนทัศน์ผลดีผลเสียเกี่ยวกับการท าการบ้าน/ชิ้นงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลด ี
ท าการบ้าน/ชิ้นงานเอง 

ผลเสีย 
ไม่ท าการบ้าน/ชิ้นงานเอง 
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แบบประเมินใบงาน 
 

เรื่อง .......................................................................... ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  …….. 
วันท่ี.....................เดือน........................................................พ.ศ. .................................. 

 

 
 
ที ่

ประเด็นคะแนน 
 
 

ชื่อ - สกุล 

 
ความตั้งใจ
ปฏิบัติงาน 

 
ความ
ถูกต้อง 

เสร็จตาม
ก าหนด 

 
รวม 
๑๕ 

คะแนน 

 
ระดับ

คุณภาพ 
๕ ๕ ๕ 

๑       

๒       
๓       

๔       
๕       

๖       
๗       

๘       
๙       

๑๐       
 
 
 
เกณฑ์การประเมินและระดับคุณภาพ 
 คะแนน ๑๓ - ๑๕ คะแนน หมายถึง  ดีมาก 
 คะแนน ๙ – ๑๒   คะแนน หมายถึง  ดี 
 คะแนน ๕ – ๘     คะแนน หมายถึง  พอใช้ 
 คะแนน ๑ – ๔  คะแนน  หมายถึง  ปรับปรุง 

 จ านวนคนที่ผ่านระดับคุณภาพ......................คน   ร้อยละ............... 
 จ านวนคนที่ไม่ผ่านระดับคุณภาพ..................คน   ร้อยละ............... 
 

       ลงชื่อ.................................... ผู้ประเมิน 
               (...................................................) 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 

ที ่
 

   พฤติกรรม 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความ
คิดเห็น 

การตอบ 
ค าถาม 

การยอมรับ 
ฟังคนอ่ืน 

ท างาน 
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย หมายเหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
 

ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบ
ตรงเวลา 

ดี = 3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 
ปรับปรุง = 1 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 
 
 
                    ลงชื่อ……………………………….ผู้สังเกต 

     (……………………………….) 
    …………/…………/……….. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๒ ชื่อหน่วย   ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง  รู้หน้าทีก่ารท าเวร/การท าความสะอาด เวลา ๑ ชัว่โมง 

 

๑.ผลการเรียนรู้  
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความไม่ทนและความละอายต่อการทุจริต 

๑.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทนและละอายต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

 

    ๒.จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 
2.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความไม่ทนและความละอายต่อการทุจริตในการท าเวร/
การท า 
      ความสะอาด 
2.2 นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ถึงผลเสียจากการทุจริตในการท าเวร/การท าความสะอาด 
5.2  นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

๓. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 
   ๒.๑. ตวัอย่างความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

   ๒.๒. ผลเสียจากการทุจริตในการไมก่ารท าเวร/การท าความสะอาด 
                    ๒.๓. ความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
    3.1.ความสามารถในการคิด 
    1).ทักษะการสังเกต 
    2).ทักษะการระบุ 

  3.2 ความสามารถในการสื่อสาร  
          (ฟัง พูด อ่าน เขียน) 
   3.4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  (วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป) 
3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
 ๑) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
 ๒) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
 ๓) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
    4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน ๑ ชั่วโมง 

๑. ชมคลิปวีดีโอ หนังสั้นๆเรื่อง จะช่วยกันรักษาความสะอาดในโรงเรียนได้อย่างไร 
ที่มาของคลิปวีดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=rjiE85tL_GA  

https://www.youtube.com/watch?v=rjiE85tL_GA
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๒. สนทนา อภิปราย ร่วมกันจากเหตุการณ์ในคลิปวีดีโอ ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น และจะแก้ไข
อย่างไรโดยชี้ให้เห็นถึงผลเสียที่เกิดจากการทุจริต และความรับผิดชอบที่ต้องรับจากผลของการ
กระท า 

๓. กิจกรรมระดมสมอง หัวข้อ “ช่วยกันจัดระบบบทบาท หน้าที่ตัวเราในฐานะนักเรียนที่ดี” เขียน
ลงบนกระดาษชาร์ท 

๔. สนทนา อภิปราย ในประเด็น การท าเวร/การท าความสะอาดเป็นบทบาทหน้าที่ของนักเรียน โดย
ครูพยายามชี้ให้เห็นว่าถ้าเรามีการท าเวร/การท าความสะอาด ไม่หลบหนี หรือไม่เอาเปรียบเพื่อน
ถือว่ามีความละอายต่อการทุจริต 

๕. สนทนา อภิปราย โดยครูเป็นผู้ที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดตระหนักและเห็นความส าคัญของการท า
เวร/การท าความสะอาด ว่าเกี่ยวข้องกับการต่อต้านและป้องกันการทุจริต  

๖. ให้นักเรียนแต่งค าขวัญ รณรงค์เรื่อง การรักษาความสะอาด 
 

    4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1) คลิปวีดีโอ หนังสั้นๆเรื่อง จะช่วยกันรักษาความสะอาดในโรงเรียนได้อย่างไร โดยมีที่มาจาก     
               https://www.youtube.com/watch?v=rjiE85tL_GA 

๒) กระดาษชาร์ท 
๓) สี 
 

     ๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 

๑) การแต่งค าขวัญ 
๒) สังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

๕.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1. แบบประเมินการแต่งค าขวัญ 
๒. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

5.3 เกณฑ์การติดสิน 
  นักเรียนได้ระดับดีขึ้นไปถือว่าผ่าน 
6. บันทึกหลังสอน 

 ............................................................................................................................. ................................ 
.................................................................................................. ................................................................... ...... 
............................................................................................................................. .............................................. 
....................................................................................................................................... .................................... 
 

 
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

(.................................................) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rjiE85tL_GA


- ๑๔๖ - 
 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 

ที ่
 

     พฤติกรรม 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความ
คิดเห็น 

การตอบ 
ค าถาม 

การยอมรับ 
ฟังคนอ่ืน 

ท างาน 
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย หมายเหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
 

ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบ
ตรงเวลา 

ดี = 3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 
ปรับปรุง = 1 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 
 
 
                    ลงชื่อ……………………………….ผู้ประเมิน 

     (……………………………….) 
      …………/…………/……….. 

 
 

 

 



- ๑๔๗ - 
 

 

แบบประเมินการแต่งค าขวัญ  
ค าชี้แจง  เขียนเครื่องหมาย /  ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนตามรายการที่สังเกต 

 

ชื่อ-สกุล 

รายการประเมิน 
รวมคะแนน 

15 เน้ือหาสาระ 
3 

การใช้ภาษา 
3 

อักขรวิธ ี
3 

ความคิด
สร้างสรรค์

3 

ความสะอาด
เรียบร้อย 

3 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

  
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ประเด็นการประเมิน 
พฤติกรรม/ระดับคะแนน 

3 2 1 
เนื้อหาสาระ ถูกต้องชัดเจน            

น่าสนใจมาก 
ถูกต้องชัดเจน            
น่าสนใจพอใช้ 

ไม่ชัดเจนและน่าสนใจ 

การใช้ภาษา ใช้ภาษาถ้อยค าได้ถูกต้อง    
ตามหลักวิชาการ 

ใช้ภาษาถ้อยค าได้ถูกต้องแต่
ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ 

ใช้ภาษาถ้อยค าบกพร่องอยู่บ้าง 

อักขรวิธี ถูกต้องตามอักขรวิธี 
ทุกค า 

ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี 
1-2  ค า 

 

ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี          
3 ค าข้ึนไป 

ความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดสร้างสรรค์ในการ
อ่านที่แปลกใหม่ไม่เหมือน

ใคร 

มีความคิดสร้างสรรค์ในการ
อ่านแตกต่างจากคนทั่วไป 

มีการปรับปรุงการอ่านจาก         
การอ่านทั่วไป และสร้างสรรค์

เพ่ิมเติมให้ดีข้ึนเล็กน้อย 
ความสะอาด

เรียบร้อย 
สะอาดไม่มีรอยขูดขีด ฆ่า 

และรอบคอบ 
สะอาดไม่มีรอยขีดฆ่า มีรอย

ลบ 1-2 แห่ง 
สะอาดไม่มีรอยขีดฆ่า 
มีรอยมากกว่า 2 แห่ง 

 

 



- ๑๔๘ - 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๒ ชื่อหน่วย   ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๒ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง  การสอบ          เวลา  ๒   ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความไม่ทนและความละอายต่อการทุจริต 

๑.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทนและละอายต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

    ๒.จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความไม่ทนและความละอายต่อการทุจริตในการสอบ 
2.2 นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ถึงผลเสียจากการทุจริตในการสอบ 
2.3 นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

๓. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 
   ๑. ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

   ๒. ผลเสียจากการทุจริตในการสอบ 
                    ๓. ความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
    1. ความสามารถในการคิด 
    1).ทักษะการสังเกต 
    2).ทักษะการระบุ 

  2. ความสามารถในการสื่อสาร  
         (ฟัง พูด อ่าน เขียน) 
   3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

(วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป) 
3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
 ๑) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
 ๒) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 ๓) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้  

4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  
กิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน ๒ ชั่วโมง 
 

 
 



- ๑๔๙ - 
 

 

ชั่วโมงที่ ๑ 
๑. ชมคลิปวีดีโอ เรื่อง จับเด็กใช้อุปกรณ์โกงข้อสอบแพทย์ ม.รังสิต | 09-05-59 | ชัดทันข่าว ฮอลิ

เดย์ | ThairathTV โดยที่มาของคลิปวีดีโอ 
https://www.youtube.com/watch?v=xrUiXZ6jhVg 

๒. สนทนา อภิปราย ร่วมกัน หลงัรับชมคลิปวีดีโอ เรื่อง จับเด็กใช้อุปกรณ์โกงข้อสอบแพทย์ ม.รังสิต                
โดยชี้ให้เห็นถึงผลเสียที่เกิดจากการทุจริตในการสอบและความรับผิดชอบที่ต้องรับจากผลของ                 
การกระท าผิดจากการทุจริตในการสอบ                            

๓. สนทนา อภิปราย เพื่อชี้ให้นักเรียนได้ เล็งเห็น และตระหนักถึงการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี                                 
ไม่จ าเป็นต้องลอกข้อสอบ แต่มีวิธีการที่จะสอบให้ได้คะแนนหลายวิธี โดยอาจใช้ประเด็นต่อไปนี้ 
 นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์การลอกข้อสอบ 
 นักเรียนคิดว่าสาเหตุใดบ้างที่ท าให้ลอกข้อสอบ และจะแก้ปัญหานั้นอย่างไร (ครูพยายาม

ชี้ให้เห็นว่าการลอกข้อสอบไม่ดี) 
๔. แจกใบงาน เรื่อง รู้สึกอย่างไรกับข่าวนี้ 
๕. กิจกรรม “มาร่วมกันต่อต้านการลอกข้อสอบในห้องเราดีกว่า” โดยให้นักเรียนช่วยกันคิดว่าจะท า

อย่างไรบ้างให้เกิดพฤติกรรมในการลอกข้อสอบ ลงบนกระดาษชาร์ต 
๖. สนทนา อภิปราย โดยครูเป็นผู้ที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดตระหนักและเห็นความส าคัญของการ

ต่อต้านและป้องกันการทุจริต โดยการเริ่มจากการไม่ลอกข้อสอบ 
ชั่วโมงที่ ๒ 

๗. แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ ๔ – ๕ คน 
๘. ให้แต่ละกลุ่มออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ กฎ กติกาในการข้อสอบ 
๙. แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน 

                                                                                          
4.2  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

   1) คลิปวีดีโอ เรื่อง จับเด็กใช้อุปกรณ์โกงข้อสอบแพทย์ ม.รังสิต | 09-05-59 | ชัดทันข่าว ฮอลิเดย์ 
| ThairathTV  ที่มาของคลิปวีดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=xrUiXZ6jhVg 

๒) ใบงาน เรื่อง รู้สึกอย่างไรกับข่าวนี้ 
๓) กระดาษชาร์ต 
๔) กระดาษโปสเตอร์ 
๕) สี 
 

    ๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 

๑) ชิ้นงานการออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ กฎ กติกาในการข้อสอบ 
๒) สังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
๓) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
๔) การน าเสนอผลงาน 
๕) ใบงาน เรื่อง รู้สึกอย่างไรกับข่าวนี้ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xrUiXZ6jhVg
https://www.youtube.com/watch?v=xrUiXZ6jhVg


- ๑๕๐ - 
 

 

๕.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1) แบบประเมินชิ้นงาน 
๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
๓) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
๔) แบบบันทึกการน าเสนอผลงาน 
๕) แบบประเมินใบงาน 

5.3 เกณฑ์การติดสิน 
  นักเรียนได้ระดับดีขึ้นไปถือว่าผ่าน 

 
6. บันทึกหลังสอน 

............................................................................................................................. ..............................................

..................................................................................... ......................................................................................

............................................................................................................................. ..............................................

............................................................................................................................. ..............................................

.................................................................................... .......................................................................................  
 
 

 
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

(.................................................) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๕๑ - 
 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 

ที ่
 

   พฤติกรรม 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความ
คิดเห็น 

การตอบ 
ค าถาม 

การยอมรับ 
ฟังคนอ่ืน 

ท างาน 
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย หมายเหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
 

ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบ
ตรงเวลา 

ดี = 3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 
ปรับปรุง = 1 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 
 
 
                    ลงชื่อ……………………………….ผู้ประเมิน 

     (……………………………….) 
      …………/…………/……….. 

 
 

 

 



- ๑๕๒ - 
 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 

กลุ่ม ..........................................................................................................  
สมาชิกในกลุ่ม  1. ......................................................................  
   2. ...................................................................... 
   3. ......................................................................  
   4. ...................................................................... 
   5. ......................................................................  
   6. ...................................................................... 
 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

3 2 1 

1. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    
2. มีความกระตือรือร้นในการท างาน    
3. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย    
4. มีขั้นตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ    
5. ใช้เวลาในการท างานอย่างเหมาะสม    

รวม  
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  
 พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า  ให้  3  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นบางครั้ง  ให้  2  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าน้อยครั้ง  ให้  1  คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
13-15 ดี 
8-12 ปานกลาง 
5-7 ปรับปรุง 
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แบบการประเมินผลการน าเสนอผลงาน   
เรื่อง  ………………………………………………………………………. 

วิชา…………………………………………………….…………….ชั้น………………. 
ชื่อ/กลุ่ม……………………………………………………….………………………………………………….. 

 

ที ่ รายการประเมิน 
ผู้ประเมิน รวม 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ตนเอง เพื่อน ครู 
1 เนื้อหา  (  4  คะแนน ) 

1. เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ 
2. เนื้อหาถูกต้อง 
3. เนื้อหาต่อเนื่อง 
4. มีการค้นคว้าเพิ่มเติม 

    คะแนน 4  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 3  : มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน 2  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 1  :  มี 1 ข้อ  ขาด 3  ข้อ 

2 กระบวนการท างาน(2คะแนน ) 
1. มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 
2. การปฏิบัติตามแผน 
3. ติดตามประเมินผล 
4. การปรับปรุงพัฒนางาน 

    คะแนน 2:  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1  : มี ไม่ครบ 4 ข้อ 
คะแนน 0  :  ไม่ปรากฏกระบวน 
                  การท างานที่ชัดเจน 

3 การน าเสนอ  (  2 คะแนน ) 
1.  การใช้ส านวนภาษาดีถูกต้อง 
2. การสะกดค าและไวยากรณ์

ถูกต้อง 
3. รูปแบบน่าสนใจ 
4.  ความสวยงาม 

    คะแนน 2  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน 1  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 0.5  : มี 1 ข้อขาด 3  ข้อ 

4 คุณธรรม  ( 2 คะแนน ) 
1. ตรงต่อเวลา 
2. ซื่อสัตย์ 
3. ความกระตือรือร้น 
4. ความมีน้ าใจ 

    คะแนน 2  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน1  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 0.5  :มี 1 ข้อ ขาด 3  ข้อ 

รวม  คะแนนเต็ม  10 คะแนน 
เฉลี่ย  

 
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  ตนเอง   
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  เพ่ือน   
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  ครู   

 

 



- ๑๕๔ - 
 

 

แบบประเมินช้ินงาน 

ชื่อ - นามสกุล .................................................................................. ชั้น …………………........ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ................................ กิจกรรม ……………….………………...................... 
 
ค าชี้แจง: ให้ผู้ประเมินขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน  

ประเด็นที่ประเมิน 
ผู้ประเมิน 

ตนเอง เพ่ือน คร ู
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1. ตรงจุดประสงค์ที่ก าหนด             
2. มีความถูกต้องสมบูรณ์             
3. มีความคิดสร้างสรรค์             
4. มีความเป็นระเบียบ             

รวม    
รวมทุกรายการ  

เฉลี่ย  
 
 
 
 

ผู้ประเมิน ...........................................................(ตนเอง)                          ผู้ประเมิน .......................................................... (เพ่ือน) 
 
                                        ผู้ประเมิน ................................................................ (ครู) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๕๕ - 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน 

ประเด็นที่ประเมิน 
คะแนน 

4 3 2 1 
1.  ผลงานตรงกับ

จุดประสงค์ที่ก าหนด 
ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์  
ทุกประเด็น 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์   
เป็นส่วนใหญ่ 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์
บางประเด็น 

ผลงานไม่
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ 

2. ผลงานมีความถูกต้อง
สมบูรณ์ 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
ครบถ้วน 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่ 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้องเป็น
บางประเด็น 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานไม่ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่ 

3. ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค์ 

ผลงานแสดงออก
ถึงความคิด
สร้างสรรค์   
แปลกใหม่     
และเป็นระบบ 

ผลงานมีแนวคิด
แปลกใหม่แต่ยัง
ไม่เป็นระบบ 

ผลงานมีความ
น่าสนใจ แต่ยัง ไม่
มีแนวคิดแปลก
ใหม่ 

ผลงานไม่แสดง
แนวคิดใหม่ 

4. ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ 

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบแสดงออก
ถึงความประณีต 

ผลงานส่วนใหญ่มี
ความเป็น
ระเบียบแต่ยังมี
ข้อบกพร่อง
เล็กน้อย 

ผลงานมีความ
เป็นระเบียบแต่มี
ข้อบกพร่อง
บางส่วน 

ผลงานส่วนใหญ่
ไม่เป็นระเบียบ 
และมีข้อ 
บกพร่องมาก 

 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
นักเรียนได้คะแนน   13   คะแนนขึ้นไป หรือร้อยละ  80   ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๕๖ - 
 

 

แบบประเมินใบงาน 
 

เรื่อง .......................................................................... ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  …….. 
วันท่ี.....................เดือน........................................................พ.ศ. .................................. 

 

 
 
ที ่

ประเด็นคะแนน 
 
 

ชื่อ - สกุล 

 
ความตั้งใจ
ปฏิบัติงาน 

 
ความ
ถูกต้อง 

เสร็จตาม
ก าหนด 

 
รวม 
๑๕ 

คะแนน 

 
ระดับ

คุณภาพ 
๕ ๕ ๕ 

๑       

๒       
๓       

๔       
๕       

๖       
๗       

๘       
๙       

๑๐       
 
 
 
เกณฑ์การประเมินและระดับคุณภาพ 
 คะแนน ๑๓ - ๑๕ คะแนน หมายถึง  ดีมาก 
 คะแนน ๙ – ๑๒   คะแนน หมายถึง  ดี 
 คะแนน ๕ – ๘     คะแนน หมายถึง  พอใช้ 
 คะแนน ๑ – ๔  คะแนน  หมายถึง  ปรับปรุง 

 จ านวนคนที่ผ่านระดับคุณภาพ......................คน   ร้อยละ............... 
 จ านวนคนที่ไม่ผ่านระดับคุณภาพ..................คน   ร้อยละ............... 
 

       ลงชื่อ.................................... ผู้ประเมิน 
               (...................................................) 

 
 
 



- ๑๕๗ - 
 

 

ชื่อ.......................................สกุล...........................................ชั้น.........เลขที่......  
โรงเรียน ........................................................... 

ใบงาน  

เรื่อง รูส้ึกอย่างไรกับภาพต่อไปนี ้

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนดูภาพและวิเคราะห์ว่าภาพดังกล่าวเกิดผลเสียอย่างไร มีวิธีการแก้ไขอย่างไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลเสีย คือ 

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

.................................. 

วิธีการแก้ไข 

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

.................................. 

ผลเสีย คือ 

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

.................................. 

วิธีการแก้ไข 

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

.................................. 

 

ผลเสีย คือ 

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

.................................. 

วิธีการแก้ไข 

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

.................................. 



- ๑๕๘ - 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๒ ชื่อหน่วย   ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง  การแต่งกาย     เวลา ๑ ชัว่โมง 
 

๑.ผลการเรียนรู้  
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความไม่ทนและความละอายต่อการทุจริต 

๑.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทนและละอายต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

 

        ๒.จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความไม่ทนและความละอายต่อการแต่งกายที่ไม่
เหมาะสม 
2.2  นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ถึงความไม่เหมาะสมจากการแต่งกาย 
๒.๓ นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

 
๓. สาระการเรียนรู้ 

3.1 ความรู้ 
   ๑. ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

   ๒. การแต่งกายท่ีถูกต้อง และเหมาะสม 
                    ๓. ความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
    1.ความสามารถในการคิด 
    1).ทักษะการสังเกต 
    2).ทักษะการระบุ 

  2 ความสามารถในการสื่อสาร  
          (ฟัง พูด อ่าน เขียน) 
   4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

(วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป) 
3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
 ๑) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
 ๒) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความ
ละอาย                 เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
 

 
 
 
 
 



- ๑๕๙ - 
 

 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  
กิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน ๑ ชั่วโมง 
๑. ชมคลิปวีดโีอ เรื่อง แต่งกายถูกระเบียบ ได้เปรียบและดูดี  โดยมีที่มาของคลิป 
    https://www.youtube.com/watch?v=SlGg041qwJ0 
๒. สนทนา อภิปราย ซักถาม จากการชมคลปิวีดโีอ เรื่อง แต่งกายถูกระเบียบ ได้เปรียบและดูดี   ถึง

ประเด็นเกี่ยวกับการแต่งกายใหเ้หมาะสมกับโอกาส สถานที ่กิจกรรม เปน็ต้น 
๓. ครูตั้งค าถามประเด็นต่อไปว่า “ในฐานะที่เราเป็นนักเรยีนควรมกีารแต่งกายอย่างให้ถูกต้องตาม

ระเบียบ และมีความเหมาะสมกบัวัยของนักเรียน” (ครูสังเกตการตอบค าถาม และกระตุ้นให้นกัเรียน
ช่วยกันตอบค าถาม) 

๔. ครูน าภาพการแต่งกายที่ถูกระเบียบ และผิดระเบียบมาให้นักเรียนด ู
๕.  สนทนา อภิปราย ซักถาม จากภาพการแต่งกาย โดยก าหนดประเด็นในการสนทนา อภปิราย 

ซักถาม คือ  
 การแต่งการอย่างไรจึงจะถือได้ว่า แต่งกายถูกต้องทั้งในกรณีนักเรียนชาย – นักเรียนหญิง 
 การแต่งกายทีถู่กต้องตามระเบียบเกี่ยวข้องกับการต่อต้านและป้องกันการทุจริตอย่างไร 

(ครูเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นวา่ การแต่งกายที่เหมาะสมกับกาละและเทศะเกี่ยวข้องกับ                                    
การต่อต้านและป้องกันการทุจริต คือ การปฏิบัติตามความถกูต้องนั้นเอง) 

๖. แจกใบงาน เรื่อง แต่งกายอย่างไรให้เหมาะสม ให้นักเรียนท าเปน็การบ้าน และน าสง่ 
    4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

1) คลิปวีดีโอ เรื่อง แต่งกายถูกระเบียบ ได้เปรียบและดูดี  โดยมีที่มาของคลิป 
           https://www.youtube.com/watch?v=SlGg041qwJ0 

๒) รูปภาพการแต่งกายที่ถูกระเบียบ และผิดระเบียบ 
               ๓)  ใบงาน เรื่อง แต่งกายอย่างไรให้เหมาะสม 

 
     ๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 

5.1 วิธีการประเมิน 
๑) ใบงาน เรื่อง แต่งกายอย่างไรให้เหมาะสม 
๒) สังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

๕.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1. แบบประเมินใบงาน 
๒. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

5.3 เกณฑ์การติดสิน 
  นักเรียนได้ระดับดีขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 
 
 
 
 



- ๑๖๐ - 
 

 

6. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. ..............................................
..................................................................................... ......................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
.................................................................................... .......................................................................................  
 
 
 

 
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

(.................................................) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖๑ - 
 

 

แบบประเมินใบงาน 
 

เรื่อง .......................................................................... ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  …….. 
วันท่ี.....................เดือน........................................................พ.ศ. .................................. 

 

 
 
ที ่

ประเด็นคะแนน 
 
 

ชื่อ - สกุล 

 
ความตั้งใจ
ปฏิบัติงาน 

 
ความ
ถูกต้อง 

เสร็จตาม
ก าหนด 

 
รวม 
๑๕ 

คะแนน 

 
ระดับ

คุณภาพ 
๕ ๕ ๕ 

๑       

๒       
๓       

๔       
๕       

๖       
๗       

๘       
๙       

๑๐       
 
 
 
เกณฑ์การประเมินและระดับคุณภาพ 
 คะแนน ๑๓ - ๑๕ คะแนน หมายถึง  ดีมาก 
 คะแนน ๙ – ๑๒   คะแนน หมายถึง  ดี 
 คะแนน ๕ – ๘     คะแนน หมายถึง  พอใช้ 
 คะแนน ๑ – ๔  คะแนน  หมายถึง  ปรับปรุง 

 จ านวนคนที่ผ่านระดับคุณภาพ......................คน   ร้อยละ............... 
 จ านวนคนที่ไม่ผ่านระดับคุณภาพ..................คน   ร้อยละ............... 
 

       ลงชื่อ.................................... ผู้ประเมิน 
               (...................................................) 

 
 



- ๑๖๒ - 
 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 

ที ่
 

   พฤติกรรม 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความ
คิดเห็น 

การตอบ 
ค าถาม 

การยอมรับ 
ฟังคนอ่ืน 

ท างาน 
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย หมายเหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
 

ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบ
ตรงเวลา 

ดี = 3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 
ปรับปรุง = 1 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 
 
 
                    ลงชื่อ……………………………….ผู้สังเกต 

     (……………………………….) 
      …………/…………/……….. 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖๓ - 
 

 

ชื่อ ...............................................................สกลุ..............................................ชั้น ................เลขท่ี ...... 
โรงเรียน................................................................................................. 

ใบงาน  
เรื่อง แต่งกายอย่างไรใหเ้หมาะสม 

 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนดูภาพ A และ B การแต่งกาย แล้วพิจารณาว่าแบบใดเหมาะสมกับวัยนักเรียน                      
                     เพราะสาเหตุใด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การแต่งกายมีความเหมาะสมวัย คือ 
………………………………………………………………………….. 
เพราะ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

A B 
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ตัวอย่าง ภาพการแตง่กายที่ถูกระเบียบ และผดิระเบยีบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖๕ - 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๒ ชื่อหน่วย   ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต      ชั้นมัธยมศึกษาปีที๒่ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง  การเข้าแถวมารยาทคนดี     เวลา ๒   ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความไม่ทนและความละอายต่อการทุจริต 

๑.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทนและละอายต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

      ๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความไม่ทนและความละอายต่อการไม่เข้าแถว 
2.3  สามารถคิดวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมจากการเข้าแถว 
๒.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

๓. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 
   ๒.๑. ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

   ๒.๒. การเข้าแถว 
                    ๒.๓. ความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
    3.1. ความสามารถในการคิด 
    1).ทักษะการสังเกต 
    2).ทักษะการระบุ 

  3.2 ความสามารถในการสื่อสาร  
         (ฟัง พูด อ่าน เขียน) 
   3.๓ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

(วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป) 
3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
 ๑) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
 ๒) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
 ๓) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความ
ละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  
กิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน ๑ ชั่วโมง 
๑. ชมคลิปวีดีโอ เรื่อง ภาพการแสดงของทหารหน่วยหนึ่งตั้งแถวแปรขบวนเล่นเป็นเวฟไล่ระดับกัน

อย่างสวยงาม  โดยมีที่มาของคลิป 
https://www.youtube.com/watch?v=bgkpnNrnDJA  



- ๑๖๖ - 
 

 

๒. สนทนา อภิปราย ซักถาม จากการชมคลปิวีดโีอ เรื่อง ภาพการแสดงของทหารหน่วยหนึ่งตั้งแถว 
แปรขบวนเล่นเป็นเวฟไล่ระดับกันอย่างสวยงาม โดยใช้ค าถาม เชน่ 
 นักเรียนรู้สึกอย่างไรจากการรับชมคลิปวีดโีอ 
 นักเรียนคิดว่าการเข้าแถวที่เปน็ระเบียบดีหรือไม่อย่างไร  

                     ฯลฯ 
๓. แจกใบงาน เรื่อง ต่อคิว เพ่ือความเรียบร้อยในสังคม 
๔. ชมคลิปวีดีโอ เรื่อง ต่อคิว เพ่ือความเรียบร้อยในสังคม 

โดยมีที่มาของคลิป https://www.youtube.com/watch?v=FOrGijZK5m0&t=7s 
๕. นักเรียนศึกษาใบงาน และลงมือปฏิบัติตามค าชี้แจง 
๖. ครูตั้งค าถามประเด็นต่อไปว่า “ในฐานะที่เราเป็นนักเรยีนควรปฏิบัติอย่างไรในการเข้าแถว”                        

(ครูสังเกตการตอบค าถาม และกระตุ้นให้นักเรียนชว่ยกันตอบค าถาม โดยครูเชื่อมโยงให้นักเรยีนเห็น
ว่า 

                  การเข้าแถวที่มีวินัยเกี่ยวข้องกับการต่อต้านและป้องกันการทุจริต คือ การปฏิบัติตามระเบียบวินัย
นั้นเอง) 
     4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

 1) คลิปวีดีโอ เรื่อง ภาพการแสดงของทหารหน่วยหนึ่งตั้งแถวแปรขบวนเล่นเป็นเวฟไล่
ระดับกันอย่างสวยงาม โดยมีที่มาของคลิป 
https://www.youtube.com/watch?v=bgkpnNrnDJA  

๒) คลิปวีดีโอ เรื่อง ต่อคิว เพ่ือความเรียบร้อยในสังคม โดยมีที่มาของคลิป     
    https://www.youtube.com/watch?v=FOrGijZK5m0&t=7s 
๓) ใบงาน เรื่อง ต่อคิว เพ่ือความเรียบร้อยในสังคม 

    ๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 

๑) ใบงาน เรื่อง ต่อคิว เพ่ือความเรียบร้อยในสังคม 
๒) สังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

๕.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1. แบบประเมินใบงาน 
๒. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

5.3 เกณฑ์การติดสิน 
  นักเรียนได้ระดับดีขึ้นไปถือว่าผ่าน 

 
6. บันทึกหลังสอน 

 ............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................... .......................................................................................  

 
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

(.................................................) 
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แบบประเมินใบงาน 

 
เรื่อง .......................................................................... ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  …….. 

วันท่ี.....................เดือน........................................................พ.ศ. .................................. 
 

 
 
ที ่

ประเด็นคะแนน 
 
 

ชื่อ - สกุล 

 
ความตั้งใจ
ปฏิบัติงาน 

 
ความ
ถูกต้อง 

เสร็จตาม
ก าหนด 

 
รวม 
๑๕ 

คะแนน 

 
ระดับ

คุณภาพ 
๕ ๕ ๕ 

๑       

๒       
๓       

๔       
๕       

๖       
๗       

๘       
๙       

๑๐       
 
 
 
เกณฑ์การประเมินและระดับคุณภาพ 
 คะแนน ๑๓ - ๑๕ คะแนน หมายถึง  ดีมาก 
 คะแนน ๙ – ๑๒   คะแนน หมายถึง  ดี 
 คะแนน ๕ – ๘     คะแนน หมายถึง  พอใช้ 
 คะแนน ๑ – ๔  คะแนน  หมายถึง  ปรับปรุง 

 จ านวนคนที่ผ่านระดับคุณภาพ......................คน   ร้อยละ............... 
 จ านวนคนที่ไม่ผ่านระดับคุณภาพ..................คน   ร้อยละ............... 
 

       ลงชื่อ.................................... ผู้ประเมิน 
               (...................................................) 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 

ที ่
 

   พฤติกรรม 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความ
คิดเห็น 

การตอบ 
ค าถาม 

การยอมรับ 
ฟังคนอ่ืน 

ท างาน 
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย หมายเหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
 

ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบ
ตรงเวลา 

ดี = 3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 
ปรับปรุง = 1 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 
 
 
                    ลงชื่อ……………………………….ผู้ประเมิน 

     (……………………………….) 
      …………/…………/……….. 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖๙ - 
 

 

ชื่อ ..............................................................สกุล...............................................ชั้น ................เลขท่ี ...... 
โรงเรียน................................................................................................. 

 

ใบงาน  
เรื่อง ต่อคิว เพื่อความเรียบร้อยในสังคม 

 

ค าช้ีแจง ๑. ชมคลิปวีดีโอ เรื่อง ต่อคิว เพ่ือความเรียบร้อยในสังคม 
๒. ให้นักเรียนเขียนประเด็นในเชิงบวกสิ่งที่ได้รับจากการชมคลิปวีดีโอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนคิดว่าการเข้าแถวที่เป็นระเบียบมีประโยชน์อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
… 
 

 



- ๑๗๐ - 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๒ ชื่อหน่วย   ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง  การเลือกตั้ง    เวลา ๑ ชัว่โมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความไม่ทนและความละอายต่อการทุจริต 

๑.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทนและละอายต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

      ๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 
2.4  นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 
๒.๓ นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

๓. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 
   ๒.๑. ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

   ๒.๒. การเลือกตั้งในระดับต่างๆ ตามระบอบประชาธิปไตย 
                    ๒.๓. ความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
    3.1. ความสามารถในการคิด 
    1).ทักษะการสังเกต 
    2).ทักษะการระบุ 

  3.2 ความสามารถในการสื่อสาร  
          (ฟัง พูด อ่าน เขียน) 
   3.๓ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

(วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป) 
3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
 ๑) เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
 ๒) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  
กิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน ๑ ชั่วโมง 
๑. ชมคลิปวีดโีอ เรื่อง หาเสียงประธานคณะกรรมการนักเรียน 2559 เบอร์1 By TYN B.D.                                     

                ที่มาของคลิปวีดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=k9Ycz2aAaVw                                                                   
               คลิปวีดีโอ เรื่อง หาเสียงประธานคณะกรรมการนักเรียน 2559 เบอร2์ By TYN B.D. 
               ที่มาของคลิปวีดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=RKT4B1bjU1s และ  
               คลิปวีดีโอ เรื่อง  หาเสียงประธานคณะกรรมการนักเรียน 2559 เบอร3์ By TYN B.D.                                                                                       

https://www.youtube.com/watch?v=k9Ycz2aAaVw%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20หาเสียงประธานคณะกรรมการนักเรียน%202559%20เบอร์2%20By%20TYN%20B.D.%20%20%20%20%20%20https://www.youtube.com/watch?v=RKT4B1bjU1s%20และ
https://www.youtube.com/watch?v=k9Ycz2aAaVw%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20หาเสียงประธานคณะกรรมการนักเรียน%202559%20เบอร์2%20By%20TYN%20B.D.%20%20%20%20%20%20https://www.youtube.com/watch?v=RKT4B1bjU1s%20และ
https://www.youtube.com/watch?v=k9Ycz2aAaVw%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20หาเสียงประธานคณะกรรมการนักเรียน%202559%20เบอร์2%20By%20TYN%20B.D.%20%20%20%20%20%20https://www.youtube.com/watch?v=RKT4B1bjU1s%20และ


- ๑๗๑ - 
 

 

     ที่มาของคลิปวีดีโอhttps://www.youtube.com/watch?v=vcS7f59XmjU ตามล าดับ 
    ๒. สนทนา อภปิราย ซักถาม จากการชมคลิปวีดโีอ โดยใช้ค าถาม เชน่ 

 นักเรียนคิดว่าจากคลิปวีดโีอเกี่ยวข้องกับเรื่องใด 
 นักเรียนจะเลือกเบอร์อะไร เพราะอะไร 
 จากการรับชมคลิปวีดีโอ นักเรียนเข้าใจว่า ประชาธปิไตย ว่าอยา่งไร 
 กิจกรรมอะไรบ้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นประชาธิปไตย โดยครูเชื่อมโยงให้ผู้เรียนสะท้อน

ให้เห็นถึงการเลือกตั้ง 
 ๓.  นักเรียนยกตัวอย่างกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตย แล้วหาอาสาสมัครนักเรียนออกมาเขียน
รวบรวม  
   บนกระดาน 
 ๔. ครูชี้แจงให้นักเรียนทราบว่า กิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยมีหลายรูปแบบ นักเรียนควรรู้จัก                          
    การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม 
 ๕  สนทนา อภิปราย  ว่าหากการเลือกตั้งมีการทุจริตคอรัปชัน จะเกิดผลเสียอย่างไร และท่ีถูกต้อง
ควรเป็น    
    เช่นไร   
 ๖. ให้นักเรียนท าใบงาน เรื่อง กิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนเป็นการบ้าน 
 

    4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
๑) คลิปวีดีโอ เรื่อง หาเสียงประธานคณะกรรมการนักเรียน 2559 เบอร์1 By TYN B.D.                                     

                ที่มาของคลิปวีดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=k9Ycz2aAaVw                                                                   
               ๒) คลิปวีดีโอ เรื่อง หาเสียงประธานคณะกรรมการนักเรียน 2559 เบอร์2 By TYN B.D. 
               ที่มาของคลิปวีดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=RKT4B1bjU1s   
                ๓) คลิปวีดีโอ เรื่อง  หาเสียงประธานคณะกรรมการนักเรียน 2559 เบอร์3 By TYN B.D.                                                                                       

     ที่มาของคลิปวีดีโอhttps://www.youtube.com/watch?v=vcS7f59XmjU  
๔) ใบงาน เรื่อง กิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

     ๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 

๑) ใบงาน เรื่อง กิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
๒) สังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

๕.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1. แบบประเมินใบงาน 
๒. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

5.3 เกณฑ์การติดสิน 
  นักเรียนได้ระดับดีขึ้นไปถือว่าผ่าน 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=k9Ycz2aAaVw%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20หาเสียงประธานคณะกรรมการนักเรียน%202559%20เบอร์2%20By%20TYN%20B.D.%20%20%20%20%20%20https://www.youtube.com/watch?v=RKT4B1bjU1s%20และ
https://www.youtube.com/watch?v=k9Ycz2aAaVw%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20หาเสียงประธานคณะกรรมการนักเรียน%202559%20เบอร์2%20By%20TYN%20B.D.%20%20%20%20%20%20https://www.youtube.com/watch?v=RKT4B1bjU1s%20และ
https://www.youtube.com/watch?v=k9Ycz2aAaVw%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20หาเสียงประธานคณะกรรมการนักเรียน%202559%20เบอร์2%20By%20TYN%20B.D.%20%20%20%20%20%20https://www.youtube.com/watch?v=RKT4B1bjU1s%20และ


- ๑๗๒ - 
 

 

6 บันทึกหลังสอน 
........................................................................................................................................... ................................
................................................................................................... ........................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
.......................................................................................................................................... .................................
.................................................................................................. ......................................................................... 
 
 

 
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

(.................................................) 
 
 

ภาคผนวก 
1. แบบประเมินใบงาน 
๒. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
๓. ใบงาน เรื่อง กิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๗๓ - 
 

 

แบบประเมินใบงาน 
 

เรื่อง .......................................................................... ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  …….. 
วันท่ี.....................เดือน........................................................พ.ศ. .................................. 

 

 
 
ที ่

ประเด็นคะแนน 
 
 

ชื่อ - สกุล 

 
ความตั้งใจ
ปฏิบัติงาน 

 
ความ
ถูกต้อง 

เสร็จตาม
ก าหนด 

 
รวม 
๑๕ 

คะแนน 

 
ระดับ

คุณภาพ 
๕ ๕ ๕ 

๑       

๒       
๓       

๔       
๕       

๖       
๗       

๘       
๙       

๑๐       
 
 
 
เกณฑ์การประเมินและระดับคุณภาพ 
 คะแนน ๑๓ - ๑๕ คะแนน หมายถึง  ดีมาก 
 คะแนน ๙ – ๑๒   คะแนน หมายถึง  ดี 
 คะแนน ๕ – ๘     คะแนน หมายถึง  พอใช้ 
 คะแนน ๑ – ๔  คะแนน  หมายถึง  ปรับปรุง 

 จ านวนคนที่ผ่านระดับคุณภาพ......................คน   ร้อยละ............... 
 จ านวนคนที่ไม่ผ่านระดับคุณภาพ..................คน   ร้อยละ............... 
 

       ลงชื่อ.................................... ผู้ประเมิน 
               (................................................... 

 
 



- ๑๗๔ - 
 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 

ที ่
 

   พฤติกรรม 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความ
คิดเห็น 

การตอบ 
ค าถาม 

การยอมรับ 
ฟังคนอ่ืน 

ท างาน 
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย หมายเหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
 

ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบ
ตรงเวลา 

ดี = 3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 
ปรับปรุง = 1 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 
 
 
                    ลงชื่อ……………………………….ผู้ประเมิน 

     (……………………………….) 
      …………/…………/……….. 
 
 

 
 
 
 



- ๑๗๕ - 
 

 

ชื่อ ...............................................................สกลุ..............................................ชั้น ................เลขท่ี ...... 
โรงเรียน................................................................................................. 

ใบงาน  
เรื่อง กิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  

 
ค าช้ีแจง   นักเรียนเขียนอธิบายโดยสังเขป จากภาพกิจกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่เห็น ........................................................ 

เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย เพราะ 



- ๑๗๖ - 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๒ ชื่อหน่วย   ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที๒่ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง  เรามารวมกลุ่มเพ่ือสร้างสรรค์ต้านทุจริต  เวลา ๑ ชัว่โมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความไม่ทนและความละอายต่อการทุจริต 

๑.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทนและละอายต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

      ๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตในรูปแบบต่างๆ 
2.5  นักเรียนสามารถรวมกลุ่มคิดวิเคราะห์ถึงวิธีการต่อต้านการทุจริตในรูปแบบต่างๆ 
๒.๓ นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

๓. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 
   ๒.๑. ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

   ๒.๒. การทุจริตในรูปแบบต่างๆ 
                    ๒.๓. ความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
    3.1. ความสามารถในการคิด 
    1).ทักษะการสังเกต 
    2).ทักษะการระบุ 

  3.2 ความสามารถในการสื่อสาร  
          (ฟัง พูด อ่าน เขียน) 
   3.๓ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

(วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป) 
 

3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
 ๑) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม   
 ๒) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
 ๓) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  
กิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน ๑ ชั่วโมง 
๑. ชมคลิปวีดีโอ เรื่อง รณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นโดย  มีที่มาของคลิป 

                 https://www.youtube.com/watch?v=UgxbgwMZJY4 
๒ สนทนา อภิปราย ซักถาม จากการชมคลปิวีดโีอ เรื่อง รณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น  โดยใช้ค าถาม เช่น 

https://www.youtube.com/watch?v=UgxbgwMZJY4


- ๑๗๗ - 
 

 

 นักเรียนรู้สึกอย่างไรจากการรับชมคลิปวีดโีอ 
 การคอรัปชัน คืออะไรในความคิดของนักเรียน 
 การคอรัปชันดีหรือไม่ อย่างไร 
 นักเรียนเหน็ด้วยหรือไม่ที่ว่า รัฐบาลทุจริตได้แต่ขอให้ตนเองไดป้ระโยชน์ดว้ย 
 นักเรียนพบเห็นการคอรัปชนัที่อยู่ใกล้ๆตัว นักเรยีนเชน่เรื่องใดบ้าง นักเรียนเกิดความรูส้ึก

อย่างไร และนักเรยีนจะแก้ไขอย่างไร ฯลฯ 
๓. น าตัวอย่าง โลโก้การต่อต้านการทุจริตมาให้นักเรียนดู 
๔. ให้นักเรียนร่วมกลุ่มกัน กลุ่มละ 4-5 คน ร่วมกันคิดโลโก้รณรงค์ที่จะร่วมกันต่อต้านการทุจริต                        

โดยจัดท าเป็นโลโก้รณรงค์ พร้อมน าเสนอ และน าผลงานไปติดประชาสัมพันธ์ตามบริเวณต่างๆ 
เพ่ือเผยแพร่ 

     4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
  1) คลิปวีดีโอ เรื่อง รณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นโดย    โดยมีที่มาของคลิป 

              https://www.youtube.com/watch?v=UgxbgwMZJY4 
๒) ตัวอย่าง โลโก้การต่อต้านการทุจริต 

     ๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 

๑) ชิ้นงานการออกแบบแผ่นป้ายรณรงค์การต่อต้านการทุจริต 
๒) สังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
๓) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
๔) การน าเสนอผลงาน 

๕.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1) แบบประเมินชิ้นงาน 
๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
๓) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
๔) แบบบันทึกการน าเสนอผลงาน 

5.3 เกณฑ์การติดสิน 
  นักเรียนได้ระดับดีขึ้นไปถือว่าผ่าน 

6. บันทึกหลังสอน 
  

............................................................................................................................. .............................................. 

.................................................................................... ................................................................. ...................... 

............................................................................................................................. ..............................................

............................................................................................................................. ..............................................

.................................................................................. .........................................................................................  
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
(.................................................) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UgxbgwMZJY4


- ๑๗๘ - 
 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 

ที ่
 

   พฤติกรรม 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความ
คิดเห็น 

การตอบ 
ค าถาม 

การยอมรับ 
ฟังคนอ่ืน 

ท างาน 
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย หมายเหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
 

ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบ
ตรงเวลา 

ดี = 3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 
ปรับปรุง = 1 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 
 
 
                    ลงชื่อ……………………………….ผู้ประเมิน 

     (……………………………….) 
      …………/…………/……….. 
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แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 

กลุ่ม ..........................................................................................................  
สมาชิกในกลุ่ม  1. ......................................................................  
   2. ...................................................................... 
   3. ......................................................................  
   4. ...................................................................... 
   5. ......................................................................  
   6. ...................................................................... 
 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

3 2 1 

1. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    
2. มีความกระตือรือร้นในการท างาน    
3. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย    
4. มีขั้นตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ    
5. ใช้เวลาในการท างานอย่างเหมาะสม    

รวม  
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  
 พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า  ให้  3  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นบางครั้ง  ให้  2  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าน้อยครั้ง  ให้  1  คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
13-15 ดี 
8-12 ปานกลาง 
5-7 ปรับปรุง 
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แบบการประเมินผลการน าเสนอผลงาน   
เรื่อง  ………………………………………………………………………. 

วิชา…………………………………………………….…………….ชั้น………………. 
ชื่อ/กลุ่ม……………………………………………………….………………………………………………….. 

 

ที ่ รายการประเมิน 
ผู้ประเมิน รวม 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ตนเอง เพื่อน ครู 
1 เนื้อหา  (  4  คะแนน ) 

5. เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ 
6. เนื้อหาถูกต้อง 
7. เนื้อหาต่อเนื่อง 
8. มีการค้นคว้าเพิ่มเติม 

    คะแนน 4  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 3  : มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน 2  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 1  :  มี 1 ข้อ  ขาด 3  ข้อ 

2 กระบวนการท างาน(2คะแนน ) 
5. มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 
6. การปฏิบัติตามแผน 
7. ติดตามประเมินผล 
8. การปรับปรุงพัฒนางาน 

    คะแนน 2:  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1  : มี ไม่ครบ 4 ข้อ 
คะแนน 0  :  ไม่ปรากฏกระบวน 
                  การท างานที่ชัดเจน 

3 การน าเสนอ  (  2 คะแนน ) 
4.  การใช้ส านวนภาษาดีถูกต้อง 
5. การสะกดค าและไวยากรณ์

ถูกต้อง 
6. รูปแบบน่าสนใจ 
4.  ความสวยงาม 

    คะแนน 2  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน 1  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 0.5  : มี 1 ข้อขาด 3  ข้อ 

4 คุณธรรม  ( 2 คะแนน ) 
5. ตรงต่อเวลา 
6. ซื่อสัตย์ 
7. ความกระตือรือร้น 
8. ความมีน้ าใจ 

    คะแนน 2  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน1  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 0.5  :มี 1 ข้อ ขาด 3  ข้อ 

รวม  คะแนนเต็ม  10 คะแนน 
เฉลี่ย  

 
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  ตนเอง   
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  เพ่ือน   
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  ครู   
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แบบประเมินช้ินงาน 

ชื่อ - นามสกุล .................................................................................. ชั้น …………………........ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ................................ กิจกรรม ……………….………………...................... 
 
ค าชี้แจง: ให้ผู้ประเมินขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน  

ประเด็นที่ประเมิน 
ผู้ประเมิน 

ตนเอง เพ่ือน คร ู
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1. ตรงจุดประสงค์ที่ก าหนด             
2. มีความถูกต้องสมบูรณ์             
3. มีความคิดสร้างสรรค์             
4. มีความเป็นระเบียบ             

รวม    
รวมทุกรายการ  

เฉลี่ย  
 
 
 
 

ผู้ประเมิน ...........................................................(ตนเอง)                          ผู้ประเมิน .......................................................... (เพ่ือน) 
 
                                        ผู้ประเมิน ................................................................ (ครู) 
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เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน 

ประเด็นที่ประเมิน 
คะแนน 

4 3 2 1 
1.  ผลงานตรงกับ

จุดประสงค์ที่ก าหนด 
ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์  
ทุกประเด็น 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์   
เป็นส่วนใหญ่ 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์
บางประเด็น 

ผลงานไม่
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ 

2. ผลงานมีความถูกต้อง
สมบูรณ์ 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
ครบถ้วน 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่ 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้องเป็น
บางประเด็น 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานไม่ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่ 

3. ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค์ 

ผลงานแสดงออก
ถึงความคิด
สร้างสรรค์   
แปลกใหม่     
และเป็นระบบ 

ผลงานมีแนวคิด
แปลกใหม่แต่ยัง
ไม่เป็นระบบ 

ผลงานมีความ
น่าสนใจ แต่ยัง ไม่
มีแนวคิดแปลก
ใหม่ 

ผลงานไม่แสดง
แนวคิดใหม่ 

4. ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ 

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบแสดงออก
ถึงความประณีต 

ผลงานส่วนใหญ่มี
ความเป็น
ระเบียบแต่ยังมี
ข้อบกพร่อง
เล็กน้อย 

ผลงานมีความ
เป็นระเบียบแต่มี
ข้อบกพร่อง
บางส่วน 

ผลงานส่วนใหญ่
ไม่เป็นระเบียบ 
และมีข้อ 
บกพร่องมาก 

 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
นักเรียนได้คะแนน   13   คะแนนขึ้นไป หรือร้อยละ  80   ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
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ตัวอย่าง โลโก้การตอ่ตา้นการทุจริต 
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หน่วยที่  3 
STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่  3   ชื่อหน่วย    STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต       ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 2 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1    เรื่อง  ความพอเพียง    เวลา   2   ชั่วโมง 
 

1. ผลการเรียนรู้  
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  

2. จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 นักเรียนสามารถบอกความหมายของค าว่า ความพอพียง ได้  

 2.2 นักเรียนสามารถแยกแยะความประพฤติไม่ดีที่แสดงถึงความทุจริต และส่งผลกระทบต่อตนเอง
และผู้อ่ืนได ้
 2.3 นักเรียนตระหนักถึงความพอดี ความจ าเป็นของสิ่งของที่ต้องใช้  
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 ความรู้ 
 1) ความหมายของความพอเพียง 
 2) ความประพฤติไม่ดีที่แสดงถึงความทุจริตส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 3) ความพอดี ความจ าเป็นของสิ่งของต้องใช้ 
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 1) ความสามารถในการสื่อสาร 
 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  

  3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 
  1) มีความมุ่งมั่นในการท างานร่วมกัน  

4. ขั้นตอนการเรียนรู้  
ชั่วโมงที่ 1   

 1) ครูเปิดคลิปวิดิโอ “ชีวิตพอเพียง ตามรอยพ่อ” ให้นักเรียนดู จากนั้นให้นักเรียนเขียนแสดงความรู้
ถึงวิธีการใช้ชีวิตแบบพอเพียงว่าควรท าอะไรบ้าง จากนั้นให้นักเรียนออกมาพูดหน้าชั้นเรียน 

 2) ครูอธิบายความหมายของความพอเพียงความ พอประมาณ มีเหตุผล การเดินสายกลาง ตามแนว
พระราชด ารัส 

 3) นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ศึกษาใบความรู้ “กรณีของ พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์” 
ให้ช่วยกันเขียนแสดงความคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้น สะท้อนปัญหาในหลายด้านของสังคมไทยลงในใบงานที่ 1 เรื่อง 
จิตพอเพียงต้านการทุจริตจากนั้นนักเรียนตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอ 

 4) ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปข้อคิดที่ได้จากการอ่านข่าว และนักเรียนสามารถแยกแยะพฤติกรรม
ที่แสดงถึงความทุจริต 
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ชั่วโมงที่ 2   
 5) ทบทวนความรู้เดิมเรื่องของความหมายของความพอเพียง 

 6) นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างความพอเพียงที่เก่ียวข้องในชีวิตประจ าวัน 

 7) มอบหมายให้นักเรียนแต่งค าขวัญในหัวข้อ “ความพอเพียง ต้านโกง” 

 8) นักเรียนแต่ละคนแลกเปลี่ยนผลงานการแต่งค าขวัญหน้าชั้นเรียน 

 9) สนทนา อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นความพอเพียง สามารถต้านการทุจริตได้อย่างไร 

4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1) ใบความรู้เรื่อง ข่าวเรื่องการทุจริต “ พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์” 
 2) ใบงานที่ 1 เรื่องจิตพอพียงต้านทุจริต 
 3) คลิปวิดีโอ “ชีวิตพอเพียงตามรอยพ่อ” (ส านักข่าวไทย อสมท) 

5. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 
 1) สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 
 2) ตรวจผลงานบันทึกการวิเคราะห์ข่าว ของแต่ละกลุ่ม  

3) สังเกตพฤติกรรมการน าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม 
4) ตรวจใบงานสรุปผลพฤติกรรมการทุจริตโดยไม่พอเพียง 
5) การแต่งค าขวัญ 

5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 1) แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียนในการเข้าร่วมกลุ่ม 

        2) แบบบันทึกการให้คะแนนการวิเคราะห์ข่าว ของแต่ละกลุ่ม 
        3) แบบประเมินการน าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม 
        4) แบบประเมินการแต่งค าขวัญ 

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
 1) เกณฑ์การประเมินกิจกรรม 
 2) เกณฑ์การประเมินกิจกรรมวิธีน าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม 

6. บันทึกหลังสอน 
 ............................................................................................................................. ................................ 

.................................................................................................. ......................................................................... 

............................................................................................................................. .............................................. 

............................................................................................................................. .............................................. 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
(.................................................) 
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ใบความรู้ 
ข่าวเรื่อง การทุจริต “พลต ารวจโทพงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์” 

 

 
 

ศาลแพ่ง พิพากษาสั่งริบทรัพย์กว่า 1,000 รายการ รวม 25 ล้านบาทเศษ "พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์" 
อดีต ผบช.ก. ตกเป็นของแผ่นดิน 

ศาลแพ่ง รัชดา อ่านค าพิพากษา ในคดีที่ พนักงานอัยการ ยื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งริบทรัพย์สิน  พล.ต.ท.
พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ อดีต ผบช.ก. รวม 1,014 รายการ มูลค่ากว่า 25 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ให้ตกเป็น
ของแผ่นดิน ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กรณีสืบเนื่องจาก พล.ต.ท.พงศ์
พัฒน์ กับพวก มีพฤติการณ์กระท าผิดเกี่ยวกับต าแหน่งหน้าที่ราชการและความผิดเกี่ยวกับการพนัน โดยขณะ
ด ารงต าแหน่งเป็น ผบช.ก. ได้ร่วมกับพวก เรียกร้องเงินจากข้าราชการต ารวจที่ขอแต่งตั้งโยกย้ายต าแหน่ง
ส าคัญรายละ 3,000,000 - 5,000,000 ล้านบาท เมื่อได้รับแต่งตั้งแล้วต้องน าเงินส่งให้ พล.ต.ท.พงศ์
พัฒน์ เป็นรายเดือนๆ ละ 10,000 - 2,000,000 บาท 

นอกจากนี้ พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ กับพวก ร่วมกันเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบธุรกิจค้าน้ ามันเถื่อนทางน้ า
เป็นเงินเดือนละ 2,000,000 - 5,000,000 ล้านบาท และยังร่วมกับพวก เช่าสถานบริการอาบอบนวดโค
ลอนเซ่ เพื่อเปดิบ่อนการพนันถั่วครอบ  

ต่อมา พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ถูกศาลพิพากษาลงโทษในคดีอาญา ในหลายข้อหา โดยอัยการยื่นค าร้องขอให้ศาล
แพ่ง มีค าสั่งยึดทรัพย์ พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ จ านวน 1,014 รายการ พร้อมดอกเบี้ยให้ตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่ง
ไม่มีผู้ใดคัดค้าน 

ศาลพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ รับราชการต ารวจ มีรายได้จากเงินเดือนทางราชการ อีกทั้ง ไม่
มีหลักฐานมาแสดงว่ามีรายได้พิเศษ 

อย่างอ่ืน แต่กลับมีทรัพย์สินต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก โดยทรัพย์สิน 1,014 รายการ มีมูลค่าถึง 25 ล้านบาท
เศษ โดยไม่สามารถแสดงถึงการได้มาโดยชอบของทรัพย์สินดังกล่าวได้  จึงรับฟังได้ว่าทรัพย์สินตามรายการ
ข้างต้น เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด จึงมีค าสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน 

 
 

http://news.sanook.com/1821823/
http://women.sanook.com/14304/
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ใบงานที่ 1 
เรื่องจิตพอเพียงต้านการทุจริต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 

************************************************************************************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมที่ทุจริตโดย 

ไม่มีความพอเพียง 
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ประเมิน                            แบบบันทึกพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

 

กลุ่มท่ี (ชื่อกลุ่ม) ..........................................................................................................  
สมาชิกในกลุ่ม   
1.  ......................................................................  

2. ...................................................................... 
3.  ......................................................................  

4. ...................................................................... 
5. ...................................................................... 
 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

3 2 1 

1. มีความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    

2. มีความกระตือรือร้นในการท างาน    

3. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย    

4. มีขั้นตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ    

5. ใช้เวลาในการท างานอย่างเหมาะสม    

6. ความซื่อสัตย์สุจริต ในการท างานด้วยตนเอง    

รวม  
 

 เกณฑ์การให้คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า  ให้  3  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นบางครั้ง  ให้  2  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าน้อยครั้ง  ให้  1  คะแนน 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

11 - 15 ดี 

6 - 10 พอใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



- ๑๙๐ - 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน 

รายการประเมิน 
คะแนน 

4 3 2 1 

1. ผลงานตรงกับ
จุดประสงค์           
ที่ก าหนด 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์    
ทุกประเด็น 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์   
เป็นส่วนใหญ่ 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์   
บางประเด็น 

ผลงานไม่                
สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

2. ผลงานมีความ
ถูกต้องสมบูรณ์ 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
ครบถ้วน 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง  เป็น
ส่วนใหญ่ 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง  เป็น
บางประเด็น 

เนื้อหาสาระของผลงานไม่
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 

3. ผลงานมี
ความคิด
สร้างสรรค์ 

ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค ์
แปลกใหม่ 
และเป็นระบบ 

ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค์ แต่ยัง 
ไม่เป็นระบบ 

ผลงานมีความ 
น่าสนใจ แต่ยังไม่มี 
ความคิดสร้างสรรค์ 
แปลกใหม่ 

ผลงานไม่น่าสนใจไม่มี
ความคิดสร้างสรรค์แปลก
ใหม่ 

4. ผลงานมีความ   
เป็นระเบียบ 

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ แสดงออก
ถึงความประณีต   

ผลงานส่วนใหญ่  มี
ความเป็นระเบียบ
แต่ยังมีข้อบกพร่อง
เล็กน้อย 

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ แต่มีข้อ 
บกพร่องบางส่วน 

ผลงานส่วนใหญ่ไม่เป็น
ระเบียบและ 
มีข้อบกพร่อง 

5. ผลงานเสร็จ      
ตามเวลาที่
ก าหนด 

ส่งผลงานตามเวลา
ที่ก าหนด 

ส่งผลงานช้ากว่า
เวลาที่ก าหนด  
1-2 วัน 

ส่งผลงานช้ากว่า
เวลาที่ก าหนด  
3-5 วัน 

ส่งผลงานช้ากว่าเวลาที่
ก าหนด 
เกิน 5 วันขึ้นไป 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
17 – 20 ดีมาก 
13 – 16 ดี 
9 – 12 พอใช้ 
5 – 8 ปรับปรุง 

 

 

 

 

 



- ๑๙๑ - 
 

 

แบบประเมินการน าเสนองาน 

 

 

 

 

ข้อที่ 

 

 

 

 

 

ชื่อ / กลุ่ม ผู้น าเสนองาน 

หัวข้อ 

- การเตรียม
ความพร้อม 

 

- ตอบข้อ
สงสัยได้ตรง
ประเด็น 

-ความ
ชัดเจนใน
การน าเสนอ
สามารถ
มองเห็นได้
ชัดเจน 

-
- ตอบขอ้งสัยได้
ตรงประเด็น 

 

- มีความพอพี
ยง 

 ไม่ทุจริต 

 

               

๑                 

๒                 

๓                 

๔                 

๕                 

๖                 

๗                 

๘                 

๙                 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

คะแนน 9-10  ระดับคุณภาพ 4 หมายถึง ดีมาก 

คะแนน 7-8   ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ดี 

คะแนน 5-6 ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง พอใช้ 

คะแนน  0-4    ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ปรับปรุง 

เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป 

 สรุป     ผ่าน   ไม่ผ่าน 

                                      ลงชื่อ..........................................................ผู้ประเมิน 

                                            (........................................................) 
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ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย  ในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

เอาใจใส่ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมาย 

 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ท างานให้ส าเร็จ 

ทุ่มเทท างาน 
อดทนไม่ย่อท้อต่อ

ปัญหาและ
อุปสรรคในการ

ท างาน 

รวม
คะแนน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐    
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

 

 

(ลงชื่อ)...................................ครูผู้ประเมิน 

(…………………………………………………) 

                                                                   ............../................./............. 

 

 

 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม  
“มีวินัย” 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่  ๓       ชื่อหน่วย     STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต                 ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง ความโปร่งใส                                               เวลา  ๒   ชั่วโมง 
 

6. ผลการเรียนรู้  
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ   STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต                        

     ๒.  จุดประสงค์การเรียนรู้  
          2.1  สามารถอธิบายความหมายของค าว่าความโปร่งใสได้ 

๒.๒  นักเรียนสามารถ แยกแยะการกระท าที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องได้ 
 ๒.๓  เพ่ือให้ตระหนักถึงการปฏิบัติตนด้วยความโปร่งใส 
          2.๔  เพ่ือสร้างจิตส านึกในการท างาน   
      ๓.  สาระการเรียนรู้ 

 3.1 ความรู้ 
       1) ความหมายของค าว่าความโปร่งใส 
       2) แยกแยะการกระท าที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง 
       3) การสร้างจิตส านึกด้านความโปร่งใส 
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
       1) ความสามารถในการสื่อสาร ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด  
       ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
       3) ความสามารถในการแก้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องบนพ้ืนฐานของหลัก
เหตุผล คุณธรรม โดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
       4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตในการด าเนินชีวิตและรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อผู้อ่ืนและตนเอง  
3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม       

1) มีความมุ่งม่ันในการท างานร่วมกัน 
  ๔.  กิจกรรมการเรียนรู้                                                                                                                
           4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้ 
   ชั่วโมงท่ี 1  

  1) รับชมคลิปวิดีโอ เรื่อง “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง” 
  ๒) สนทนา ถึงพฤติกรรมในตัวละคร ว่ามีพฤติกรรมใดถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง (ครูพยายาม
เชื่อมโยง ให้นักเรียนได้เล็งเห็นความส าคัญของพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความโปร่งใส) 
  3) ครูตั้งค าถามต่อไปนี้ “จากคลิปวิดีโอ เรื่องมหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกงที่นักเรียนชม 
นักเรียนคิดว่าความโปร่งใส หมายถึง” 
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  4)  แบ่งกลุ่มนักเรียน  กลุ่มละ  5 – 6  คน แจกกระดาษชาร์ตและใบความรู้เรื่อง ข่าว
เกี่ยวกับการทุจริตในรูปแบบต่างๆ (โดยให้แต่ละกลุ่มร่วมกันคิดวิเคราะห์ ความละอาย และความไม่
ทนต่อการทุจริต จากกรณีตัวอย่างในใบความรู้ เพ่ือชี้ให้เห็นว่า การทุจริตคอรัปชันเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง)  
  5)  ตัวแทนกลุ่มน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
  6)  สนทนา อภิปรายผลจากการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 ชั่วโมงที่ 2 
  7) ครูทบทวนความรู้เดิมถึงความหมายของความโปร่งใส โดยวิธีการสนทนา อภิปราย 
  8) แบ่งกลุ่มนักเรียน 5-7 กลุ่ม จากนั้นครูแจกกระดาษชาร์ตตามกลุ่มที่แบ่งไว้ 
  9) ครูน าหนังสือพิมพ์มาให้นักเรียนค้นคว้า ข่าวที่มีความเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต 
และวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหา สาเหตุ พร้อมหาแนวทางการแก้ปัญหา แนวทางการน าความรู้หรือสิ่ง
ที่ได้มาปรับใช้ได้อย่างไร 
  10) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
  11) สนทนา อภิปรายประเด็น วิธีการน าความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างไร 
  12) แจกกระดาษให้นักเรียนเขียนค าปฏิญาณตน ในการต่อต้านการทุจริต แล้วน ามาติด
บอร์ด/ป้าย ในที่ที่เหมาะสม 
4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1)  คลิปวิดีโอ เรื่อง “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง” 
    2) ใบความรู้ เรื่อง ข่าวเกี่ยวกับการทุจริตในรูปแบบต่างๆ 
    ๓) หนังสือพิมพ์ 

     4) กระดาษชาร์ต 
    ๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 

5.1 วิธีการประเมิน  
1) สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 
2) ตรวจผลงานการร่วมคิดวิเคราะห์ ข่าวการคอรัปชั่น 

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1) แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียน ในการเข้าร่วมกลุ่ม  

     ๒) เกณฑ์การให้คะแนนผลการนักเรียนอภิปรายแสดงความคิดเห็นพฤติกรรมของตัวละคร    
     ๓) แบบประเมินการน าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม  
5.3 เกณฑ์การตัดสิน 

     1) เกณฑ์การประเมินกิจกรรมสรุปองค์ความรู้ 
     2) เกณฑ์การประเมินกิจกรรมวิธีการน าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม 
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6 บันทึกหลังสอน 
 ............................................................................................................................. ................................ 

............................................................................................................................. .............................................. 

.................................................................................... .......................................................................................  
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ใบความรู้ 
 
 
ข่าวเกี่ยวกับการทุจริตในรูปแบบต่างๆ 
 

1. ตัวอย่างความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
การทุจริตมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ท าให้เกิดความเสียหายอย่างมากในด้านต่างๆ หากน า

เงินที่ทุจริตไปมาพัฒนาในส่วนอ่ืน ความเจริญหรือการได้รับโอกาสของผู้ที่ด้อยโอกาสก็จะมีมากขึ้น ความ
เหลื่อมล้ าด้านโอกาส ทางด้านสังคม ทางด้านการศึกษา ฯลฯ ของประชนในประเทศก็จะลดน้อยลง ดังที่เห็น
ในปัจจุบันว่าความเจริญต่าง มักอยู่กับคนในเมืองมากกว่าชนบท ทั้งๆที่คนชนบทก็คือประชาชนส่วนหนึ่งของ
ประเทศ แต่เพราะอะไรท าไมประชาชนเหล่านั้นถึงไม่ได้รับโอกาสที่ทัดเทียมหรือใกล้เคียงกับคนในเมือง 
ปัจจัยหนึ่งคือการทุจริต สาเหตุการเกิดการทุจริตมีหลายประการตามที่กล่าวมาข้างต้น แต่ท าอย่างไรถึงท าให้
มีการทุจริตได้มาก อย่างหนึ่งคือการลงทุน เมท่อมีการลงทุนก็ย่อมมีงบประมาณ เมื่อมีงบประมาณก็เป็น
สาเหตุให้บุคคลที่คนที่ทุจริตสามารถหาช่องทางดังกล่าวในการทุจริตได้ แม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายหลาย
ฉบับเพ่ือป้องกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต แต่นั้นก็คือตัวหนังสือที่ได้เขียนเอาไว้ แต่การบังคับใช้ยัง ไม่
จริงจังเท่าท่ีควรและยิ่งไปกว่านั้น หากประชาชนเห็นว่าเรื่องดังกล่าวไม่เก่ียวข้องกับตนเองก็มักจะไม่อยากเข้า
ไปเกี่ยวข้อง เนื่องจากตนเองก็ไม่ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้น แต่การคิดดังกล่าวเป็นสิ่งผิด เนื่องจากว่าตนเอง
อาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงต่อการที่มีคนทุจริต แต่โดยอ้อมแล้วถือว่าใช่ เช่น เมื่อมีการทุจริตมาก 
งบประมาณของประเทศที่จะพัฒนาหรือลงทุนก็น้อย อาจส่งผลให้ประเทศไม่สามารถจ้างแรงงานหรือลงทุน
ได ้

 ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต หากเป็นการทุจริตในโครงการใหญ่ๆ แล้ว ปริมาณเงิรที่ทุจริตย่อม
มีมาก ความเสียหายก็ย่อมมีมากไปด้วย โดยในบทนี้ได้ยกกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจากการทุจริตไว้ในท้ายบท 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมีมูลค่ามากมาย และนี้เป็นเพียงโครงการเดียวเท่านั้น หากรวมเอา
การทุจริตหลายๆโครงการ หลายๆกรณีเข้าด้วยกัน จะพบว่าความเสียหายที่ เกิดขึ้นมานั้นมากมายมหาศาล 
ดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ประชาชนจะต้องมีความตื่นตัวในการที่จะร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต การร่วมมือกันในการเฝ้าระวังเหตุการณ์ สถานการณืที่อาจเกิดการทุจริตได้ เมื่อประชนรวมทั้ง
ภาคเอกชนภาคธุรกิจมีความตื่นตัวที่จะร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ปัญหาการทุจริตจะถือเป็น
ปัญหาเพียงเล็กน้อยของประเทศไทย เพราะไม่ว่าจะท าอย่างไรก็จะมีการสอดส่อง ติดตาม เฝ้าระวังเรื่องการ
ทุจริตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นแล้วสิ่งส าคัญสิ่งแรกที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้น คือ ความตระหนักรู้ถึงผลเสียที่เกิดขึ้น
จากการทุจริต สร้างให้เกิดการตื่นตัวต่อการปราบปรามการทุจริต การไม่ทนต่อการทุจริต ให้เกิดขึ้นใน
สังคมไทย 

 เมื่อประชาชนในประเทศมีความตื่นตัวที่ว่า “ไม่ทนต่อการทุจริต” แล้ว จะท าให้เกิดกระแสการ
ต่อต้านต่อการกระท าทุจริต และคนที่ท าทุจริตก็จะเกิดความละอายไม่กล้าที่จะทุจริตต่อไป เช่น หากพบเห็น
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ว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นอาจมีการบันทึกเหตุการณ์หรือลักษณะการกระท า แล้วแจ้งข้อมูลเหล่านั้นไปยัง
หน่วยงานหรือสื่อมวลชนเพื่อร่วมกันตรวจสอบการกระท าที่เกิดขึ้น และยิ่งในปัจจุบันเป็นสังคมสมัยใหม่ และ
ก าลังเดินหน้าประเทศไทยก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 แต่การจะเป็น 
4.0 ให้สมบูรณ์แบบได้นั้น ปัญหาการทุจริตจะต้องลดน้อยลงไป
ด้วย เมื่อประชนมีความตื่นตัวต่อการที่ไม่ทนต่อการทุจริตแล้ว ผลที่
เกิดข้ึนจะเป็นอย่างไร ตัวอย่างที่จะน ามากล่าวถึงต่อไปนี้เป็นกรณีที่
เกิดขึ้นในต่างประเทศ แสดงให้เห็นต่อการไม่ทนต่อการทุจริตที่
ประชาชนได้ลุกขึ้นมาสู้ ต่อต้านต่อนักการเมืองที่ท าทุจริต จนน าใน
ที่สุดนักการเมืองเหล่านั้นหมดอ านาจทางการเมืองและได้รับ
บทลงโทษทั้งทางสังคมและทางกฎหมาย ดังนี้ 

 2. ประเทศเกาหลีใต้ เกาหลีใต้ถือเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบความส าเร็จในด้านของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต แต่ก็ยังคงมีปัญหาการทุจริตเกิดข้ึนอยู่บ้าง เช่น  

 เมื่อปี พ.ศ.2559 มีข่าวของประธานาธิบดีถูกปลอดออกจากต าแหน่งเพราะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องใน
การ เ อ้ื อประ โยชน์ ให้ พวก พ้อง  โ ดยการถู กกล่ า วหาว่ า ให้ เ พ่ื อนสนิ ทของครอบครั ว เ ข้ า ม า      
http://www.bbc.com/thai/international-39227441 

แทรกแซงการบริหารประเทศ รวมถึงใช้ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว 
ผลที่เกิดขึ้นคือถูกด าเนินคดีและตั้งข้อหาว่าพัวพันการทุจริตและใช้อ านาจหน้าที่ ในทางมิชอบเพ่ือเอ้ือ
ผลประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง กรณีที่เกิดขึ้นนี้ประชาชนเกาหลีใต้ได้มีการรวมกันประท้วงกว่าพันเรียกร้องให้
ประธานาธิบดีคนดังกล่าวออกจากต าแหน่งหลังมีเหตุอ้ือฉาวทางการเมือง 

 อีกกรณีที่กล่าวถึงเพ่ือเป็นตัวอย่างการต่อต้านการกระท าที่ไม่ถูกต้อง  คือ การที่นักศึกษาคนหนึ่งได้
เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยทั้งที่ผลคะแนนที่เรียนมานั้นไม่ได้
สูงและการที่คุณสมบัติของนักศึกษาดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่
ตรงกับการคัดเลือกโควต้านักกีฬาที่ก าหนดไว้ว่าจะต้อง
ผ่านการแข่งขันประเภทเดี่ยว แต่นักศึกษาคนดังกล่าวผ่าน
การแข่งขันประเภททมี เท่ากับว่าคุณสมบัติไม่ถูกต้องแต่ได้
รับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยดังกล่าว การกระท าเช่นนี้จึง
เป็นสาเหตุหนึ่งของการน าไปสู่การประท้วง ต่อต้านจาก

นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ อ า จ า ร ย์ ข อ ง     http://www.bbc.com/thai/international-39227441          
มหาวิทยาลัยดังกล่าว ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถให้ค าตอบที่ชัดเจนแก่กลุ่มผู้ประท้วงได้ จนในที่สุด
ประธานมหาวิทยาลับจึงลาออกจากต าแหน่ง 

 

 3. ประเทศบราซิล ปลายปี พ.ศ.2559 ประชาชนใน
ประเทศบราซิลได้มีการชุมนุมประท้วงการทุจริตที่เกิดขึ้นเป็น

http://www.bbc.com/thai/international-39227441
http://www.bbc.com/thai/international-39227441
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYwf6mxM_YAhWILo8KHdneBHsQjRx6BAgAEAY&url=https://www.voathai.com/a/brazil-protests-petrobas/2683119.html&psig=AOvVaw1doAtMMg_eUTAaDh2AC_8J&ust=1515747120682628
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การแสดงออกถึงความไม่พอใจต่อวัฒนธรรม การโกงของระบบราชการของประเทศ โดยมีประชาชนจ านวน
หลายหมื่นคนเข้าร่วมชุมนุมกันในครั้งนี้ และมีการแสดงภาพหนูเพ่ือเป็นสัญลักษณ์ในการประณามต่อ
นักการเมืองที่ทุจริต การประท้วงดังกล่าวยังถือว่ามีขนาดเล็กกว่าครั้ งก่อน เพราะที่ผ่านมาได้มี             
http://www.dailynews.co.th/foreign/540734            การทุจริตเกิดขึ้นและมีการประท้วง จนใน
ที่สุดประธานาธิบดีได้ถูกปลดจ าต าแหน่ง เนื่องจากการกระท าท่ีละเมิดต่อกฎระเบียบเรื่องงบประมาณ 

 จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวของประชาชนที่ออกมาต่อต้านต่อการทุจริต ไม่ว่า
จะเป็นการทุจริตในระดับหน่วยเล็กๆ หรือระดับประเทศ เป็นการแสดงออกซ่ึงการไม่ทนต่อการทุจริต การไม่
ทนต่อการทุจริตแสดงออกมาได้หลายระดับตั้งแต่การเห็นคนอื่นที่ท าทุจริตแล้วตนเองรู้สึกไม่พอใจ มีการส่ง
เรื่องตรวจสอบ ร้องเรียน และในที่สุดคือการชุมนุม ประท้วง ตามตัวอย่างที่ได้น ามาแสดงให้เห็นข้างต้น 
ตราบใดที่สามารถสร้างให้สังคมไม่ทนต่อการทุจริตได้ เมื่อนั้นปัญหาการทุจริตก็จะลดน้อยลง แต่หากจะให้
เกิดผลดียิ่งขึ้น จะต้องสร้างให้เกิดความละอายต่อการทุจริต ไม่กล้าที่จะท าทุจริต โดยน าเอาหลักธรรมทาง
ศาสนามาเป็นเครื่องมือในการสั่งสอน อบรม ในขณะเดียวกันหากมีการทุจริตเกิดขึ้นกระบวนการในการ
แสดงออกต่อการทุจริตจะต้องเกิดขึ้น และมีการเปิดเผยชื่อบุคคลที่ทุจริตให้กับสาธารณะชนได้รับทราบอย่าง
ทั่วถึง เมื่อสังคมมีทั้งกระบวนการในการป้องกันการทุจริต การปราบปรามการทุจริตที่ดี รวมถึงการสร้างให้
สังคมเป็นสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มีความละอายต่อการท าทุจริตแล้ว ปัญหาการทุจริตจะลดน้อยลง 
ประเทศชาติจะสามารถพัฒนาได้มากข้ึน 
 ส าหรับระดับการทุจริตที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในระดับใดล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสังคมและ
ประเทศชาติทั้งสิ้น บางครั้งการทุจริตเพียงเล็กน้อยอาจน าไปสู่การทุจริตอย่างอ่ืนที่มากกว่าเดิมได้ การมี
วัฒนธรรม ค่านิยม หรือความเชื่อที่ถูกต้องก็ส่งผลให้เกิดการทุจริตได้เช่นกัน เช่น การมอบเงินอุดหนุนแก่
สถานศึกษาเพ่ือให้บุตรของตนเองได้เข้าศึกษาในสถานที่แห่งนั้น หากพิจารณาแล้วอาจพบว่าเป็นการ
ช่วยเหลือสถานศึกษาเพ่ือที่สถานศึกษาแห่งนั้นจะได้น าเงินที่ได้ไปพัฒนาสภาพแวดล้อม การเรียนการสอน
ของสถานศึกษาต่อไป แต่การกระท าดังกล่าวนี้ไม่ถูกต้อง เป็นการปลูกฝังสิ่งที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นในสังคม และ
ต่อไปหากกระท าเช่นนี้เรื่อยๆ จะมองว่าเป็นเรื่องปกติท่ีทุกคนท ากัน ไม่มีความผิดแต่อย่างใด จนท าให้แบบ
แผนหรือพฤติกรรมทางสังคมที่ดีถูกกลืนหายไปกับการกระท าที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้ ตัวอย่างการมอบเงินแก่
สถานศึกษายังคงเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงซึ่งหลายคนอยาก
ให้บุตรของตนเข้าศึกษาในสถานที่แห่งนั้น แต่ด้วยข้อจ ากัดที่ไม่สามารถรับนักเรียน นักศึกษาได้ทั้งหมด จึงท า
ให้ผู้ปกครองบางคนต้องให้เงินกับสถานศึกษา เพ่ือให้บุตรตนเองได้เข้าเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.dailynews.co.th/foreign/540734
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ภาพยนตร์สั้น “เพื่อน” FRIENDS รางวัลชนะเลิศ 

ประกวดโครงการ “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง” 
https://www.youtobe.com/watch?v=yZcG8xXxH60 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtobe.com/watch?v=yZcG8xXxH60
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5n-L31s_YAhWH6Y8KHSTwC4IQjRx6BAgAEAY&url=https://www.rbru.ac.th/th/gallerypic.php?no_activity=5351&psig=AOvVaw0YfX0vx5EhTbt6n3soEi21&ust=1515752136966006
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ประเมิน                            แบบบันทึกพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

 

กลุ่มท่ี (ชื่อกลุ่ม) ..........................................................................................................  
สมาชิกในกลุ่ม   
1.  ......................................................................  

2. ...................................................................... 
3.  ......................................................................  

4. ...................................................................... 
5. ...................................................................... 
 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

3 2 1 

1. มีความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    

2. มีความกระตือรือร้นในการท างาน    

3. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย    

4. มีขั้นตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ    

5. ใช้เวลาในการท างานอย่างเหมาะสม    

6. ความซื่อสัตย์สุจริต ในการท างานด้วยตนเอง    

รวม  
 

 เกณฑ์การให้คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า  ให้  3  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นบางครั้ง  ให้  2  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าน้อยครั้ง  ให้  1  คะแนน 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

11 - 15 ดี 
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เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน 

รายการประเมิน 
คะแนน 

4 3 2 1 

1. ผลงานตรงกับ
จุดประสงค์           
ที่ก าหนด 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์    
ทุกประเด็น 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์   
เป็นส่วนใหญ่ 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์   
บางประเด็น 

ผลงานไม่                
สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

2. ผลงานมีความ
ถูกต้องสมบูรณ์ 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
ครบถ้วน 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง  เป็น
ส่วนใหญ่ 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง  เป็น
บางประเด็น 

เนื้อหาสาระของผลงานไม่
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 

3. ผลงานมี
ความคิด
สร้างสรรค์ 

ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค ์
แปลกใหม่ 
และเป็นระบบ 

ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค์ แต่ยัง 
ไม่เป็นระบบ 

ผลงานมีความ 
น่าสนใจ แต่ยังไม่มี 
ความคิดสร้างสรรค์ 
แปลกใหม่ 

ผลงานไม่น่าสนใจไม่มี
ความคิดสร้างสรรค์แปลก
ใหม่ 

4. ผลงานมีความ   
เป็นระเบียบ 

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ แสดงออก
ถึงความประณีต   

ผลงานส่วนใหญ่  มี
ความเป็นระเบียบ
แต่ยังมีข้อบกพร่อง
เล็กน้อย 

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ แต่มีข้อ 
บกพร่องบางส่วน 

ผลงานส่วนใหญ่ไม่เป็น
ระเบียบและ 
มีข้อบกพร่อง 

5. ผลงานเสร็จ      
ตามเวลาที่
ก าหนด 

ส่งผลงานตามเวลา
ที่ก าหนด 

ส่งผลงานช้ากว่า
เวลาที่ก าหนด  
1-2 วัน 

ส่งผลงานช้ากว่า
เวลาที่ก าหนด  
3-5 วัน 

ส่งผลงานช้ากว่าเวลาที่
ก าหนด 
เกิน 5 วันขึ้นไป 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
17 – 20 ดีมาก 
13 – 16 ดี 
9 – 12 พอใช้ 
5 – 8 ปรับปรุง 
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แบบประเมินการน าเสนองาน 

 

 

 

 

ข้อที่ 

 

 

 

 

 

ชื่อ / กลุ่ม ผู้น าเสนองาน 

หัวข้อ 

- การเตรียม
ความพร้อม 

 

- ตอบข้อ
สงสัยได้ตรง
ประเด็น 

-ความ
ชัดเจนใน
การน าเสนอ
สามารถ
มองเห็นได้
ชัดเจน 

-
- ตอบขอ้งสัยได้
ตรงประเด็น 

 

- มีความพอพี
ยง 

 ไม่ทุจริต 

 

               

๑                 

๒                 

๓                 

๔                 

๕                 

๖                 

๗                 

๘                 

๙                 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

คะแนน 9-10  ระดับคณุภาพ 4 หมายถึง  ดีมาก 

คะแนน 7-8   ระดับคณุภาพ 3 หมายถึง ด ี

คะแนน 5-6 ระดับคณุภาพ 2 หมายถึง พอใช้ 

คะแนน  0-4    ระดับคณุภาพ 1 หมายถึง ปรับปรุง 

เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป 

 สรุป     ผ่าน   ไม่ผ่าน 

                                      ลงชื่อ..........................................................ผู้ประเมิน 

                                            (........................................................) 
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ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย  ในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน 

 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

เอาใจใส่ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี

ได้รับหมอยหมาย 

 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ท างานให้ส าเร็จ 

ทุ่มเทท างาน 
อดทนไม่ย่อท้อต่อ

ปัญหาและ
อุปสรรคในการ

ท างาน 

รวม
คะแนน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐    
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

 

 

(ลงชื่อ)...................................ครูผู้ประเมิน 

  (…………………………………………………) 

                                                                   ............../................./............. 

 

 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม  
“มุ่งม่ันในการท างาน” 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่  ๓       ชื่อหน่วย     STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่    3   เรื่อง ตื่นรู้                                                    เวลา  ๑   ชัว่โมง 

1. ผลการเรียนรู้  
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ   STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต                  

     ๒.  จุดประสงค์การเรียนรู้  
           2.1   บอกลักษณะหรือการกระท าที่เป็นการตื่นรู้ได้ 

 ๒.๒  นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ แยกแยะการกระท าใดที่ มีผลต่อการตื่นรู้ได้ 
  ๒.๓  นักเรียนมีความตระหนักถึงความพอเพียง  ตื่นรู้  
           2.๔ นักเรียนมีจิตส านึกที่ดีต่อการปฏิบัติดี ถูกต้อง    
      ๓.  สาระการเรียนรู้ 

 3.1 ความรู้ 
                  1) ความหมายของการตื่นรู้ 
         2) แยกแยะการกระท าใดที่มีผลต่อการตื่นรู้ 
         3) ความพอเพียง ตื่นรู้ 
         4) มีจิตส านึกท่ีดีต่อการปฏิบัติดีถูกต้อง 

3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
       1) ความสามารถในการสื่อสาร  
       ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
       ๓) ความสามารถในการแก้ปัญหา        
       4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ในการด าเนินชีวิตด้วยความตื่นรู้อยู่ตลอดเวลา  
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม       

1. มีมุ่งม่ันในการท างาน  
 2. ใฝ่เรียนรู้   
       ๔.  กิจกรรมการเรียนรู้                                                                                                               
           4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  

        1.  ชมคลิปวีดีโอ  “ตื่นจากตัวตน - Inspired from NHNW3 - หัวใจตื่นรู้”  5นาที 
         ๒.  รว่มกันสนทนา สรุปสิ่งที่ได้รับจากการชมคลิปวีดีโอ ถึงลักษณะของการตื่นรู้ 
  ๓. แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ  5-6  คน 
  4. แจกใบความรู้ เรื่อง ก าแพง5 ชั้นที่ขวางกั้นเราจากการ “ตื่นรู้” ให้แต่ละกลุ่มศึกษา และ
สรุปประเด็นส าคัญ จัดท าผังความคิดลงกระดาษชาร์ต 
  5. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

   6. ครูและนักเรียนสนทนาอภิปรายสรุปร่วมกันในการเลือกปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้อง ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน    
  7. ครูอ่านพระราชด ารัสของในหลวงรชักาลที่ 9  ให้นักเรียนฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกับ
นักเรียน                       

http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/4.html
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4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
          1. ใบความรู้ เรื่องก าแพง 5 ชั้นที่ขวางกั้นเราจากการ “ตื่นรู้”  
         2. กระดาษชาร์ต 
         3. คลิปวิดีโอ เรื่อง ตื่นจากตนเอง - Inspired from NHNW3 - หัวใจตื่นรู้  
         4. พระราชด ารัสของในหลวงรชักาลที่ 9   

     ๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
6.1 วิธีการประเมิน  

1) การสังเกต 
2) การน าเสนอผลงาน 
3) ผังความคิด 

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1) แบบสังเกต 
2) แบบประเมินผลการน าเสนอผลงาน 
3) แบบประเมินผังความคิด   

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
     - ผ่านการประเมินในระดับ ดี ขึ้นไป 

 
7 บันทึกหลังสอน 

 ............................................................................................................................. ................................ 
.................................................................................................. ......................................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
....................................................................................................................................... .................................... 
.............................................................................................. ............................................................................. 

 
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

 (.................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๐๖ - 
 

 

 
 
 
 

:: ก าแพง 5 ชั้นที่ขวางกั้นเราจากการ “ตื่นรู้” ::: 
 
แม้ว่า “การตื่นรู้” เป็นสิทธิแต่ก าเนิดของคนทุกคนแต่ “ความไม่รู้” ในความจริงนั่นเอง ที่ไม่เพียงขวางกั้นเรา
จากการตื่นรู้ และยังท างานสืบต่ออย่างไม่มีวันหยุดกับกิเลสส าคัญอีก 4 ตัว เพ่ือกักขังเราไว้ในโลกทัศน์เก่า
ของความคดิปรุงแต่ง และปกปิดหนทางสู่ความจริง ซึ่งใน “โยคะสูตร”อันเป็นคัมภีร์แม่บทแห่งวิถีโยคะเพ่ือ
การรู้แจ้ง ได้ประพันธ์ไว้ตั้งแต่รวม พ.ศ. 200 โดยมหาฤาษีปตัญชลี ได้กล่าวถึงการท างานของกิเลสทั้ง 5 ไว้
อย่างน่าสนใจ ดังนี้  
      1. ความไม่รู้ - อวิชชา หรือ อวิทยา  

โดยย่อที่สุด อวิชชา คือ ความไม่รู้ในความจริง ได้แก่ ไม่รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งจริงแท้ อะไรเป็นสิ่งเท็จ 
อะไรเป็นสิ่งยั่งยืน อะไรเป็นสิ่งไม่ยั่งยืน ไม่รู้ว่าคุณเป็นใคร และคุณไม่ได้เป็นใคร เป็นต้น ความไม่รู้ในความ
เป็นจริง เพราะไม่รู้ความจริง สิ่งที่ถูกรู้คือความคิด ดังนั้น ความไม่รู้ คือ หัวหน้าใหญ่ตัวจริงที่น าจิตใจของเรา
ไปสู่การยึดติดในความคิด ภาพลักษณ์ ความเชื่อ วัตถุ ฯลฯ ความไม่รู้ คือ บิ๊กบอสส์ของกิเลสทั้งมวล ซึ่ง
แข็งแกร่งและคอยส่งพลังงานหล่อเลี้ยงกิเลสทั้ง 4 อยู่ตลอดเวลา 
      2. ความถือตัว ว่าเป็นตัวเป็นตน – อัสมิตา  

จากความไม่รู้ที่ท าให้มองไม่เห็นความจริงของสิ่งที่ไม่ยั่งยืน และยึดถือในสิ่งต่างๆ ที่ประกอบเป็นตัว
เรา ได้ส่งผลให้เกิดความยึดมั่นในความเป็นตัวตน (อัตตา) ความเป็นฉัน (อัสมิตา) จึงเกิดขึ้น กลายเป็นความ
ปัจเจกท่ีแบ่งแยกเราออกมาจากความเป็นทั้งหมด กลายเป็นเปลือกแห่งตัวตน ทั้งความเห็นแก่ตัว ความเป็น
ของฉัน ความหยิ่งทะนง ความถือตัวถือตน ฯลฯ  
      3. ความยึดมั่นถือมั่น – ราคะ เพราะความเป็นตัวตนหรืออัตตาปรารถนาที่จะด ารงอยู่ และสามารถมีอยู่
ได้ก็ต่อเมื่อตัวมันได้ยึดโยงเข้ากับสิ่งต่างๆ เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น ชื่อของฉัน หน้าที่การงานของฉัน ประวัติของ
ฉัน  
ความส าเร็จของฉัน รถของฉัน รางวัลของฉัน ลูกของฉัน และอีกสารพัดพันหมื่นแสนล้าน”ของฉัน” 
ดังนั้น มันจึงปรารถนาสิ่งที่มันพอใจ และคอยแสวงหาสิ่งที่จะเสริมภาพลักษณ์ และรักษาสถานะแห่งความ
เป็นตัวตนที่มันชอบ จนกลายเป็นความอยากความโลภ ความหวงแหนในสิ่งต่างๆ ที่เป็น “ตัวฉัน-ของฉัน” 
อันเป็นคุณลักษณะส าคัญของ “อัตตา” ที่ตัวมันไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือละวางได้โดยง่ายเลย 
4. ความเกลียด – เทวษ 
          เป็นด้านตรงข้ามของ ราคะ มันคือความรู้สึกที่มีต่อสิ่งที่อัตตาไม่ชอบ ไม่พอใจ ขัดใจ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ
สัมผัสหรือประสบต่อขัดต่อความสุข ความพอใจของอัตตา รวมถึงสิ่งที่เป็นภัยคุกคามต่อความอยู่รอด
ปลอดภัยของมัน จึงกลายเป็นความรู้สึกไม่ชอบ เกลียด โกรธ ไปจนกลายเป็นความอาฆาตมาดร้ายในที่สุด  
5. ความกลัวความตาย การยึดติดกับชีวิต – อภินิเวศ 
          จากความไม่รู้ที่ก่อให้เกิดความยึดมั่นในตัวตนที่เป็นจริงเป็นจัง และอัตตาก็โหยหาและปรารถนาการ
ด ารงอยู่ตลอดไป ดังนั้น สิ่งที่มันกลัวที่สุด คือ การพบว่าตัวมันไม่มีอยู่จริง และมันเกรงกลัวต่อการสิ้นสุดลง
ของตัวมันหรือการตายอย่างที่สุด  

 

 

ใบความรู ้
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ตัวอย่างพระราชด ารัชของในหลวงรัชกาลที่ 9  
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ รายบุคคล 
 

 

ที ่

 

ชื่อ -สกุล 

ความ
สนใจ 

การแสดงความ
คิดเห็น 

การตอบ
ค าถาม 

การยอม 

รับฟังคนอ่ืน 

ท างานตามที่รับ
มอบหมาย 

รวม 

คะแนน 

 

ผลการ
ประเมิน 5 5 5 5 5 20 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
*หมายเหตุ  ได้คะแนน  11 ขึ้นไป  ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
 
ดีมาก      =    18-20 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบ
ตรงเวลา 
ดี      =    15-17 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 
ปานกลาง   = 11-14 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 
ปรับปรุง      = 0-10 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 
 
 
                    ลงชื่อ……………………………….ผู้สังเกต 
                                                                                (……………………………….) 
                                                                                 …………/…………/……… 
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แบบประเมินผลงาน 
 

 

 

ที ่

 

 

ชื่อ -สกุล 

ผลงานตรง
กับ

จุดประสงค์           
ที่ก าหนด 

ผลงานตรงกับ
จุดประสงค์           
ที่ก าหนด 

ผลงานมี
ความคิด

สร้างสรรค ์

ผลงานมี
ความ   เป็น

ระเบียบ 

ผลงานมีความ   
เป็นระเบียบ 

รวม 

คะแนน 

 

 

ผลการ
ประเมิน 

5 5 5 5 5 20 
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
*หมายเหตุ  ได้คะแนน  11 ขึ้นไป  ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
 
ดีมาก      =    18-20 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบ
ตรงเวลา 
ดี      =    15-17 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 
ปานกลาง   = 11-14 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 
ปรับปรุง      = 0-10 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 
 
                    ลงชื่อ……………………………….ผู้สังเกต 
                                                                                (……………………………….) 
                                                                                 …………/…………/……… 
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เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน 

รายการประเมิน 
คะแนน 

5 4 3 2 1 0 
1. ผลงานตรง

กับจุดประสงค์           
ที่ก าหนด 

ผลงานสอดคล้องกับ
จุดประสงค์    
ทุกประเด็นมากที่สดุ 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์    
ทุกประเด็น 

ผลงานสอดคล้องกับ
จุดประสงค์   
เป็นส่วนใหญ ่

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์   
บางประเด็น 

ผลงานไม่                
สอดคล้องกับ
จุดประสงค ์

ไม่ท าผลงาน 

2. ผลงานมี
ความถูกต้อง
สมบูรณ์ 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
ครบถ้วนดีเยีย่ม 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
ครบถ้วน 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง  เป็น
ส่วนใหญ ่

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง  
เป็นบางประเด็น 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานไม่ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ ่

ไม่ท าผลงาน 

3. ผลงานมี
ความคิด
สร้างสรรค ์

ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค ์
แปลกใหม ่
และเป็นระบบมาก
ที่สุด 

ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค ์
แปลกใหม ่
และเป็นระบบ 

ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค์ แต่ยัง 
ไม่เป็นระบบ 

ผลงานมีความ 
น่าสนใจ แต่ยังไม่มี 
ความคิดสร้างสรรค ์
แปลกใหม ่

ผลงานไม่น่าสนใจ
ไม่มีความคิด
สร้างสรรค์             
แปลกใหม ่

ไม่ท าผลงาน 

4. ผลงานมี
ความ   เป็น
ระเบียบ 

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ แสดงออก
ถึงความประณีต   

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ แสดงออก
ถึงความประณีต   

ผลงานส่วนใหญ่  มี
ความเป็นระเบียบแต่
ยังมีข้อบกพร่อง
เล็กน้อย 

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ แต่มีข้อ 
บกพร่องบางส่วน 

ผลงานส่วนใหญ่
ไม่เป็นระเบยีบ
และ 
มีข้อบกพร่อง 

 
ไม่ท าผลงาน 

5. ผลงานเสร็จ      
ตามเวลาท่ี
ก าหนด 

ส่งผลงานตามเวลาที่
ก าหนดที่สุด 

ส่งผลงานตามเวลา
ที่ก าหนด 

ส่งผลงานช้ากว่า
เวลาที่ก าหนด  
1-2 วัน 

ส่งผลงานช้ากว่า
เวลาที่ก าหนด  
3-5 วัน 

ส่งผลงานช้ากว่า
เวลาที่ก าหนด 
เกิน 5 วันขึ้นไป 

 
ไม่ท าผลงาน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
17 – 20 ดีมาก 
13 – 16 ดี 
9 – 12 พอใช้ 
5 – 8 ปรับปรุง 

                                    

       ลงชื่อ..........................................................ผู้ประเมิน 

                                         (........................................................) 
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แบบประเมินการน าเสนอผลงาน/อภิปรายหน้าห้อง   
เรื่อง ……………………………………………………………… 

 
กลุ่ม………………………………… ห้อง…………………………………… 
สมาชิก 
1………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ค าชี้แจง : ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่างที่ก าหนดให้ 
 ประเมินตนเอง 

รายการประเมิน พฤติกรรมบ่งช้ี รวม 
5 4 3 2 1 

1. มีการวางแผนการท างาน       
2. มีความพร้อมในการน าเสนอ       
3. ความน่าสนใจในการน าเสนอ       
4. มีความคิดสร้างสรรค์       
5. ประโยชน์-ความถูกต้องของงานน าเสนอ       
 
 เพื่อนประเมิน 

รายการประเมิน พฤติกรรมบ่งช้ี รวม 
5 4 3 2 1 

1. มีการวางแผนการท างาน       
2. มีความพร้อมในการน าเสนอ       
3. ความน่าสนใจในการน าเสนอ       
4. มีความคิดสร้างสรรค์       
5. ประโยชน์-ความถูกต้องของงานน าเสนอ       
 
เกณฑ์การประเมิน 

5 4 3 2 1 
ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย ต้องปรับปรุง 

 
 

 

 

ลงชื่อ…………….………….ผู้ประเมิน ลงชื่อ…………….………….ผู้ประเมิน 
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ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย  ในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน 

 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

เอาใจใส่ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมาย 

 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ท างานให้ส าเร็จ 

ทุ่มเทท างาน 
อดทนไม่ย่อท้อต่อ

ปัญหาและ
อุปสรรคในการ

ท างาน 

รวม
คะแนน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐    
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

 

 

(ลงชื่อ)...................................ครูผู้ประเมิน 

   (…………………………………………………) 

                                                                 ............../................./............. 

 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม  
“มุ่งม่ันในการท างาน” 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่  ๓       ชื่อหน่วย     STRONG / จิตพอเพียงต้านการทจุริต                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   4  เรื่อง ด้านทุจริต                                               เวลา    1    ชั่วโมง 
 

1. ผลการเรียนรู้  
1.1 ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STONG / จิตพอเพียงด้านการทุจริต 
1.2 ตระหนักปละเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

๒.จุดประสงค์การเรียนรู้  
      2.1 นักเรียนมีจิตส านึกไม่คิดเอาผลประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นของส่วนตน 
      ๒.๒  ปฏิบัติละเว้นด้านการทุจริต 
๓. สาระการเรียนรู้ 
      3.1 ความรู้ 
            1) ความหมายของค าว่าทุจริต 
   2) การปฏิบัติละเว้นด้านการทุจริต     
      3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด) 

   1) ความสามารถในการสื่อสาร  
   ๒) ความสามารถในการคิด 

3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม       
1) ซื่อสัตย์สุจริต 
2) มีวินัย 

  ๔.  กิจกรรมการเรียนรู้  / ประสบการณ์                                                                                                             
           4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้   

  1)  ชมคลิปวีดีโอ เรื่อง “โฆษณา รณรงค์ต่อต้านการทุจริตโดย คตช.” ที่มาของคลิป 
https://www.youtube.com/watch?v=rvFS1YdqSfQ  
  2) สนทนา อภิปรายเกี่ยวกับคลิปวีดิโอที่รับชมโดยชี้ให้เห็นแนวทางการต่อต้านทุจริต และครู
พยายามเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นว่า การทุจริตจะท าให้เกิดผลเสียต่อตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ประเทศ
อย่างไร พฤติกรรมใดควรปฏิบัติ พฤติกรรมใดควรไม่ปฏิบัติ 
 4.2 ขั้นสอน  
   3) แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 5-6 กลุ่ม ครูแจกใบความรู้ เรื่อง รูปแบบการทุจริตในแต่ละ
กลุ่มศึกษา พร้อมกระดาษชาร์ต 
   4)  ให้แต่ละกลุ่มระดมสมองจัดท าแผนผังความคิด ในประเด็นต่อไปนี้  
     - รูปแบบการทุจริต 
     - สาเหตุที่ท าให้เกิดการทุจริต 
     - วิธีการแนวทางการต่อต้านการทุจริตตามความคิดของนักเรียน 
   5) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
4.2  ขั้นสรุปและประเมินผล 

https://www.youtube.com/watch?v=rvFS1YdqSfQ
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 1) ร่วมกันสนทานา อภิปราย สรุป โดยครูเชื่อมโยงให้นักเรียนตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต 
 2) นักเรียนแต่งค าประพันธ์ หัวข้อ “ร่วมใจ ร่วมมือต้านทุจริต”  
4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1)  คลิปวีดีโอโฆษณา “รณรงค์ต่อต้านการทุจริต โดย คตช. 
https://www.youtube.com/watch?v=rvFS1YdqSfQ 
    2)  ใบความรู้ เรื่อง “รูปแบบของการทุจริต” 

3) กระดาษชาร์ต 
                 
     ๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 

7.1 วิธีการประเมิน  
1) ประเมินจากแบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
2) ประเมินจากผลการน าเสนองานแผนผังความคิด 
3) ประเมินจากแบบสังเกตพฤติกรรม 

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
     1) แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
     2) แบบประเมินการน าเสนองานแผนผังความคิด 
     3) แบบสังเกตพฤติกรรม         
5.3 เกณฑ์การตัดสิน 

        นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป 
 
6 บันทึกหลังสอน 

 .............................................................................................. ............................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................... ................................................................. ...................... 
..................................................................................................................................... ...................................... 

 
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

 (.................................................) 
 

7 ภาคผนวก 
๑. ใบความรู้ 
๒. ใบงาน 
๓. แบบทดสอบ 
๔. แบบสังเกต 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rvFS1YdqSfQ
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ใบความรู้ 
รูปแบบการทุจริต 

รูปแบบการทุจริต  
รูแบบการทุจริตที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งออกได้ 3 ลักษณะ คือ แบ่งตามผู้ที่เก่ียวข้อง แบ่งตาม

กระบวนการที่ใช้ แบ่งตามลักษณะรูปธรรม ดังนี้คือ 
1.) แบ่งตามผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นรูปแบบทุจริตในเรื่องของอ านาจและความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์

ระหว่างผู้ที่ให้ความอุปถัมภ์ (ผู้ให้การช่วยเหลือ)กับผู้ถูกอุปถัมภ์ (ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ) โดยกระบวนการ
ทุจริตจะมี 2 ประเภทคือ  

(1) การทุจริตโดยข้าราช หมายถึงการกระท าที่มีการใช้หน่วยงานราชการ เพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์จากการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้น มากกว่าประโยชน์ส่วนรวมของสังคม
หรือประเทศ โดยลักษณะของการทุจริตโดยข้าราชการสามารถแบ่งออกได้  2 
ประเภทย่อย ดังนี้ 
(ก) การคอร์รัปชันตามน้ า (corruption without theft) จะปรากฏขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่

ของรัฐต้องการติดสินบนโดยมีการจ่ายตามช่องทางราชการ แต่ให้เพ่ิมสินบน
รวมเข้าไว้กับการจ่ายค่าบริการของหน่วยงานนั้น โดยมีค่าบริการปกติที่หน่วยงาน
นั้นต้องได้รับก็ยังคงได้รับต่อไป เช่น การจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ในการออกเอกสาร
ต่างๆ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติที่ต้องจ่ายอยู่แล้ว เป็นต้น 

(ข) การคอร์รัปชันน้ าตามน้ า (corruption with theft) เป็นการคอร์รัปชั่นในลักษณะ
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเรียกเก็บจากผู้ขอรับบริการโดยตรง โดยที่หน่วยงานนั้นไม่ได้
มีการเรียกเก็บเงินค่าบริการแต่อย่างใด เช่น ในการออกเอกสารของหน่วยงาน
ราชการไม่ได้มีการก าหนดให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ แต่กรณีที่มีการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ที่มาใช้บริการของหน่วยงานรัฐ  

(2) การทุจริตโดยนักการเมือง (political corruption) เป็นการใช้หน่วยงานของราชการ 
โดยบรรดานักการเมืองเพ่ือมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ในทางการเงินมากกว่าประโยชน์
ส่วนรวมของสังคมหรือประเทศเช่นเดียวกัน โยรูปแบบหรือวิธีการทั่วไปจะมีลักษณะ
เช่นเดียวกับการทุจริตโดยราชการ แต่จะเป็นในระดับที่สูงมมากกว่า เช่น การทุจริตใน
การประเมินโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ และมีการเรียนรับ หรือยอมรับทรัพย์หรือ
ประโยชน์ต่างจากภาคเอกชน เป็นต้น 

2) แบ่งตามกระบวนการที่ใช้ มีอยู่ 2 ประเภท คือ (1) เกิดจากการใช้อ านาจในการก าหนด กฎ 
กติกาพ้ืนฐาน เช่นการออกกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ เพ่ือนอ านวยความสะดวกต่อกลุ่มธุรกิจ
ของตนเองหรือของพวกพ้องและ (2) เกิดจากการใช้อ านาจเจ้าหน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์การ
กฎ และระเบียบที่ด ารงอยู่ ซึ่งมักเกิดจากความไม่ชัดเจนของกฎหมายและระเบียบเหล่านั้นที่ท าให้
เจ้าหน้าที่สามารถใช้ความคิดเห็นของตนได้ และการใช้ความคิดเห็นนั้นอาจไม่ถูกหากมีการใช้ไป
ในทางท่ีผิดหรือไม่ยุติธรรมได้ 
 3) แบ่งตามลักษณะรูปธรรม มีทั้งหมด 4 รูปแบบ คือ  
  (1) คอร์รัปชันในการจัดซื้อจัดหา (procurement corruption) เช่นการจัดซื้อ
สิ่งของในหน่วยงาน โดยมีการคิดราคาเพ่ิมหรือคุณสมบัติแต่ก าหนดราคาซื้อไว้เท่าเดิม 
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  (2) คอร์รัปชั่นจากการให้สัมปทานและสิทธิพิเศษ (Concessionaire Corruption) 
เช่นการใช้เอกชนรายได้รายหนึ่งเข้ามามีสิทธิในการจ าทดสัมปทานเป็นกรณีพิเศษต่างจากเอกชน
รายอื่น 

(3) คอร์รัปชันจากการขายสาผารณสมบัติ(Privatization corruption) เช่น การ
ขายกิจการของรัฐวิสาหกิจ หรืการยกเอาที่ดิน ทรัพย์สินไปเป็นสิทธิครอบครองของต่างชาติ 
เป็นต้น 

(4) คอร์รัปชันจากการก ากับผู้ดูแล (Regulatory Corruption) เช่น การก ากับดุ
แลหน่วยงานแล้วท าการทุจริตต่างๆ เป็นต้น 

   นักวิชาการท่ีได้รับจากการศึกษาเก่ียวกับปัญหาการทุจริต ได้มีการก าหนดหรือการ
แบ่งเป็นประเภทธุรกิจเป็นรูปแบบต่างๆไว้ เช่น การวิจัยของรองศาสตราจารย์ ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ และ
คณะ ได้แบ่งการทุจริตคอร์รัปชันออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) การใช้อ านาจในการอนุญาตให้ละเว้นการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐเพ่ือลดต้นทุนการท าธุรกิจ (2)การใช้อ านาจการจัดสรรผลประโยชน์รูปของส่ง
ของและการบริการ หรือสิทธิให้แก่เอกชน และ (3) การใช้อ านาจในการสร้างอุปสรรคในการบริการแก่ภาค
ประชาชนและภาคธุรกิจ เนื่องจากเงินเดือนและผลตอบแทนในระบบราชการต่ าจนเกินไปจนขดแรงจูงใจใน
การท างาน 
   นอกจากนี้ จากผลการสอบสวยและการศึกษาเรื่องการทุจริต ของคณะกรรมการวิสามัญ
สอบสวนและศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตของวุฒิสภา (วิชา มหาคุณ) มีการแบ่งรูปแบบการทุจริตการคอร์
รัปชันอกเป็น 5 ประเภท ได้แก่  

1) การทุจริตเชิงนโยบาย 
เป็นรูปแบบใหม่ของการทุจริตที่แยบยล โดยอาศัยรูปแบบของกฎหมายหรือมติของคระรัฐมนตรี 

หรือมติของคระกรรมการเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ ที่ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่า
เป็นการกระท าท่ีต้องชอบธรรม  

2) การทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 เป็นการใช้อ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองในบานนะของเจ้าหน้าที่ของรัฐเอ้ือ
ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งปัจจุบันมักเกิดการร่วมมือระหว่างนักการเมือง 
พ่อค้าและราชการจ าเป็น 

3) การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง 
การทุจริตประเภทนี้มักจะพบได้ทั้งในรูปแบบของการสมยอมราคา ตั้งแต่ขั้นตอนออกแบบ ก าหนด

รายละเอียดหรือเป็นงาน ก าหนดเงื่อนไข ค านวณราคากลางออกประกาศประกวดราคา การขายแบบการ
ขายและการเปิดของ การประมูล การประกาศ การอนุมติ การท าสัญญาทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างล้วนมีช่องโหว่ให้มีการทุจริตอย่างง่าย นอกจากนี้ยังการทุจริตที่มีมาเหนือเมฆอาศัยความเป็น
หน่วยงานจาการไม่ได้น าส่งกระทรวงการคลัง แต่เป็นผลประโยชน์ส่วนตน ซึ่งไม่แตกต่างอะไรกับการจ้าง
บริษัทเอกชน 

4) การทุจริตในการสัมปทาน 
เป็นการแสวงหาหรือเอ้ือประโยชน์โดยมิชอบจากโครงการหรือกิจการของรัฐ ซึ่งรัฐได้อนุญาตหรือ

มอบให้เอกชนด าเนินการแทนให้ลักษณะสัมปทานผูกขาดในกิจการใดกิจการหนึ่ง เช่น การท าสัญญา
สัมปทานโรงงานสุรา การท าสัมปทานโทรคมนาคม เป็นต้น 
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5) การทุจริตโดยการท าลายระบบตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
เป็นการพยายามด าเนินการให้ได้บุคคล ซึ่งมีสายสัมพันธ์กับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในอันที่จะ

ได้เข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
เช่น คณะกรรมการเลือกตั้ง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เป็นต้น ท าให้องค์กร
เหล่านี้มีความอ่อนแอ ไม่สามารถตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.1.3 สาเหตุที่ท าให้เกิดการทุจริต 
จากการศึกษาโครงการประเมินสถานการณ์ด้านการทุจริตในประเทศไทยของเสาวนีย์ ไทยโรจน์ได้

ระบุ เงื่อนไข/สาเหตุที่ท าให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันอาจมาจากสาเหตุภายในหรือสาเหตุภายนอก ดังนี้  
(1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ พฤติกรรมส่วนตัวของข้าราชการบางคนที่เป็นคนโลภมาก เห็นแก่

ได้ไม่รู้จักพอ ความเคยชินของข้าราชการที่คุ้นเคยกับการที่จะได้ “ค่าน้ าร้อนน้ าชา “หรือ “เงินใต้โต๊ะ” จากผู้
มาติดต่อราชการ ขาดจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม 

(2) ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย  
1) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ของราชการน้อยหรือต่ ามากไม่ได้สัดส่วนกับการครอง

ชีพที่สูงสุด การเติบโตของระบบต้นทุนนิยมที่เน้นการบริโภค สร้างนิสัยการอยยากได้ อยากมี เมื่อรายได้ไม่
เพียงพอก็ต้องหาทางใช้อ านาจไปทุจริต 

2) ด้านสังคม ได้แก่ ค่านิยมของของสังคมที่ยกย่องคนมีเงิน คนรวยและไม่สนใจว่า
เงินนั้นได้มาอย่างไร เกิดกี่ลัทธิเอาอย่าง อยากได้สิ่งที่คนรวยมี เมื่อเงินเดือนของตนเพียงพอ ก็หาโดยมีวิธีมิ
ชอบ 

3) ด้านวัฒนธรรม ได้แก่ การนิยมจ่ายเงินของนักธุรกิจให้กับข้าราชการที่ต้องความ
สะดวกรวดเร็ว หรือการบริการที่ดีกว่าด้วยการลดต้นทุนที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ 

4) ด้านการเมือง ได้แก่ การทุจริตของข้าราชการการแยกไม่ออกจากนักการเมือง 
การร่วมมือของคนสองกลุ่มนี้เกิดขึ้นได้ในประเด็นการใช้จ่ายเงินการหารายได้และการตัดสินพิจารราโครงการ
ของรัฐ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล (การอภิปรายแสดงความคิดเห็น) 

ที ่
 

พฤติกรรม 
 

 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 

การแสดง 

ความ
คิดเห็น 

การตอบ 

ค าถาม 

การยอมรับ 

ฟังผู้อื่น 

ท างาน 

ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

หมาย
เหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 
เกณฑ์การวัดผล      ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 

ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยนอกประเด็น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่ง
ครบตรงเวลา 

ดี = 3 สนใจฟัง ไม่หลับ พูดคุยนอกประเด็นบ้าง มีค าถาม ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบ 
                        ตรงเวลา 
ปานกลาง = 2 สนใจฟัง ไม่หลับ พูดคุยนอกประเด็นบ้าง มีค าถาม ไม่ค่อยตอบค าถาม ท างานส่งครบ 
                        ตรงเวลาบ้างไม่ตรงเวลาบ้าง 
ปรับปรุง = 1 สนใจฟัง ไม่หลับ พูดคุยนอกประเด็นบ้าง ไม่มีการตั้งค าถามตอบค าถาม ส่งงานไม่ครบ  
                        ไม่ตรงเวลา 

        นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับ ๒ จึงจะผ่าน 
                    ลงชื่อ……………………………….ผู้สังเกต 

(……………………………….) 
…………/…………/……….. 
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แบบการประเมินผลการน าเสนองาน 
เรื่อง  …………………………………….วิชา………………………กลุ่ม ..........................................  
ชื่อ………………………………………….เลขที…่……………ชั้น.................................................. 

ที ่ รายการประเมิน 
ผู้ประเมิน รวม 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ตนเอง เพื่อน คร ู
1 เน้ือหา  (  4  คะแนน ) 

9. เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ ์
10. เนื้อหาถูกต้อง 
11. เนื้อหาต่อเนื่อง 
12. มีการค้นคว้าเพิ่มเตมิ 

    คะแนน 4  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 3  : มี 3 ข้อ  
ขาด 1 ข้อ 
คะแนน 2  :  มี 2 ข้อ   
ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 1  :  มี 1 ข้อ  
 ขาด 3  ข้อ 

2 กระบวนการท างาน(2คะแนน ) 
9. มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 
10. การปฏิบัตติามแผน 
11. ติดตามประเมินผล 
12. การปรับปรุงพัฒนางาน 

    คะแนน 2:  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1  : มี ไมค่รบ 4 ข้อ 
คะแนน 0  :  ไม่ปรากฏกระบวน 
การท างานท่ีชัดเจน 

3 การน าเสนอ  (  2 คะแนน ) 
7.  การใช้ส านวนภาษาด ี
       ถูกต้อง 
8. การสะกดค าและไวยากรณ์

ถูกต้อง 
9. รูปแบบน่าสนใจ 
4.    ความสวยงาม 

    คะแนน 2  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ  
ขาด 1 ข้อ 
คะแนน 1  :  มี 2 ข้อ   
ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 0.5  : มี 1 ข้อ 
ขาด 3  ข้อ 

4 คุณธรรม  ( 2 คะแนน ) 
9. ตรงต่อเวลา 
10. ซื่อสัตย ์
11. ความกระตือรือร้น 
12. ความมีน้ าใจ 

    คะแนน 2  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ  
ขาด 1 ข้อ 
คะแนน1  :  มี 2 ข้อ   
ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 0.5  :มี 1 ข้อ  
ขาด 3  ข้อ 

รวม  คะแนนเต็ม  10 คะแนน 
เฉลี่ย  

 
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  ตนเอง  ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  เพ่ือน   
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  ครู   
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แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม 

กลุ่ม…………..ชั้น……………… 

ล าดั
บ 

ที ่

ชื่อ-สกุล 

สมาชิกกลุ่ม 

พฤติกรรม 

รวม ความ
ร่วมมือ 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

การรับฟัง
ความ
คิดเห็น 

ความตั้งใจ
ในการ
ท างาน 

การมีส่วน
ร่วมในการ
อภิปราย 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ดีมาก = 4 ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 90-100% หรือปฏิบัติบ่อยครั้ง 
 ดี = 3 ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 70-89%           หรือปฏิบัติบางครั้ง 
 ปานกลาง = 2 ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 50-69%           หรือปฏิบัติครั้งเดียว 
 ปรับปรุง = 1 ประสิทธิภาพต่ ากว่าเกณฑ์  50%              หรือไม่ปฏิบัติเลย 
          นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับดี ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ดี   70-89%  

ลงชื่อ………………………………ผู้สังเกต 
 (…………………………….) 
 ………./……………/……… 
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ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย  ในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 
ให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง
และเป็นจริง 

ไม่ถือเอาสิ่งของ
หรือผลงานของ
ผู้อ่ืนมาเป็นของ

ตนเอง 

 

รวม
คะแนน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐    
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 
        (ลงชื่อ)...................................ครูผู้ประเมิน 

(…………………………………………………) 

                                                        ............../................./............. 

 

แบบสังเกตแบบสังเกตพฤติกรรม  
“ซื่อสัตยส์ุจริต” 
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ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย  ในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงกฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของครอบครัว 
โรงเรียนและ
สังคม ไม่ละเมิด
สิทธิของคนอ่ืน 

ตรงต่อเวลาใน
การปฏิบัติ

กิจกรรมต่างๆใน
ชีวิตประจ าวัน

และรับผิดชอบใน
การท างาน 

 

รวม
คะแนน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐    
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 

        (ลงชื่อ)...................................ครูผู้ประเมิน 

(…………………………………………………) 

                                                            ............../................./............ 

 

แบบสังเกตแบบสังเกตพฤติกรรม  
“มีวินัย” 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๓      ชื่อหน่วย          STRONG/จิตพอเพียงด้านการทุจริต                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๒ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  5    เรื่อง   มุ่งไปข้างหน้า                                         เวลา     ๒      ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต   
1.2 ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต   

     ๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของความมุ่งมั่นตั้งใจได้ 
2.2  นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของความซื่อสัตย์ได้ 
2.3  นักเรียนเลือกวิธีการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีพฤติกรรมของบุคคลที่มีความมุ่งม่ันตั้งใจในการ

ปฏิบัติงานได้ 
๒.4 นักเรียนชื่นชมและแสดงออกถึงการเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วย
ความมุ่งม่ันตั้งใจจนกระทั่งงานนั้นส าเร็จ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 

               1) ความหมายของความมุ่งม่ันตั้งใจ 
      2) ความหมายของความซื่อสัตย์ 
      3) การแสดงออกถึงการเป็นผู้มีความรับผิดชอบ 

3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
     1) ความสามารถในการสื่อสาร  
     2) ความสามารถในการคิด 
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 
     ๑) มุ่งมั่นในการท างาน 
     2) ซื่อสัตย์สุจริต 

กิจกรรมการเรียนรู้  
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  
      ๑) ยกตัวอย่างประเด็นเนื้อหาการด ารงชีวิตของบุคคลหลากหลายอาชีพเช่นมีอาชีพเก็บของเก่า
ขายพ่อค้าแม่ค้า  ยามรักษาความปลอดภัย  นักบิน  แอร์โฮสเตส  เพ่ือเชื่อมโยงคุณลักษณะของ
บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ต่อการท างาน มีความรักและศรัทธาในงานอาชีพของตน พร้อมสนทนา
ร่วมกันถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของนักเรียนว่ามีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างไรเพื่อให้
งานนั้นส าเร็จ 
      ๒) นักเรียนชมคลิปวีดีโอ เรื่องความส าเร็จที่เกิดจากความพยายาม เมื่อชมจบแล้วร่วมกัน
อภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อพฤติกรรมของบุคคลในเรื่องว่าสามารถน าพาชีวิตสู่ความส าเร็จได้
อย่างไร ต้องใช้ความพากเพียรพยายามหรือมีคุณธรรมใดบ้างในการก้าวไปสู่ความส าเร็จนั้น พร้อม
เปรียบเทียบกับพฤติกรรมของเพ่ือนหรือคนรู้จักท่ีมีพฤติกรรมเกเรแต่สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองจน
ก้าวสู่ความส าเร็จในการด าเนินชีวิตได้อย่างไร 
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               ๓) แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละประมาณ ๓ - ๔ คน  เลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม ศึกษากรณี   
          ตัวอย่างการท างานของบุคคลจากใบงานที่ ๑ “หนทางแห่งความส าเร็จเราเลือกได้” โดย
นักเรียน ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นลักษณะการท างานของบุคคลจากกรณีตัวอย่าง 
เปรียบเทียบผลจากการกระท าของบุคคลในเรื่อง  
     ๔) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นสู่การพิจารณาเลือกแนวปฏิบัติของ
บุคคลในเรื่องที่คิดว่าเมื่อน ามาปฏิบัติจริงแล้วจะส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของตน พร้อม
แสดงเหตุผลประกอบ และน าเสนอผลงานต่อเพ่ือนๆกลุ่มอ่ืนๆ 
     5) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมคัดเลือกผลงานที่คิดว่าดีที่สุดในการน าเสนอผลงานของเพ่ือนแต่ละ
กลุ่ม พร้อมแสดงเหตุผลประกอบการคัดเลือก 
     6) ก าหนดสถานการณ์ให้นักเรียนร่วมคิดออกแบบวางแผนการท างานจาก ใบงานที่  ๒          
“มีวิธีการอย่างไรในการที่เราจะปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ”  โดยหากนักเรียนและเพ่ือนๆใน
ห้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับรองแขกผู้ใหญ่ที่มาเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่โรงเรียนใน
วันหยุด    จะมีวิธีการอย่างไรที่จะท าให้การปฏิบัติงานนั้นประสบความส าเร็จเป็นที่พึงพอใจของแขก
ผู้มาเยือนและเพ่ือนๆทุกคนให้ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานแต่ เนื่องจากในวันที่ปฏิบัติงาน
ดังกล่าวมีเพ่ือนบางคนไม่มาปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายเนื่องจากเป็นวันหยุด นักเรียนจะมีวิธีการ
แก้ไขอย่างไร  ให้ระบุแนวทางการแก้ไข สมาชิกในกลุ่มร่วมกันอภิปราย สรุปผลแนวคิดของกลุ่ม
พร้อมจัดท าผลงานเตรียมน าเสนอต่อเพ่ือนๆในห้อง 

                  7) แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานของกลุ่มตนต่อเพ่ือนๆในห้องเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกัน 
       8) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงแนวทางในการด าเนินชีวิตให้ประสบความส าเร็จในการ
ท างานนอกจากการมีความมุ่งมั่นตั้งใจอดทนและไม่ย่อท้อต่อความยากล าบากแล้ว ยังมีคุณธรรมใดท่ี
ช่วยส่งเสริมการด าเนินชีวิตให้มีความสุขพบกับความส าเร็จในการท างานอันจะเป็นการ ช่วยส่งเสริม
สังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าซึ่งประเทศชาติมีความคาดหวังจากประชาชนในประเทศมาก
ที่สุดซึ่งก็คือการประพฤติปฏิบัติตนตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตนโดยเริ่มต้นที่การมีความประพฤติที่ดีงามของตน ด ารงตนตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานการ
ด าเนินชีวิตแบบพอเพียงมีความสุขกับสิ่งที่ตนเองมี ไม่ทุจริตคดโกง สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดควร
ท าหรือไม่ควรท า 
     9) สรุปรว่มกันถึง การมุ่งไปข้างหน้า หมายถึง ผุ้น า ผู้บริหาร องค์กรและชุมชนมุ่งพัฒนา
ปรับเปลี่ยนตนเองและส่วนร่วมให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานความโปร่งใส ความ
พอเพียงและรวมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นอย่างไปย่อท้อ 
กิจกรรมเพิ่มเติม     ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการท างานการรับรองแขกในสถานการณ์จริง   
    4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1) ใบงานกรณีตัวอย่างการท างานของบุคคล ใบงานที่ ๑“หนทางแห่งความส าเร็จเราเลือก
ได”้ 
 2) ใบงานที่ ๒ กิจกรรม“มีวิธีการอย่างไรในการที่เราจะปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ” 
          ๓) คลิปวีดิโอ เรือง “ความส าเร็จเกิดความพยายามทั้งสิ้น” 
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๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
    5.1 วิธีการประเมิน 
 ๑) สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในด้านการแสดงความคิดเห็น  การอภิปราย การให้เหตุผล
พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
          ๒)  ตรวจสอบผลงานจากการท าใบงาน 
                   - ใบงานที่ ๑“หนทางแห่งความส าเร็จเราเลือกได้” 
                   - ใบงานที่ ๒ กิจกรรม“มีวิธีการอย่างไรในการที่เราจะปฏิบัติงานให้ประสบ
ความส าเร็จ” 
   ๕.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

                    ๑)  แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียน  
                             -  การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
                             -  การปฏิบัติงานรายบุคคล (การอภิปรายแสดงความคิดเห็น) 

          ๒)  แบบประเมินผลงานใบงานที่  ๒  “มีวิธีการอย่างไรในการที่เราจะปฏิบัติงานให้ประสบ 
                   ความส าเร็จ” 

                    ๓)  แบบประเมินผลการให้คะแนน การตรวจสอบผังมโนทัศน์ 
  5.3 เกณฑ์การตัดสิน  
        ๑)  เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียน 
             1.1) แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม 
                     นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับดี ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ดี   70-
89% 

                        1.2) แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล  
                                นกัเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับดี  อยู่ในเกณฑ์ 70%  
                       1.3) การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
                               นักเรียนต้องได้ระดับคุณภาพ ผ่าน    
๖.บันทึกหลังสอน 

 
 ............................................................................................................................. ................................ 

.................................................................................................. ......................................................................... 

............................................................................................................................. .............................................. 

....................................................................................................................................... .................................... 

.............................................................................................. ............................................................................. 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
(.................................................) 
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ใบงานที่ ๑ “หนทางแห่งความส าเร็จเราเลือกได้” 
ค าชี้แจง      ให้นักเรียนศึกษาบทความเรื่องราวของเจ้าของเครื่องดื่มชาเขียวอิชิตัน  ตัน  ภาสกรนที                  
                แล้วร่วมกันวิเคราะห์ที่มาแห่งความส าเร็จในการท างานของตัน  ภาสกรนที 
 
               ในปัจจุบันนี้ มีนักธุรกิจที่ประประสบความส าเร็จอยู่จ านวนมาก หนึ่งในนั้นคือ  คุณตัน     ภาสกรนที 
บุคคลที่ประสบความส าเร็จจากเคร่ืองดื่มชาเขียว ที่สามารถทะยานสู่ความเป็นที่ 1 ของตลาดเคร่ืองดื่มชาเขียว  เขา
คือบุคคลที่มีมันสมองแพรวพรายมี่เหลี่ยมคิดแง่มุมต่างๆที่น่าจะท าให้เราสามารถศึกษาเป็นแนวทางในการเริ่มท า
ธุรกิจ ทั้งนี้คุณตันยังเป็นนักธุรกิจที่ใครๆต่างยึดเป็นต้นแบบในการท าธุรกิจ ที่ส าคัญคุณตันที่มีต้นทุนในการท าธุรกิจ
ที่เร่ิมจากศูนย์ แต่สามารถท าให้มีอาณาจักรเครื่องดื่มชาเขียวเป็นแบรนด์ชั้นน าของประเทศ 
          คุณตัน เติบโตมาในครอบครัวที่ยากจน  เริ่มต้นสร้างทุกสิ่งทุกอย่างจากจุดที่เรียกว่า …ศูนย์…ถึงแม้เส้นทาง
ถนนสายธุรกิจของเขาในวันนี้อาจไม่ยิ่งใหญ่ระดับที่เรียกว่า   ต านาน  … แต่คุณตัน ภาสกรนที … เป็นเพียงแค่
ทายาทของครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนที่มีฐานะปานกลาง ด้วยความที่ครอบครัวคุณตันไม่ได้มีฐานะดี  คุณตันเลย
ตัดสินใจ เรียนถึงแค่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   แล้วออกมาท างาน  คุณตันคิดว่าเสมอว่าเป็นคนรูปไม่หล่อ พ่อไม่
รวย  เรียนไม่เก่ง  ถ้ายังท าตัวเที่ยวเล่น วันต่อไปข้างหน้าก็คงล าบาก สิ่งเดียวที่ตนเองสามารถท าได้ก็คือ  ท างานต้อง
ตั้งใจท างานให้มากกว่าคนอื่น     เร่ิมจากการท างานเป็นพนักงานแบกของขนของขึ้นโกดังที่บริษัทซากุระ ได้ค่าแรง
เดือนละ 700 บาท  ซึ่งคุณตันก็ได้ท างานคุ้มค่าแรงโดยมาท างานเป็นคนแรก และกลับบ้านเป็นคนสุดท้ายของพนัง
งานเสมอ  แต่คุณตันไม่ได้ต้องการเกิดมาเป็นลูกจ้างใครตลอดไป คุณตันจึงเริ่มธุรกิจเล็กๆเป็นของตนเองใน
วัย 17 ปี  และได้ลาออกจากบริษัทซากุระ และเร่ิมท าธุรกิจอย่างจริงจัง  ออกมาเปิดร้านขายหนังสือเล็กๆในจังหวัด
ชลบุรี เมื่อเก็บเงินได้ประมาณหนึ่ง  จากนั้นคุณตันได้ขยับขยายมาซื้อห้องแถวเพื่อมาท าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  เปิด
ร้านกิ๊ฟช็อป ร้านกาแฟ ร้านอาหาร  แล้วก็มาท าธุรกิจเรียลเอสเตท  ก าลังที่จะมีเงิน  100 – 200 ล้านบาท พอ
รัฐบาลประกาศค่าเงินบาทลอยตัว   ท าให้คุณตันเป็นบุคคลล้มละลายในปี  2539   และมีหนี้สินติดตัว
กว่า 100 ล้านบาทจากการลงทุนทางธุรกิจ  แต่คุณตันไม่ได้ย่อท้อต่อความยากล าบากคุณตันได้เริ่มท าธุรกิจเว้ดดิ้ง
ถ่ายรูปแต่งงานจัดงานแต่งงานเพื่อหาเงินมาใช้หนี้  ซึ่งความแปลกใหม่ของธุรกิจเว้ดดิ้ง ก็ท าให้คุณคุณตันสามารถหา
เงินมาใช้หนี้กว่า  100 ล้านบาทได้หมดภายใน 2 ปี   
      คุณตันเร่ิมต้นการท าธุรกิจโดยมีความเชื่อว่าสิ่งที่ดีที่สุดยังไม่เกิดและสิ่งที่ดีกว่ามีโอกาสเกิดได้    คุณตัน       ได้
บอกว่า  “ โทรทัศน์ในตอนนี้มียี่ห้อไหนดีที่สุด ”  หลายๆคน ตอบว่า Sony  แต่คุณตันได้บอกว่า  “ ผิดครับ…เพราะ
ยี่ห้อดีที่สุดยังไม่ยังไม่มาเช่นเดียวกับที่ว่านักธุรกิจที่ประสบความส าเร็จยังไม่มา” แสดงให้เห็นว่ายังมีโอกาสเปิด
โอกาสให้ส าหรับคนที่มีความมั่นใจที่จะท าสิ่งที่แตกต่างให้โดดเด่นด้วยความคิดสร้างสรรค์ ”  เช่นเดียวกับกรณีใน
การผลิตชาเขียวโออิชิ  ช่วงแรกๆเปิดตัวด้วย  รสชาติต้นต าหรับ  และสามารถท าการตลาดจนขายดี  ทว่าเมื่อมีการ
คิดค้นรสชาติใหม่ออกมา  รสน้ าผึ้งผสมมะนาว  ปรากฏว่าขายดีกว่ารสต้นต าหรับเสียอีกจนมีคนยกย่องให้เป็น “ สุด
ยอด ”และยึดรสชาตินี้เป็นหลัก  แต่คุณตันกลับไม่คิดว่ารสชาตินี้ดีที่สุดและได้พัฒนาออกรสชาติต่อมาคือขายไปใน
ตลาด  รสชาติข้าวญี่ปุ่น ส่งไปขายในตลาด  ปรากฏว่าขายดีกว่าทุกรสที่เคยผ่านมา  และนี่คือจุดเริ่มต้นของชาเขียว
ที่ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองในการท าธุรกิจของคุณตันในเวลาต่อมา  “เพียงคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างาน มี
เป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนในชีวิตที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความซื่อสัตย์สุจริต แม้จะมีปัญหาอุปสรรคเพียงใดก็ตามคุณจะ
สามารถฟันฝ่าก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคนั้นไปสู่ความส าเร็จได้”และนี่คือตัวอย่างบุคคลที่ยิ่งใหญ่เพราะคิดที่จะท า 
ท าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ภายใต้พื้นฐานความซื่อสัตย์สุจริต ที่ผ่านการกล่อมเกลา  การเลี้ยงดูมาจากครอบครัว
แล้วคณุล่ะคิดที่จะท าอะไรให้ชีวิตพบกับความส าเร็จหรือยัง 
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ประเด็นการอภิปราย 
1. ได้รับแง่คิดอะไรบ้างในการท างานของคุณตัน   ภาสกรนที 
2. อะไรคือคุณสมบัติของ  คุณตัน   ภาสกรนที ที่ท าให้พบกับความส าเร็จในการด าเนินชีวิต 
3. มีสิ่งใดที่นักเรียนคิดว่าเป็นคุณสมบัติใดที่ดีของตนเองที่สามารถน าไปปฏิบัติสู่ความส าเร็จในการ

ด าเนินสัมมาชีพของตน 
4. หากการท างานของนักเรียนต้องพบกับปัญหาอุปสรรคที่ท าให้การท างานนั้นไม่ราบรื่นนักเรียน

จะมีวิธีการจัดการกับปัญหานั้นอย่างไรและจะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของตนได้อย่างไร 
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.............................................................................................................................................................  
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ใบงานที่  ๒  “มีวิธีการอย่างไรในการที่เราจะปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ” 

 
ค าชี้แจง   ให้นักเรียนร่วมกันออกแบบวางแผนการปฏิบัติงานจากสถานการณ์ที่ก าหนดโดยมี
เป้าหมาย    
             คือ  ความส าเร็จในภารกิจที่ได้รับและเป็นการปฏิบัติงานที่มีความสุข 
 
      หากนักเรียนและเพ่ือนๆในห้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับรองแขกผู้ใหญ่ที่มา
เยี่ยมชมศึกษาดูงานที่โรงเรียนในวันหยุด   จะมีวิธีการอย่างไรที่จะท าให้การปฏิบัติงานนั้นประสบ
ความส าเร็จ   เป็นที่พึงพอใจของแขกผู้มาเยือน และเพ่ือนๆทุกคนให้ความร่วมมือร่วมใจในการ
ปฏิบัติงาน แต่ เนื่องจากในวันที่ปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นวันหยุด  จึงมีเพ่ือนบางคนที่ไม่มาปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  นักเรียนจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร  จงช่วยกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว 
  

 
สมาชิกในกลุ่มร่วมกันอภิปราย สรุปผลแนวคิดของกลุ่มพร้อมจัดท าผลงานเตรียมน าเสนอต่อเพื่อนๆใน
ห้อง 
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ความส าเร็จเกิดมาจากความพยายามทั้งสิ้น 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EzEvPshSKjl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EzEvPshSKjl
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh5rqM0c_YAhXHYo8KHbR4A_8QjRwIBw&url=https://addicted2success.com/quotes/56-mind-blowing-albert-einstein-quotes/&psig=AOvVaw3KQUUqavVcUJfvusqCnGQz&ust=1515750586795305
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แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม 

กลุ่ม…………..ชั้น……………… 

ล าดั
บ 

ที ่

ชื่อ-สกุล 

สมาชิกกลุ่ม 

พฤติกรรม 

รวม ความ
ร่วมมือ 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

การรับฟัง
ความ
คิดเห็น 

ความตั้งใจ
ในการ
ท างาน 

การมีส่วน
ร่วมในการ
อภิปราย 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

 ดีมาก = 4 ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 90-100% หรือปฏิบัติบ่อยครั้ง 
 ดี = 3 ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 70-89%           หรือปฏิบัติบางครั้ง 
 ปานกลาง = 2 ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 50-69%           หรือปฏิบัติครั้งเดียว 
 ปรับปรุง = 1 ประสิทธิภาพต่ ากว่าเกณฑ์  50%              หรือไม่ปฏิบัติเลย 
          นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับดี ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ดี   70-89%  

ลงชื่อ………………………………ผู้สังเกต 
 (…………………………….) 
 ………./……………/……… 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล (การอภิปรายแสดงความคิดเห็น) 

ที ่
 

พฤติกรรม 
 

 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 

การแสดง 

ความ
คิดเห็น 

การตอบ 

ค าถาม 

การยอมรับ 

ฟังผู้อื่น 

ท างาน 

ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

หมาย
เหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

เกณฑ์การวัดผล      ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยนอกประเด็น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่ง

ครบตรงเวลา 
ดี = 3 สนใจฟัง ไม่หลับ พูดคุยนอกประเด็นบ้าง มีค าถาม ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่ง

ครบตรงเวลา 
ปานกลาง = 2 สนใจฟัง ไม่หลับ พูดคุยนอกประเด็นบ้าง มีค าถาม ไม่ค่อยตอบค าถาม ท างานส่ง

ครบตรงเวลาบ้างไม่ตรงเวลาบ้าง 
ปรับปรุง = 1 สนใจฟัง ไม่หลับ พูดคุยนอกประเด็นบ้าง ไม่มีการตั้งค าถามตอบค าถาม ส่งงานไม่

ครบ ไม่ตรงเวลา 
        นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับ ๒ จึงจะผ่าน 
 

                    ลงชื่อ……………………………….ผู้สังเกต 
    (……………………………….) 
    …………/…………/……….. 
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การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่  ๖  มุ่งม่ันในการท างาน 

ตัวช้ีวัด  ๖.๑  ตั้งใจและรับผิดชอบหน้าที่การท างาน 
  ๖.๒  ท างานด้วยความเพียรพยายาม  และอดทนเพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

๖.๑  ตั้งใจและรับผิดชอบหน้าที่การท างาน ๖.๑.๑  เอาใจใส่ต่อการ     ปฏิบัติหน้าที่ท่ี ได้รับมอบหมาย  
๖.๑.๒  ตั้งใจและรับผิดชอบใน การท างานให้ ส าเร็จ 
๖.๑.๓  ปรับปรุงและ พัฒนาการท างานด้วยตนเอง 

๖.๒  ท างานด้วยความเพียรพยายาม  และอดทน
เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

๖.๒.๑  ทุ่มเทท างาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหา และ 
อุปสรรคในการท างาน 
๖.๒.๒  พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 
ให้ส าเร็จ 
๖.๒.๓  ชื่นชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

 

เกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัดที่  ๖.๑  ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 

 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

๖.๑.๑  เอาใจใส่ต่อ
การ     ปฏิบัติหน้าที่ท่ี 
ได้รับมอบหมาย  

๖.๑.๒  ตั้งใจและ
รับผิดชอบใน การ
ท างานให้ ส าเร็จ 

๖.๑.๓  ปรับปรุงและ   

 พัฒนาการท างาน 

ด้วยตนเอง 

 

ไม่ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่การงาน 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จ มีการ
ปรับปรุงการ
ท างานให้ดีขึ้น 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จ  มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการท างาน
ให้ดีขึ้น 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จ  มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการท างาน
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง 
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ตัวช้ีวัดที่  ๖.๒  ท างานด้วย  ความเพียรพยายาม  และอดทนเพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

๖.๒.๑  ทุ่มเทท างาน 
อดทน  

ไม่ย่อท้อต่อปัญหา 
และ 

อุปสรรคในการท างาน 

๖.๒.๒  พยายาม
แก้ปัญหา 

และอุปสรรคในการ
ท างาน 

ให้ส าเร็จ 

๖.๒.๓  ชื่นชมผลงาน
ด้วย 

ความภาคภูมิใจ 

ไม่ขยัน อดทน   

ในการท างาน 

ท างานด้วยความ
ขยัน อดทน และ
พยายามให้งาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย และชื่น
ชมผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

ท างานด้วยความ
ขยันอดทน และ
พยายามให้งาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย ไม่ย่อ
ท้อต่อปัญหาใน
การท างาน และ
ชื่นชมผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

ท างานด้วยความ
ขยันอดทน และ
พยายามให้งาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมายภายใน
เวลาที่ก าหนดไม่
ย่อท้อต่อปัญหา
อุปสรรคในการ
ท างาน และชื่นชม
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่  ๖  มุ่งม่ันในการท างาน 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเยี่ยม  (๓) 
๑.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  ทุกตัวชี้วัด  หรือ 

๒.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  และดี  ระดับละ  ๑  ตัวชี้วัด 

ดี  (๒) 

๑.  ได้ผลการประเมินระดับดี  ทุกตัวชี้วัด  หรือ 

๒.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  และระดับผ่าน  ระดับละ  ๑  
ตัวชี้วัด 

ผ่าน  (๑) 
๑.  ได้ผลการประเมินระดับผ่าน  ทุกตัวชี้วัด  หรือ 

๒.  ได้ผลการประเมินระดับดี  และระดับผ่าน  ระดับละ  ๑  ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่าน  (๐) มีผลการประเมินตัวชี้วัดข้อใดข้อหนึ่งได้ระดับ ไม่ผ่าน 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

 

 

 

เลข
ที ่

พฤติ      
กรรม 

 

 

ชื่อ-
นามสกุล 

เอาใจใส่ต่อ
หน้าที่ 

ที่ได้รับ
มอบหมาย 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบ 

ต่องานของตน 

 
การปรับปรุง
พัฒนางาน 

 

 

ความอดทน 

การทุ่มเทใน
การท างาน 

 

การแก้ไข
ปัญหา

อุปสรรค 

ในการท างาน 

 

ชื่นชมใน
ผลงานของ

ตน 

หมา
ย

เหตุ 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0  

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

 
เกณฑ์การวัดผล ระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม             ดังนี้ 

ดีเยี่ยม = 3  
ดี = 2  
ผ่าน = 1  
ไม่ผ่าน = 0  

        นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับผ่าน 
                    ลงชื่อ……………………………….ผู้ประเมิน 

     (……………………………….) 
     …………/…………/……….. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๓      ชื่อหน่วย          STRONG/จิตพอเพียงด้านการทุจริต                  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่   ๒ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  6       เรื่อง   ความเอ้ืออาทร                                   เวลา     ๒      ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  
1.2 ปฏิบัติตนเป็นผู้ STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  

     ๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 
2.1 เข้าใจความหมายของ ความเอ้ืออาทร  
๒.๒ อธิบายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับความเอ้ืออาทร ได้ดี 
2.๓ ปฏิบัติตนตามผู้อื่นเหมือนปฏิบัติตนต่อตนเอง 
๒.๔ภาคภูมิใจในความส าเร็จของการปฏิบัติงาน 

๓. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 
      1. ความหมายของความเอ้ืออาทร  
      2. ตัวอย่างเกี่ยวกับความเอ้ืออาทร 
      3. การปฎิบัติตน เอ้ืออาทร 
      4. ความส าเร็จของการปฎิบัติงาน 
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 1) ความสามารถในการสื่อสาร  
 2) ความสามารถในการคิด 
          ๓)  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
          ๔)  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม  
      1) ซื่อสัตย์สุจริต 
      2) มีวินัย 
      3) ใฝ่เรียนรู้ 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
 ชั่วโมงที่ ๑ 
 1. ชมคลิปวีดีโอ เรื่อง อยากให้คนไทยมีน้ าใจให้แก่กัน ที่มาของคลิปวีดีโอ คือ
https://www.youtube.com/watch?v=KYBkZVmPkHA เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการมีน้ าใจช่วยเหลือกันใน
รูปแบบต่าง ๆ 
 2. ครูตั้งประเด็นเพ่ือ ซักถาม สนทนา อภิปราย เช่น 
  - นักเรียนเห็นอะไรจากคลิปวีดีโอ 
  - นักเรียนคิดว่าพฤติกรรมใดบ้างควรเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ 
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  - นักเรียนคิดว่าจากพฤติกรรมต่างๆ ในคลิปวีดีโอ มีผลดีอย่างไร กับตนเอง ผู้อ่ืน ชุมชน 
สังคม ประเทศ และโลกอย่างไร 
  - นักเรียนคิดว่าพฤติกรรมใดบ้าง ที่เราสามารถน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  - จากพฤติกรรมต่างๆ ในคลิปวีดีโอที่ชม เราสามารถให้นิยามหรือความหมายถึงคุณธรรมใน
เรื่องใด (ครูพยายามเชื่อมโยงให้เข้ากับค าว่าเอื้ออาทร มีน้ าใจ เสียสละ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่) 
 3. ครูน าตัวอย่างรูปภาพที่แสดงความเอ้ืออาทร ความมีน้ าใจ มาให้นักเรียนดู พร้อมกับสอบถาม
นักเรียนว่า แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะ/คุณธรรมเรื่องใด 
 4. ครูแจกใบงานท่ี ๑ เรื่อง ความประใจที่ได้มอบให้แก่ผู้อ่ืน ของข้าพเจ้า ให้นักเรียนปฏิบัติตามค า
ชี้แจง  
 5. ครูสุ่มตัวอย่างนักเรียน น าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
 ชั่วโมงที่ ๒ 
 1. ครูและนักเรียน สนทนา ซักถาม อภิปรายทบทวนความรู้เดิมจากการเรียนในชั่วโมงท่ีผ่านมา 
 2. ชมคลิปวีดีโอ เรื่อง "Unsung Hero" [ภาพยนตร์โฆษณา ปี พ.ศ.2557 ] [Official TVC 2014: 
Thai Life Insurance] ที่มาของคลิปวีดีโอ คือhttps://www.youtube.com/watch?v=uaWA2GbcnJU 
โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเสียสละ การช่วยเหลือ การให้ผู้อ่ืน และสังคม 
 3. ครูติดกระดาษชาร์ตหน้าชั้นเรียน พร้อมก าหนดหัวข้อ คือ รวมพลังการให้ต้านทุจริตเพ่ือสร้าง
ชาติ 4. นักเรียนร่วมระดมสมองในการก าหนดวิธีการ แนวทางในการให้  การเอ้ืออาทร การ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การเสียสละ การให้ เขียนลงการะดาษชาร์ต    ที่ติดหน้าชั้นเรียน 
 5.สนทนา อภิปราย สรุป โดยครูพยายามเชื่อมโยงว่าการเอ้ืออาทร การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การเสียสละ 
การให้ สามารถร่วมต้านการทุจริตเพื่อสร้างชาติได้อย่างไร 
4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
    1) คลิปวีดี เรื่อง อยากให้คนไทยมีน้ าใจให้แก่กัน ที่มาของคลิปวีดีโอ คือ
https://www.youtube.com/watch?v=KYBkZVmPkHA 
    ๒) คลิปวีดี เรื่อง "Unsung Hero" [ภาพยนตร์โฆษณา ปี พ.ศ.2557 ] [Official TVC 2014: 
Thai Life Insurance] ที่มาของคลิปวีดีโอ คือhttps://www.youtube.com/watch?v=uaWA2GbcnJU 
     ๓) ใบงานเรื่อง ความประทับใจที่ได้มอบให้แก่ผู้อ่ืน ของข้าพเจ้า 
    ๔) กระดาษชาร์ต 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 
       1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในด้านการแสดงความคิดเห็น  การอภิปรายการให้เหตุผล 
พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
       2. สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกของนักเรียนในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๕.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

                  1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียน 
                  ๒. แบบสังเกตพฤติกรรมการน าเสนอผลงาน 

       3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        4. แบบประเมินใบงาน 
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5.3 เกณฑ์การตัดสิน  
                  ๑. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียน  นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์                        
                            การประเมิน ในระดับดี  
                   ๒. การน าเสนอผลงานนักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับดี   

         ๓. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับ
ผ่าน   
         ๔. ประเมินใบงานการประเมินในระดับดีขึ้นไป   

๖.  บันทึกหลังสอน 

............................................................................................................................. ..............................................

............................................................................................................................. ..............................................

.............................................................. .............................................................................................................

............................................................................................................................. ..............................................

............................................................................................................................. .............................................. 

 

ลงชื่อ..................................................... .................ครูผู้สอน 

(............................................................) 
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ใบงาน 
เรื่อง ความประทับใจที่มอบให้แก่ผู้อ่ืน 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเรียงความเรื่อง ความประทับใจในเรื่องของความเอ้ืออาทร และความมีน้ าใจที่มีต่อ
ผู้อื่น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
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๕.๒.๑  แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียน 

แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียน 

กลุ่มท่ี…………..ชั้น……………… 

ล าดับ 

ที ่

ช่ือ-สกุล 

สมาชิกกลุ่ม 

พฤติกรรม 

รวม 
ความร่วมมือ 

การแสดง
ความคิดเห็น 

การรับฟัง
ความคิดเห็น 

ความตั้งใจใน
การท างาน 

การมีส่วน
ร่วมในการ
อภิปราย 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ดีมาก = 4 ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 90-100% หรือปฏิบัติบ่อยครั้ง 
 ดี = 3 ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 70-89%           หรือปฏิบัติบางครั้ง 
 ปานกลาง = 2 ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 50-69%           หรือปฏิบัติครั้งเดียว 
 ปรับปรุง = 1 ประสิทธิภาพต่ ากว่าเกณฑ์  50%              หรือไม่ปฏิบัติเลย 
          นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับดี ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ดี   70-89%  
 

ลงชื่อ………………………………ผู้สังเกต 
 (…………………………….) 
 ………./……………/……… 
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๕.๒.๒  แบบสังเกตพฤติกรรมการน าเสนอผลงาน 
 

แบบการประเมินผลการน าเสนองาน 
เรื่อง  …………………………………….วิชา………………………กลุ่ม ..........................................  
ชื่อ………………………………………….เลขที…่……………ชั้น.................................................. 

ที ่ รายการประเมิน 
ผู้ประเมิน รวม 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ตนเอง เพื่อน คร ู
1 เน้ือหา  (  4  คะแนน ) 

13. เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ ์
14. เนื้อหาถูกต้อง 
15. เนื้อหาต่อเนื่อง 
16. มีการค้นคว้าเพิ่มเตมิ 

    คะแนน 4  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 3  : มี 3 ข้อ  
ขาด 1 ข้อ 
คะแนน 2  :  มี 2 ข้อ   
ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 1  :  มี 1 ข้อ  
 ขาด 3  ข้อ 

2 กระบวนการท างาน(2คะแนน ) 
13. มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 
14. การปฏิบัตติามแผน 
15. ติดตามประเมินผล 
16. การปรับปรุงพัฒนางาน 

    คะแนน 2:  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1  : มี ไมค่รบ 4 ข้อ 
คะแนน 0  :  ไม่ปรากฏกระบวน 
การท างานท่ีชัดเจน 

3 การน าเสนอ  (  2 คะแนน ) 
10.  การใช้ส านวนภาษาด ี
       ถูกต้อง 
11. การสะกดค าและไวยากรณ์

ถูกต้อง 
12. รูปแบบน่าสนใจ 
4.    ความสวยงาม 

    คะแนน 2  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ  
ขาด 1 ข้อ 
คะแนน 1  :  มี 2 ข้อ   
ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 0.5  : มี 1 ข้อ 
ขาด 3  ข้อ 

4 คุณธรรม  ( 2 คะแนน ) 
13. ตรงต่อเวลา 
14. ซื่อสัตย ์
15. ความกระตือรือร้น 
16. ความมีน้ าใจ 

    คะแนน 2  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ  
ขาด 1 ข้อ 
คะแนน1  :  มี 2 ข้อ   
ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 0.5  :มี 1 ข้อ  
ขาด 3  ข้อ 

รวม  คะแนนเตม็  10 คะแนน 
เฉลี่ย  

ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  ตนเอง  ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  เพ่ือน   
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  ครู   
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แบบประเมินการน าเสนอผลงาน/อภิปรายหน้าห้อง 
   

เรื่อง ……………………………………………………………… 
 
กลุ่ม………………………………… ห้อง…………………………………… 
สมาชิก 
1………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ค าชี้แจง : ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่างที่ก าหนดให้ 
 ประเมินตนเอง 

รายการประเมิน พฤติกรรมบ่งช้ี รวม 
5 4 3 2 1 

1. มีการวางแผนการท างาน       
2. มีความพร้อมในการน าเสนอ       
3. ความน่าสนใจในการน าเสนอ       
4. มีความคิดสร้างสรรค์       
5. ประโยชน์-ความถูกต้องของงานน าเสนอ       
 
 เพื่อนประเมิน 

รายการประเมิน พฤติกรรมบ่งช้ี รวม 
5 4 3 2 1 

1. มีการวางแผนการท างาน       
2. มีความพร้อมในการน าเสนอ       
3. ความน่าสนใจในการน าเสนอ       
4. มีความคิดสร้างสรรค์       
5. ประโยชน์-ความถูกต้องของงานน าเสนอ       
 
เกณฑ์การประเมิน 

5 4 3 2 1 
ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย ต้องปรับปรุง 

 
 

  
 
ลงชื่อ…………….………….ผู้ประเมิน ลงชื่อ…………….………….ผู้ประเมิน 
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๕.๒.๓ แบบประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์แสดงออกถึงการมีความเอ้ืออาทร 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
หลักเกณฑ์การประเมิน 
ระดับ    3   หมายถึง   ดีเยี่ยม    
ระดับ    2   หมายถึง  ดี   
ระดับ    1   หมายถึง   ผ่าน   
ระดับ    0   หมายถึง   ไม่ผ่าน 
นักเรียนต้องได้อย่างน้อยในระดับ 1 จึงจะผ่าน 

ลงช่ือ..........................................................ผู้ประเมิน 
(.....................................................) 

 
 
 
 

ที ่ ชื่อนามสกุล รายการประเมิน สรุปผลระดับคุณภาพ สรุปผล 
การ

ประเมิน 
ช่วยเหลือผู้อื่นด้วย

ความเต็มใจโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 

๘.๒  เข้าร่วมกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อ

โรงเรียน  ชุมชน  และ
สังคม 

๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ผ่าน ไม่
ผ่าน 
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หลักเกณฑ์การประเมิน 
 

ตัวช้ีวัด  ๘.๑  ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 
  ๘.๒  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  ชุมชน  และสังคม 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
๘.๑  ชว่ยเหลือผู้อื่นด้วยความ
เต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 

๘.๑.๑  ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูท างานด้วยความเต็มใจ 
๘.๑.๒  อาสาท างานให้ผู้อ่ืนด้วยก าลังกาย  ก าลังใจ  และ
ก าลังสติปัญญา  ด้วยความสมัครใจ 
๘.๑.๓  แบ่งปันสิ่งของทรัพย์สิน 
และอ่ืนๆและช่วยแก้ปัญหา หรือสร้างความสุขให้กับผู้อ่ืน 

๘.๒  เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน  ชุมชน  
และสังคม 

๘.๒.๑  ดูแลรักษา สาธารณะสมบัติ และสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ 
๘.๒.๒  เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน  และ
สังคม 
๘.๒.๓  เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามของ
ส่วนรวมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความกระตือรือร้น 

 
เกณฑ์การให้คะแนน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตัวช้ีวัด  ๘.๑  ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน  (๐) ผ่าน  (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม  (๓) 
๘.๑.๑  ช่วยพ่อแม่ 
ผู้ปกครองและครู
ท างานด้วยความ 
เต็มใจ 
๘.๑.๒  อาสา
ท างาน 
ให้ผู้อื่นด้วยก าลัง
กาย  ก าลังใจ  และ
ก าลังสติปัญญา  
ด้วยความสมัครใจ 
๘.๑.๓  แบ่งปัน 
สิ่งของทรัพย์สิน 
และอ่ืนๆและช่วย
แก้ปัญหา หรือสร้าง
ความสุขให้กับผู้อ่ืน 

ไม่ช่วยเหลือพ่อแม่
ผู้ปกครอง และครู 

ช่วยพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง  และครู 
ท างาน อาสา
ท างาน และ
แบ่งปันสิ่งของให้
ผู้อื่นด้วยความเต็ม
ใจ 
 

ช่วยพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง  และครู 
ท างาน อาสา
ท างาน ช่วยคิด 
ช่วยท า และ
แบ่งปันสิ่งของให้
ผู้อื่นด้วยความเต็ม
ใจ 
 

ช่วยพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง  และครู 
ท างาน อาสา
ท างาน ช่วยคิด 
ช่วยท า แบ่งปัน
สิ่งของและช่วย
แก้ปัญหาให้ผู้อ่ืน
ด้วยความเต็มใจ 
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ตัวช้ีวัด  ๘.๒  เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  ชุมชน  และสังคม 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน  (๐) ผ่าน  (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม  (๓) 

๘.๒.๑  ดูแลรักษา  
สาธารณะสมบัติ 
และสิ่งแวดล้อม
ด้วยความเต็มใจ 
๘.๒.๒  เข้าร่วม 
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชน  
และสังคม 
๘.๒.๓  เข้าร่วม 
กิจกรรมเพ่ือ
แก้ปัญหาหรือร่วม
สร้างสิ่งที่ดีงามของ
ส่วนรวมตาม
สถานการณ์ 
ที่เกิดขึ้นด้วยความ
กระตือรือร้น 

ไม่สนใจดูแลรักษา
ทรัพย์สินและ
สิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียน 

ดูแลรักษาทรัพย์
สมบัติ สิ่งแวดล้อม
ของห้องเรียน  
โรงเรียน และเข้า
ร่วมกิจกรรมเพ่ือ
สังคมและ
สาธารณะ
ประโยชน์ของ
โรงเรียนด้วยความ
เต็มใจ 

ดูแลรักษาทรัพย์
สมบัติ สิ่งแวดล้อม
ของห้องเรียน  
โรงเรียน ชุมชน 
และเข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือสังคม
และสาธารณะ
ประโยชน์ของ
โรงเรียนด้วยความ
เต็มใจ 

ดูแลรักษาทรัพย์
สมบัติ สิ่งแวดล้อม
ของห้องเรียน  
โรงเรียน ชุมชน 
และเข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือสังคม
และสาธารณะ
ประโยชน์ของ
โรงเรียนด้วยความ
เต็มใจ 

 
เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่  ๘  มีจิตสาธารณะ 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเยี่ยม  (๓) 
๑.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  ทุกตัวชี้วัด  หรือ 
๒.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  และดี  ระดับละ  ๑  ตัวชี้วัด 

ดี  (๒) 
๑.  ได้ผลการประเมินระดับดี  ทุกตัวชี้วัด  หรือ 
๒.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  และระดับผ่าน   
     ระดับละ  ๑  ตัวชี้วัด 

ผ่าน  (๑) 
๑.  ได้ผลการประเมินระดับผ่าน  ทุกตัวชี้วัด  หรือ 
๒.  ได้ผลการประเมินระดับดี  และระดับผ่าน   
       ระดับละ  ๑  ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่าน  (๐) มีผลการประเมินตัวชี้วัดข้อใดข้อหนึ่งได้ระดับ ไม่ผ่าน 
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๕.๒.๔  แบบประเมินสมรรถนะของนักเรียน 
แบบประเมินสมรรถนะของนักเรียน 

ชั้น.......................................ปกีารศึกษา......................... 
โรงเรียน........................................................................ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา

......................................... 
 
 
 

เลขที ่

ชื่อ-นามสกุล 

สมรรถนะส าคัญของผูเ้รียน 
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คว
าม

สา
มา

รถ
ใน

กา
รใ

ช้เ
ทค

โน
โล

ย ี

         

         

         

         

         

         

         

         

หมายเหตุ  ในแต่ละช่องสมรรถนะให้ใส่คะแนนระดับคณุภาพ  เช่น ดีมาก  =  3  คะแนน   ดี = 2  คะแนน   พอใช้  =  1 
คะแนน  และต้องปรับปรุง  =  0 คะแนน 

สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน 

 ดีมาก     คิดเป็นร้อยละ.................  ดี          คิดเป็นร้อยละ................. 

 พอใช้     คิดเป็นร้อยละ.................  ปรับปรุง    คิดเป็นร้อยละ................. 

ลงชื่อ..................................................ผู้ประเมิน 
(.......................................................) 
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แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน(รายบุคคล) 

ค าชี้แจง :ให้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคะแนน 
            ที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 

สมรรถนะท่ีประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1. ความสามารถในการสื่อสาร    

1.1 มีความสามารถในการรับ – ส่งสาร    
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจของตนเอง 

โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 
   

1.3 ใช้วธิีการสื่อสารที่เหมาะสม    
2. ความสามารถในการคิด    

2.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพ่ือการสร้างองค์ความรู้    
2.2 มีความสามารถในการคิดเป็นระบบ เพื่อการสร้างองค์ความรู้    

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา    
3.1 แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล    
3.2 แสวงหาความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา    
3.3 ตัดสินใจโดยค านึงถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น    

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต    
4.1 ท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสัมพันธ์อันดี    
4.2 มีวิธีแก้ไขความขัดแย้งอย่างเหมาะสม    

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี    
5.1 เลือกใช้ข้อมูลในการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม    
5.2 เลือกใช้ข้อมูลในการท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม    

เกณฑ์การให้คะแนน :  
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ  ให้  3  คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้  2  คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้  1  คะแนน 

 
ลงชื่อ ..........................................................  ผู้ประเมิน 

                                         (....................................................) 

 ......................../........................./................. 
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 “Unsung Hero” 

[ภาพยนตร์โฆษณา ปีพ.ศ. 2557] 

[Official TVC 2014 : Thai Lift Insurance] 

https://www.youtube.com/watch?v=uaWA2GbcnJU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu5vrMyc_YAhWMvY8KHRebDM8QjRwIBw&url=http://www.chillpainai.com/scoop/1500/&psig=AOvVaw0PQRD94d7i4UzZa850KXNa&ust=1515748556837742
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หน่วยที่ ๔ 

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๔     ชื่อหน่วย   พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1      เรื่อง  การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อ่ืน         เวลา     ๒    ชัว่โมง 
 

๑.ผลการเรียนรู้  
   ๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบ 
   ๑.๒ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๒.จุดประสงค์การเรียนรู้  
    2.1 นักเรียนอธิบายและยกตัวอย่างการเป็นพลเมืองทีดี่ได้ 
    ๒.๒ นักเรียนบอกวิธีการปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเองและผู้อื่นได้ 
๓. สาระการเรียนรู้ 
    3.1 ความรู้ 
      1) ความหมายของพลเมืองดี 
      2) ตัวอย่างพฤติกรรมการเป็นพลเมืองดี 
      3) วิธีการปฏิบัติตน ตามสิทธิหน้าที่ทั้งต่อตนเอง และผู้อ่ืน 
    3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด) 
       1) ความสามารถในการสื่อสาร  
       2) ความสามารถในการคิด 
       ๓) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
    3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
      1) มีวินัย 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 4.1ขั้นตอนการเรียนรู้ 
    ชั่วโมงที ่1-2 

1. ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
2. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน (ตามความเหมาะสม) 
3. มอบหมายให้สมาชิกภายในกลุ่ม คัดเลือก ประธาน รองประธาน เลขานุการฯ ตามกระบวนการ

กลุ่ม 
4. แต่ละกลุ่มตั้งชื่อกลุ่ม โดยครูสังเกตกระบวนการกลุ่ม ในประเด็นการยอมรับฟังความคิดเห็นของ

สมาชิกภายในกลุ่ม 
5. เมื่อได้ชื่อกลุ่มแต่ละกลุ่มน าเสนอ ชื่อกลุ่ม ทีละกลุ่มจนครบ 
6. ครู นักเรียน ร่วมกันสนทนา อภิปรายกระบวนการที่ได้มาซึ่งชื่อกลุ่มแต่ละกลุ่มโดยครูชี้แนะให้

นักเรียนพบว่าการยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกภายในกลุ่มเป็นการเคารพสิทธิของผู้อื่น 



- ๒๕๐ - 
 

 

7. สนทนาอภิปรายเกี่ยวกับ “สิทธิหน้าที่ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน”  
8. ครตูิดกระดาษชาร์ต หน้าชั้นเรียน จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันระดมสมอง ช่วยกันเขียนสิทธิ

หน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น 
9.  สนทนาอภิปรายสรุป สิทธิหน้าที่ที่พึงปฎิบัติต่อตนเองและผู้อื่นทั้งในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน 

ประเทศ โลก 
4.2สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
      1) กระดาษชาร์ต 

5. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 5.1 วิธีการประเมิน 

- การสังเกต 
5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

2.1 แบบประเมินการท างานกลุ่ม 
2.2 แบบประเมินการเสวนา 

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
     3.1 ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินการท างานกลุ่ม 17 คะแนนขึ้นไป 
     3.2 ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินการเสวนา 7 คะแนนขึ้นไป 

 
7. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. ..............................................
..................................................................................... ......................................................................................
............................................................................................................................. .............................................. 
 

 
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

(.................................................) 
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แบบประเมินการท างานเป็นกลุ่ม 

กลุ่มท่ี……………ชั้น………………………เรื่อง……………………………..……………………………. 
ผู้ประเมิน               ครูผู้สอน               นักเรียน               อื่นๆ 
ค าชี้แจง 

เมื่อผู้ประเมินอ่านข้อความแต่ละข้อแล้วให้ตอบในเรื่องที่ตรงกับการปฏิบัติของนักเรียนมากท่ีสุดคือ 

- ไม่ปฏิบัติเลยให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องคะแนน 1 
- ปฏิบัติเพียงเล็กน้อยให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องคะแนน 2 
- ปฏิบัติเป็นครั้งคราวให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องคะแนน 3 
- ปฏิบัติบ่อยๆให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องคะแนน  4 
- ปฏิบัติเป็นประจ า     ให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องคะแนน 5 

พฤติกรรมที่ต้องประเมิน   5   4 3 2 1 

1. การวางแผนการท างานร่วมกัน      

2. การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่ม      

3. การให้ความร่วมมือของสมาชิก      

4. การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและการแสดงความ
คิดเห็น 

     

5. การแก้ปัญหาภายในกลุ่ม      

รวม      

 
                     เกณฑ์การประเมิน 
                     ได้คะแนน 17 คะแนนขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

ลงชื่อ……………………………..……..ผู้ประเมิน 
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แบบประเมินผลการเสวนา 

กลุ่มท่ี……………ชั้น……………………… เรื่อง……………………………..……………………………. 
ผู้ประเมิน               ครูผู้สอน               นักเรียน               อื่นๆ 
 

ที ่ รายการประเมิน คะแนนที่ได้ เกณฑ์การประเมิน 
1 เนื้อหา (4 คะแนน) 

1. เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ 
2. เนื้อหาถูกต้อง 
3. เนื้อหาต่อเนื่อง 
4. มีการค้นคว้าเพ่ิมเติม 

  
คะแนน 4 มีครบทุกข้อ 
คะแนน 3 มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน 2 มี 2ข้อ ขาด 2ข้อ 
คะแนน 1มี 1ข้อ ขาด 3ข้อ 

2 กระบวนการท างาน (2 คะแนน) 
1. มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 
2.การปฏิบัติตามแผน 
3.ติดตามประเมินผล 
4.การปรับปรุงพัฒนางาน 

  
คะแนน 2 มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1 มี ไม่ครบ 4 ข้อ 
คะแนน 0 ไม่ปรากฏ
กระบวนการท างานที่ชัดเจน 

3 การน าเสนอ (2 คะแนน) 
1. การใช้ส านวนภาษาดีถูกต้อง 
2. การสะกดและไวยากรณ์ถูกต้อง 
3. รูปแบบน่าสนใจ 
4. ความสวยงาม 

  
คะแนน 2 มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1.5 มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน 1 มี 2 ข้อ ขาด 2 ข้อ 
คะแนน 0.5 มี 1 ข้อ ขาด 3 ข้อ 

4 คุณธรรม(2 คะแนน) 
1. ตรงต่อเวลา 
2. ซื่อสัตย์ 
3. ความกระตือรือร้น 
4. ความมีน้ าใจ 

  
คะแนน 2 มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1.5 มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน 1 มี 2 ข้อ ขาด 2 ข้อ 
คะแนน 0.5 มี 1 ข้อ ขาด 3 ข้อ 

 รวม  คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
 เฉลี่ย  

 
                                                       ลงชื่อ……………………………..……..ผู้ประเมิน 
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แบบสังเกตให้คะแนนพฤติกรรมการแสดงบทบาทสมมติของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 

ค าชี้แจง: ครูให้คะแนนการตรวจผลงานนักเรียนแล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 
 
ล าดับที่ 

 
 

ชื่อ – สกุล 

รายการประเมิน รวม 
16 

คะแนน 
รูปแบบการ

น าเสนอ 
ภาษา เนื้อหา เวลา 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 
                                                       ลงชื่อ……………………………..……..ผู้ประเมิน 
                                                              (..........................................) 
                                                              ........../..................../............. 
 
เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 14 – 16  คะแนน หมายถึง ดีเยี่ยม 
คะแนน 10 – 13  คะแนน หมายถึง ดี 
                    คะแนน    5– 9คะแนน หมายถึง ผ่าน 
                    คะแนน    1– 4   คะแนน หมายถึง ไม่ผ่าน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๔  ชื่อหน่วย   พลเมอืงและความรับผิดชอบต่อสังคม                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   2 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2เรื่อง  ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย  เวลา   ๒   ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
    ๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
    ๑.๒ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
    2.1 บอกความหมายของค าว่าระเบียบ กฎ กติกา กฎหมายได้ 
    2.2 บอกความส าคัญของค าว่า ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมายได้ 
๓. สาระการเรียนรู้ 
    3.1 ความรู้ 
 1) ระเบียบ คือการมีวินัย รู้จักหน้าที่ 
           2) กฎ หมายถึง ทุกอย่างที่กล่าวมาแต่ข้างต้นออกโดยหน่วยงานทางปกครอง มีผลบังคับ 
           3) กติกา หมายถึง สิ่งที่บุคคลหรือคณะสร้างข้ึน เพ่ือให้เป็นแบบแผนปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
           4) กฎหมาย หมายถึง กฎที่สถาบันหรือผู้มีอ านาจสูงสุดในรัฐ ตราขึ้นเพ่ือใช้ในการบริหารประเทศ  
     3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด) 
  1) ความสามารถในการสื่อสาร  
     (อ่าน ฟัง พูด เขียน) 
   2) ความสามารถในการคิด 
    (วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป) 
  3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 

1) มีวินัย 
2) มีความรับผิดชอบ 

๔.กิจกรรมการเรียนรู้  
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  
ชั่วโมง 1 
1) ครูซักถามนักเรียนถึงระเบียบ กฎ กติกา ในการเข้าไปใช้บริการห้องสมุดโรงเรียน ว่ามีข้อห้าม
อะไรบ้างให้นักเรียนช่วยกันตอบและแสดงความคิดเห็นเช่น  

- แต่งกายสุภาพ 
- น ากระเป๋าหรือสิ่งของไปไว้ที่ชั้นวางกระเป๋า 
- ห้ามน าอาหารหรือเครื่องดื่ม ขนมเข้ามารับประทานในห้องสมุด 
- ห้ามพูดคุยเสียงดัง 
- ฯลฯ 
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2) ครูอธิบายถึงความหมายของระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย ข้อบังคับ ทุกสถานที่หรือการเล่นกีฬา
ต่างๆต้องมี กฏ กติกา มีระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เช่น ค าว่ากติกา หมายถึง สิ่งที่บุคคลหรือคณะ
สร้างข้ึน เพ่ือให้เป็นแบบแผนปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยได้รับการยอมรับในสังคม 
3) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย และเขียนสรุปลงในใบ
งานเรื่อง ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย 
ชั่วโมง 2 
4) ครูเปิดคลิปวิดีโอ เรื่อง ระเบียบ กฎ กติกา ให้นักเรียนดู จากนั้นแต่ละกลุ่ม เขียนแสดงความ
คิดเห็น     
      บทบาทหน้าที่ของตัวละครแต่ละคนเป็นไป ตาม ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย อย่างไร โดย
เขียนลง 
      ในใบงานที่ 2 ส่งครูตรวจ 
5) ตัวแทนกลุ่มออกมาอภิปรายจากการแสดงความคิดเห็น นักเรียนช่วยกันเสนอแนะ 
6) ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปวิธีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา กฎหมาย เพ่ือน าไปใช้ในการ 
      ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง ในชีวิตประจ าวัน  
4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 

 1) คลิปวิดีโอ “กฎ ระเบียบ กติกา”  
http://www.youtube.com/watch?v=jcRJim_e9Sw 

 2) ใบความรู้เรื่อง ระเบียบ กฎ กติกา 
 3) ใบงานเรื่อง ระเบียบ กฎ กติกา 
 4) ใบงานที่ 2 เรื่อง บทบาทหน้าที่ 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 

๑) สังเกตกระบวนการท างานกลุ่ม 
๒) การน าเสนอผลงาน 
๓) ตรวจผลงาน 

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
๑) แบบสังเกตกระบวนการท างานกลุ่ม 
๒) แบบบันทึกผลการน าเสนอผลงาน 

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
         นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีขึ้นไป 
 
6.  บันทึกหลังสอน 

............................................................................................................................. ..............................................

..................................................................................... ......................................................................................

............................................................................................................................. .............................................. 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
(.................................................) 

http://www.youtube.com/watch?v=jcRJim_e9Sw
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ใบความรู้ 

เรื่อง ระเบียบ กฎ กติกา 
ระเบียบ หมายถึง แบบแผนที่วางไว้เป็นแนวปฏิบัติหรือด าเนินการ เช่น ระเบียบวินัย ระเบียบข้อบังคับ ต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 " ระเบียบวินัย" คือ คุณสมบัติที่ส าคัญในการด าเนินชีวิต ความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์ และ
พฤติกรรมของตนเอง ให้เป็นไปตามที่มุ่งหวัง โดยเกิดจากการส านึก ซึ่งต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นผลท า
ให้เกิดความยุ่งยากแก่ตนเองในอนาคต หากแต่ต้องเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเองและผู้อ่ืน
โดยไม่ขัดต่อระเบียบของสังคมและไม่ขัดต่อสิทธิของผู้อ่ืน ความมีวินัยในตนเอง สามารถควบคุมตนเองให้
ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อตกลงของสังคมส่วนรวมด้วยความสมัครใจของผู้ปฏิบัติเอง เพ่ือความสงบสุขในชีวิต
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม 
 การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เหล่า ถ้าขาดระเบียบวินัย ต่างคนต่างท าตามอ าเภอใจ ความขัดแย้งและลักลั่น
ก็จะเกิดข้ึน ยิ่งมากคนก็ยิ่งมากเรื่อง ไม่มีความสงบสุข  การงานที่ท าก็จะเสียผล 
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 “กฎ”ตามความหมายโดยทั่วไปหมายถึง จดไว้เป็นหลักฐาน ตรา ค าบังคับ หรือข้อก าหนดหรือข้อบัญญัติที่
บังคับให้ต้องมีการปฏิบัติตาม1ส่วน “กฎ” ตามความหมายของกฎหมายปกครองหมายความถึง พระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอ่ืนที่มีผล
บังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ2 ในทางปฏิบัติไม่ค่อยมี
ปัญหามากนักในการวินิจฉัยว่าอะไรเป็น “กฎ” ในส่วนที่เป็นพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น ประกาศกระทรวง แต่มีประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติบางฉบับที่อาจท าให้ฝ่ายปกครอง
และประชาชนเข้าใจสับสนว่าเป็น “กฎ” หรือ “ค าสั่งทางปกครอง”3 เนื่องจากบทนิยามได้ให้ความหมาย
ของค าว่า “กฎ” หมายความรวมถึงบทบัญญัติอ่ืนที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่
กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ อีกด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรู้ที่ ๓ 
เรื่อง มารู้จัก กติกากันเถอะ 

 
        
 
 
กติกา  ในทางสังคมวิทยาถือว่าคนเป็นสัตว์สังคม (Social Animal) คือรวมกันอยู่เป็นกลุ่ม เป็นชุมชน เป็น 
 
 
เมือง และเป็นประเทศ ในท านองเดียวกับสัตว์ที่รวมกันอยู่เป็นฝูงแต่ถึงแม้ว่าคนเป็นสัตว์กติกา ในทางสังคม
วิทยา แต่ในทางจริยศาสตร์คนมีข้อแตกต่างจากสัตว์ในด้านหลัก คือ 
       1. ทางด้านร่างกาย คนมีโครงสร้างร่างกายสูงขึ้นในแนวดิ่งของโลก ส่วนสัตว์มีโครงสร้างร่างกายยาวไป
ตามแนวนอนขนานกับพ้ืนโลก หรือถ้าจะพูดตามนัยแห่งค าสอนในพระพุทธศาสนาว่า ดิรัจฉาน หรือ
เดรัจฉาน แปลว่า ไปทางขวาง ซึ่งเป็นที่มาของค าด่าคนชั่ว คนเลวว่าเป็นคนขวางโลก อันหมายถึงเป็นสัตว์
นั่นเอง 
        2. ทางด้านจิตใจ คนใช้เหตุผล หลักการ คุณธรรม และจริยธรรม ควบคุมพฤติกรรมที่แสดงออกทาง
กาย และวาจา ส่วนสัตว์มีเพียงสัญชาตญาณเท่านั้นควบคุมพฤติกรรม 
        ด้วยเหตุที่คนต่างจากสัตว์ในทางด้านจิตใจนี้เอง ท าให้สังคมของคนมีการพัฒนาเจริญรุ่งเรืองในทุกด้าน
                                                           

 
 
 

กฎ (Law) หมายถึง ทฤษฎีที่สามารถอธิบายปรากฏการณในธรรมชาติไดอ้ย่างกว้างขวาง
เป็นเวลานานจนเป็นทีย่อมรับสามารถทดสอบผลได้เหมือนเดิมทุกๆ ครัง้ โดยไมม่ีข้อโต้แย้ง
ใดๆ เพราะเป็นความจรงิที่ไมเปลี่ยนแปลงการวเิคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 



- ๒๕๘ - 
 

 

เมื่อกาลเวลาผ่านไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการก าหนดกติกาขึ้นมาเพ่ือควบคุมพฤติกรรมผู้คนในสังคมให้อยู่
รวมกันอย่างสงบสุขกติกาทางสังคมของคนในยุคต้นเริ่มจากการมีความเชื่อร่วมกัน หรือที่เรียกว่า ลัทธิ และ
ความเชื่อในยุคแรกได้แก่ความเชื่อเก่ียวกับวิญญาณประจ าธรรมชาติ ภูเขา ต้นไม้ หรือแม้กระทั่งสัตว์บางชนิด 
ความเชื่อในลักษณะนี้นักวิชาการด้านศาสนาเรียกว่า วิญญาณนิยม และความเชื่อในเรื่องทรงเจ้าเข้าผีก็จัดอยู่
ในประเภทเดียวกันนี้ 
 กติกา แปลว่า  ข้อความที่ได้ท าความตกลงกันแล้ว หมายถึง กฎเกณฑ์หรือข้อตกลงที่บุคคลตั้งแต่ ๒ ฝ่ายขึ้น
ไป ก าหนดขึ้นเป็นหลักปฏิบัติ เช่น ในการเล่นกีฬา หรือการเล่นเกมต่าง ๆ   
มีกติกาท่ีผู้เล่นต้องปฏิบัติตามทั้งในการเล่น  การแพ้ชนะ  การปรับ การลงโทษ  เป็นต้น  ผู้ที่แพ้ก็ต้องยอมรับ
ความพ่ายแพ้ อาจถูกลงโทษ หรือถูกปรับตามกติกาท่ีตกลงกันแล้ว เช่น นักฟุตบอลที่ท าให้คู่ต่อสู้เจ็บ ไม่ว่าจะ
โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม จะต้องถูกลงโทษได้ใบเหลือง หรือใบแดงซึ่งท าให้ต้องออกจากการเล่น     คน
เชียร์ฟุตบอลที่ฝ่ายของตนแพ้แล้วไม่ยอมแพ้จัดว่าเป็นคนที่ไม่ปฏิบัติตามกติกา   คนที่ไม่ปฏิบัติตามกติกาจะ
ถูกสังคมประณามว่าเป็นอันธพาล เป็นคนเกเร    กติกาเป็นข้อตกลงที่ช่วยให้คนในสังคมท ากิจกรรมร่วมกัน
ได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย และท าให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รกั ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อ
วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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กฎหมายคืออะไร 
 กฎหมาย เป็นกฎเกณฑ์ ข้อบังคับท่ีใช้ควบคุมความประพฤติของมนุษย์ในสังคม กฎหมาย มีลักษณะ
เป็นค าสั่ง ข้อห้าม ที่มาจากผู้มีอ านาจสูงสุดในสังคมใช้บังคับได้ทั่วไป ใครฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษหรือสภาพ
บังคับอย่างใดอย่างหนึ่ง 
    ระบบกฎหมายในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 4 ระบบ ได้แก่ ระบบกฎหมาย ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 
ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร     ระบบกฎหมายสังคมนิยม และระบบกฎหมายศาสนา กฎหมายแต่ละ
ระบบย่อมมีที่มาแต่งต่างกันการแบ่งประเภทของกฎหมายอาจแบ่งได้หลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับว่าจะยึดอะไร
เป็นหลักเกณฑ์ในการแบ่ง มนุษย์จ าเป็นต้องมีกฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกัน เพ่ือให้สังคม เกิดความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยและสงบสุข 
 มนุษย์เป็นสัตว์สังคม เพ่ือให้สังคมเป็นระเบียบเรียบร้อยสงบสุข กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้ เรียกว่า 
บรรทัดฐานทางสังคม (Social Norms) ประกอบด้วย     
1. วิถีชาวบ้าน (Folkways) เป็นกฎเกณฑ์ความประพฤติที่อยู่ในรูปของประเพณีนิยม ที่สมาชิกในสังคม
ปฏิบัติสืบต่อกันมา ถ้าใครไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกติฉินนินทาว่าร้าย เช่น การแต่งกาย กิริยามารยาททางสังคม
ในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น     
2. จารีต (Mores) เป็นกฎเกณฑ์ความประพฤติที่ยึดหลักความดีความชั่ว กฎเกณฑ์ทางศาสนา เป็นเรื่องของ
ความรู้สึกว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูก หากใครละเมิดฝ่าฝืนจะได้รับการต่อต้านจากสมาชิกในสังคมอย่ างจริงจัง อาจ
ถูกกีดกันออกจากสังคม หรือไม่มีใครคบค้าสมาคมด้วย เช่น การลักเล็กขโมยน้อย การเนรคุณบิดามารดา 
หรือผู้มีพระคุณ เป็นต้น     
3. กฎหมาย (Laws) เป็นกฎเกณฑ์ความประพฤติที่มีการบัญญัติไว้อย่างชัดเจน แน่นอน ว่ากระท าอย่างไร 
เป็นความผิดฐานใด จะได้รับอย่างไร เช่น ผู้ใดฆ่าผู้อื่นต้องระวางโทษประหารชีวิต เป็นต้น 
 กฎเกณฑ์ของความประพฤติทั้งสามประการดังกล่าว สองประการแรกไม่ได้มีการบัญญัติไว้อย่าง
ชัดเจน การลงโทษผู้ละเมิดฝ่าฝืนก็ไม่รุนแรง ประการที่สาม กฎหมายจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญท่ีสุด ใช้ได้ผลมากที่สุด 
ในการควบคุมความประพฤติของมนุษย์ ดังนั้นสังคมมนุษย์ทุกสังคมจึงจ าเป็นต้องมีกฎหมาย เป็นกฎเกณฑ์ใน
การอยู่ร่วมกันดังค ากล่าวที่ว่า “ที่ใดมีสังคมท่ีนั่นมีกฎหมาย” 
 กฎหมาย หมายถึง ค าสิ่งหรือข้อบังคับของรัฐ ซึ่งบัญญัติขึ้นเพ่ือใช้ควบคุมความประพฤติของบุคคล
ซึ่งอยู่ในรัฐหรือในประเทศ 
ของตนหากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ประพฤติปฏิบัติตาม ก็จะมีความผิดและถูกลงโทษหรือได้รับผลเสียหายนั้นด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๖๐ - 
 

 

 
ใบงานที่ 1 

เรื่อง  ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนสรุปเป็นผังความคิดจากการศึกษาใบความรู้เรื่อง ระเบียบ กฎกติกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานที่ 2 
 



- ๒๖๑ - 
 

 

 
 ใบงานที่ 2 เรื่องบทบาทหน้าที่ 
   ค าชี้แจง  ให้นักเรียนสรุปแสดงความคิดเห็นบทบาทหน้าที่ของตัวละคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๖๒ - 
 

 

 
แบบประเมินการท างานเป็นกลุ่ม 

กลุ่มท่ี……………ชั้น………………………เรื่อง……………………………..……………………………. 
ผู้ประเมิน               ครูผู้สอน               นักเรียน               อื่นๆ 
ค าชี้แจง 

เมื่อผู้ประเมินอ่านข้อความแต่ละข้อแล้วให้ตอบในเรื่องที่ตรงกับการปฏิบัติของนักเรียนมากท่ีสุดคือ 

- ไม่ปฏิบัติเลยให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องคะแนน 1 
- ปฏิบัติเพียงเล็กน้อยให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องคะแนน 2 
- ปฏิบัติเป็นครั้งคราวให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องคะแนน 3 
- ปฏิบัติบ่อยๆให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องคะแนน  4 
- ปฏิบัติเป็นประจ า     ให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องคะแนน 5 

พฤติกรรมที่ต้องประเมิน   5   4 3 2 1 

1. การวางแผนการท างานร่วมกัน      

2. การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่ม      

3. การให้ความร่วมมือของสมาชิก      

4. การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและการแสดงความ
คิดเห็น 

     

5. การแก้ปัญหาภายในกลุ่ม      

รวม      

 
                     เกณฑ์การประเมิน 
                     ได้คะแนน 17 คะแนนขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 
                                             ลงชื่อ……………………………..……..ผู้ประเมิน 
                                               (......................................................) 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๖๓ - 
 

 

 
แบบการประเมินผลการน าเสนองาน   
เรื่อง  ……………………………………. 

ที่ รายการประเมิน 
ผู้ประเมิน รวม 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ตนเอง เพื่อน ครู 

1 เนื้อหา  (  4  คะแนน ) 

17. เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ 
18. เนื้อหาถูกต้อง 
19. เนื้อหาต่อเนื่อง 
20. มีการค้นคว้าเพิ่มเติม 

    คะแนน 4  :  มีครบทุกข้อ 

คะแนน 3  : มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 

คะแนน 2  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ 

คะแนน 1  :  มี 1 ข้อ  ขาด 3  ข้อ 

2 กระบวนการท างาน(2คะแนน ) 

17. มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 
18. การปฏิบัติตามแผน 
19. ติดตามประเมินผล 
20. การปรับปรุงพัฒนางาน 

    คะแนน 2:  มีครบทุกข้อ 

คะแนน 1  : มี ไม่ครบ 4 ข้อ 

คะแนน 0  :  ไม่ปรากฏกระบวน 

                  การท างานที่ชัดเจน 

3 การน าเสนอ  (  2 คะแนน ) 

13.  การใช้ส านวนภาษาด ี
       ถูกต้อง 

14. การสะกดค าและไวยากรณ์
ถูกต้อง 

15. รูปแบบน่าสนใจ 
4.    ความสวยงาม 

    คะแนน 2  :  มีครบทุกข้อ 

คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 

คะแนน 1  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ 

คะแนน 0.5  : มี 1 ข้อขาด 3  ข้อ 

4 คุณธรรม  ( 2 คะแนน ) 

17. ตรงต่อเวลา 
18. ซ่ือสัตย์ 
19. ความกระตือรือร้น 
20. ความมีน้ าใจ 

    คะแนน 2  :  มีครบทุกข้อ 

คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 

คะแนน1  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ 

คะแนน 0.5  :มี 1 ข้อ ขาด 3  ข้อ 

รวม  คะแนนเต็ม  10 คะแนน 

เฉลี่ย  

 

ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  ตนเอง   

ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  เพ่ือน   

ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  ครู   

 



- ๒๖๔ - 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๔ ชื่อหน่วย   พลเมืองและความรับผิดชอบต่อการทุจริต        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3เรื่อง  ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น   เวลา ๒   ชั่วโมง 

๑. ผลการเรียนรู้  
    ๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
    ๑.๒ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
    2.1 นักเรียนบอกความหมายของค าว่าความรับผิดชอบ 
    2.2 นักเรียนระบุพฤติกรรมที่มีต่อความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 
๓. สาระการเรียนรู้ 
    3.1 ความรู้ 
          1) ความหมายของค าว่าความรับผิดชอบ 
          2)แนวทางปฏิบัติต่อตนเองในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
    3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด) 
          1) ความสามารถในการคิด 

- ทักษะการคิดวิเคราะห์ / คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
- ทักษะกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ 

    3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 
 1) มีวินัย 
 2) มุ่งม่ันในการท างาน 

๔.กิจกรรมการเรียนรู้  
   4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  

ชั่วโมง 1 
1) ครูตั้งประเด็นค าถามนักเรียนช่วยกันตอบถึงหน้าที่รับผิดชอบของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียน / บ้าน 
/ สังคมชุมชนโดยมีประเด็นค าถาม เช่น นักเรียนมีหน้าที่ใดบ้าง ต่อตนและผู้อื่นขณะอยู่บ้าน 
โรงเรียน สังคม 
2) ครูและนักเรียนอภิปรายเพ่ือหาความหมายของความรับผิดชอบ ต่อตนเองและผู้อื่น  
3) ครูนักเรียนแต่ละคนเขียนบทบาทความรับผิดชอบงานใดบ้างในโรงเรียนให้เป็นไปอย่างราบรื่น 
โดยเขียนลงในกระดาษที่ครูแจกให้แล้วส่งครู 
4) ครูแจกใบงานที่ 1เรื่อง ความรับผิดชอบ/ให้นักเรียนออกไปสัมผัสกับปัญหาต่างๆของชุมชนที่อยู่
รอบๆโรงเรียนหรือในหมู่บ้านของนักเรียน 
 
 
 
 
 



- ๒๖๕ - 
 

 

ชั่วโมง 2 
5) แบ่งกลุ่มกลุ่มละ 4 – 5 คน โดยใช้กระบวนการกลุ่มจะท าให้เกิดการเรียนรู้ที่จะยอมรับความ
แตกต่าง เคารพสิทธิและรู้จักการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท างานร่วมกับผู้อ่ืน วิเคราะห์ปัญหา หา
สาเหตุ และเสนอวิธีการแก้ปัญหาลงในกระดาษบรู๊ฟที่แจกให้กลุ่มละ 1 แผ่นจากที่ได้ลงพ้ืนที่ 
6) ครูคอยดูแนะน าและให้ค าปรึกษา 
7) นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงาน 
8) ครูสรุปเพิ่มเติมถึงการท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มจะท าให้เกิดการเรียนรู้ที่จะยอมรับความ
แตกต่าง เคารพสิทธิและรู้จักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ส าหรับการลงมือปฏิบัติจะท าให้เกิดจิตส านึกท่ี
จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และพัฒนาไปสู่การเป็นพลเมืองที่ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม 

           4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
๑. ใบงานที่ 1 เรื่อง ความรับผิดชอบ 
๒. กระดาษชาร์ต 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
    5.1 วิธีการประเมิน 

๑) สังเกตกระบวนการท างานกลุ่ม 
๒) การน าเสนอผลงาน 
๓) ตรวจผลงาน 
4) ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
๑) แบบสังเกตกระบวนการท างานกลุ่ม 
๒) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

     5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
      นักเรียนได้คะแนนในระดับดีขึ้นไปถือว่าผ่าน 

6.บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
.......................................................................................................................................................................... . 
 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
(.................................................) 
 

 
 
 
 
 
 



- ๒๖๖ - 
 

 

 
ใบงานที่ 1 เรื่อง....ความรับผิดชอบ.... 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนใช้เวลาว่างในวันเสาร์ – อาทิตย์ ออกไปสัมผัสกับปัญหาต่างๆของชุมชนที่อยู่รอบๆ
โรงเรียนหรือในชุมชนหมู่บ้านของตนเองโดยตั้งค าถามว่า 
 

1. พบเห็นปัญหาอะไรบ้าง 
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
.......................................................................................................................................................................... .
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
......................................................................................................................................................................... ..
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
........................................................................................................................................................................ ...
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
....................................................................................................................................................................... ....
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
...................................................................................................................................................................... .....
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
..................................................................................................................................................................... ......
............................................................................................................................. .............................................. 
 
 
 
 
 



- ๒๖๗ - 
 

 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

“มีวินัย” 

 
 
 
 
 
 
ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน 
 
 
 
เลขที่ 

 
 
ชื่อ – สกุล 

ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ข้อบังคับของครอบ
ครอบ โรงเรียนและ
สังคม ไม่ละเมิดสิทธิ
ของผู้อ่ืน 

ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
ในชีวิตประจ าวัน 
และรับผิดชอบใน
การท างาน 

 
 
รวม
คะแนน 

 
ผลการ
ประเมิน 

  ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ผ่าน ไม่ผ่าน 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
 
 
 

ลงชื่อ........................................... ครูผู้ประเมิน 
                                                                             (                                          ) 

                                                                   ............../..................../................ 
 



- ๒๖๘ - 
 

 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

“มุ่งม่ันในการท างาน” 

 
 

 

 

ชื่อนัก เรียน........................................................... ชั้น.................ภาคเรียนที่.........ปีการศึกษา. .............. 
ค าชี้แจง  การบันทึกให้กาเครื่องหมาย    ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง 
 
  

ที ่

  

พฤติกรรม 

ระดับการปฏิบตั ิ
เป็นประจ า 

(๓) 

บางครั้ง 

(๒) 

น้อยครั้ง 

(๑) 

ไม่ท าเลย/ไม่
ชัดเจน  (๐) 

๑ ตั้งใจเอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้         
๒ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตา่ง ๆ         
๓ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสอื เอกสาร สิ่งพิมพ์   สื่อ

เทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน 
และเลือกใช้สื่อได้อยา่งเหมาะสม 

        

๔ สามารถบันทึกสรุปความรู้วเิคราะห์ ข้อมูลจากสิ่งท่ีเรียนรูส้รุป
เป็น องค์ความรู ้

        

๕ แลกเปลีย่นเรยีนรู้ ด้วย วิธีการต่าง ๆและ น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

        

  รวมคะแนน/ระดับคุณภาพ     

        ผู้ประเมิน      คร ู           พ่อแม่/ผู้ปกครอง    ตนเอง           เพ่ือน 

 
     ลงชื่อ   ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                               (.................................................) 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน 
ดีเยี่ยม ได้คะแนนรวมระหว่าง ๑๓-๑๕  คะแนน และไม่มีผลการประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ ากว่า  ๒  

คะแนน 
ดี ได้คะแนนรวมระหว่าง ๙-๑๒  คะแนน และไม่มีผลการประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ ากว่า  ๐  

คะแนน 
ผ่าน ได้คะแนนรวมระหว่าง ๕-๘  คะแนน และไม่มีผลการประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ ากว่า  ๐  คะแนน 

ไม่ผ่าน ได้คะแนนรวมระหว่าง ๐-๔  คะแนน  
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๔ ชื่อหน่วย   พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง  ความเป็นพลเมือง             เวลา   ๒    ชัว่โมง 

๑. ผลการเรียนรู้  
    ๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
    ๑.๒ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
    1.3 ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
    2.1 นักเรียนบอกความหมายของพลเมืองได้ 
    2.2 นักเรียนสามารถระบุพฤติกรรมของความเป็นพลเมืองที่ดีได้ 
๓. สาระการเรียนรู้ 
   3.1 ความรู้ 
         พลเมือง หมายถึง ชาวเมือง ชาวประเทศ ประชาชน การเป็นสมาซิกของสังคมที่มีอิสรภาพควบคู่กับ
ความรับผิดชอบ และมีสิทธิ เสรีภาพ ควบคู่กับหน้าที่โดยมีความสามารถในการยอมรับความแตกต่างและ
เคารพกติกาในการอยู่ร่วมกัน 
   3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด) 
            1) ความสามารถในการสื่อสาร  
                  (ฟัง พูด อ่าน เขียน) 
            2)ความสามารถในการคิด 
                  (วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป) 
            ๓) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 

 1) จิตสาธารณะ 
 2) ความซื่อสัตย์สุจริต 

๔.กิจกรรมการเรียนรู้  
   4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  
   ชั่วโมง 1 
   1) ครูให้นักเรียนชมคลิปวิดีโอ เรื่อง “พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ” และเรื่อง “ค่าของคน” 
   2) แบ่งนักเรียนกลุ่มละ 4 – 5 คน ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนและสนทนาเกี่ยวกับคลิปวิดีโอ ที่
ชมจากนั้นครูตั้งประเด็นเชื่อมโยงเข้าสู่ปัญหาที่ต้องแก้ไขภายในโรงเรียน นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ในปัญหาต่างๆ แล้วเลือกประเด็นปัญหาที่นักเรียนสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหานั้นๆได้ โดยเขียนลงใน
กระดาษบรู๊ฟและคัดเลือกมา 1 ประเด็นปัญหา เพ่ือร่วมคิดวางแผนที่จะด าเนินการ 
    ชั่วโมง 2 
    3) ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลการท ากิจกรรม 
    4) ครูสรุปให้นักเรียนรู้ถึงการกระท าท่ีนักเรียนได้ร่วมกันวางแผน เพ่ือปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน
ถือว่าเป็นการสร้างคุณลักษณะนิสัยของการเป็นพลเมืองดีของสังคม 
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5) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท างานตามที่วางแผนตามระยะเวลาที่ก าหนด จากนั้นน ามาเผยแพร่โดย
การจัดป้ายนิเทศเป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียนระดับชั้นต่างๆเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการท าประโยชน์
เพ่ือสังคม 

4.2  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
1) คลิปวิดีโอ “เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ” เรื่อง  ค่าของคน 

   (https://www.youtube.com/watch?v=-ac0X5AAZ44) 
2) กระดาษชาร์ต 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
    5.1 วิธีการประเมิน 
               ๑) สังเกตกระบวนการท างานกลุ่ม 
               ๒) การน าเสนอผลงาน 
               ๓) ตรวจผลงานที่น าเสนอ 
               4) สังเกตการท างานเป็นรายบุคคล 
   ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
               ๑) แบบสังเกตกระบวนการท างานกลุ่ม 
               ๒) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
              3) แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
              4) แบบประเมินผลงานผู้เรียน 
  5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
               1) นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินการท างานเป็นกลุ่ม 17 คะแนนขึ้นไป 
               2) นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลงาน 

 
๕.๔ บันทึกหลังสอน 

............................................................................................. ..............................................................................

............................................................................................................................. ..............................................

.................................................................................................................................... ....................................... 
 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
(.................................................) 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-ac0X5AAZ44
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แบบประเมินการท างานเป็นกลุ่ม 

กลุ่มท่ี……………ชั้น………………………เรื่อง……………………………..……………………………. 
ผู้ประเมิน               ครูผู้สอน               นักเรียน               อื่นๆ 
ค าชี้แจง 

เมื่อผู้ประเมินอ่านข้อความแต่ละข้อแล้วให้ตอบในเรื่องที่ตรงกับการปฏิบัติของนักเรียนมากท่ีสุดคือ 

- ไม่ปฏิบัติเลยให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องคะแนน 1 
- ปฏิบัติเพียงเล็กน้อยให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องคะแนน 2 
- ปฏิบัติเป็นครั้งคราวให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องคะแนน 3 
- ปฏิบัติบ่อยๆให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องคะแนน  4 
- ปฏิบัติเป็นประจ า     ให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องคะแนน 5 

พฤติกรรมที่ต้องประเมิน   5   4 3 2 1 

1. การวางแผนการท างานร่วมกัน      

2. การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่ม      

3. การให้ความร่วมมือของสมาชิก      

4. การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและการแสดงความ
คิดเห็น 

     

5. การแก้ปัญหาภายในกลุ่ม      

รวม      

 
                     เกณฑ์การประเมิน 
                     ได้คะแนน 17 คะแนนขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

ลงชื่อ……………………………..……..ผู้ประเมิน 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 

ที ่
 

     พฤติกรรม 
 

 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 

การแสดง 

ความ
คิดเห็น 

การตอบ 

ค าถาม 

การยอมรับ 

ฟังคนอ่ืน 

ท างาน 

ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

หมาย
เหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 

ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบ
ตรงเวลา 

ดี = 3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 

ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 

ปรับปรุง = 1 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 

                    ลงชื่อ……………………………….ผู้สังเกต 

      (……………………………….) 
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แบบประเมินผลงานผู้เรียน 

ชื่อ - นามสกุล .................................................................................. ชั้น …………………........ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ................................ กิจกรรม ……………….………………...................... 

ค าชี้แจง : ให้ผู้ประเมินขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน  

ประเด็นที่ประเมิน 

ผู้ประเมิน 

ตนเอง เพื่อน ครู 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1. ตรงจุดประสงค์ที่ก าหนด  
           

2. มีความถูกต้องสมบูรณ์  
           

3. มีความคิดสร้างสรรค์  
           

4. มีความเป็นระเบียบ  
           

รวม    

รวมทุกรายการ  

เฉลี่ย  

 

 

                                        ผู้ประเมิน ................................................................ (ครู) 

                                                               (……………………………….) 
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เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน 

ประเด็นที่ประเมิน 
คะแนน 

4 3 2 1 

1.  ผลงานตรงกับ
จุดประสงค์ที่ก าหนด 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์  
ทุกประเด็น 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์   
เป็นส่วนใหญ่ 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์
บางประเด็น 

ผลงานไม่
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ 

2. ผลงานมีความถูกต้อง
สมบูรณ์ 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
ครบถ้วน 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่ 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้องเป็น
บางประเด็น 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานไม่ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่ 

3. ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค์ 

ผลงานแสดงออก
ถึงความคิด
สร้างสรรค์   
แปลกใหม่     
และเป็นระบบ 

ผลงานมีแนวคิด
แปลกใหม่แต่ยัง
ไม่เป็นระบบ 

ผลงานมีความ
น่าสนใจ แต่ยัง ไม่
มีแนวคิดแปลก
ใหม่ 

ผลงานไม่แสดง
แนวคิดใหม่ 

4. ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ 

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบแสดงออก
ถึงความประณีต 

ผลงานส่วนใหญ่มี
ความเป็น
ระเบียบแต่ยังมี
ข้อบกพร่อง
เล็กน้อย 

ผลงานมีความ
เป็นระเบียบแต่มี
ข้อบกพร่อง
บางส่วน 

ผลงานส่วนใหญ่
ไม่เป็นระเบียบ 
และมีข้อ 
บกพร่องมาก 

 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

นักเรียนได้คะแนน   13   คะแนนขึ้นไป หรือร้อยละ  80   ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

“ความซ่ือสัตย์สุจริต” 

 
 
 
ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน 
 

 
 

เลขที่ 

 
 

ชื่อ – สกุล 

ให้ข้อมูลท่ีถูกต้องและ
เป็นจริง 

ไม่ถือเอาสิ่งของหรือ
ผลงานของผู้อ่ืนมา

เป็นของตนเอง 

 
 

รวม
คะแนน 

 
ผลการ
ประเมิน 

  ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ผ่าน ไม่ผ่าน 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
 
 
 
 

        ลงชื่อ........................................... ครูผู้
สังเกต 

(                                          ) 
           ............../..................../.................... 
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน  เพื่อการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   

“จิตสาธารณะ” 

ชื่อนัก เรียน........................................................ ชั้น................ภาคเรียนที่...................ปีการศึกษา.................. 

ค าชี้แจง  การบันทึกให้กาเครื่องหมาย    ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง 

 

ที ่ พฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ 

เป็นประจ า
(๓) 

บางครั้ง
(๒) 

น้อยครั้ง
(๑) 

ไม่ท าเลย/ไม่
ชัดเจน  (๐) 

๑ ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูท างานด้วยความเต็มใจ         
๒ อาสาท างานให้ผู้อื่นด้วยก าลังกาย ก าลังใจ และ

ก าลังสติปัญญา โดยไม่หวังผลตอบแทน 
        

๓ แบ่งปันสิ่งของ ทรัพย์สิน และช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้อ่ืน         
๔ ดูแล รักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็ม

ใจ 
        

๕ เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและ
สังคม 

        

 ๖ เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงาม
ของส่วนรวม ตาม สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นด้วย 
ความเต็มใจ 

      

 รวมคะแนน/ระดับคุณภาพ   

ผู้ประเมิน      ครู  พ่อแม่/ผู้ปกครอง    ตนเอง   เพ่ือน 

     ลงชื่อ   ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                (.................................................) 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน 
ดีเยี่ยม ได้คะแนนรวมระหว่าง ๑๕-๑๘  คะแนน และไม่มีผลการ

ประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ ากว่า  ๒  คะแนน 
ดี ได้คะแนนรวมระหว่าง ๑๑-๑๔  คะแนน และไม่มีผลการ

ประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ ากว่า  ๐  คะแนน 
ผ่าน ได้คะแนนรวมระหว่าง ๖-๑๐  คะแนน และไม่มีผลการประเมิน

ข้อใดข้อหนึ่งต่ ากว่า  ๐  คะแนน 
ไม่ผ่าน ได้คะแนนรวมระหว่าง ๐-๕  คะแนน  
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๔    ชื่อหน่วย   พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5              เรื่อง   ความเป็นพลโลก     เวลา     ๒     ชัว่โมง 

๑. ผลการเรียนรู้  
    ๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
    ๑.๒ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
     1.3 ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้  
     2.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองโลก 
     2.2 นักเรียนคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์ ความจริงใกล้ตัว และสถานการณ์โลกปัจจุบันได้ 
๓. สาระการเรียนรู้ 
     3.1 ความรู้ 
       พลโลก หมายถึง ทุกคน ทุกบ้าน ทุกต าบล ทุกอ าเภอ และทุกประเทศ ทุกคน ทุกเผ่า ทุกชั้นวรรณะไม่
มีการแบ่งแยก 
       ความรู้ ความเข้าใจ การมีบทบาทหน้าที่เก่ียวข้องในฐานะสมาชิกสังคม 
     3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด) 
        1) ความสามารถในการสื่อสาร  
             (วิเคราะห์ ฟัง พูด เขียน) 
        2)ความสามารถในการคิด 
             (วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป) 
   3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 
      1) รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
      2) ความมีวินัย 
๔.กิจกรรมการเรียนรู้  
   4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  
ชั่วโมง 1 

1) ครูอธิบายความหมายของค าว่า ความเป็นพลโลก และอธิบายบทบาทหน้าที่ที่เก่ียวข้องในฐานะ
สมาชิกของสังคม ครุซักถามนักเรียนว่า เราจะท าอย่างไรให้พลเมืองอยู่กันอย่างมีความสุข นักเรียน
ช่วยกันแสดงความคิดเห็น 
2) ครูเปิดคลิปวิดีโอเรื่อง “สร้างจิตส านึกของการเป็นพลโลกท่ีดี”  

ชั่วโมง 2 
3) นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 – 5 คน ช่วยกันวิเคราะห์คุณค่า ตรวจสอบข้อมูลจากการชมคลิปวิดีโอ 
ว่าเป็นข้อมูลลักษณะใด มีข้อเท็จจริงมากน้อยเพียงใด ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันออกแบบชิ้นงานแล้วเขียนลง
ในกระดาษชาร์ต 
4) ครูให้แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลการวิเคราะห์ ประเด็นส าคัญของสถานการณ์ปัญหาและแนวทาง
แก้ปัญหา 



- ๒๗๘ - 
 

 

5) ครูแนะน าเพ่ิมเติมในแต่ละกลุ่มและให้นักเรียนประเมินผลงานแต่ละกลุ่มเพ่ือหาจุดเด่น และ
ข้อบกพร่องและน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
6) ครูซักถามนักเรียนว่าจากการที่ดูคลิปวิดีโอและน าเสนองานที่ท า นักเรียนแต่ละคนมีความรู้
อะไรบ้าง จะน าความรู้ไปใช้ได้อย่างไร ในชีวิตประจ าวันโดยให้นักเรียนแต่ละคนเขียนตอบลงใน
กระดาษ เอ 4 ที่ครูแจกและส่งครู 

 4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
  1) คลิปวิดีโอ “เรื่องสร้างจิตส านึกของการเป็นพลโลกที่ดี”  

(https://www.youtube.com/watch?v=8ciyd9FYIiI&t=868s) 
2) กระดาษชาร์ต 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
    5.1 วิธีการประเมิน 
        ๑) สังเกตกระบวนการท างานกลุ่ม 
        ๒) การน าเสนอผลงาน 
        ๓) ตรวจผลงานที่น าเสนอ 
        4) สังเกตการท างานเป็นรายบุคคล 
   ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
        ๑) แบบสังเกตกระบวนการท างานกลุ่ม 
        ๒) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        3) แบบประเมินการท างานรายบุคคล 
        4) แบบประเมินผลการระดมพลังความคิด สร้างจิตส านึกของการเป็นพลโลกที่ดี 
   5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
        1) ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินการท างานเป็นกลุ่ม 17 คะแนนขึ้นไป 
        2) ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลงาน 
6. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
.......................................................................................................................................................................... . 
 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
(.................................................) 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8ciyd9FYIiI&t=868s
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แบบประเมินผลการระดมพลังความคิด 
สร้างจิตส านึกของการเป็นพลโลกที่ดี 

ค าชี้แจง: ครูให้คะแนนการตรวจผลงานนักเรียนแล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
เกณฑ์การประเมิน             4 หมายถึง ดีมาก              3 หมายถึง ดี 
                                   2 หมายถงึ พอใช้              1 หมายถึง ปรับปรุง 
 
 
ล าดับที่ 

 
 

ชื่อ – สกุล 

 
รายการประเมิน 

 
รวม 

สมาชิกทุกคน
ในกลุ่มร่วม
แสดงความ
คิดเห็นอย่าง
หลากหลาย 

มีการ
กลั่นกรอง

ความคิดรวบ
กันโดยยึดหลัก

เหตุและผล 

ข้อสรุปของ
กลุ่มเหมาะสม 
แสดงให้เห็น
ถึงการละลาย
และไม่ทนต่อ
การทุจริตใน

การสอบ 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
1. 1.              

 2.              
 3.              
 4.              
 5.              

2.               
               
               
               
 
                                                       ลงชื่อ……………………………..……..ผู้ประเมิน 
                                                              (..........................................) 
                                                              ........../..................../............. 
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แบบประเมินการท างานเป็นกลุ่ม 
กลุ่มท่ี……………ชั้น………………………เรื่อง……………………………..……………………………. 
ผู้ประเมิน               ครูผู้สอน               นักเรียน               อื่นๆ 
ค าชี้แจง 

เมื่อผู้ประเมินอ่านข้อความแต่ละข้อแล้วให้ตอบในเรื่องที่ตรงกับการปฏิบัติของนักเรียนมากท่ีสุดคือ 

- ไม่ปฏิบัติเลยให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องคะแนน 1 
- ปฏิบัติเพียงเล็กน้อยให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องคะแนน 2 
- ปฏิบัติเป็นครั้งคราวให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องคะแนน 3 
- ปฏิบัติบ่อยๆให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องคะแนน  4 
- ปฏิบัติเป็นประจ า     ให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องคะแนน 5 

พฤติกรรมที่ต้องประเมิน   5   4 3 2 1 

1. การวางแผนการท างานร่วมกัน      

2. การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่ม      

3. การให้ความร่วมมือของสมาชิก      

4. การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและการแสดงความ
คิดเห็น 

     

5. การแก้ปัญหาภายในกลุ่ม      

รวม      

 
                     เกณฑ์การประเมิน 
                     ได้คะแนน 17 คะแนนขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

ลงชื่อ……………………………..……..ผู้ประเมิน 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 

ที ่
 

     พฤติกรรม 
 

 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 

การแสดง 

ความ
คิดเห็น 

การตอบ 

ค าถาม 

การยอมรับ 

ฟังคนอ่ืน 

ท างาน 

ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

หมาย
เหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 

ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบ
ตรงเวลา 

ดี = 3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 

ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 

ปรับปรุง = 1 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกนอ้ยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 

                    ลงชื่อ……………………………….ผู้สังเกต 

      (……………………………….) 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
“รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 

 
ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน 
 

 
 

เลขที่ 

 
 

ชื่อ – สกุล 

ยืนตรงเคารพธงชาติ 
ร้องเพลงชาติ และ
อธิบาย ความหมาย

ของเพลงชาติได้
ถูกต้อง 

ปฏิบัติตนตามสิทธิ
และหน้าที่พลเมืองดี

ของชาติ 

 
 

รวม
คะแนน 

 
ผลการ
ประเมิน 

  ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐  ผ่าน ไม่ผ่าน 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 
 
 
 
 

ลงชื่อ........................................... ครูผู้สังเกต 
(                                          ) 
  ............../..................../.................... 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
“ความมีวินัย” 

ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน 
 
 
 

เลขที่ 

 
 

ชื่อ – สกุล 

ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ข้อบังคับของครอบ
ครอบ โรงเรียนและ
สังคม ไม่ละเมิดสิทธิ

ของผู้อ่ืน 

ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 

ในชีวิตประจ าวัน 
และรับผิดชอบใน

การท างาน 

 
 

รวม
คะแนน 

 
ผลการ
ประเมิน 

  ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐  ผ่าน ไม่ผ่าน 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 
 
 
 
 

  ลงชื่อ........................................... ครูผู้สังเกต 
(                                          ) 

      ............../..................../.................... 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ที.่. 646/2560 
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต 

---------------------------------------- 
 

 ด้วย คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 855-26/2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 
ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต เพ่ือด าเนินการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกัน
การทุจริต ส าหรับใช้เป็นเนื้อหามาตรฐานกลางให้สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปพิจารณา
ปรับใช้ในการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในการ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง และสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการ
ทุจริต อันเป็นการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วง
วัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และกลยุทธ์ที่ 3 
ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต  

 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา 19 (16) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 จึงขอแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต โดย
มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.มาณี  ไชยธีรานุวัฒศิริ  ประธานอนุกรรมการ 
2.  รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.   อนุกรรมการ 

      (นายประหยัด  พวงจ าปา)    
3.  ผู้ชว่ยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.   อนุกรรมการ 

      (นายกิตติ  ลิ้มพงษ์) 
4.  ผู้ชว่ยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.   อนุกรรมการ 

      (นายอุทิศ  บัวศรี) 
 5.  ผู้อ านวยการส านักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง อนุกรรมการ 
 6.  ผู้อ านวยการส านักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ อนุกรรมการ 
        และธุรกิจเอกชน  
 7.  ผู้อ านวยการส านักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคม อนุกรรมการ 
         และการพัฒนาเครือข่าย 
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 8.  ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อนุกรรมการ 
      (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
9.  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อนุกรรมการ 

       (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
10.  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
11.  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
12.  ผู้แทนส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
13.  ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ อนุกรรมการ 

        การศึกษาตามอัธยาศัย  
        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
14.  ผู้แทนส านักงานลูกเสือแห่งชาติ   อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
15.  ผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
16.  ผู้แทนทีป่ระชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
17.  ผู้แทนคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัย  อนุกรรมการ 

        เทคโนโลยีราชมงคล  
        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
18.  ผู้แทนสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  อนุกรรมการ 

        กองบัญชาการกองทัพไทย  
        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
19.  ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารบก   อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
20.  ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารเรือ   อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
21.  ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ   อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
22.  ผู้แทนกองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
23.  พลโท ดร.ชัยฤกษ์  แก้วพรหมมาลย์   อนุกรรมการ 
24.  นายเสฏฐนันท์  อังกูรภาสวิชญ์   อนุกรรมการ 
25.  นายสุเทพ พรหมวาศ    อนุกรรมการ 

          26.  ผู้อ านวยการส านักป้องกันการทุจริตภาครัฐ อนุกรรมการและเลขานุการ 
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         27.  นายสมพจน์  แพ่งประสิทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 28.  นางสาวกัลยา  สวนโพธิ ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 29.  นายสราวุฒ ิ เศรษฐกร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 30.  นายกาญจน์บัณฑิต  สนนุช ผู้ช่วยเลขานุการ 
 31.  นายเทอดภูมิ  ทัศนพิมล ผู้ช่วยเลขานุการ 
 32.  นายธนวัฒน์  มะแม้น ผู้ช่วยเลขานุการ 

 โดยคณะอนุกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้

และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต  
2. ก าหนดแนวทางและขอบเขตในการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อ

ประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” 

3. พิจารณายกร่างและจัดท าเนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ 
ด้านการป้องกันการทุจริต โดยก าหนดโครงสร้างหลักสูตร วัตถปุระสงค์ของหลักสูตร จุดประสงค์ของรายวิชา 
เนื้อหาสาระ จัดระเบียบ/ล าดับของเนื้อหาสาระ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
 4. พิจารณาให้ความเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อ
ประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต เพ่ือให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมและสมบูรณ์ พร้อมทั้ งน าเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้ด าเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2560 

5. ก าหนดแผนหรือแนวทางการน าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้  
ด้านการป้องกันการทุจริต ไปใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 

  ทั้งนี้  ตั้ งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป   

                                  สั่ง  ณ  วันที่ 26 เดือน  เมษายน พ.ศ. 2560 

 

 
พลต ารวจเอก        

(วัชรพล  ประสารราชกิจ) 
       ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
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รายช่ือคณะท างาน 
จัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ และสื่อประกอบการเรียนรู้ 

ด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
-------------------------------- 

 
ที่ปรึกษา 
1. นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. นางสาวอุษณีย์  ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร  ผู้อ านวยการส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
4. นายอุทิศ  บัวศรี  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 
คณะท างาน 

กลุ่มที่ 1  หลักสูตรปฐมวัย 
1. นางธารณี  พรมหนู  ครู โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ สพป.สระบุรี เขต 1 
2. นางสมบัตร  สืบศักดิ์  ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
3. นางสาวนภัสสร  ภิรมย์รักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
4. นางสาวลักขณา  โคบุตร ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
5. นางสมใจ  จีนเท่ห์  ครู โรงเรียนวัดเก้าชั่ง สพป.สิงห์บุรี 
6. นางสาวกชกร  จีนเทห์  ครู โรงเรียนวัดระนาม สพป.สิงห์บุรี 
7. นางสุพิกา  ต้นสอน  ครู โรงเรียนวัดบ้านป้องน้อย สพป.ราชบุรี เขต 2 
8. นายพัฒนา  พวงมาลี  ครู โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 
9. นางสุภัคษร  พรอุดมประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์” สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 
10. นางฐิติพร  ศรีแจ่ม  ครู โรงเรียนวัดบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์” สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 
11. นางอารีย์วรรณ  เข็มเงิน ครู โรงเรียนวัดน้ าพุ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 

กลุ่มที่ 2  หลักสูตรประถมศึกษาตอนต้น 
1. นางสาวสุภัสสร  สุภาพ ครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
2. นางสาวกนกนพ  วรัฏธร ครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
3. นางอารี  พวงวรินทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
4. นางละเอียด  สะอ้ิงทอง ครู โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
5. นางสาวเรณู  กุศลวงษ์  ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทอง 
6. นางสุจิรา  อาบู  ครู โรงเรียนบ้านนาดา สพป.นราธิวาส เขต 1 
7. นางสาววิไลวรรณ  ทองไหม ครู โรงเรียนเมืองนราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 
8. นางสาวนิตยา  อาหมาด ครู โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป.นราธิวาส เขต 1 
9. นางสาวกัสมานี  มามะ  ครู โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ สพป.นราธิวาส เขต 1 
10. นางสาวนิสริน  เทพลักษณ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกพนอม สพป.นราธิวาส เขต 1 
11. นายยูกิฟลี  มาหะ  ครู โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ สพป.นราธิวาส เขต 1 
12. นางสาวซาฮาเราะ  เจะยิ ครู โรงเรียนบ้านยือสาแม สพป.นราธิวาส เขต 1 
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กลุ่มที่ 3  หลักสูตรประถมศึกษาตอนปลาย 
1. นายกิตติพงศ์  ศรัทธาวาณิชย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
2. นางพรทิพย์  อิ่มศิลป์  ครู โรงเรียนวัดสมถะ (สมถวิทยาคาร) สพป.ราชบุรี เขต 2 
3. นางอัจฉราวดี  บุญโต  ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
4. นางสาวศิริเพ็ญ  จันทร์ทอง ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
5. นางสาวเสาวรส  แสนแซว ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
6. นางสมพร  ค านุช  ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
7. นางรุสนานี  ยะโก๊ะ  ครู โรงเรียนบ้านกูวา สพป.นราธิวาส เขต 1 
8. นางซีเตาะห์  นิมะ  ครู โรงเรียนบ้านยะหอ สพป.นราธิวาส เขต 1 
9. นางสุนทรี  ทองชิตร์  ครู โรงเรียนสายน้ าทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร 
10. นางสาวพิชญดา  ไชยดี ครู โรงเรียนสายน้ าทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร 
11. นางสาวศศิธร  ค านึง  ครู โรงเรียนสายน้ าทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร 
12. นางสาวณิชนันทน์  สุวรรณาภัย ครู โรงเรียนสายน้ าทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มที่ 4  หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 
1. นางสาวสุธีรา  ศิริพิรุณ  ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
2. นางสลิตตา  มะโนวัฒนา ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
3. นางทิวาพร  อุณยเกียรติ ครู โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง สพป.ราชบุรี เขต 2 
4. นางสาววรรณดี  ศรีอินสวัสดิ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก สพป.ราชบุรี เขต 2 
5. นางสาวฉวีวรรณ  หอธรรมกุล ครู โรงเรียนบ้านลาดวิถี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
6. นางสาวชนาธิป  เทียนวรรณ ครู โรงเรียนบ้านตะพานหิน (ประชาสามัคคี) สพป.ชัยนาท 
7. นายวิทยา  ศิริด ารง  ครู โรงเรียนบ้านไพรนกยูง (วันชัยประชาสรรค์) สพป.ชัยนาท 
8. นางสาวขจร  สังข์ประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป.ชัยนาท 
9. นายเมธา  สุระจิตร  ครู โรงเรียนวัดบางปูน สพป.สิงห์บุรี 
10. นายนพรัตน์  บุญอ้น  ครู โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง สพป.นครสวรรค์ เขต 2 
11. นางสาวบุษยพรรณ  พรหมวาทย์ จันทรา ครู โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 
12. นางสาวลักษิกา  มีกุศล ครู โรงเรียนสาคลีวิทยา สพม. เขต 3 

กลุ่มที่ 5  หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. นายภูธร  จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธ ารง ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ สนก. 
2. นายจักรพงษ์  วงค์อ้าย  นักวิชาการศึกษา สนก. 
3. นายฐาปณัฐ  อุดมศรี  นักวิชาการศึกษา สนก. 
4. นายศุภกร  มรกต   ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 2 
5. นายสพลกิตติ์  สังข์ทิพย์ ครู โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ช่วยราชการ สนก. 
6. นางสาวพรรณราย ธนสัตย์สถิตย์ ครู โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” สพม. เขต 4 
7. นายวรินทร  ตันติรัตน์  ครู โรงเรียนหนองแคสรกิจวิทยา สพม. เขต 4 
8. นางเยาวลักษณ์ หงส์หิรัญเรือง ครู โรงเรียนสายน้ าผึ้งในพระอุปถัมภ์ สพม. เขต 2 
9. นางสาวขวัญวิภา  ภู่แส ครู โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. เขต 5 
10. นายธรรมสรณ์  สุศิริ  ครู โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. เขต 5 
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11. นางสาววิภา  ทวีวงศ์  ครู โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก สพป.ราชบุรี เขต 2 
12. นางสาวดวงจันทร์  บัวเบา ครู โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก สพป.ราชบุรี เขต 2 
 
คณะท างานส่วนกลาง 
1. นายไชยวัฒน์  สุคันธวิภัติ ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
2. นางสาธุพร  สุคันธวิภัติ ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
3. นางสาวสรรเสริญ  สุวรรณ์ ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
4. นางสุณิสาห์  ม่วงคราม ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
5. นางสุจิตรา  พิชัย  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สนก. 
6. นางสาวณัฐรดา  เนตรสว่าง นักจัดการงานทั่วไป  สนก. 
7. นางสาวมณฑาทิพย์  ศิริสุมทุม นักจัดการงานทั่วไป  สนก. 
8. นางสาวศรัญญา  โชติ  พนักงานบันทึกข้อมูล  สนก. 
9. นายสหัสพล  ษรบัณฑิต เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก. 
10. นายภูริตะ  ปราศกาเมศ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก. 
11. นางสาวอรอุมา  เสือเฒ่า เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก. 
 

*************************** 
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รายช่ือคณะบรรณาธิการกิจ 
หลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ 
ด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

-------------------------------- 
 
ที่ปรึกษา 
1. นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. นางสาวอุษณีย์  ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร  ผู้อ านวยการส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
4. นายอทุิศ  บัวศรี  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 
คณะท างาน 
1. นางสาวสรรเสริญ  สุวรรณ์ ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
2. นางจ านงค์  ศรีมังกร  ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
3. นายธนบดีพิพัฒน์  ด านิล ศึกษานิเทศก์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท 
4. นางณัฐพร  พ่วงเฟ่ือง  ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 3 
5. นายศุภกร  มรกต   ศึกษานิเทศก์ สพป. ราชบุรี เขต 2 
6. นายวินัย  อสุณี ณ อยุธยา ศึกษานิเทศก์ สพป. อุดรธานี เขต 1 
7. นายณัฐพล  คุ้มวงศ์  ศึกษานิเทศก์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 
8. นางเพ็ญจา  เสมอเหมือน ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 2 
9. นางบังอร  ควรประสงค์ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 17 
10. นางนิรมล  บัวเนียม  ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร 
11. นายวชิรเมษฐ์  บ ารุงผดุงวิทย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) สพป. 

สกลนคร เขต 1 
12. นายไกรสร  พิมพ์ประชา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแบง สพป.หนองคาย เขต 2 
13. นายธนกฤติ  พรมบุตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกเฟือง สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 
14. นายบุณยพงศ์  โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อ านวยการโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
15. นางนันทนา  ชมชื่น  ผู้อ านวยการโรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” สพม. เขต 3 
16. นางสาวปิยนุช  เปี่ยมวิริยวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้ารับร่อ สพป.ชุมพร เขต 1 
17. นางทิพาภรณ์  หญีตศรีค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหินกบ สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 
18. นางสุจิตรา  จรรยา  ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป.ลพบุรี 
19. นางสาวภัณฑิลา  บ้านด่าน ครู โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17 
20. นางสุวรรณี  ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ ครู โรงเรียนวัดบางปูน สพป.สิงห์บุรี 
21. นางลัดดา  ค าวิจิตร  ครู โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.สิงห์บุรี 
22. นางสาวชัญญานุช  รัตนวิชัย คร ูโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
23. นางสาวอรสา  อิษฐเจริญ ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
24. นางสาวรัตนากร  ศรีคุณ ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
25. นางสาวกัญญาพัชร  หมู่ม่วง ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
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26. นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
27. นางสาวณัฐทิตา  รักษา ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
28. นางสาวเบญจวรรณ  ศิริหัตถ์ ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
29. นางสาวรังสิมา  ไกรนรา ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
30. นางสาวสุวรรณี  สมประเสริฐ ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
31. นายบริบูรณ์ พรหมสว่าง คร ูโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
32. นางนิตยา  ภิรมย์กิจ  นักทรัพยากรบุคคล สพร. 
33. นายภูธร  จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธ ารง ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สนก. 
34. นายจักรพงษ์  วงค์อ้าย นักวิชาการศึกษา สนก. 
35. นายสพลกิตติ์  สังข์ทิพย์ ครู โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ช่วยราชการ สนก. 
36. นายฐาปณัฐ  อุดมศรี  นักวิชาการศึกษา สนก. 
37. นางสุจิตรา  พิชัย  เจ้าพนักงานธุรการ สนก. 
38. นางสาวณัฐรดา  เนตรสว่าง นักจัดการงานทั่วไป สนก. 
39. นางสาวศรัญญา  โชติ พนักงานบันทึกข้อมูล  สนก. 
40. นายสหัสพล  ษรบัณฑิต เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก. 
41. นางสาวอรอุมา  เสือเฒ่า เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก. 
 

*************************** 
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รายช่ือคณะผู้ประสานงาน 
การจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ 

ด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงาน ป.ป.ช. 

-------------------------------- 
 
ที่ปรึกษา 

1. นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
2. นายประหยัด  พวงจ าปา รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
3. นายกิตติ  ลิ้มพงษ ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
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5. นางสาวจินตนา พลอยภัทรภิญโญ ผู้อ านวยการส านักป้องกันการทุจริตภาครัฐ 
 
 
คณะผู้ประสานงาน 
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3. นายธนวัฒน์  มะแม้น เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตช านาญการ 
4. นายณัฐพงศ์  มณีจักร์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ 
5. นางสาว จิดาภา  แสงหิรัญ นักศึกษาฝึกงาน มหาวิยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
6. นางสาววัลภา  บุญชู นักศึกษาฝึกงาน มหาวิยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
“รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต” 
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ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
(Anti - Corruption Education) 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2561 
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ค าน า 

 

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต อันมีกลยุทธ์ว่าด้วยเรื่องของการปรับฐานความคิดทุก
ช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบ
และกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต  ขึ้น 
เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล ก าหนดแนวทางและขอบเขตในการจัดท าหลักสูตร ยกร่างและจัดท า
เนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ พิจารณาให้ความเห็นเพ่ิมเติม  ก าหนดแผนหรือ
แนวทางการน าหลักสูตรไปใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มอบหมาย 

 คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการ
ทุจริตได้ร่วมกันสร้างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ประกอบด้วย ๕ หลักสูตร 
ดังนี้   ๑. หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (รายวิชาเพ่ิมเติม การป้องกันการทุจริต) ๒. หลักสูตรอุดมศึกษา  
(วัยใส ใจสะอาด “Youngster with good heart”) ๓. หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและ
ต ารวจ ๔. หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และ ๕. หลักสูตรโค้ชเพ่ือ
การรู้คิดต้านทุจริต หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการน าไปทดลองใช้ เพ่ือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ 
ส าหรับการใช้ในกลุ่มเป้าหมายต่อไป นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อ
ประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริตยังได้คัดเลือกสื่อการเรียนรู้ จากแหล่งต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือประกอบการเรียนการสอนต่อไป 

 ส านักงาน ป.ป.ช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education  
จะสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะให้แก่ผู้เรียนหรือผู้ผ่านการอบรมในเรื่องการคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียง
ต้านทุจริต และพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือร่วมกันป้องกันหรือต่อต้านการทุจริต มิให้มีการทุจริต
เกิดข้ึนในสังคมไทย ร่วมสร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป 
 
 

พลต ารวจเอก 
     (วัชรพล  ประสารราชกิจ) 
     ประธานกรรมการ ป.ป.ช. 

                                                      14  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
 
 
 

ก 



- 3 - 
 

สารบัญ   

 

           หน้า 

โครงสร้างรายวิชา         1 

หน่วยที่ 1  การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  2 

หน่วยที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต      112      

หนว่ยที่ 3 STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต      156 

หน่วยที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม      239 

ภาคผนวก          306 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และ   307 
 สื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต ส านักงาน ป.ป.ช. 

รายชื่อคณะท างานจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้  310 
 ด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

รายชื่อคณะบรรณาธิการกิจหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้  313 
 ด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

รายชื่อคณะผู้ประสานงานการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ 315 
 ด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงาน ป.ป.ช. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 4 - 
 

โครงสร้างรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 3 
 
ล าดับ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง รวมชั่วโมง 

1. การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

     -     การคิดแยกแยะ 
- ระบบคิดฐาน 2 
- ระบบคิดฐาน 10 
- ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและ

การทุจริต (ชุมชน สังคม) 
- ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์

ส่วนรวม (ชุมชน สังคม) และการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (ชุมชน สังคม) 

- ผลประโยชน์ทับซ้อน (ชุมชน สังคม) 
และรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
(ชุมชน สังคม) 

12 
 

2. ความละอายและความไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

- การท าการบ้าน/ชิ้นงาน 
- การท าเวร/การท าความสะอาด 
- การสอบ 
- การแต่งกาย 
- การเลือกตั้ง 
- การรวมกลุ่มเพ่ือสร้างสรรค์ต้านทุจริต 

8 

3. STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการ
ทุจริต 

- ความพอเพียง 
- ความโปร่งใส 
- ความตื่นรู้ 
- ความรู้ 
- จิตพอเพียงต่อต้านทุจริต 
- มุ่งไปข้างหน้า 
- ความเอ้ืออาทร 

10 

4. พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม - การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย กับการ
เป็นพลเมืองที่ดีมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

- ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 
- ความเป็นพลเมือง 
- ความเป็นพลโลก 

10 

 รวม 40 
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หน่วยที่ 1 
 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 

และผลประโยชน์ส่วนรวม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1                         เรื่องการคิดแยกแยะ         เวลา ๒ ชัว่โมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  

๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๑.๒ สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

๒.จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
2.2 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
2.3 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

๓. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 ความรู้ 

๑) สาเหตุของการทุจริตและทิศทางการป้องกันการทุจริตในประเทศไทย 
๒) ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 

(Conflict of interest) 
๓) แก้ “ทุจริต” ต้องคิดแยกแยะปรับวิธีคิด พฤติกรรมเปลี่ยน สังคมเปลี่ยนประเทศชาติเปลี่ยน โลก
เปลี่ยน 
๔) ตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่างๆ 

 3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด) 
  1) ความสามารถในการคิด 
    (ทักษะการสังเกต ทักษะการระบุ) 
  2) ความสามารถในการสื่อสาร  
         (อ่าน ฟัง พูด เขียน) 
  ๓) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
     (วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป) 
 3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ / ค่านิยม 

1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
3) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7) เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
8) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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10) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอายเกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
๔.กิจกรรมการเรียนรู้  
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  

1) ชั่วโมงท่ี ๑ 
      ๑. ครูน าข่าว (วีดีทัศน์) เรื่อง เตือนสั่งเก็บโต๊ะร้านผัดไทยประตูผี และวีดีทัศน์ เรื่อง แก้ทุจริต คิด
ฐาน๒    มาให้นักเรียนดู จากนั้นครูให้นักเรียนจับคู่สนทนาที่ได้ดูข่าวว่าเกิดอะไร เพราะเหตุใด ท าสรุปเป็น 
Mind Mappingน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน นักเรียนและครูสรุปร่วมกันทีละเรื่อง 
     ๒. ครูน าวีดีทัศน์ เรื่อง รู้ทันการโกง ตอนผลประโยชน์ทับซ้อน ภัยเงียบ ท าลายชาติ มาให้
นักเรียนดูที่หน้าชั้นเรียนจากนั้นให้นักเรียนช่วยกันจ าแนกแยกแยะ  ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมพร้อมอภิปรายจากวีดีทัศน์ที่รับชม                              
        ๓. ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม พร้อมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตสภาพนั้นๆ   
                 ๔. จากวีดีทัศน์ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็น มนุษย์มีความสัมพันธ์ปรับวิธีคิด 
พฤติกรรมเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน ประเทศชาติเปลี่ยน โลกเปลี่ยนอย่าไร จากวีดีทัศน์ที่ได้รับชม จากนั้นให้นั้น
เรียนท า Mind Mapping พร้อมสรุปน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
             ๕. ให้นักเรียนจับคู่ส ารวจสภาพปัญหาสาเหตุการทุจริตในโรงเรียน 
 2) ชั่วโมงท่ี ๒ 
     1. สนทนาอภิปรายทบทวนประเด็นผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
     2. แบ่งนักเรียนออกเป็น ๕ กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน พร้อมแจกกระดาษชาร์ทและปากกาเคมี 
     3. แจกใบความรู้ที่ ๑ – ๕ ดังนี้ (ครูอาจจะใช้วิธีจับสลากก็ได้ตามความเหมาะสม) 
 กลุ่มที่ ๑  ใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 กลุ่มที่ ๒  ใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest) 
     กลุ่มที่ ๓  ใบความรู้ที่ ๓ เรื่อง แก้ “ทุจริต” ต้องคิดแยกแยะปรับวิธีคิด พฤติกรรมเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน
ประเทศชาติเปลี่ยน โลกเปลี่ยน 
     กลุ่มที่ ๔  ใบความรู้ที่ ๔ เรื่อง ตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมใน
รูปแบบต่างๆ 
     กลุ่มที่ ๕  ใบความรู้ที่ ๕ เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
กับประโยชน์ส่วนรวม 
    4. แต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมสรุปประเด็นส าคัญจากใบความรู้ลงกระดาษชาร์ท และ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 
      5. ครู นักเรียน ร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 
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      6. มอบหมายชิ้นงานให้นักเรียนสืบค้นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ที่พบในสังคม
ปัจจุบันและจัดท าเป็นรายงานส่ง 
    4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1) สื่อการเรียนรู้ 
    1. วีดีทัศน์ เรื่องเตือนสั่งเก็บโต๊ะร้านผัดไทยประตูผี 
    ๒. วีดีทัศน์เรื่อง รู้ทันการโกง ตอนผลประโยชน์ทับซ้อน ภัยเงียบ ท าลายชาติ 
    ๓. หนังสือเรียน/หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 
    ๔. ภาพข่าว ฯลฯ 
    5. กระดาษชาร์ทพร้อมปากกาเคมี  
    6. ใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
    7. ใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest) 
    8. ใบความรู้ที่ ๓ เรื่อง แก้ “ทุจริต” ต้องคิดแยกแยะปรับวิธีคิด พฤติกรรมเปลี่ยน สังคมเปลี่ยนประเทศชาติ
เปลี่ยน โลกเปลี่ยน 
    9. ใบความรู้ที่ ๔ เรื่อง ตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่างๆ 
    10. ใบความรู้ที่ ๕ เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชน์ส่วนรวม 

2) แหล่งการเรียนรู้ 
    ๑. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ชุมชน /สถานการณ์ที่พบได้ในชุมชน 
    ๒. ห้องสมุดโรงเรียน 
    ๓. ห้องเทคโนโลยีในโรงเรียน 
    4. สถาบันพระปกเกล้า 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 5.1 วธิีการประเมิน 

๑) การสังเกต 
๒) การประเมินชิ้นงาน 

 5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
๒) แบบประเมินชิ้นงาน 

 5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
  1) เกณฑ์การตัดสินคุณภาพพฤติกรรมการท างานของนักเรียน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

7-10 ดี 
4-6 พอใช้ 
1-3 ปรับปรุง 
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2) เกณฑ์การตัดสินคุณภาพผลงาน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18-20 ดีมาก 

14-17 ดี 

10-13 พอใช้ 

ต่ ากว่า10 ปรับปรุง 

 
6.บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

 
 ........................................................................................................................................... .............. 

.................................................................................................................... .......................................................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................................................................................... ........................... 

....................................................................................................... .......................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 
 

 
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

(.................................................) 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
กลุ่มท่ี…….......... 

ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตการท างานของนักเรียน  โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรม ความสนใจ 

ในการเรียน 

การมีส่วนร่วม
แสดง 

ความคิดเห็นใน
การ 

อภิปราย 

การรับฟัง
ความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 

การตอบ 
ค าถาม 

ความรับผิด 
ชอบต่องาน 
ที่ได้รับมอบ 

หมาย 

รวม 
คะแนน 

ชื่อ-สกุล 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 10 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน 0 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
 ให้คะแนน 1 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 ให้คะแนน 2 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี                                                                                                                               
                                                                        ลงชื่อ…………………………………………………… 

                           (…………………………………………………..)   

                           ผู้ประเมิน 
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แบบประเมินผลงาน 
ค าชี้แจงให้ครูผู้สอนประเมินผลงานงานนักเรียนตามรายการที่ก าหนดแล้วขีดลงในช่องที่ตรงกับ
หมายเลข 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
1. ตรงจามจุดประสงค์     
2. มีความถูกต้อง     
3. ภาษาท่ีใช้/วิธีการน าเสนอเข้าใจง่าย     
4. มีความคิดสร้างสรรค์     
5. มีความเป็นระเบียบชัดเจน     

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ผลงานสมบูรณ์ชัดเจน   ให้  4 คะแนน 
 ผลงานมีข้อบกพร่องบางส่วน   ให้  3 คะแนน 
 ผลงานมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่  ให้  2 คะแนน 
 ผลงานมีข้อบกพร่องมาก   ให้  1 คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

  

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18-20 ดีมาก 

14-17 ดี 

10-13 พอใช้ 

ต่ ากว่า10 ปรับปรุ่ง 
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ใบความรู้ที่ ๑ 
การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

๑ สาเหตุของการทุจริตและทิศทางการป้องกันการทุจริตในประเทศไทย 

การทุจริตเป็นหนึ่งในประเด็นที่ทั่วโลกแสดงความกังวล อันเนื่องมาจากเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน 
ยากต่อการจัดการและเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน เป็นที่ยอมรับกันว่าการทุจริตนั้นมีความเป็นสากล เพราะมีการ
ทุจริตเกิดขึ้นในทุกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่ก าลังพัฒนา การทุจริตเกิดขึ้นทั้ง
ในภาครัฐและภาคเอกชน หรือแม้กระทั่งในองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไรหรือองค์กรเพ่ือการกุศล ในปัจจุบันการ
กล่าวหาและการฟ้องร้องคดี การทุจริตยังมีบทบาทส าคัญในด้านการเมืองมากกว่าช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลในหลาย 
ประเทศมีผลการปฏิบัติงานที่ไม่โปร่งใสเท่าที่ควร องค์กรระดับโลก หลายองค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียง เนื่องมาจาก
เหตุผลด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนทั่วทั้งโลกต่างเฝ้ารอที่จะได้น าเสนอข่าวอ้ือฉาวและการประพฤติผิดจริยธรรม
ด้านการทุจริต โดยเฉพาะบุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งระดับสูงต่างถูกเฝ้าจับจ้องว่าจะถูกสอบสวนเมื่อใด อาจกล่าว
ได้ว่าการทุจริตเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่จะขัดขวางการพัฒนาประเทศให้เป็นรัฐสมัยใหม่ ซึ่งต่างเป็นที่ทราบกัน
ดีว่าการทุจริตควรเป็นประเด็นแรก ๆ ที่ควรให้ความส าคัญในวาระของการพัฒนาประเทศของทุกประเทศ  

เห็นได้ชัดว่าการทุจริตส่งผลกระทบอย่างมากกับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่
ก าลังพัฒนา เช่นเดียวกันกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็มีความกังวลในปัญหาการทุจริตด้วย
เช่นเดียวกัน โดยเห็นพ้องต้องกนัว่าการทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ที่ก าลังขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคม ให้ก้าวไปสู่รัฐสมัยใหม่ และควรเป็นปัญหาที่ควรจะต้องรีบแก้ไขโดยเร็วที่สุด 

การทุจริตนั้นอาจเกิดขึ้นได้ในประเทศที่มีสถานการณ์ ดังต่อไปนี้ 1) มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อก าหนด
จ านวนมากที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางธุรกิจ ซึ่งจะเป็นโอกาสที่จะท าให้เกิดเศรษฐผล หรือมูลค่าเพ่ิม
หรือก าไรส่วนเกินทางเศรษฐกิจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมาตรการหรือข้อก าหนดดังกล่าวมีความซับซ้อน 
คลุมเครือ เลือกปฏิบัติ เป็นความลับหรือไม่โปร่งใส 2) เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจมีสิทธิ์ขาดในการใช้ดุลยพินิจ ซึ่งให้
อิสระในการเลือกปฏิบัติเป็นอย่างมากว่าจะเลือกใช้อ านาจใด กับใครก็ได้ 3) ไม่มีกลไกที่มีประสิทธิภาพหรือ
องค์กรที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลและจัดการต่อการกระท าใด ๆ ของเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศที่
ก าลังพัฒนา การทุจริตมีแนวโน้มที่จะเกิดข้ึนได้อย่างมาก โดยไม่ใช่เพียงเพราะว่าลักษณะประชากรนั้นแตกต่าง
จากภูมิภาคอ่ืนที่พัฒนาแล้ว หากแต่เป็นเพราะกลุ่มประเทศที่ก าลังพัฒนานั้นมีปัจจัยภายในต่างๆ ที่เอ้ือหรือ
สนับสนุนต่อการเกิดการทุจริต อาทิ 1) แรงขับเคลื่อนที่อยากมีรายได้ เป็นจ านวนมากอันเป็นผลเนื่องมาจาก
ความจน ค่าแรงในอัตราที่ต่ า หรือมีสภาวะความเสี่ยงสูงในด้านต่าง ๆ เช่น ความเจ็บป่วย อุบัติเหตุ หรือการว่างงาน 
2) มีสถานการณ์หรือโอกาสที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตได้เป็นจ านวนมาก และมีกฎระเบียบต่างๆ ที่อาจน าไปสู่
การทุจริต 3) การออกกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่ไม่เข้มแข็ง 4) กฎหมายและประมวลจริยธรรม
ไม่ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย 5) ประชากรในประเทศยังคงจ าเป็นต้องพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติอยู่เป็นจ านวน
มาก 6) ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง และเจตจ านงทางการเมืองที่ไม่เข้มแข็ง ปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าว จะน าไปสู่
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็นทุจริตระดับบนหรือระดับล่างก็ตาม ซึ่งผลที่ตามมาอย่างเห็นได้ชัดเจนมีด้วยกันหลาย
ประการ เช่น การทุจริตท าให้ภาพลักษณ์ของประเทศด้านความโปร่งใสนั้นเลวร้ายลง การลงทุนในประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนักลงทุนต่างชาติลดน้อยลง ส่งผลกระทบท าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจลดน้อยลงไปด้วย
เช่นกัน หรือการทุจริตท าให้เกิดช่องว่างของความไม่เท่าเทียมที่กว้างขึ้นของประชากรในประเทศหรืออีกนัยหนึ่ง
คือระดับความจนนั้นเพ่ิมสูงขึ้น ในขณะที่กลุ่มคนรวยกระจุกตัวอยู่เพียงกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มเดียว นอกจากนี้ การทุจริต
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ยังท าให้การสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของประเทศนั้นลดลงทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ 
รวมทั้งยังอาจน าพาประเทศไปสู่วิกฤติทางการเงินที่ร้ายแรงได้อีกด้วย  

 
การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด (ParadigmShift) จึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างมาก ต่อการด าเนินงานด้านการ

ต่อต้านการทุจริต ตามค าปราศรัยของประธานที่ได้กล่าวต่อที่ประชุมองค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก 
สหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2558 ว่า“การทุจริตเป็นหนึ่งในความท้าทายที่มีความส าคัญมากในศตวรรษที่ 21 
ผู้น าโลกควรจะเพ่ิมความพยายามขึ้นเป็นสองเท่าที่จะสร้างเครื่องมือที่มีความเข้มแข็งเพ่ือรื้อระบบการทุจริตที่
ซ่อนอยู่ออกให้หมดและน าทรัพย์สินกลับคืนให้กับประเทศ ต้นทางที่ถูกขโมยไป…”ทั้งนี้ไม่เพียงแต่ผู้น าโลก
เท่านั้นที่ต้องจริงจังมากข้ึนกับ  การต่อต้านการทุจริตเราทุกคนในฐานะประชากรโลกก็มีความจ าเป็นที่จะต้องเอา
จริงเอาจังกับการต่อต้านการทุจริตเช่นเดียวกัน โดยทั่วไปอาจมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว  แต่แท้ท่ีจริงแล้วการ
ทุจริตนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนในสังคมมาก การเปลี่ยนแปลงระบบวิธีการคิดเป็นเรื่องส าคัญ หรือความสามารถ
ในการการแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์ส่วนรวม เป็นสิ่ง จ าเป็นทีจ่ะต้องเกิดขึ้นกับทุกคน
ในสังคม ต้องมีความตระหนักได้ว่าการกระท าใดเป็นการล่วงล้ าสาธารณประโยชน์ การกระท าใดเป็นการกระท าที่
อาจเกิดการทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม ต้องค านึงถึงประโยชน์ของ
ประเทศชาติเป็นอันดับแรกก่อนที่จะค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 

การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมาส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น
อุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นการทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน 
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น     
การทุจริตโดยการท าลายระบบการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  การกระท าที่เป็น การขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตเชิงนโยบาย  

ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริตโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ
กลไก และก าหนดเป้าหมายส าหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เริ่มตั้งแต่ช่วงปี 
พ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบัน การด าเนินงานได้สร้างความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับฐานความคิดและสร้างความ
ตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วนของสังคม   

ส าหรับประเทศไทยได้ก าหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการ
ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักด้าน
การด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการท างานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับ
ทุกภาคส่วน ดังนั้น สาระส าคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ส านักงาน 
ป.ป.ช. มีดังนี ้ 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
2. วาระการปฏิรูปที่ 1 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูป

แห่งชาติ  
3. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)   
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
5. โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0)  
6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
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 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560ก าหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชน
ชาวไทยว่า“...บุคคลมีหน้าที่ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็น
ครั้งแรกทีร่ัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุก
คน นอกจากนี ้ยังก าหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่
ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและ
กลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกใน
การส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน เพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดย
ได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชน
ได้รับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพที่ส าคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซ่ึง
การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามท่ีกฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อย
ต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจหรือกระท าการโดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัตหิน้าที่ หรือกระบวนการ
แต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม 
เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่า
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความส าคัญต่อการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและ
การบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
บุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้น าให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึด
มั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการสร้าง
ประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่ก าหนดเอาไว้ 
 วาระการปฏิรูปที่ 1 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูป
แห่งชาติสภาปฏิรูปแห่งชาติในฐานะองค์กรที่มีบทบาทและอ านาจหน้าที่ในการปฏิรูปกลไก และปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ได้มีข้อเสนอเพ่ือปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน เป็นรูปธรรมปฏิบัติได้ สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลและบริบทของสังคมไทย โดยเสนอให้มียุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
(1) ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทย ไม่โกง”เพ่ือปฏิรูปคนให้มีจิตส านึก สร้างจิตส านึกที่ตัวบุคคลรับผิดชอบ
ชั่วดีอะไรควรท า อะไรไม่ควรท า มองว่าการทุจริตเป็นเรื่องน่ารังเกียจเป็นการเอาเปรียบสังคมและสังคม 
ไม่ยอมรับ (2) ยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นระบบป้องกันการทุจริต 
เสมือนการสร้างระบบภูมิต้านทานแก่ทุกภาคส่วนในสังคม (3) ยุทธศาสตร์การปราบปราม เพ่ือปฏิรูประบบ
และกระบวนการจัดการต่อกรณีการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ ให้สามารถเอาตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้ 
ซึ่งจะท าให้เกิดความเกรงกลัวไม่กล้าที่จะกระท าการทุจริตขึ้นอีกในอนาคต 
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้ก าหนดให้
กฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติมีผลบังคับภายในปี พ.ศ. 2559 หรือภายในรัฐบาลนี้ และก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐทุกหน่วยงานน ายุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ แผนพัฒนาด้านต่างๆ มาเป็นแผนแม่บทหลักใน
การก าหนดแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์
หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การสร้างความโปร่งใสและ 
ธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน ของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานจะถูกก าหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ  
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 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งชาติ วางกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ในระยะ 20 ปี โดยมีกรอบวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” คติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1
ความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและ  เท่าเทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5การ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 6การปรับสมดุลและพัฒนา การ
บริหารจัดการภาครัฐ ในยุทธศาสตร์ที่ 6 ได้ก าหนดกรอบแนวทางที่ส าคัญ 6 แนวทาง ประกอบด้วย (1) การ
ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ (2) การพัฒนาระบบ การให้บริการประชาชนของ
หน่วยงานภาครัฐ (3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ (5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ (6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (7) การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมาย
ให้มีศักยภาพ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ.2560 - 2564) ก าหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ในยุทธศาสตร์นี้ 
ได้ก าหนดกรอบ   แนวทางการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน มุ่งเน้นการส่งเสริม และ
พัฒนาปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรูเ้ท่าทันและมีภูมิต้านทาน 
ต่อโอกาสและการชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้ง
สนับสนุนทุกภาคส่วน ในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบรามการทุจริต และมุ่งเน้นให้เกิด 
การส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน เพ่ือเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ และนัก
ธุรกิจออกจากกัน ทั้งนี้ การบริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์ส าคัญ คือ 
(1) การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกใน
ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน้นการ
พัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ มิติที่หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) 
ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง
แรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งมีความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมที่ดี คือ สังคมที่มี
ความหวัง (Hope) สังคมท่ีเปี่ยมสุข (Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony)  
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564)   
ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”(ZeroTolerance& Clean Thailand) 
ก าหนดยุทธศาสตร์หลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทน
ต่อการทุจริต เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการกระบวนการปรับสภาพทางสังคมให้เกิดภาวะ “ไม่ทนต่อการทุจริต” 
โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย 
ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม ปลูกฝังความคิดแบบดิจิทัล (Digital 
Thinking) ให้สามารถ 
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คิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม และประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
 สาระส าคัญทั้ง 6 ด้านดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือชี้น าทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้าน
ต่อต้านการทุจริตของประเทศโดยมีส านักงาน ป.ป.ช. เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการงานของภาคส่วนต่าง ๆ 
เข้าด้วยกัน และเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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ใบความรู้ที ่๒ 
๒.ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict of interest) 

ค าว่า Conflict of Interest มีผู้ให้ค าแปลเป็นภาษาไทยไว้หลากหลาย เช่น “การขัดกันแห่งผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม” หรือ 
“การขัดกันระหว่างผลประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ส่วนตน” หรือ “ประโยชน์ทับซ้อน” หรือ 
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หรือ “ผลประโยชน์ขัดกัน” หรือบางท่านแปลว่า “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์” 

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม หรือที่เรียกว่า Conflict of Interest นั้นก็
มีลักษณะท านองเดียวกันกับกฎศีลธรรม ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี หลักคุณธรรม จริยธรรม กล่าวคือ การ
กระท าใด ๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงไม่ควรจะ
กระท า แต่บุคคลแต่ละคน แต่ละกลุ่ม แต่ละสังคม อาจเห็นว่าเรื่องใดเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
กับประโยชน์ส่วนรวมแตกต่างกันไป หรือเมื่อเห็นว่าเป็นการขัดกันแล้วยังอาจมีระดับของความหนักเบา
แตกต่างกัน อาจเห็นแตกต่างกันว่าเรื่องใดกระท าได้กระท าไม่ได้แตกต่างกันออกไปอีก และในกรณีที่มีการฝ่าฝืน
บางเรื่องบางคนอาจเห็นว่าไม่เป็นไร เป็นเรื่องเล็กน้อย หรืออาจเห็นเป็นเรื่องใหญ่ ต้องถูกประณาม ต าหนิ ติ
ฉิน นินทา ว่ากล่าว ฯลฯ แตกต่างกันตามสภาพของสังคม 

โดยพ้ืนฐานแล้ว เรื่องการขัดกันระหว่างประโยชนส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เป็นกฎศีลธรรม
ประเภทหนึ่งที่บุคคลไม่พึงละเมิดหรือฝ่าฝืน แต่เนื่องจากมีการฝ่าฝืนกันมากขึ้น และบุคคลผู้ฝ่าฝืนก็ไม่มีความ
เกรงกลัวหรือละอายต่อการฝ่าฝืนนั้น สังคมก็ไม่ลงโทษหรือลงโทษไม่เพียงพอที่จะมีผลเป็นการห้ามการกระท า
ดังกล่าว และในที่สุดเพื่อหยุดยั้งเรื่องดังกล่าวนี้ จึงมีการตรากฎหมายที่เก่ียวข้องกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์
มากขึ้น ๆ และเป็นเรื่องท่ีสังคมให้ความสนใจมากขึ้นตามล าดับ 

๒.๒.๑ ความสัมพันธ์ระหว่าง “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม” 
“จริยธรรม” และ “การทุจริต 
 
 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท า
การใด ๆ ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม   แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรม หรือการด าเนินการ
ที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง ท าให้การใช้อ านาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริตก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ภาครัฐ  

 

จริยธรรมเป็นกรอบใหญ่ทางสังคมที่เป็นพ้ืนฐานของแนวคิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต การกระท าใดที่ผิดต่อกฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต ย่อมเป็นความผิดต่อจริยธรรมด้วย แต่ตรงกันข้ามการกระท าใดที่ฝ่าฝืน
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จริยธรรมอาจไม่เป็นความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต 
เช่น การมีพฤติกรรมส่วนตัวที่ไม่เหมาะสม การมีพฤติกรรมชู้สาว เป็นต้น 

 
  
 
 ๒.๒.๒ รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมีได้หลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่เฉพาะใน
รูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินด้วย ทั้งนี้ John Langford และ Kenneth Kernaghan ได้จ าแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น 7 รูปแบบ คือ 

๑) การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) เช่น การรับของขวัญจากบริษัท
ธุรกิจ บริษัทขายยาหรืออุปกรณ์การแพทย์สนับสนุนค่าเดินทางให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ไปประชุมเรื่องอาหาร
และยาที่ต่างประเทศ หรือหน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้างส านักงานจากธุรกิจที่เป็นลูกค้าของหน่วยงาน 
หรือแม้กระทั่งในการใช้งบประมาณของรัฐเพ่ือจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เจ้าหน้าที่ได้รับของแถม หรือประโยชน์อ่ืน 
ตอบแทน เป็นต้น 

๒) การท าธุรกิจกับตนเอง (Self - dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง
สถานการณ์ท่ีผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะ มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานที่ตนสังกัด ตัวอย่างเช่น การใช้
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ต าแหน่งหน้าที่ท าให้หน่วยงานท าสัญญา ซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเอง หรือจ้างบริษัทของตนเป็นที่ปรึกษา 
หรือซื้อที่ดินของตนเองในการจัดสร้างส านักงาน สถานการณ์เช่นนี้เกิดบทบาทที่ขัดแย้ง เช่น เป็นทั้งผู้ซื้อและ
ผู้ขายในเวลาเดียวกัน 

๓) การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post -employment) 
หมายถึงการที่บุคคลลาออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปท างานในบริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน 
เช่น ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การอาหารและยา ลาออกจากงานราชการและไปท างานในบริษัทผลิตหรือ
ขายยา หรือผู้บริหารกระทรวงคมนาคมหลังเกษียณออกไปท างานเป็นผู้บริหารของบริษัทธุรกิจสื่อสาร 

๔) การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) ในรูปแบบนี้มีได้
หลายลักษณะ เช่น ผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจ ที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์การ
สาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยอาศัยต าแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือ
ว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ที่ปรึกษาสังกัดอยู่ หรือในกรณีที่
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร ก็รับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ท าบัญชีให้กับบริษัทที่ต้องถูก
ตรวจสอบ 

๕) การรู้ข้อมูลภายใน ( Inside information) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ด ารงต าแหน่ง
สาธารณะใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่ามีการตัดถนนผ่านบริเวณ
ใด ก็จะเข้าไปซื้อที่ดินนั้นในนามของภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อขายที่ดินเพ่ือท าโครงการของรัฐก็จะเข้าไป
ซื้อที่ดินนั้นเพื่อเก็งก าไรและขายให้กับรัฐในราคาท่ีสูงขึ้น 

๖) การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s 
property for private advantage)เช่น การน าเครื่องใช้ส านักงานต่างๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การน ารถยนต์
ราชการไปใช้ในงานส่วนตัว  

๗) การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork - 
barreling)เช่น การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณ
สาธารณะเพ่ือหาเสียง 
 เมื่อพิจารณา “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....” ท าให้มีรูปแบบเพิ่มเติมจาก ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอีก 2 กรณี คือ 

๘) การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism)    
หรืออาจจะเรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ เช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อิทธิพลหรือใช้อ านาจหน้าที่ท าให้หน่วยงาน
ของตนเข้าท าสัญญากับบริษัทของพ่ีน้องของตน 

๙) การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน 
(influence) เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ใต้บังคับ 
บัญชาให้หยุดท าการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน 
 ดังนั้น จึงสามารถสรุปรูปแบบของการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) เป็น 9 รูปแบบ ดังนี้ 
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ใบความรู้ที่ ๓ 
3. แก ้“ทุจริต” ต้องคิดแยกแยะปรับวิธีคิด พฤติกรรมเปลี่ยน สังคมเปลี่ยนประเทศชาติเปลี่ยน โลก
เปลี่ยน 
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ระบบเลข “ฐานสอง” (binary number system)  
หมายถึง ระบบเลขท่ีมีสัญลักษณ์เพียงสองตัว คือ 0 (ศูนย์) กับ 
1 (หนึ่ง) 
สอดคล้องกับการท างานระบบ Digital ที่มีลักษณะการท างานภายในเพียง 
2 จังหวะ คือ 0 กับ 1 หรือ ON กับ OFF ตัดเด็ดขาด หรือ Discret 

 
 
 
 

 
เรามาเข้าใจและมาคิดแบบระบบเลขกันเถอะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 เมื่อน าระบบเลข “ฐานสิบ Analog” และ ระบบเลข “ฐานสอง Digital”   มาปรับใช้เป็นแนวคิด คือ 
ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” และ ระบบคิด “ฐานสอง Digital” จะเห็นได้ว่า... 
 ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวเลขหลายตัว และอาจหมายถึง
โอกาสที่จะเลือกได้หลายทาง เกิดความคิดที่หลากหลาย ซับซ้อนหากน ามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าทีข่องรัฐ จะท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องคิดเยอะ ต้องใช้ดุลยพินิจเยอะ อาจจะน าประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกันได้ แยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันไม่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าไม 

ระบบเลข “ฐานสิบ” (decimal number system) หมายถึง ระบบ
เลขที่มีตัวเลข 10 ตัว คือ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 
เป็นระบบคิดเลขที่เราใช้ในชีวิตประจ าวันกันมาตั้งแต่จ าความกันได้ ไม่
ว่าจะเป็นการใช้บอกปริมาณหรือบอกขนาด ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกันในการสื่อความหมาย สอดคล้องกับระบบ “Analog” ที่ใช้ค่า
ต่อเนื่องหรือสัญญาณซึ่งเป็นค่าต่อเนื่อง หรือแทนความหมายของข้อมูล
โดยการใช้ฟังชั่นที่ต่อเนื่องหรือ Continuous 

 

Analog Thinking 

 

 

Digital Thinking 

จึงใช้ระบบเลขฐานสิบ (Analog) และระบบเลขฐานสอง (Digital) 

มาใช้แยกแยะการแก้ “ทุจริต” 
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 ระบบคิด “ฐานสอง Digital” เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถเลือกได้เพียง 2 ทาง
เท่านั้น คือ 0 (ศูนย์) กับ 1 (หนึ่ง) และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้เพียง 2 ทาง เช่น ใช่ กับ ไม่ใช่ , เท็จ 
กับ จริง, ท าได้ กับ ท าไม่ได้, ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น จึงเหมาะกับการน ามาเปรียบเทียบกับ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องสามารถแยกเรื่องต าแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตัวออกจากกันได้อย่าง
เด็ดขาด และไม่กระท าการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
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ตัวอย่าง 
ระบบคิดฐานสิบ & ระบบคิดฐานสอง 
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คิดให้ได้ คดิให้ด ีคิดใหเ้ป็น 

- คิดก่อนท า (ก่อนกระท าการทุจริต) 

- คิดถึงผลเสียผลกระทบต่อประเทศชาติ (ความ 
เสียหายท่ีเกิดขึ้นกับประเทศในทุกๆ ด้าน) 

- คิดถึงผู้ได้รับบทลงโทษจากการกระท าการทุจริต  
  (เอามาเป็นบทเรียน) 

- คิดถึงผลเสียผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับตนเอง (จะต้อง 
อยู่กับความเสี่ยงท่ีจะถูกร้องเรียน ถูกลงโทษไล่ออก 
  และติดคุก) 

- คิดถึงคนรอบข้าง (เสื่อมเสียต่อครอบครัวและวงศ์ 
  ตระกูล) 

- คิดอย่างมีสติสัมปชัญญะ 

- คิดก่อนท า (ก่อนกระท าการทุจริต) 

- คิดถึงผลเสียผลกระทบต่อประเทศชาติ (ความ 
เสียหายท่ีเกิดขึ้นกับประเทศในทุกๆ ด้าน) 

- คิดถึงผู้ได้รับบทลงโทษจากการกระท าการทุจริต  
  (เอามาเป็นบทเรียน) 

- คิดถึงผลเสียผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับตนเอง (จะต้อง 
อยู่กับความเสี่ยงท่ีจะถูกร้องเรียน ถูกลงโทษไล่ออก 
  และติดคุก) 

- คิดถึงคนรอบข้าง (เสื่อมเสียต่อครอบครัวและวงศ์ 
  ตระกูล) 

- คิดอย่างมีสติสัมปชัญญะ 

1. คิดก่อนท า (ก่อนกระท าการทุจริต) 
2. คิดถึงผลเสียผลกระทบต่อประเทศชาติ  
(ความเสียหายที่เกิดขึ้นกบัประเทศในทุกๆ ด้าน) 
3. คิดถึงผู้ได้รับบทลงโทษจากการกระท าการทุจริต  
(เอามาเป็นบทเรียน) 
4. คิดถึงผลเสียผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง  
(จะต้องอยูก่ับความเสี่ยงที่จะถูกร้องเรียน ถกูลงโทษไล่ออก)  
และติดคุก) 

5. คิดถึงคนรอบข้าง (เสือ่มเสียต่อครอบครัวและวงศ์ตระกูล) 

6. คิดอย่างมีสตสิัมปชัญญะ 

1. คิดแบบพอเพียงไม่เบยีดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และไม่
เบียดเบียนประเทศชาต ิ
2. คิดอย่างรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ กฎระเบยีบ 
3. คดิตามคุณธรรมว่า “ท าดีได้ดี ท าช่ัวได้ชั่ว” 

1. คิดแยกเร่ืองประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชนส์่วนรวมออกจากกัน
อย่างชัดเจน 
2. คิดแยกเรื่องต าแหน่งหน้าที่ กับ เรื่องส่วนตัวออกจากกัน 
3. คดิที่จะไม่น าประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกัน 
มาก้าวก่ายกัน 
4. คิดที่จะไม่เอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตน  
5. คิดที่จะไม่เอาผลประโยชน์ส่วนรวมมาตอบแทนบุญคุณส่วนตน  
6. คิดเห็นแก่ประโยชน์สว่นรวมมากกว่าประโยชนส์่วนตน เครือญาติ 
และพวกพ้อง 

คิดได ้

คิดดี 

คิดเป็น 
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ใบความรู้ ๔ 
๔. ตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่างๆ 

 

 
๑.๑ นายสุจริต ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในวัน

ดังกล่าว นายรวย นายก อบต. ได้มอบงาช้างจ านวนหนึ่งคู่ให้แก่ นายสุจริต เพ่ือเป็นของที่ระลึก นายสุจริตได้
มอบงานช้างดังกล่าวให้หน่วยงานต้นสังกัด ตรวจสอบมูลค่าพร้อมทั้งด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและ
กฎหมาย แต่ต่อมา นายสุจริต พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สมควรรับงาช้างดังกล่าวไว้ จึงเร่งให้หน่วยงานต้นสังกัด
คืนงาช้างให้แก่นายรวย  
 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
มาตรา 103 ประกอบประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ข้อ 7 ประกอบข้อ 5 (2) ได้ก าหนดว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด 
ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนที่มิใช่ญาติซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท แล้วประสงค์จะรับ
ทรัพย์สินนั้นไว้เป็นสิทธิของตน จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินนั้นต่อผู้บังคับบัญชา 
หรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธาน
วุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในทันทีที่สามารถกระท าได้  เพ่ือให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความ
จ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น รับทรัพย์สินนั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 
 เมื่อข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ปรากฏว่า เมื่อนายสุจริต ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ได้รับงาช้างแล้ว ได้ส่งให้
หน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบมูลค่าพร้อมทั้งด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย แต่ต่อมานายสุจริต 
พิจารณาเห็นว่า ไม่สมควรรับงาช้างดังกล่าวไว้ จึงส่งคืนให้นายรวยไป โดยใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ
ระเบียบแนวทางปฏิบัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือความรอบคอบ และส่งคืนงาช้าง แก่นายรวยภายใน 3 วัน 
จากข้อเท็จจริง จึงฟังได้ว่านายสุจริตมิได้มีเจตนาหรือมีความประสงค์ที่จะรับงาช้างนั้นไว้เป็นสิทธิของตน 
แต่อย่างใด 
 ๑.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เพ่ือช่วยให้บริษัทเอกชนราย
นั้น ชนะการประมูลรับงานโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ 
 ๑.๓ การที่บริษัทแห่งหนึ่งให้ของขวัญเป็นทองค ามูลค่ามากกว่า 10 บาท แก่เจ้าหน้าที่ในปีที่ผ่านมา 
และปีนี้เจ้าหน้าที่เร่งรัดคืนภาษีให้กับบริษัทนั้นเป็นกรณีพิเศษ โดยลัดคิวให้ก่อนบริษัทอ่ืน ๆ เพราะคาดว่าจะ
ได้รับของขวัญอีก 
 ๑.๔ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไปเป็นคณะกรรมการของบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจและได้รับความ
บันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ จากบริษัทเหล่านั้น ซึ่งมีผลต่อ การให้ค าวินิจฉัยหรือข้อเสนอแนะที่เป็นธรรมหรือ
เป็นไปในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ ต่อบริษัทผู้ให้นั้น ๆ 
 ๑.๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับชุดไม้กอล์ฟจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เมื่อต้องท างานที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทเอกชนแห่งนั้น ก็ช่วยเหลือให้บริษัทนั้นได้รับสัมปทาน เนื่องจากรู้สึกว่าควรตอบแทนที่เคยได้รับของขวัญมา 
 
 
 

1. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ 
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 ๒.๑ นิติกร ฝ่ายกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ส านักงานสรรพากรจังหวัดในส่วนภูมิภาคหา
รายได้พิเศษโดยการเป็นตัวแทนขายประกันชีวิตของบริษัทเอกชน ได้อาศัยโอกาสที่ตนปฏิบัติหน้าที่ เร่งรัดภาษี
อากรค้างผู้ประกอบการรายหนึ่งหาประโยชน์ให้แก่ตนเองด้วยการขายประกันชีวิตให้แก่หุ้นส่วนผู้จัดการของ
ผู้ประกอบการดังกล่าว รวมทั้งพนักงานของผู้ประกอบการนั้นอีกหลายคน ในขณะที่ตนก าลังด าเนินการเร่งรัด
ภาษีอากรค้าง พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเป็นการอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่
ตนเอง เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ตามมาตรา 83 (3) ประกอบมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 ๒.๒ การที่เจ้าหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท าสัญญาให้หน่วยงานต้นสังกัดซื้อคอมพิวเตอร์
ส านักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง หรือบริษัทท่ีตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ 
 ๒.๓ ผู้บริหารหน่วยงานท าสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัท ซึ่งเป็นของเจ้าหน้าที่หรือ
บริษัทที่ผู้บริหารมีหุ้นส่วนอยู่ 
 ๒.๔ การที่ผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษา หรือเป็นผู้ท าบัญชีให้กับบริษัทที่ต้อง
ถูกตรวจสอบ 
 ๒.๕ ภรรยาอดีตนายกรัฐมนตรี ประมูลซื้อที่ดินย่านถนนรัชดาภิเษกใกล้กับศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย จากกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในการก าดูแลของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย กระทรวงการคลัง โดยอดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งในขณะนั้นด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีในฐานะเจ้าพนักงาน      
มีหน้าที่ดูแลกิจการของกองทุนฯ ได้ลงนามยินยอมในฐานะคู่สมรสให้ภรรยาประมูลซื้อที่ดินและท าสัญญาซื้อ
ขายที่ดิน ส่งผลให้เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาซื้อที่ดินโฉนดแปลงดังกล่าว อันเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย มีความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 100 (1) 

 

 
 

 ๓.๑ อดีตผู้อ านวยการโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเพ่ิงเกษียณอายุราชการไปท างานเป็นที่ปรึกษาในบริษัท
ผลิตหรือขายยา โดยใช้อิทธิพลจากที่เคยด ารงต าแหน่งในโรงพยาบาลดังกล่าว ให้โรงพยาบาลซื้อยาจากบริษัท
ที่ตนเองเป็นที่ปรึกษาอยู่ พฤติการณ์เช่นนี้มีมูลความผิดทั้งทางวินัยและทางอาญาฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อื่นเชื่อว่าตนมีต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มี
ต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123 
 ๓.๒ การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรด้านเวชภัณฑ์และสุขภาพออกจากราชการไปท างานใน
บริษัทผลิตหรือขายยา 
 ๓.๓ การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกษียณแล้วใช้อิทธิพลที่เคยด ารงต าแหน่งใน
หน่วยงานรัฐ รับเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนที่ตนเคยติดต่อประสานงาน โดยอ้างว่าจะได้ติดต่อกับหน่วยงาน
รัฐได้อย่างราบรื่น 

2. การท าธุรกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญา 

3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ 
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 ๓.๔ การว่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณมาท างานในต าแหน่งเดิมที่หน่วยงานเดิมโดยไม่คุ้มค่ากับภารกิจที่
ได้รับมอบหมาย 

 

 
 
 ๔.๑ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี 6 ส านักงานสรรพากรจังหวัดในส่วนภูมิภาค ได้จัดตั้งบริษัทรับจ้างท า
บัญชีและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับภาษีและมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยรับจ้างท าบัญชีและยื่นแบบแสดง
รายการให้ผู้เสียภาษีในเขตจังหวัดที่รับราชการอยู่และจังหวัดใกล้เคียง กลับมีพฤติการณ์ช่วยเหลือผู้เสียภาษีให้
เสียภาษีน้อยกว่าความเป็นจริง และรับเงินค่าภาษีอากรจากผู้เสียภาษีบางรายแล้ว มิได้น าไปยื่นแบบแสดง
รายการช าระภาษีให้ พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับกรมสรรพากรว่าด้วย
จรรยาข้าราชการ กรมสรรพากร พ.ศ. 2559 ข้อ 9 (7) (8) และอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน หา
ประโยชน์ให้แก่ตนเอง เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามมาตรา 83 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 อีกทั้งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแ ก่
ทางราชการโดยร้ายแรง และปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต และยังกระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 
อย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85 (1) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 ๔.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยต าแหน่งหน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ เพ่ือให้
บริษัทเอกชนที่ว่าจ้างนั้นมีความน่าเชื่อถือมากกว่าบริษัทคู่แข่ง 
 ๔.๓ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ท างานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับ
งานพิเศษอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานตามกฎหมาย 
 

 
 

 ๕.๑ นายช่าง 5 แผนกชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ได้น าข้อมูลเลข
หมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470 MHZ และระบบปลดล็อคไปขายให้แก่ผู้อ่ืน จ านวน 40 หมายเลข เพ่ือน าไป
ปรับจูนเข้ากับโทรศัพท์ เคลื่อนที่ที่น าไปใช้รับจ้างให้บริการโทรศัพท์แก่บุคคลทั่วไป คณะกรรมการ ป.ป.ช.  มีมติ
ชี้มูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 และ มาตรา 164 และมีความผิดวินัย 
ข้อบังคับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. 2536 ข้อ 44 และ 46 

๕.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน จึงบอกให้ญาติพ่ีน้องไปซื้อที่ดิน
บริเวณโครงการดังกล่าว เพ่ือขายให้กับราชการในราคาที่สูงขึ้น 
 ๕.๓ การที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงข่ายโทรคมนาคมทราบมาตรฐาน (Spec) วัสดุ
อุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการวางโครงข่ายโทรคมนาคม แล้วแจ้งข้อมูลให้กับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จัก เพ่ือให้ได้เปรียบใน
การประมูล 
 
 

4. การท างานพิเศษ   

5. การรู้ข้อมูลภายใน   
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 ๖.๑ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ใช้อ านาจหน้าที่โดยทุจริต ด้วยการสั่งให้เจ้าหน้าที่น าเก้าอ้ีพร้อมผ้า
ปลอกคุมเก้าอ้ี เครื่องถ่ายวิดีโอ เครื่องเล่นวิดีโอ กล้องถ่ายรูป และผ้าเต็นท์ น าไปใช้ในงานมงคลสมรสของ
บุตรสาว รวมทั้งรถยนต์ รถตู้ส่วนกลาง เพ่ือใช้รับส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี และขนย้ายอุปกรณ์ทั้งที่บ้านพักและ 
งานฉลองมงคลสมรส 

ที่โรงแรม ซึ่งล้วนเป็นทรัพย์สินของทางราชการการกระท าของจ าเลยนับเป็นการใช้อ านาจโดยทุจริต เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตนอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ชี้มูลความผิดวินัยและอาญา ต่อมาเรื่องเข้า
สู่กระบวนการในชั้นศาล ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์แล้วเห็นว่าการกระท าของจ าเลย   เป็นการทุจริต
ต่อต าแหน่งหน้าที่ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อท าจัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยทุจริต
อันเป็นการเสียหายแก่รัฐและเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
151 และ 157 จึงพิพากษาให้จ าคุก 5 ปี และปรับ 20,000 บาท  ค าให้การรับสารภาพ   เป็นประโยชน์แก่
การพิจารณาคดี ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจ าคุกจ าเลยไว้ 2 ปี 6 เดือนและปรับ 10,000 บาท 
 ๖.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มีหน้าที่ขับรถยนต์ของส่วนราชการ น าน้ ามัน ในรถยนต์ไปขาย และน า
เงินมาไว้ใช้จ่ายส่วนตัวท าให้ส่วนราชการต้องเสียงบประมาณ เพ่ือซื้อน้ ามันรถมากกว่าที่ควรจะเป็นพฤติกรรม
ดังกล่าวถือเป็นการทุจริต เบียดบังผลประโยชน์ของส่วนรวมเพ่ือประโยชน์ของตนเอง และมีความผิดฐานลัก
ทรัพย์ 
 ๖.๓ การที่เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้มีอ านาจอนุมัติให้ใช้รถราชการหรือการเบิกจ่าย ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
น ารถยนต์ของส่วนราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว 
 

 
 

 ๗.๑ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่งร่วมกับพวก แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคนเดินใหม่ ในต าบลที่ตนมีฐานเสียงโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ และตรวจ
รับงานทั้งที่ไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการที่ก าหนด รวมทั้งเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จได้ติดป้ายชื่อของตนและพวก 
การกระท าดังกล่าวมีมูลเป็นการกระท าการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือ
ละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ มีมูลความผิดทั้งทางวินัยอย่างร้ายแรงและทาง
อาญา คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ผู้มีอ านาจ  แต่งตั้ง
ถอดถอน และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 
 ๗.๒ การที่นักการเมืองในจังหวัด ขอเพ่ิมงบประมาณเพ่ือน าโครงการตัดถนน สร้างสะพานลงใน
จังหวัด โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของตนเองเป็นชื่อสะพาน 
 ๗.๓ การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง 
 
 
 

6. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง 
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พนักงานสอบสวนละเว้นไม่น าบันทึกการจับกุมที่เจ้าหน้าที่ต ารวจชุดจับกุม  ท าขึ้นในวันเกิดเหตุ
รวมเข้าส านวน แต่กลับเปลี่ยนบันทึกและแก้ไขข้อหาในบันทึก  การจับกุม เพ่ือช่วยเหลือผู้ต้องหาซึ่งเป็นญาติ
ของตนให้รับโทษน้อยลง คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมูลความผิดทางอาญาและทางวินัยอย่างร้ายแรง 
 

 
 
 ๙.๑ เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่ในฐานะผู้บริหาร เข้าแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยระเบียบ และกฎหมายหรือฝ่าฝืนจริยธรรม  
 ๙.๒ นายเอ เป็นหัวหน้าส่วนราชการแห่งหนึ่งในจังหวัด รู้จักสนิทสนมกับ นายบี หัวหน้าส่วนราชการ
อีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเดียวกัน นายเอ จึงใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวฝากลูกชาย คือ นายซี เข้ารับราชการภายใต้
สังกัดของนายบี 
 

 
 
 ๑๐.๑ การเดินทางไปราชการต่างจังหวัดโดยไม่ค านึงถึงจ านวนคน จ านวนงาน และจ านวนวันอย่าง
เหมาะสม อาทิ เดินทางไปราชการจ านวน 10 วัน แต่ใช้เวลาในการท างานจริงเพียง 6 วัน โดยอีก 4 วัน เป็นการ
เดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ 
 ๑๐.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ใช้เวลาในราชการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เนื่องจากต้องการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ เพราะสามารถเบิกเงินงบประมาณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 
 ๑๐.๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยมิได้อยู่ปฏิบัติงานในช่วงเวลานั้น
อย่างแท้จริง แต่กลับใช้เวลาดังกล่าวปฏิบัติกิจธุระส่วนตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติ 

9. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจา้หน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น 

10. การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมประเภทอืน่ๆ 
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ใบความรู้ที่ ๕ 
๕. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
 

 
 
มาตรา 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดด าเนินกิจการดังต่อไปนี้ 
 (1) เป็นคูส่ัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 
 (2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 
 (3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 
 (4) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน
ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัด หรือ
แย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ของทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
 เจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ให้น าบทบัญญัติตามมาตรา 100 มาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่รัฐตามวรรคสอง โดยให้ถือว่า
การด าเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 
มาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 
 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 
มาตรา 103/1บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 
 
 
 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงก าหนด
หลักเกณฑ์และจ านวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยาไว้ 
ดังนี้ 
 ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
 “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี  หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 
 “ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือ ร่วมบิดาหรือมารดา
เดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม 
 “ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ 
การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
 ข้อ 4 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด จากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
 ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้ 
 (1) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป 
 (2) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละ
บุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 
 (3) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
 ข้อ 6 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัวหรือมี
ราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องรับไว้
เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็น
ว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนตน ให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดทันที 
 ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือ มีราคาหรือมีมูลค่า
มากกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 5 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษา
ไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด โดยทันทีที่
สามารถกระท าได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 
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 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กรที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์
นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์
ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 
 เมื่อได้ด าเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น ไม่เคยได้รับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์ดังกล่าวเลย 
 ในกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็น
หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือ
เป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ ยวกับการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน ส่วนผู้ที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ทั้งนี้ เพื่อด าเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
 ในกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์เท่านั้นต่อประธาน  สภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
นั้น เป็นสมาชิก แล้วแต่กรณี เพ่ือด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
 ข้อ 8 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้
บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 
 

 
 

 โดยที่ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการให้ของขวัญและ
รับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้หลายครั้งเพ่ือเป็นการเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด มิให้มีการ
เบียดเบียนข้าราชการโดยไม่จ าเป็นและสร้างทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากมีการแข่งขันกันให้ของขวัญในราคา
แพงทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบอื่น ๆ ในวงราชการอีกด้วยและในการก าหนดจรรยาบรรณของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ ก็มีการก าหนดในเรื่องท านองเดียวกัน ประกอบกับคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และจ านวนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได้ ฉะนั้นจึงสมควรรวบรวมมาตรการเหล่านั้นและก าหนดเป็นหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้ของขวัญและรับของขวัญไว้เป็นการถาวรมีมาตรฐานอย่างเดียวกัน และมี
ความชัดเจนเพ่ือเสริมมาตรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้เป็นผลอย่าง
จริงจัง ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่ได้ก าหนดไว้ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 11 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ3 ในระเบียบนี้ 
 "ของขวัญ"หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้แก่กัน เพ่ืออัธยาศัยไมตรี และให้
หมายความรวมถึงเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หาหรือเพ่ือการสงเคราะห์ หรือ

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
พ.ศ. 2544 
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ให้เป็นสินน้ าใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้ส าหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน
หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิงตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือ
ท่องเที่ยวค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันและไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอ่ืนใด การ
ช าระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง 
 "ปกติประเพณีนิยม" หมายความว่า เทศกาลหรือวันส าคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน และให้
หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดง ความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ 
หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาท ที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 
 "ผู้บังคับบัญชา"ให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน ที่แบ่งเป็นการภายในของ
หน่วยงานของรัฐและผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงกว่าและได้รับมอบหมายให้มีอ านาจบังคับบัญชาหรือ
ก ากับดูแลด้วย 
 "บุคคลในครอบครัว"หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดา
หรือมารดาเดียวกัน 
 ข้อ4 ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับกรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่
ภายใต้บังคับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ข้อ5เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันมิได้ 
 การให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญที่มีราคาหรือ
มูลค่าเกินจ านวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้ ส าหรับการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตมิได้ 
 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะท าการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดหรือใช้เงินสวัสดิการใด ๆ เพ่ือมอบให้หรือ
จัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใด ๆ มิได้ 
 ข้อ 6 ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชามิได้ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญตามข้อ 5 
 ข้อ 7 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ ถ้ามิใช่เป็นการรับของขวัญตามกรณีที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 8 
 ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ผู้มาติดต่องานหรือผู้ซึ่ง
ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (1) ผู้ซึ่งมีค าขอให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่นการขอใบรับรอง การขอให้ออก
ค าสั่งทางปกครอง หรือการร้องเรียนเป็นต้น 
 (2) ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่ท ากับหน่วยงานของรัฐเช่น การจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
การได้รับสัมปทาน เป็นต้น 
 (3) ผู้ซึ่งก าลังด าเนินกิจกรรมใด ๆ ที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุมหรือก ากับดูแล เช่น การประกอบ
กิจการโรงงานหรือธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นต้น 
 (4) ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 ข้อ 8 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เฉพาะกรณี การรับของขวัญที่ให้ตามปกติประเพณีนิยม 
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และของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ก าหนดไว้ส าหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ข้อ 9 ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐทราบใน
ภายหลังว่าเป็นการรับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้ส าหรับการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด โดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดไว้ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ข้อ 10 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจงใจปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ของขวัญหรือรับของขวัญโดยฝ่าฝืน
ระเบียบนี้ ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการการเมือง ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นประพฤติปฏิบัติ
ไม่เป็นไปตามคุณธรรมและจริยธรรม และให้ด าเนินการตามระเบียบที่นายกรัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการการเมือง 
 (2) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการประเภทอ่ืนนอกจาก (1) หรือพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระท าความผิดทางวินัย 
และให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ด าเนินการให้มีการลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
 ข้อ 11 ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่สอดส่อง และให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้แก่หน่วยงานของรัฐ ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียน ต่อส านักงานปลัดส านักนายรัฐมนตรีว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้ใดปฏิบัติในการให้ของขวัญหรือรับของขวัญฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีแจ้งไปยัง
ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเพื่อด าเนินการตามระเบียบนี้ 
 ข้อ 12 เพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติในการประหยัดแก่ประชาชนทั่วไปในการแสดง
ความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่างๆ ตามปกติ 
ประเพณีนิยมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพยายามใช้วิธีการแสดงออกโดยใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพรหรือ
ใช้บัตรแสดงความเสียใจ แทนการให้ของขวัญ 
 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างค่านิยมการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดง 
การต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจ ด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง แนะน าหรือก าหนดมาตรการจูง ใจ 
ที่จะพัฒนาทัศนคติ จิตส านึกและพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้เป็นไปในแนวทางประหยัด 

 
  
 ข้อ 4 ในระเบียบนี้  
 “การเรี่ยไร” หมายความว่า การเก็บเงินหรือทรัพย์สิน โดยขอร้องให้ช่วยออกเงินหรือทรัพย์สินตามใจ
สมัคร และให้หมายความรวมถึงการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการซึ่งมีการแสดงโดยตรงหรือโดยปริยาย
ว่า มิใช่เป็นการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการธรรมดา แต่เพ่ือรวบรวมเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาทั้งหมด 
หรือบางส่วนไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย 
 “เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร” หมายความว่า เข้าไปช่วยเหลือโดยมีส่วนร่วมในการจัดให้มี 
การเรี่ยไรในฐานะเป็นผู้ร่วมจัดให้มีการเรี่ยไร หรือเป็นประธานกรรมการ อนุกรรมการ คณะท างาน ที่ปรึกษา 
หรือในฐานะอ่ืนใดในการเรี่ยไรนั้น 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 
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 ข้อ 6 หน่วยงานของรัฐจะจัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรมิได้ เว้นแต่เป็น
การเรี่ยไร ตามข้อ 19 หรือได้รับอนุมัติจาก กคร. หรือ กคร. จังหวัด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
 หน่วยงานของรัฐซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตในการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมการเรี่ยไร 
นอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ในระเบียบนี้ด้วย ในกรณีนี้ กคร. อาจก าหนดแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานรัฐดังกล่าวให้สอดคล้องกับ
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรก็ได้ 
 ข้อ 8 ให้มีคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรียกโดยย่อว่า “กคร.” ประกอบด้วย 
รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนส านักนายกรัฐมนตรี ผู้แทน
กระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทน
กระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งอีก
ไม่เกินสี่คนเป็นกรรมการ และผู้แทนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 กคร. จะแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจ านวนไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
 ข้อ 18 การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรที่ กคร. หรือ กคร. จังหวัด แล้วแต่กรณี จะ
พิจารณาอนุมัติให้ตามข้อ 6 ได้นั้น จะต้องมีลักษณะและวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
 (1) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐนั้นเอง 
 (2) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการเพ่ือประโยชน์แก่การป้องกันหรือพัฒนา
ประเทศ 
 (3) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ 
 (4) เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว 
 ข้อ 19 การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรดังต่อไปนี้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติ
จาก กคร. หรือ กคร. จังหวัด แล้วแต่กรณี 
 (1) เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และมีมติคระรัฐมนตรีให้เรี่ยไรได้ 
 (2) เป็นการเรี่ยไรที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจ าเป็นต้องด าเนินการ เพ่ือช่วยเหลือผู้เสียหายหรือ 
บรรเทาความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุการณ์ใดท่ีส าคัญ 
 (3) เป็นการเรี่ยไรเพื่อร่วมกันท าบุญเนื่องในโอกาสการทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน 
 (4) เป็นการเรี่ยไรตามข้อ 18 (1) หรือ (3) เพ่ือให้ได้เงินหรือทรัพย์สินไม่เกินจ านวนเงินหรือมูลค่า
ตามท่ี กคร. ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 (5) เป็นการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรตามข้อ 18 (4) ซึ่ง กคร. ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ 
 (6) เป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นในการขออนุมัติ 
ตามระเบียบนี้แล้ว 
 ข้อ 20 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นตามข้อ 19 ให้จัดให้มีการเรี่ยไรหรือ
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้กระท าการเรี่ยไรเป็นการทั่วไป โดยประกาศหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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 (2) ก าหนดสถานที่หรือวิธีการทีจ่ะรับเงินหรือทรัพย์สินจากการเรี่ยไร 
 (3) ออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ผู้บริจาคทุกครั้ง เว้นแต่โดยลักษณะแห่ง
การเรี่ยไรไม่สามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกล่าวได้ ก็ให้จัดท าเป็นบัญชีการรับเงินหรือทรัพย์สินนั้นไว้
เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้ 
 (4) จัดท าบัญชีการรับจ่ายหรือทรัพย์สินที่ได้จากการเรี่ยไรตามระบบบัญชีของทางราชการภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่สิ้นสุดการเรี่ยไร หรือทุกสามเดือน ในกรณีที่เป็นการเรี่ยไรที่กระท าอย่างต่อเนื่องและปิด
ประกาศเปิดเผย ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐที่ได้ท าการเรี่ยไรไม่น้อยกว่าสามสิบวันเพ่ือให้บุคคลทั่วไป     
ได้ทราบและจัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินการเรี่ยไรดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ส าหรับประชาชนสามารถใช้ใน
การค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสารของราชการด้วย 
 (5) รายงานการเงินของการเรี่ยไรพร้อมทั้งส่งบัญชีตาม (4) ให้ส านักงานการตรวจเ งินแผ่นดิน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้จัดท าบัญชีตาม (4) แล้วเสร็จ หรือในกรณีที่เป็นการเรี่ยไรที่ได้กระท าอย่าง
ต่อเนื่อง ให้รายงานการเงินพร้อมทั้ง  ส่งบัญชีดังกล่าวทุกสามเดือน 
 ข้อ 21 ในการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ห้ามมิให้หน่วยงานของรั ฐด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
 (1) ก าหนดประโยชน์ที่ผู้บริจาคหรือบุคคลอ่ืนจะได้รับซึ่งมิใช่ประโยชน์ที่หน่วยงานของรัฐได้ประกาศไว้ 
 (2) ก าหนดให้ผู้บริจาคต้องบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเป็นจ านวนหรือมูลค่าที่แน่นอน เว้นแต่ โดยสภาพ 
มีความจ าเป็นต้องก าหนดเป็นจ านวนเงินที่แน่นอน เช่น การจ าหน่ายบัตรเข้าชมการแสดงหรือบัตรเข้าร่วมการ
แข่งขัน เป็นต้น 
 (3) กระท าการใด ๆ ที่เป็นการบังคับให้บุคคลใดท าการเรี่ยไรหรือบริจาค หรือกระท าการในลักษณะที่
ท าให้บุคคลนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจ ายอมไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยท าการเรี่ยไรหรือบริจาคไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 (4) ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐออกท าการเรี่ยไร หรือใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคล
อ่ืนออกท าการเรี่ยไร 
 ข้อ 22 เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้อง
ไม่กระท าการดังต่อไปนี้ 
 (1) ใช้หรือแสดงต าแหน่งหน้าที่ให้ปรากฏในการด าเนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาด้วย
สิ่งพิมพ์ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์หรือสื่ออย่างอ่ืน หรือด้วยวิธีการอื่นใด 
 (2) ใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลใดช่วยท าการเรี่ยไรให้ หรือกระท าใน
ลักษณะที่ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืนนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจ ายอมไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่
จะไม่ช่วยท าการเรี่ยไรให้ได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒                    เรื่อง ระบบคิดฐาน2              เวลา 2 ชั่วโมง 

1. ผลการเรียนรู้  

1.1  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.2  สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

1.3  ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการคิดฐาน2 

2.2 สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้โดยใช้ระบบการคิดฐาน2 

2.3 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 ความรู้ 

ระบบคิด “ฐาน2(Digital)” เปนระบบการคิดวิเคราะหขอมูล ที่สามารถเลือกไดเพียง 2 ทางเท่านั้น 
คือ  

0 (ศูนย กับ 1 (หนึ่ง) และอาจหมายถึงโอกาส ที่จะเลือกไดเพียง 2 ทาง เชน ใช กับ ไมใช, จริง กับ เท็จ, ท า
ได กับ ท าไมได, ประโยชน์ส่วนตน กับ ประโยชนสวนรวม เปนตน  

3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด) 

1) ความสามารถในการสื่อสาร  

 (ทักษะการอ่าน ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการเขียน)  

2) ความสามารถในการคิด 

(ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการจัดกลุ่ม ทักษะการสรุป) 

3) .......................................................................................................................... ......................... 

3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ / ค่านิยม 

1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

3) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 

๔) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

๕) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
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๖) มีความเข้มแข่งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัว
ต่อบาปตามหลักของศาสนา 

4. กิจกรรมการเรียนรู้  (วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ แสดงบทบาทสมมุติ) (Role Playing) 

4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้   

1) ชั่วโมงท่ี ๑ 

     ขั้นที่ 1 ขั้นอุ่นเครื่อง 

     1. แจ้งวัตถุประสงค์ และรูปแบบกิจกรรมที่จะให้นักเรียนปฏิบัติการเรียนการสอนโดยแสดง
บทบาทสมมุติ การกระท าที่เกิดจากการคิดระบบฐาน 

2. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น ๕ กลุ่ม 

3. ศึกษาใบความรู้เรื่องระบบคิดฐานสอง 

4. แต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปลงกระดาษชาร์ทพร้อมน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

ขั้นที่ 2 ขั้นคัดเลือกผู้แสดง 

1. แต่ละกลุ่มร่วมกันก าหนดบทบาทการแสดงให้สอดคล้องกับใบความรู้ที่นักเรียนได้ศึกษาตาม
หัวข้อต่อไปนี้โดยการจับฉลาก 

การน าวัสดุครุภัณฑ์หลวงมาใช้ส่วนตัว 

การรับของขวัญจากผู้มาติดต่อราชการ 

การใช้โทรศัพท์หลวงในเรื่องส่วนตัว 

การน าอุปกรณ์ไฟฟ้ามาชาร์ตที่ท างาน 

การใช้น้ าประปาหลวงมาล้างรถยนต์ส่วนตัว 

2. ร่วมกันเขียนบทละคร 

3. แต่ละกลุ่มคัดเลือกสมาชิกเพ่ือรับบทบาทการแสดงตามความชอบและถนัด 

4. ซักซ้อมการแสดงตามที่ได้ตกลงกันไว้ 

ขัน้ที่ 3 ขั้นจัดฉาก 

5. ออกแบบและจัดฉากตามที่ได้ตกลงและออกแบบ 

6. ครูก ากับติดตามดูแลและแนะน าการออกแบบจัดฉากให้อยู่ในความเหมาะสมพอเพียงและ
สอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่แต่ละกลุ่มก าหนดจากการจับฉลาก 

ขั้นที่ 4 ขั้นเตรียมผู้สังเกตการณ์ 

11. ครูอธิบายและชี้แจงนักเรียนแต่ละกลุ่มถึงประเด็นในการสื่อสารผ่านบทบาทสมมุติ 

2) ชั่วโมงท่ี 2 

ขั้นที่ 5 ขั้นแสดงและตัดสินการแสดง 
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1. แสดงบทบาทสมมุติจนครบทุกกลุ่ม 

ขั้นที่ 6 ขั้นอภิปรายและประเมินผล 

  2. ร่วมกันอภิปรายประเด็น จากเรื่องที่ได้รับชมการแสดงทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในพฤติกรรม
ของผู้แสดง 

 ขั้นที่ ๗ ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุป 

3. ร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละคนในชีวิตจริง เพ่ือให้ผู้นักเรียนมีแนวคิดท่ี
กว้างขวางมากข้ึน  

4. ร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียน เป็นผังมโนทัศน์ 

5. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

ขั้นที่ 8 ขั้นสรุปอ้างอิง 

6. มอบหมายให้นักเรียนคิดเพ่ิมเติมเก่ียวกับบทบาทของแต่ละคนในสถานการณ์ใหม่ที่ใกล้เคียง
กับเรื่องที่ได้เรียนไปแล้วเพ่ือจะน าไปสู่การตัดสินใจที่จะปรับปรุงพฤติกรรมที่เหมาะสมในการปฏิบัติตน 

7. ร่วมกันตั้งปณิธานในการป้องการการทุจริตให้หมดไปจากสังคมไทย 

4.2  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

1) สื่อการเรียนรู้ 

1. ใบความรู้ เรื่องระบบคิดฐาน2  

2. ใบงาน เรื่องระบบคิดฐานสอง 

3. แบบทดสอบ 

4. วีดีทัศน์ เรื่อง แก้ทุจริต คิดฐานสอง 

5. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต 

2) แหล่งเรียนรู้ 

1. ห้องสมุดโรงเรียน  

2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 

http://web.uprightschool.net/ 

https://www.nacc.go.th/more_news.php?cid=592 

https://youtu.be/FEfrARhWnGc 

5. การประเมินผลการเรียนรู้ 

5.1 วธิีการประเมิน 

1) ประเมินชิ้นงาน/การน าเสนองาน 
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2) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 

3) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

4) ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ 

5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

1) แบบประเมินชิ้นงาน/การน าเสนองาน 

2) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 

3) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

4) ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ 

 5.3 เกณฑ์การตัดสิน 

1) แบบประเมินชิ้นงาน/การน าเสนอผลงาน 

1. นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับดีขึ้นไป 

2) แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

    2. นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับดีขึ้นไป 

3) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

    3. นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับดีขึ้นไป 

4) แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

4. นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับดีขึ้นไป 

 

6. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

 ............................................................................................................................. ............................ 

............................................................................................................................. ................................................. 

....................................................................... .............................................................................. ......................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

(.................................................) 
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ใบความรู้ 

เรื่อง ระบบคิดฐานสอง (Digital) 

 

 

 

ความหมาย ระบบคิด “ฐานสอง(Digital)”  

เปนระบบการคิดวิเคราะหขอมูล ที่สามารถ
เลือกไดเพียง 2 ทางเทานั้น คือ 0 (ศูนย กับ 1 (หนึ่ง) 
และอาจหมายถึงโอกาส ที่จะเลือกไดเพียง 2 ทาง เชน ใช
กับ ไมใช, จริง กับ เท็จ, ท าได กับ ท าไมได, ประโยชน์ส่วน
ตน กับ ประโยชน์  สวนรวม เปนตน จึงเหมาะกับการ
น ามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงาน ของเจาหนาที่ของ
รัฐที่ตองสามารถแยกเรื่องต าแหน่ง หนาที่กับเรื่องสวนตัว
ออกจากกันได อย าง เด็ดขาด และไม กระท าการที่ 
เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวม    “การปฏิบัติงานแบบใชระบบคิดฐานสอง 
(Digital)” คือ การที่เจาหนาที่ของรัฐ มีระบบการคิดที่
สามารถแยกเรื่องต าแหนงหนาที่กับเรื่องสวนบุคคลออก
จากกันไดอยางชัดเจน วาสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด สิ่งไหนท า
ไดสิ่งไหนท าไมได สิ่งไหนคือประโยชนสวนบุคคลสิ่งไหน 
คือประโยชนสวนรวม ไมน ามาปะปนกัน ไมน าบุคลากร

หรือทรัพยสินของราชการมาใชเพ่ือ ประโยชนสวนบุคคล ไมเบียดบังราชการ เห็นแกประโยชนสวนรวมหรือ
ของหนวยงานเหนือกวา ประโยชนของสวนบุคคล เครือญาติ และพวกพอง ไมแสวงหาประโยชนจาก 
ต าแหนงหนาที่ ราชการ ไมรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากการปฏิบัติหนาที่ กรณีเกิดการขัดกันระหวาง 
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ก็จะยึดประโยชนสวนรวมเปนหลัก 
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ใบงานที่ ๑ 

เรื่อง ระบบคิดฐานสอง (Digital) 

ค าสั่ง  ให้นักเรียนเตรียมแสดงบทบาทสมมุติจากประเด็นดังต่อไปนี้ 

๑) การรับของขวัญจากผู้มาติดต่อราชการ 

๒) การใช้โทรศัพท์หลวงในเรื่องส่วนตัว 

๓) การน าอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัวมาชาร์ตที่ท างาน 

๔) การน าน้ าประปาหลวงมาล้างรถยนต์ส่วนตัว 

๕) การน าวัสดุครุภัณฑ์หลวงมาใช้ส่วนตัว 

เรื่อง ...................................................................................................................... ........................................ 

รายชื่อนักแสดงและบทบาทท่ีได้รับ 

..................................................................................................................................................................... .........

.......................................................................................................................... ....................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

วาดรูปฉากประกอบการแสดงพร้อมเตรียมจัดสถานที่แสดง 

  

 

 

 

 

เนื้อเรื่อง 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................. .................................
.................................................................................................. ................................................................. ........... 

อภิปรายสรุปผล 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................... ..........................................................................................................  
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แบบประเมินชิ้นงานและการน าเสนอผลงาน 
เรื่อง ระบบคิดฐานสอง 

 

ค าชี้แจง ให้ครูประเมินชิ้นงานและการน าเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่ก าหนด แล้วขีด √ ลงในช่องที่
ตรงกับคะแนน 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ เนื้อหาละเอียดชัดเจน     
๒ ความถูกต้องของเนื้อหา     
๓ ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย     
๔ ประโยชน์ที่ได้จากการน าเสนอ     
๕ วิธีการน าเสนอผลงาน     

รวม     
  

     ลงชื่อ ..................................................................... ผู้ประเมิน 

              .........../............................./..................... 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน  ให้  ๔  คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน  ให้  ๓ คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ให้ ๒ คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก  ให้ ๑ คะแนน 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๘ – ๒๐ ดีมาก 
๑๔ – ๑๗ ดี 
๑๐ – ๑๓ พอใช้ 
ต่ ากว่า ๑๐ ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
กลุ่มท่ี……................................ 

ค าชี้แจง  ครูสังเกตการท างานของนักเรียน  โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรม ความสนใจ 
ในการเรียน 

การมีส่วน 
ร่วมแสดง 
ความคิด 

เห็นในการ 
อภิปราย 

การรับฟัง 
ความคิด 
เห็นของผู้ 

อ่ืน 

การตอบ 
ค าถาม 

ความรับผิด 
ชอบต่องาน 
ที่ได้รับมอบ 

หมาย 

รวม 
คะแน

น 

ชื่อ-สกุล ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๑๐ 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

     ลงชื่อ ..................................................................... ผู้ประเมิน 
       .........../............................./..................... 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน  ให้  ๒  คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน  ให้  ๑ คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก  ให้ ๐ คะแนน 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๙ – ๑๐ ดีมาก 
๗ – ๘ ดี 
๕ - ๖ พอใช้ 
๐ – ๔ ปรับปรุง 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

 
 
 
เลข
ที ่

พฤติ      
กรรม 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ-
นามสกุล 

1) มีความรัก
ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริ
ย์ 

2) ซื่อสัตย์ 
เสียสละ 
อดทน มี

อุดมการณ์ใน
สิ่งที่ดีงามเพ่ือ

ส่วนรวม 

3) ใฝ่หา
ความรู้ หมั่น

ศึกษาเล่าเรียน
ทั้งทางตรง 

และทางอ้อม 

๔) มีศีลธรรม 
รักษาความ

สัตย์ หวังดีต่อ
ผู้อื่น เผื่อแผ่
และแบ่งปัน 

๕) มีระเบียบ
วินัย เคารพ
กฎหมาย 

ผู้น้อยรู้จักการ
เคารพผู้ใหญ่ 

๖) มีความเข้ม
แข่งทั้งร่างกาย
และจิตใจไม่
ยอมแพ้ต่อ

อ านาจฝ่ายต่ า 
หรือกิเลส มี
ความละอาย
เกรงกลัวต่อ
บาปตามหลัก
ของศาสนา 

หมาย
เหตุ 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0  
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

     ลงชื่อ ..................................................................... ผู้ประเมิน 
      .........../............................./..................... 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน  ให้  ๓  คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน  ให้  ๒ คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ให้ ๑ คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก  ให้ ๐ คะแนน 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๖ – ๑๘ ดีมาก 
๑๓ – ๑๕ ดี 
๑๐ – ๑๒ พอใช้ 
ต่ ากว่า ๑๐ ปรับปรุง 
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แบบทดสอบหลังเรียน  
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ “ระบบการคิดฐาน2” 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนระบุวิธีคิดระบบฐาน2 จ านวน ๖  ข้อ ๑๒ คะแนน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๑ – ๑๒ ดีมาก 
๙ – ๑๐ ดี 
๗ – ๘ พอใช้ 

ต่ ากว่า ๗ ปรับปรุง 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ “ระบบการคิดฐานสอง” 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วย การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที๓่ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓                  เรื่องระบบคิดฐาน10          เวลา 2 ชั่วโมง 

1. ผลการเรียนรู้ 

๑.๑  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

๑.๒  สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

๑.๓  ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 

2.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการคิดฐาน 2 

2.2  สามารถคิดแยกแยะการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นระบบการคิดฐาน10 

2.3 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

๓. สาระการเรียนรู้ 

3.1 ความรู้ 

 ระบบคิด “ฐาน10 (Analog)” เปนระบบการคิดวิเคราะหขอมูล ที่มีตัวเลขหลายตัว และอาจ
หมายถึงโอกาสที่จะเลือกไดหลายทาง เกิดความคิดที่หลากหลาย ซับซอน หากน ามาเปรียบเทียบกับการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ จะท าใหเจาหนาที ่ของรัฐตองคิดเยอะ ตองใชดุลยพินิจเยอะ อาจจะน าประโย
ชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม มาปะปนกันได แยกประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมออกจาก
กันไมได 

3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด) 

 1) ความสามารถในการสื่อสาร  

(ทักษะการอ่าน ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการเขียน)  

2) ความสามารถในการคิด 

3.3 ทักษะการวิเคราะห์  

(ทักษะการจัดกลุ่ม ทักษะการสรุป) 

3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ / ค่านิยม 

1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

 3) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 

๔) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

๕) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
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๖) มีความเข้มแข่งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัว
ต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  (วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ) (Discovery Method) 

4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้   

1) ชั่วโมงท่ี 1 
     ขั้นที่ 1 ขั้นน า 

    1. ครูร่วมกับนักเรียนถามตอบเกี่ยวกับอาชีพใดในประเทศไทยที่ไม่พบการทุจริตในอาชีพนั้นๆ 

2. ครูร่วมถามตอบกับนักเรียนเกี่ยวกับการคิดระบบฐานสิบ ในอาชีพใดที่สร้างความเสียหายให้แก่
ประเทศชาติได้มากท่ีสุด 

3. ครูร่วมกันถามตอบกับนักเรียนเกี่ยวกับอาขีพนักเรียนพบการทุจริตในกลุ่มนักเรียนได้หรือไม่ 

ขั้นที่ ๒. ขั้นสอน 

4. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น ๕ กลุ่ม และให้นั่งเป็นกลุ่ม 

5. ครูแจกใบงานที่ ๔ ให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่ม 

6. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้ ระบบคิดฐานสิบ   จากใบความรู้  ห้องสมุด และ
แหล่งข้อมูลสารสนเทศ  

7. นักเรียนร่วมกันจัดท าใบงานที่ ๔ 

8. ครูอธิบายเพิ่มเติม ในส่วนที่นักเรียนสงสัยและซักถาม 

2) ชั่วโมงท่ี 2 

ขั้นที่ ๓. ขั้นฝึกทกัษะ 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย 

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท าใบงานที่ ๔  เรื่องระบบคิดฐานสิบ โดยให้นักเรียนแต่ละคนใน
กลุ่ม  

ช่วยกันคิดหาค าตอบ และช่วยกันอธิบายค าตอบให้เพ่ือนในกลุ่มฟังจนทุกคนในกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องชัดเจน 

3. ครูสุ่มเลือกนักเรียน ๓ คน ของแต่ละกลุ่ม น าเสนอค าตอบในใบงานที่ ๔ หน้าชั้นเรียน  

4. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสถามตอบในประเด็นที่สงสัย และให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง 

กันและกัน 

5. ครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง และอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง 

ขั้นที่ ๔. สรุปผล 

6. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าข้อมูลไปจัดบอร์ดเพ่ือการเรียนรู้ของเพ่ือนร่วมชั้น 
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และนักเรียนอ่ืนที่สนใจเพ่ิมเติม 

7. นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้ลงสมุดของแต่ละคน 

8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการป้องกันการทุจริต ด้วยการเลิกคิดระบบฐานสิบ  

9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการป้องกันการทุจริตในอาชีพต่าง ๆ รวมถึงการประกอบอาชีพ 

ของตนในอนาคต 

๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑) สื่อการเรียนรู้ 

 1. ใบความรู้ เรื่องระบบคิดฐานสิบ 

2. ใบงาน เรื่องระบบคิดฐานสิบ 

3. แบบทดสอบ 

4. วีดิทัศน์ เรื่อง แก้ทุจริต คิดฐานสอง 

5. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต 

2) แหล่งเรียนรู้ 

 1. ห้องสมุดโรงเรียน 

 2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 

        http://web.uprightschool.net/ 

        https://www.nacc.go.th/more_news.php?cid=592 

        https://youtu.be/FEfrARhWnGc 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 

๕.1 วธิีการประเมิน 

1) ประเมินใบงานที่ ๒ และ ๓ 

2) ประเมินการน าเสนองาน 

3) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 

๔) สังเกตคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

5) ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ 

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

๑) แบบประเมินผลงานใบงานที่ ๒ และ ๓ 

๒) แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 

๓) แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 



- 52 - 
 

 

๔) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

5) แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 

1) ใบงานที่ ๒ และ ใบงานที่ 3 

1. นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับดีขึ้นไป 

2) แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 

1. นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับดีขึ้นไป 

3) แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

1. นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับดีขึ้นไป 

๔) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับดีขึ้นไป 

5) แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

1. นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับดีขึ้นไป 

 

๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

(.................................................) 
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ใบความรู้ 
เรื่อง ระบบคิดฐานสิบ (Analog) 

 

ระบบคิด “ฐานสิบ (Analog)” 

 

เป นระบบการคิดวิ เคราะห ข อมูล ที่มี
ตัวเลขหลายตัว และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือก
ไดหลายทาง เกิดความคิดที่หลากหลาย ซับซอน 
หากน ามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของ 
เจาหนาที่ของรัฐ จะท าใหเจาหนาที่ ของรัฐตองคิด
เยอะ ตองใชดุลยพินิจเยอะ อาจจะน าประโยชน์
ส่วนตนและประโยชนสวนรวม มาปะปนกันได แยก
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมออก
จากกัน  ไมไ่ด ้

“การปฏิบัติงานแบบใชระบบคิดฐานสิบ 
(Analog)” คือ การที่เจาหนาที่ของรัฐ ยังมีระบบ
การคิดที่ยังแยกเรื่องต าแหนงหนาที่กับเรื่องสวนตน
ออกจากกันไม ได น าประโยชน์ส่ วนตนและ 
ประโยชนสวนรวมมาปะปนกันไปหมด แยกแยะไม
ออกว าสิ่ งไหนคือประโยชน์ส่วนตนสิ่ งไหนคือ 

ประโยชนสวนรวม น าบุคลากรหรือทรัพยสินของราชการมาใชเพ่ือ ประโยชนสวนบุคคล เบียดบังราชการ เห็น
แกประโยชนสวนบุคคล เครือญาติ หรือพวกพอง เหนือกวาประโยชนของสวนรวมหรือของหนวยงาน จะคอย
แสวงหาประโยชนจากต าแหนงหนาที่ ราชการ กรณีเกิดการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน 
สวนรวม จะยึดประโยชน์ส่วนตนเปนหลัก 
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ใบงานที่ ๔ 

เรื่อง ระบบคิดฐานสิบ (Analog) 

ค าสั่ง  

 1. ให้นักเรียนศึกษาและวิเคราะห์ข่าวที่ก าหนดให้แล้วตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
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- 58 - 
 

 

2. จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องเหมาะสมที่สุด 

1. หัวข้อข่าว 

............................................................................................................................. ................................................. 

2. ความสงสัยที่เกิดขึ้นหลังจากอ่านข่าว 

............................................................................................................................. ................................................. 

3. ข้อสังเกตได้จากข่าว 

..................................................................................................................................................... ......................... 

4. สิ่งที่สัมผัสได้จากข่าว 

.................................................................................................... .......................................................................... 

5. ส ารวจข้อเท็จจริงของข้อมูลที่ได้จากข่าว 

............................................................................................................................. ................................................. 

6. สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้คือ 

............................................................................................................................. ................................................. 

7. จากจุดทีส่งสัย จุดที่สังเกต ได้สัมผัส ส ารวจ ตรวจสอบสบืค้นข้อมูล จากข่าวที่ได้ศึกษาวิเคราะห์แล้วนั้น พบ
ประเด็นส าคัญคือ 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

 8. จากข่าวข้างต้นผลการตัดสินจะเป็นเช่นไร 

....................................................................................................................................... ....................................... 

........................................................................................... ................................................................................... 

9. หมอวันชัยใช้ระบบการคิดแบบใด จึงได้ด าเนินการเช่นข่าวข้างต้น 

............................................................................................................................. ................................................. 

10. นักเรียน จะน ากรณีตัวอย่างดังข่าว ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างไร 

............................................................................................................................. ................................................. 
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ผลการตัดสิน 
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แบบประเมนิผลงาน 
ค าชี้แจงให้ครูผู้สอนประเมินผลงานงานนักเรียนตามรายการที่ก าหนดแล้วขีดลงในช่องที่ตรงกับ
หมายเลข 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
1. ตรงจามจุดประสงค์     
2. มีความถูกต้อง     
3. ภาษาท่ีใช้/วิธีการน าเสนอเข้าใจง่าย     
4. มีความคิดสร้างสรรค์     
5. มีความเป็นระเบียบชัดเจน     

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ผลงานสมบูรณ์ชัดเจน   ให้  4 คะแนน 
 ผลงานมีข้อบกพร่องบางส่วน   ให้  3 คะแนน 
 ผลงานมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่  ให้  2 คะแนน 
 ผลงานมีข้อบกพร่องมาก   ให้  1 คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

  

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18-20 ดีมาก 

14-17 ดี 

10-13 พอใช้ 

ต่ ากว่า10 ปรับปรุ่ง 
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แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
เรื่อง ระบบคิดฐานสิบ 

 

ค าชี้แจง  ให้ผู้สอน ประเมินการน าเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่ก าหนด แล้วขีด √ ลงในช่อง
ที ่   ตรงกับคะแนน 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ เนื้อหาละเอียดชัดเจน     
๒ ความถูกต้องของเนื้อหา     
๓ ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย     
๔ ประโยชน์ที่ได้จากการน าเสนอ     
๕ วิธีการน าเสนอผลงาน     

รวม     
  

     ลงชื่อ ..................................................................... ผู้ประเมิน 

      .........../............................./..................... 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน  ให้  ๔  คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่งอบางส่วน  ให้  ๓ คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ให้ ๒ คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก  ให้ ๑ คะแนน 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๘ – ๒๐ ดีมาก 
๑๔ – ๑๗ ดี 
๑๐ – ๑๓ พอใช้ 
ต่ ากว่า ๑๐ ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 

กลุ่มท่ี……................................ 

ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตการท างานของนักเรียน  โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรม ความสนใจ 
ในการเรียน 

การมีส่วน 
ร่วมแสดง 
ความคิด 

เห็นในการ 
อภิปราย 

การรับฟัง 
ความคิด 
เห็นของผู้ 

อ่ืน 

การตอบ 
ค าถาม 

ความรับผิด 
ชอบต่องาน 
ที่ได้รับมอบ 

หมาย 

รวม 
คะแน

น 

ชื่อ-สกลุ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๑๐ 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

     ลงชื่อ ..................................................................... ผู้ประเมิน 
       .........../............................./..................... 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน  ให้  ๒  คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่งอบางส่วน  ให้  ๑ คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก  ให้ ๐ คะแนน 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๙ – ๑๐ ดีมาก 
๗ – ๘ ดี 
๔ - ๖ พอใช้ 
๐ – ๔ ปรับปรุง 

 

 



- 63 - 
 

 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

 
 
 
เลข
ที ่

พฤติ      
กรรม 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ-
นามสกุล 

1) มีความรัก
ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริ
ย์ 

2) ซื่อสัตย์ 
เสียสละ 
อดทน มี

อุดมการณ์ใน
สิ่งที่ดีงามเพ่ือ

ส่วนรวม 

3) ใฝ่หา
ความรู้ หมั่น

ศึกษาเล่าเรียน
ทั้งทางตรง 

และทางอ้อม 

๔) มีศีลธรรม 
รักษาความ

สัตย์ หวังดีต่อ
ผู้อื่น เผื่อแผ่
และแบ่งปัน 

๔) มีระเบียบ
วินัย เคารพ
กฎหมาย 

ผู้น้อยรู้จักการ
เคารพผู้ใหญ่ 

๖) มีความเข้ม
แข่งทั้งร่างกาย
และจิตใจไม่
ยอมแพ้ต่อ

อ านาจฝ่ายต่ า 
หรอืกิเลส มี
ความละอาย
เกรงกลัวต่อ
บาปตามหลัก
ของศาสนา 

หมา
ย

เหตุ 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0  
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

      ลงชื่อ ..................................................................... ผู้
ประเมิน 
       .........../............................./..................... 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน  ให้  ๓  คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน  ให้  ๒ คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ให้ ๑ คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก  ให้ ๐ คะแนน 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๖ – ๑๘ ดีมาก 
๑๓ – ๑๔ ดี 
๑๐ – ๑๒ พอใช้ 
ต่ ากว่า ๑๐ ปรับปรุง 
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แบบทดสอบหลังเรียน  
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ “ระบบการคิดฐานสิบ” 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนบอกการทุจริตที่อาจเกิดข้ึนได้กับบุคคล ๑๐ สาขาอาชีพ ซึ่งผลเสียต่อประเทศชาติ จาก
การคิดระบบฐานสิบ จ านวน ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน 
๑. การทุจริตที่อาจเกิดข้ึนได้ในอาชีพ “หมอ” ได้แก่ 

............................................................................................................................. ................................................. 

..................................................................................................................................................... ......................... 

๒. การทุจริตที่อาจเกิดข้ึนได้ในอาชีพ “พยาบาล” ได้แก่ 

........................................................... .......................................................................................... ......................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

๓. การทุจริตที่อาจเกิดข้ึนได้ในอาชีพ “ทหาร” ได้แก่ 

............................................................................................................................. ................................................. 

..................................................................................................................................................... ......................... 

๔. การทุจริตที่อาจเกิดข้ึนได้ในอาชีพ “ต ารวจ” ได้แก่ 

........................................................... .......................................................................................... ......................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

๔. การทุจริตที่อาจเกิดข้ึนได้ในอาชีพ “คร”ู ได้แก่ 

............................................................................................................................. ................................................. 

..................................................................................................................................................... ......................... 

๖. การทุจริตที่อาจเกิดข้ึนได้ในอาชีพ “นายอ าเภอ” ได้แก่ 

......................................................... ............................................................................................ ......................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

๗. การทุจริตที่อาจเกิดข้ึนได้ในอาชีพ “ผู้ว่าราชการ” ได้แก่ 

............................................................................................................................. ................................................. 
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๘. การทุจริตที่อาจเกดิขึ้นได้ในอาชีพ “ผู้อ านวยการสถานศึกษา” ได้แก่ 

............................................................................................................................. ................................................. 

..................................................................................................................................................... ......................... 

๙. การทุจริตที่อาจเกิดข้ึนได้ในอาชีพ “พนักงานขับรถ” ได้แก่ 

........................................................ ............................................................................................. ......................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

๑๐. การทุจริตที่อาจเกิดข้ึนได้ในอาชีพ “ช่างไฟ” ได้แก่ 

............................................................................................................................. ................................................. 

..................................................................................................................................................... ......................... 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

9 – 10 ดีมาก 
7 - 8 ดี 
5 – 6 พอใช้ 

ต่ ากว่า 5 ปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สว่นรวม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔  เรื่อง ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต (ชุมชน สังคม) เวลา ๒ ชั่วโมง 

 

1. ผลการเรียนรู้  

๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

๑.๒ สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

๑.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 

2.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต 

2.2  สามารถคิดแยกแยะระหว่างจริยธรรมและการทุจริต (ชุมชน สังคม)ส่วนรวมได้ในรูปแบบต่างๆ 

2.3 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 ความรู้ 

1) สาเหตุของการทุจริตและทิศทางการป้องกันการทุจริตในประเทศไทย 

 ๒) ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict of interest) 

         ๓) แก้ “ทุจริต” ต้องคิดแยกแยะปรับวิธีคิด พฤติกรรมเปลี่ยน สังคมเปลี่ยนประเทศชาติเปลี่ยน โลก
เปลี่ยน 

          ๔) ตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่างๆ 

๓.๒. ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด) 

  1) ความสามารถในการสื่อสาร 

    1. ความสามารถในการคิด 

2. ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

  2) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

1. กระบวนการท างานกลุ่ม 

๓.๓  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ / ค่านิยม 

1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
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2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

3) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 

5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 

6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

7) เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

8) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 

9) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

10) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ         
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และ
พร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11) มีความเข้มแข่งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอายเกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  

 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  

     1) ชัว่โมงท่ี 1      

         ขั้นที่ 1 เตรียมการ                                                                                               
  1. ครูเตรียมวีดีโอให้นักเรียนดูเรื่อง นิมนต์ยิ้มเดลี่คนดีไม่คอรัปชั่น ตอนแป๊ะเจี๊ย ตอนส่งเสริม
ลูกน้อง และวีดีโอเรื่อง รับสินบน  ฉายที่หน้าชั้นเรียน แล้วครูพูดสอบถาม นักเรียนว่า วีดีโอทั้ง ๒ เรื่อง มีผล
อย่างไรต่อชุมชน สังคม ด้านจริยธรรม กับการทุจริต ยกตัวอย่างประเทศไทยของเรามีลักษณะอย่างไร แล้วให้
นักเรียนออกมาบอกและอธิบายประกอบสถานการณ์ว่าอะไรเป็นจริยธรรม อะไรเป็นการทุจริต 

     ขั้นที่ 2 เสนอตัวอย่าง  

๑. ครูแจกกระดาษขนาด A4 ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น ให้นักเรียนสรุป Mind Map ตามท่ี 

ครูก าหนดลงบนกระดาษให้ถูกต้อง ไว้น าเสนอนิทรรศการ                                                                                                                                     

                    ๒. ให้นักเรียนน าเสนอผลงานตนเองและศึกษาความรู้จากคลิปต่างๆ เพ่ิมเติมเพ่ือเสริมความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ 

     2) ชั่วโมงท่ี 2 

             ขั้นที่ 3 เปรียบเทียบ 

                    ๑. นักเรียนแบ่งกลุ่มละ ๓  กลุ่มละๆ ๔ คน ร่วมกันศึกษาความรู้และสรุปสาระส าคัญตาม
ประเด็นที่ครูก าหนด จากสถานการณ์ท่ีนักเรียนได้ดู แล้วให้ตัวแทนกลุ่มออกมาจับสลากหมายเลขกลุ่มและรับ
สถานการณ์จ าลองที่ ๑ – ๔ ตามล าดับที่จับฉลากได้   
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                    ๒. ครูก าหนดระยะเวลาในการท างานกลุ่มร่วมกันตามความเหมาะสม แล้วสุ่มเรียกตัวแทนกลุ่ม 

ออกมาน าเสนอความรู้ที่หน้าชั้นเรียน ตามล าดับกลุ่มที่ 1 - ๓  

               ๓. ให้นักเรียนกลุ่มอ่ืนๆ ตั้งประเด็นค าถามหลังจากท่ีตัวแทนกลุ่มน าเสนอความรู้จบแล้วกลุ่ม
ละ ๑ ค าถาม แล้วให้กลุ่มท่ีเป็นเจ้าของเรื่องช่วยกันตอบค าถามให้ถูกต้อง  

               ขั้นที่ 4 สรุปกฎเกณฑ ์ 

      ๑ .ให้นักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นความรู้ที่ได้รับจดลงในสมุด  แล้วครูตั้งประเด็นค าถามให้
นักเรียนช่วยกันตอบ หรือสุ่มเรียกนักเรียนให้ตอบเป็นรายบุคคล   

                ๒. ให้นักเรียนร่วมกันศึกษาความรู้ ตามสถานการณ์จ าลองและร่วมแสดงความคิดเห็นว่า 
ลักษณะของสถานการณ์จ าลองที่ได้รับมีความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต มีความส าคัญต่อชุมชน 
สังคมหรือไม่ อย่างไร  

               ๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เป็น Mind Map และวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น  

        ๔. ให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างโรงเรียน ชุมชนของตนเอง ว่าเป็นอย่างไร ณ ปัจจุบันจะร่วมกัน 

ตระหนักให้ความส าคัญเรื่องนี้ได้อย่างไร 

                ๕. ครูอธิบายให้นักเรียนทราบว่า จริยธรรมและการทุจริต ของแต่ละชุมชน สังคม มีความ
สอดคล้องหรือเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ถ้าคนเราไม่เห็นความส าคัญหรือแยกแยะไม่ออกว่าผลกระทบที่เกิดจะส่งผล
ต่อสังคม ชุมชนในอนาคตในด้านต่างๆอย่างไร 

             ๖. นักเรียนได้รับการชี้แนะจากครูผู้สอนสามารถศึกษาความรู้เสริมเพ่ิมเติมเรื่อง ความ
แตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต ของโรงเรียนสุจริตได้ในเว็ปไซต์ของโรงเรียนสุจริต   

          ขั้นที่ 5 น าไปใช้  

  ๗.ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหาข้อความการกระท า พฤติกรรม หรือเรื่องราวที่เป็นข้อความ 

สถานการณ์เพ่ิมเติม มาเขียนใส่ในกระดาษฟลิปชาร์ทที่ครูแจกให้ แล้วให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันเผยแพร่ให้
นักเรียน ครู ชุมชน หรือน ามาจัดป้ายนิเทศเพ่ือปลุกจิตส านึกกระตุ้นจรยิธรรมต้านทุจริต  

  ๘.นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยครูและเพ่ือน 

นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้เมื่อเจอสถานการณ์การทุจริตใน
อนาคตและเหตุการณ์ปัจจุบัน        

 4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

  1) สื่อการเรียนรู้ 

 1. วีดีโอ เรื่อง นิมนต์ยิ้มเดลี่คนดีไม่คอรัปชั่น ตอนแป๊ะเจี๊ยะ  ตอนส่งเสริมลูกน้อง  

 2. วีดีโอ เรื่อง รับสินบน ฯลฯ 

 3. หนังสือเรียน/หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 

 4. ภาพข่าว ฯลฯ 
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 5. ภาพยนตร์สั้นๆ /คลิปวีดีโอ ฯลฯ 

 6. ใบความรู้/ สถานการณ์จ าลองท่ี ๑-๔ 

ใบความรู้การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง 

ใบความรู้การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติ 

ใบความรู้การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน 

ใบความรู้การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมประเภทอ่ืนๆ 

 2) สื่อการเรียนรู้ 

1. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ชมุชน /สถานการณ์ที่พบได้ในชุมชน 

2. ห้องสมุดโรงเรียน 

3. ห้องเทคโนโลยีในโรงเรียน 

 ๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 

5.1 วธิีการประเมิน 

1) สอบถาบ/สัมภาษณ์ 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความแตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต 
(ชุมชน สังคม) 

มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความแตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต 
(ชุมชน สังคม)ได้ถูกต้อง
ทุกประเด็น 

ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
แตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต 
(ชุมชน สังคม)ได้ถูกต้อง
บางส่วน 

ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
แตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต 
(ชุมชน สังคม) ไม่ถูกต้อง 

2.  สามารถคิดแยกแยะ
ความแตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต 
(ชุมชน สังคม)ส่วนรวมได้
ในรูปแบบต่างๆได้ 

สามารถคิดแยกแยะ
ความแตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต 
(ชุมชน สังคม)ส่วนรวมได้
หลากหลายรูปแบบ 

คิดแยกแยะความ
แตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต 
(ชุมชน สังคม)ส่วนรวมได้
บางรูปแบบ 

ไมส่ามารถคิดแยกแยะ
ความแตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต 
(ชุมชน สังคม)ส่วนรวมได้ 

3. ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของจริยธรรม
และการต้านทุจริตใน
รูปแบบต่างๆได้ 

ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของจริยธรรม
และการต้านทุจริตในรูป
ทุกรูปแบบ 

ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของจริยธรรม
และการต้านทุจริตใน
รูปแบบต่างๆได้ 

ไม่ตระหนักและไม่เห็น
ความส าคัญของจริยธรรม
และการต้านทุจริตใน
รูปแบบต่างๆได้ 
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๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

1) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

2) ผลงานนักเรียน 

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 

 1) เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ (ข้อ ๑) 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

7 - 9 ดี 

4 - 6 พอใช้ 

1 - 3 ปรับปรุง 

 2) เกณฑ์การตัดสินคุณภาพพฤติกรรมการท างานของนักเรียน 

   
 ช่วงคะแนน 

ระดับคุณภาพ 

8 - 10 ดี 

5 – 7 พอใช้ 

0 - 4 ปรับปรุง 

 

6. บันทึกหลังสอน 

 ............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................... ...............................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

..................................................................... .........................................................................................................  

 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

(.................................................) 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
กลุ่มท่ี…….......... 

ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตการท างานของนักเรียน  โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรม ความสนใจ 

ในการเรียน 

การมีส่วนร่วม
แสดง 

ความคิดเห็นใน
การ 

อภิปราย 

การรับฟัง
ความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 

การตอบ 
ค าถาม 

ความรับผิด 
ชอบต่องาน 
ที่ได้รับมอบ 

หมาย 

รวม 
คะแนน 

ชื่อ-สกุล 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 10 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน 0-4 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
 ให้คะแนน 5-7 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 ให้คะแนน 8-10 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี                  
                                                                                          
             ลงชื่อ…………………………………………………… 

                                          (…………………………………………………..)   

                                         ผู้ประเมิน 
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ตัวอย่าง 
ระบบคิดฐานสิบ & ระบบคิดฐานสอง 
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สถานการณ์ที่ ๑ 

 
 ๑ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่งร่วมกับพวก แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคนเดินใหม่ ในต าบลที่ตนมีฐานเสียงโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ และตรวจ
รับงานทั้งที่ไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการที่ก าหนด รวมทั้งเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จได้ติดป้ายชื่อของตนและพวก 
การกระท าดังกล่าวมีมูลเป็นการกระท าการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือ
ละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ มีมูลความผิดทั้งทางวินัยอย่างร้ายแรงและทาง
อาญา คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ผู้มีอ านาจ  แต่งตั้ง
ถอดถอน และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 
 ๒ การที่นักการเมืองในจังหวัด ขอเพ่ิมงบประมาณเพ่ือน าโครงการตัดถนน สร้างสะพานลงในจังหวัด 
โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของตนเองเป็นชื่อสะพาน 
 ๓ การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง 
 

สถานการณ์ที่ ๒ 

 
 

พนักงานสอบสวนละเว้นไม่น าบันทึกการจับกุมที่เจ้าหน้าที่ต ารวจชุดจับกุม  ท าขึ้นในวันเกิดเหตุ
รวมเข้าส านวน แต่กลับเปลี่ยนบันทึกและแก้ไขข้อหาในบันทึก  การจับกุม เพ่ือช่วยเหลือผู้ต้องหาซึ่งเป็นญาติ
ของตนให้รับโทษน้อยลง คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมูลความผิดทางอาญาและทางวินัยอย่างร้ายแรง 

 
สถานการณ์ที่ ๓ 

             
 
 ๑ เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่ในฐานะผู้บริหาร เข้าแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยระเบียบ และกฎหมายหรือฝ่าฝืนจริยธรรม  
 ๒ นายเอ เป็นหัวหน้าส่วนราชการแห่งหนึ่งในจังหวัด รู้จักสนิทสนมกับ นายบี หัวหน้าส่วนราชการอีก
แห่งหนึ่งในจังหวัดเดียวกัน นายเอ จึงใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวฝากลูกชาย คือ นายซี เข้ารับราชการภายใต้
สังกัดของนายบี 

 

 

 

 

๑. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง 

๒. การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติ 

๓. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน 
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สถานการณ์ที่ ๔ 

 
 
 ๑ การเดินทางไปราชการต่างจังหวัดโดยไม่ค านึงถึงจ านวนคน จ านวนงาน และจ านวนวันอย่างเหมาะสม 
อาทิ เดินทางไปราชการจ านวน 10 วัน แต่ใช้เวลาในการท างานจริงเพียง 6 วัน โดยอีก 4 วัน เป็นการเดินทาง
ท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ 
 ๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ใช้เวลาในราชการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เนื่องจากต้องการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ เพราะสามารถเบิกเงินงบประมาณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 
 ๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยมิได้อยู่ปฏิบัติงานในช่วงเวลานั้นอย่าง
แท้จริง แต่กลับใช้เวลาดังกล่าวปฏิบัติกิจธุระส่วนตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมประเภทอ่ืนๆ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วย การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (ชุมชน สังคม)             เวลา ๒ ชั่วโมง 

๑. ผลการเรียนรู้  

 ๑.๑  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

๑.2  สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับส่วนรวมได้ 

๑.3  ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  

๒.๑  สามารถแยกแยะ พร้อมยกตัวอย่างระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

๒.2  สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับส่วนรวมได้ 

๒.3  ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

๓. สาระการเรียนรู้ 

3.1 ความรู้ 

 ประโยชน์ส่วนตน หมายถึง การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ               ใน
สถานะเอกชนได้ท ากิจกรรมหรือได้การกระท าต่างๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว ญาติ เพ่ือนหรือของกลุ่ม
ในสังคม ที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆ เช่น การประกอบอาชีพ การค้า การลงทุน เพ่ือหาประโยชน์
ในทางการเงินหรือในทางทรัพย์สินต่างๆ เป็นต้น 

ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ หมายถึงการที่บุคคลใดๆ ในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ) ได้
กระท าการใดๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการด าเนินการในอีกส่วนหนึ่ ง ที่แยกออกมาจากการ
ด าเนินการตามหน้าที่ในสถานะของเอกชน การกระท าการใดๆ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีวัตถุประสงค์หรือมี
เป้าหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม หรือการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 

 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง          
การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ตกอยู่ในฐานะเป็น  ผู้มีส่วนได้เสีย ในรูปแบบต่างๆตามที่กฎหมายบัญญัติ                
ห้ามไว้ และยังได้เข้าไปพิจารณาด าเนินการ ในกิจการสาธารณะที่เป็นการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ใน
กิจการของรัฐเพ่ือประโยชน์ของรัฐ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ ของรัฐพิจารณาได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไป                     
แอบแฝงหรือได้น าประโยชน์ส่วนตนเข้าไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ หรือเข้าไปเกี่ยวข้องในการตัดสินใจในการ
ด าเนินการใดๆ ตามอ านาจหน้าที่ของการด าเนินงานที่เป็นกิจการส่วนรวมของรัฐ 

3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

  1) ความสามารถในการคิด 

   1. ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
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   2. ทักษะกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ 

  2) ความสามารถในการสื่อสาร  

       (อ่าน ฟัง พูด เขียน) 

3) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

(การสังเกต การระบุ จ าแนก วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป) 

3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม   

๑) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  

๒) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 

๓) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

๔) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัว
ต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๔.กิจกรรมการเรียนรู้  

4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  

ชั่วโมงท่ี ๑ 

   ขั้นน า 

  1) ครูอ่านพระราชด ารัสหรือพระบรมราโชวาทท่ีเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนรวม ให้นักเรียนฟัง 

2) สนทนาอภิปราย เกี่ยวกับพระราชด ารัสหรือพระบรมราโชวาทท่ีเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนรวม โดยครู
พยายามเชื่อมโยง 

 ขั้นสอน 

1) ชมคลิปวีดีโอ พระราชด ารัส ในหลวง 5 ธันวาคม 2556 โดยที่มาของคลิปวีดีโอ คือ        

https://www.youtube.com/watch?v=HUwr1tDiEFI&feature=youtu.be 

2) สนทนาอภิปราย เกี่ยวกับคลิปวีดีโอ พระราชด ารัส ในหลวง 5 ธันวาคม 2556 โดยครู 

พยายามชี้ให้เห็นเรื่องของการนึกถึงประโยชน์ส่วนรวม 

3) แจกใบความรู้เรื่อง มารู้จักประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมและการขัดกันระหว่าง 

ประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ให้นักเรียนศกึษา 

4) แจกใบงาน เรื่อง มารู้จักประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และการขัดกันระหว่าง 

ประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ 
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ชั่วโมงท่ี ๒ 

1) สนทนา อภิปราย ความรู้เดิม เกี่ยวกับประเด็นของประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และ
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

2) แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ ๔ – ๕ คน  

3) แจกใบความรู้ เรื่อง ตัวอย่าง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมใน 

รูปแบบต่างๆ ให้แต่ละกลุ่มศึกษา 

4) แจกใบงาน เรื่อง ช่วยกันยกตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน ์

ส่วนรวมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ 

ขั้นสรุป 

5) ร่วมกันเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมและการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม 

4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

 1) คลิปวีดโีอ พระราชด ารัส ในหลวง 5 ธันวาคม 2556 โดยที่มาของคลิปวีดีโอ คือ        

https://www.youtube.com/watch?v=HUwr1tDiEFI&feature=youtu.be 

    ๒) ตัวอย่าง พระราชด ารัสหรือพระบรมราโชวาทท่ีเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนรวม  

  ๓) ใบความรู้เรื่อง มารู้จักประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมและการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

            ๔) ใบงาน เรื่อง มารู้จักประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  

            ๕) ใบความรู้ เรื่อง ตัวอย่าง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบ
ต่างๆ 

            ๖) ใบงาน เรื่อง ช่วยกันยกตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม       

   ๗) กระดาษชาร์ต    

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 

5.1 วิธีการประเมิน 

๑) ประเมินใบงาน เรื่อง มารู้จักประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  

๒) ประเมินใบงาน เรื่อง ช่วยกันยกตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวม                                

๓) สังเกตพฤติกรรมการท างานของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
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๔) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

๕.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

1) แบบประเมินใบงาน 

๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของนักเรียนเป็นรายบุคคล      

๓) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

 

๖. บันทึกหลังสอน 

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

........................................................... ...................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................................................................................................... .......... 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

(.................................................) 
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ใบความรู้ 
เรื่อง มารู้จักประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม                                                                    

และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สว่นรวม 
 

  ประโยชน์ส่วนตน หมายถึง การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสถานะเอกชน
ได้ท ากิจกรรมหรือได้การกระท าต่างๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว ญาติ เพ่ือนหรือของกลุ่มในสังคม ที่มี
ความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆ เช่น การประกอบอาชีพ การค้า การลงทุน เพ่ือหาประโยชน์ในทางการเงิน
หรือในทางทรัพย์สินต่างๆ เป็นต้น 
  ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ หมายถึงการที่บุคคลใดๆ ในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่                   
ของรัฐ (ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของ
รัฐ) ได้กระท าการใดๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการด าเนินการในอีกส่วนหนึ่ง ที่แยกออกมาจาก                            
การด าเนินการตามหน้าที่ในสถานะของเอกชน การกระท าการใดๆ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีวัตถุประสงค์หรือ                  
มีเป้าหมายเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม หรือการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
  การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง การที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ตกอยู่ในฐานะเป็น  ผู้มีส่วนได้เสีย ในรูปแบบต่างๆตามที่กฎหมายบัญญัติห้ามไว้ และยังได้
เข้าไปพิจารณาด าเนินการ ในกิจการสาธารณะที่เป็นการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในกิจการของรัฐเพ่ือ
ประโยชน์ของรัฐ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐพิจารณาได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไปแอบแฝงหรือได้น าประโยชน์
ส่วนตนเข้าไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ หรือเข้าไปเกี่ยวข้องในการตัดสินใจในการด าเนินการใดๆ ตามอ านาจ
หน้าที่ของการด าเนินงานที่เป็นกิจการส่วนรวมของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ ............................................. สกุล .................................................เลขที่ ........... ชั้ น ......... 
โรงเรียน....................................................................... 
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ใบงาน 
เรื่อง มารู้จักประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม                                                                    

และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สว่นรวม 
ค าชี้แจง นักเรียนสรุปประเด็น และยกตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ตัวอย่าง พระราชด ารัส พระบรมราโชวาท 
บ้านเมืองของเราก าลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะช่วยกันได้                     
ก็คือ การที่ท าความคิดให้ถูกและแน่วแน่  ในอันที่จะยึดถือประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่หมาย                       
ต้องเพลาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัว และความขัดแย้งกันในสิ่งที่มิใช่สาระลง 
พระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... (2) 
(พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2543) 

ประโยชน์ส่วนบุคคล คือ ……………………….. 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 
 

ประโยชน์ส่วนรวม คือ ………………………….. 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 
 
การประโยชน์ส่วนบุคคล คือ …………………… 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 
 

ตัวอย่าง เช่น 

ตัวอย่าง เช่น 

ตัวอย่าง เช่น 
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การมี เสรีภาพนั้น  เป็นของที่ ดีอย่ างยิ่ ง  แต่ เมื่ อจะใช้  จ า เป็นต้องใช้ด้ วยความระมัดระวั ง  และ                       
ความรับผิดชอบ มิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกัน ทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ
และความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วย 
พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... (4) 
(พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 9 กรกฎาคม 2514) 

 

คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวม                        
ที่ส าคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะท างานส าคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริง
ได้ส าเร็จ 
พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... (9) 
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12 กรกฎาคม 2522)  

 

สามั คคี  คื อการ เป็ นแก่บ้ าน เมือ ง  และช่ วยกันทุกวิ ธีทาง  เ พ่ือที่ จ ะสร้ า ง บ้ าน เมือ ง ให้ เ ข้มแข็ ง                              
ด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแย่งตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม
นั้นคือความมั่นคงของบ้านเมือง 
พระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... (19) 
(ในพิธีประดับยศนายต ารวจชั้นนายพล 15 มกราคม 2519) 
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ใบความรู้ 
ตัวอย่าง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่างๆ 

 
 

 
 

๑.๑ นายสุจริต ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในวัน
ดังกล่าว นายรวย นายก อบต. ได้มอบงาช้างจ านวนหนึ่งคู่ให้แก่ นายสุจริต เพ่ือเป็นของที่ระลึก นายสุจริตได้
มอบงานช้างดังกล่าวให้หน่วยงานต้นสังกัด ตรวจสอบมูลค่าพร้อมทั้งด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและ
กฎหมาย แต่ต่อมา นายสุจริต พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สมควรรับงาช้างดังกล่าวไว้ จึงเร่งให้หน่วยงานต้นสังกัด
คืนงาช้างให้แก่นายรวย  
 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
มาตรา 103 ประกอบประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ข้อ 7 ประกอบข้อ 5 (2) ได้ก าหนดว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด 
ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนที่มิใช่ญาติซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท แล้วประสงค์จะรับ
ทรัพย์สินนั้นไว้เป็นสิทธิของตน จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินนั้นต่อผู้บังคับบัญชา 
หรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธาน
วุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในทันทีที่สามารถกระท าได้ เพ่ือให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความ
จ าเป็นความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น รับทรัพย์สินนั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 
 เมื่อข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ปรากฏว่า เมื่อนายสุจริต ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ได้รับงาช้างแล้ว ได้ส่งให้
หน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบมูลค่าพร้อมทั้งด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย แต่ต่อมานายสุจริต 
พิจารณาเห็นว่า ไม่สมควรรับงาช้างดังกล่าวไว้ จึงส่งคืนให้นายรวยไป โดยใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ
ระเบียบแนวทางปฏิบัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือความรอบคอบ และส่งคืนงาช้าง แก่นายรวยภายใน 3 วัน                             
จากข้อเท็จจริง จึงฟังได้ว่านายสุจริตมิได้มีเจตนาหรือมีความประสงค์ที่จะรับงาช้างนั้นไว้เป็นสิทธิของตน 
แต่อย่างใด 
 ๑.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เพ่ือช่วยให้บริษัทเอกชนราย
นั้น ชนะการประมูลรับงานโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ 
 ๑.๓ การที่บริษัทแห่งหนึ่งให้ของขวัญเป็นทองค ามูลค่ามากกว่า 10 บาท แก่เจ้าหน้าที่ในปีที่ผ่านมา 
และปีนี้เจ้าหน้าที่เร่งรัดคืนภาษีให้กับบริษัทนั้นเป็นกรณีพิเศษ โดยลัดคิวให้ก่อนบริษัทอ่ืน ๆ เพราะคาดว่าจะ
ได้รับของขวัญอีก 
 ๑.๔ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไปเป็นคณะกรรมการของบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจและได้รับความ
บันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ จากบริษัทเหล่านั้น ซึ่งมีผลต่อ การให้ค าวินิจฉัยหรือข้อเสนอแนะที่เป็นธรรมหรือ
เป็นไปในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ ต่อบริษัทผู้ให้นั้น ๆ 
 ๑.๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับชุดไม้กอล์ฟจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เมื่อต้องท างานที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทเอกชนแห่งนั้น ก็ช่วยเหลือให้บริษัทนั้นได้รับสัมปทาน เนื่องจากรู้สึกว่าควรตอบแทนที่เคยได้รับของขวัญมา 
 

1. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ 
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 ๒.๑ นิติกร ฝ่ายกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ส านักงานสรรพากรจังหวัดในส่วนภูมิภาคหา
รายได้พิเศษโดยการเป็นตัวแทนขายประกันชีวิตของบริษัทเอกชน ได้อาศัยโอกาสที่ตนปฏิบัติหน้าที่ เร่งรัดภาษี
อากรค้างผู้ประกอบการรายหนึ่งหาประโยชน์ให้แก่ตนเองด้วยการขายประกันชีวิตให้แก่หุ้นส่วนผู้จัดการของ
ผู้ประกอบการดังกล่าว รวมทั้งพนักงานของผู้ประกอบการนั้นอีกหลายคน ในขณะที่ตนก าลังด าเนินการเร่งรัด
ภาษีอากรค้าง พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเป็นการอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่
ตนเอง เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ตามมาตรา 83 (3) ประกอบมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 ๒.๒ การที่เจ้าหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท าสัญญาให้หน่วยงานต้นสังกัดซื้อคอมพิวเตอร์
ส านักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง หรือบริษัทท่ีตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ 
 ๒.๓ ผู้บริหารหน่วยงานท าสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัท ซึ่งเป็นของเจ้าหน้าที่หรือ
บริษัทที่ผู้บริหารมีหุ้นส่วนอยู่ 
 ๒.๔ การที่ผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษา หรือเป็นผู้ท าบัญชีให้กับบริษัทที่ต้อง
ถูกตรวจสอบ 
 ๒.๕ ภรรยาอดีตนายกรัฐมนตรี ประมูลซื้อที่ดินย่านถนนรัชดาภิเษกใกล้กับศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย จากกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในการก าดูแลของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย กระทรวงการคลัง โดยอดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งในขณะนั้นด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีในฐานะเจ้าพนักงาน                             
มีหน้าที่ดูแลกิจการของกองทุนฯ ได้ลงนามยินยอมในฐานะคู่สมรสให้ภรรยาประมูลซื้อที่ดินและท าสัญญาซื้อ
ขายที่ดิน ส่งผลให้เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาซื้อที่ดินโฉนดแปลงดังกล่าว อันเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย มีความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 100 (1) 
 

 
 ๓.๑ อดีตผู้อ านวยการโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเพ่ิงเกษียณอายุราชการไปท างานเป็นที่ปรึกษาในบริษัท
ผลิตหรือขายยา โดยใช้อิทธิพลจากที่เคยด ารงต าแหน่งในโรงพยาบาลดังกล่าว ให้โรงพยาบาลซื้อยาจากบริษัท
ที่ตนเองเป็นที่ปรึกษาอยู่ พฤติการณ์เช่นนี้มีมูลความผิดทั้งทางวินัยและทางอาญาฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อื่นเชื่อว่าตนมีต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มี
ต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123 
 ๓.๒ การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรด้านเวชภัณฑ์และสุขภาพออกจากราชการไปท างานใน
บริษัทผลิตหรือขายยา 
 ๓.๓ การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกษียณแล้วใช้อิทธิพลที่เคยด ารงต าแหน่งใน
หน่วยงานรัฐ รับเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนที่ตนเคยติดต่อประสานงาน โดยอ้างว่าจะได้ติดต่อกับหน่วยงาน
รัฐได้อย่างราบรื่น 

2. การท าธุรกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญา 

3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ 
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 ๓.๔ การว่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณมาท างานในต าแหน่งเดิมที่หน่วยงานเดิมโดยไม่คุ้มค่ากับภารกิจ                     
ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 ๔.๑ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี 6 ส านักงานสรรพากรจังหวัดในส่วนภูมิภาค ได้จัดตั้งบริษัทรับจ้างท า
บัญชีและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับภาษีและมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยรับจ้างท าบัญชีและยื่นแบบแสดง
รายการให้ผู้เสียภาษีในเขตจังหวัดที่รับราชการอยู่และจังหวัดใกล้เคียง กลับมีพฤติการณ์ช่วยเหลือผู้เสียภาษีให้
เสียภาษีน้อยกว่าความเป็นจริง และรับเงินค่าภาษีอากรจากผู้เสียภาษีบางรายแล้ว มิได้น าไปยื่นแบบแสดง
รายการช าระภาษีให้ พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับกรมสรรพากรว่าด้วย
จรรยาข้าราชการ กรมสรรพากร พ.ศ. 2559 ข้อ 9 (7) (8) และอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน หา
ประโยชน์ให้แก่ตนเอง เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามมาตรา 83 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 อีกทั้งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่
ทางราชการโดยร้ายแรง และปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต และยังกระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 
อย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85 (1) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 ๔.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยต าแหน่งหน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ เพ่ือให้
บริษัทเอกชนที่ว่าจ้างนั้นมีความน่าเชื่อถือมากกว่าบริษัทคู่แข่ง 
 ๔.๓ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ท างานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับ
งานพิเศษอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานตามกฎหมาย 
 

 
 ๕.๑ นายช่าง 5 แผนกชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ได้น าข้อมูลเลข
หมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470 MHZ และระบบปลดล็อคไปขายให้แก่ผู้อ่ืน จ านวน 40 หมายเลข เพ่ือน าไป
ปรับจูนเข้ากับโทรศัพท์ เคลื่อนที่ที่น าไปใช้รับจ้างให้บริการโทรศัพท์แก่บุคคลทั่วไป คณะกรรมการ ป.ป.ช.  มีมติ              
ชี้มูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 และ มาตรา 164 และมีความผิดวินัย 
ข้อบังคับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. 2536 ข้อ 44 และ 46 

๕.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน จึงบอกให้ญาติพ่ีน้องไปซื้อที่ดิน
บริเวณโครงการดังกล่าว เพ่ือขายให้กับราชการในราคาที่สูงขึ้น 
 ๕.๓ การที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงข่ายโทรคมนาคมทราบมาตรฐาน (Spec) วัสดุ
อุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการวางโครงข่ายโทรคมนาคม แล้วแจ้งข้อมูลให้กับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จัก เพ่ือให้ได้เปรียบใน                     
การประมูล 
 

 
 ๖.๑ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ใช้อ านาจหน้าที่โดยทุจริต ด้วยการสั่งให้เจ้าหน้าที่น าเก้าอ้ีพร้อมผ้า
ปลอกคุมเก้าอ้ี เครื่องถ่ายวิดีโอ เครื่องเล่นวิดีโอ กล้องถ่ายรูป และผ้าเต็นท์ น าไปใช้ในงานมงคลสมรสของ

4. การท างานพิเศษ   

5. การรู้ข้อมูลภายใน   

6. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
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บุตรสาว รวมทั้งรถยนต์ รถตู้ส่วนกลาง เพ่ือใช้รับส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี และขนย้ายอุปกรณ์ทั้งที่บ้านพักและ 
งานฉลองมงคลสมรสที่โรงแรม ซึ่งล้วนเป็นทรัพย์สินของทางราชการการกระท าของจ าเลยนับเป็นการใช้อ านาจ
โดยทุจริต เพ่ือประโยชน์ส่วนตนอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ชี้มูลความผิดวินัยและอาญา 
ต่อมาเรื่องเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาล ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์แล้วเห็นว่าการกระท าของจ าเลย   
เป็นการทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อท าจัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อ านาจใน
ต าแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐและเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 151 และ 157 จึงพิพากษาให้จ าคุก 5 ปี และปรับ 20,000 บาท  ค าให้การรับสารภาพ   เป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณาคดี ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจ าคุกจ าเลยไว้ 2 ปี 6 เดือนและปรับ 10,000 บาท 
 ๖.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มีหน้าที่ขับรถยนต์ของส่วนราชการ น าน้ ามัน ในรถยนต์ไปขาย และน า
เงินมาไว้ใช้จ่ายส่วนตัวท าให้ส่วนราชการต้องเสียงบประมาณ เพ่ือซื้อน้ ามันรถมากกว่าที่ควรจะเป็นพฤติกรรม
ดังกล่าวถือเป็นการทุจริต เบียดบังผลประโยชน์ของส่วนรวมเพ่ือประโยชน์ของตนเอง และมีความผิดฐานลัก
ทรัพย์ 
 ๖.๓ การที่เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้มีอ านาจอนุมัติให้ใช้รถราชการหรือการเบิกจ่าย ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
น ารถยนต์ของส่วนราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว 
 

 
 ๗.๑ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่งร่วมกับพวก แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคนเดินใหม่ ในต าบลที่ตนมีฐานเสียงโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ และตรวจ
รับงานทั้งที่ไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการที่ก าหนด รวมทั้งเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จได้ติดป้ายชื่อของตนและพวก               
การกระท าดังกล่าวมีมูลเป็นการกระท าการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือ
ละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ มีมูลความผิดทั้งทางวินัยอย่างร้ายแรงและทาง
อาญา คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ผู้มีอ านาจ  แต่งตั้ง
ถอดถอน และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 
 ๗.๒ การที่นักการเมืองในจังหวัด ขอเพ่ิมงบประมาณเพ่ือน าโครงการตัดถนน สร้างสะพานลงใน
จังหวัด โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของตนเองเป็นชื่อสะพาน 
 ๗.๓ การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง 
 

 
 

พนักงานสอบสวนละเว้นไม่น าบันทึกการจับกุมที่เจ้าหน้าที่ต ารวจชุดจับกุม  ท าขึ้นในวันเกิดเหตุ
รวมเข้าส านวน แต่กลับเปลี่ยนบันทึกและแก้ไขข้อหาในบันทึก  การจับกุม เพ่ือช่วยเหลือผู้ต้องหาซึ่งเป็นญาติ
ของตนให้รับโทษน้อยลง คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมูลความผิดทางอาญาและทางวินัยอย่างร้ายแรง 

 
 

 

7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง 

8. การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติ 
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 ๙.๑ เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่ในฐานะผู้บริหาร เข้าแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่                    
ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยระเบียบ และกฎหมายหรือฝ่าฝืนจริยธรรม  
 ๙.๒ นายเอ เป็นหัวหน้าส่วนราชการแห่งหนึ่งในจังหวัด รู้จักสนิทสนมกับ นายบี หัวหน้าส่วนราชการ
อีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเดียวกัน นายเอ จึงใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวฝากลูกชาย คือ นายซี เข้ ารับราชการภายใต้
สังกัดของนายบี 
 
 

 
 
 ๑๐.๑ การเดินทางไปราชการต่างจังหวัดโดยไม่ค านึงถึงจ านวนคน จ านวนงาน และจ านวนวันอย่าง
เหมาะสม อาทิ เดินทางไปราชการจ านวน 10 วัน แต่ใช้เวลาในการท างานจริงเพียง 6 วัน โดยอีก 4 วัน                                      
เป็นการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ 
 ๑๐.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ใช้เวลาในราชการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เนื่องจากต้องการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ เพราะสามารถเบิกเงินงบประมาณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 
 ๑๐.๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยมิได้อยู่ปฏิบัติงานในช่วงเวลานั้น
อย่างแท้จริง แต่กลับใช้เวลาดังกล่าวปฏิบัติกิจธุระส่วนตัว 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจา้หน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น 

10. การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมประเภทอืน่ๆ 
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ใบงาน 
เรื่อง ช่วยกันยกตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม  

ค าชี้แจง นักเรียนยกตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
 

 
รูปแบบการขัดกันระหว่างประโยชน์                      
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

ตัวอย่าง 

การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ 

 

การท าธุรกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญา 

 
 
 
 

การใช้ทรัพย์สินของราชการ                                  
เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

 
 
 
 

การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์                     
แก่เครือญาติ 

 
 
 
 
 
 

การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหน้าที่
สาธารณะหรือหลังเกษียณ 

 
 
 
 
 
 

การท างานพิเศษ 
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รูปแบบการขัดกันระหว่างประโยชน์                      
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

ตัวอย่าง 

การรู้ข้อมูลภายใน 
 

 

การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้ง           
เพื่อประโยชน์ในทางการเมือง 

 
 
 
 

การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจ                   
ของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน 

 
 
 
 

การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวมประเภทอ่ืนๆ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 

ที ่
 

   พฤติกรรม 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความ
คิดเห็น 

การตอบ 
ค าถาม 

การยอมรับ 
ฟังคนอ่ืน 

ท างาน 
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย หมายเหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
 

ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบตรง
เวลา 

ดี = 3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 
ปรับปรุง = 1 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 
 
 
                    ลงชื่อ……………………………….ผู้สังเกต 

     (……………………………….) 
      …………/…………/……….. 
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แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 

กลุ่ม ........................................................................ .................................. 
สมาชิกในกลุ่ม  1. ......................................................................  
   2. ...................................................................... 
   3. ......................................................................  
   4. ...................................................................... 
   5. ......................................................................  
   6. ...................................................................... 
 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

3 2 1 

1. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    
2. มีความกระตือรือร้นในการท างาน    
3. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย    
4. มีขั้นตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ    
5. ใช้เวลาในการท างานอย่างเหมาะสม    

รวม  
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  
 พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า  ให้  3  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นบางครั้ง  ให้  2  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าน้อยครั้ง  ให้  1  คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
13-15 ดี 
8-12 ปานกลาง 
5-7 ปรับปรุง 
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แบบประเมินใบงาน 
 

เรื่อง .......................................................................... ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  …….. 
วันที่.....................เดือน........................................................พ.ศ. ................................ .. 

 

 
 
ที ่

ประเด็นคะแนน 
 
 

ชื่อ - สกุล 

 
ความตั้งใจ
ปฏิบัติงาน 

 
ความ
ถูกต้อง 

เสร็จตาม
ก าหนด 

 
รวม 
๑๕ 

คะแนน 

 
ระดับ

คุณภาพ 
๕ ๕ ๕ 

๑       

๒       
๓       

๔       
๕       

๖       
๗       

๘       
๙       

๑๐       
 
 
 
เกณฑ์การประเมินและระดับคุณภาพ 
 คะแนน ๑๓ - ๑๕ คะแนน หมายถึง  ดีมาก 
 คะแนน ๙ – ๑๒   คะแนน หมายถึง  ดี 
 คะแนน ๕ – ๘     คะแนน หมายถึง  พอใช้ 
 คะแนน ๑ – ๔  คะแนน  หมายถึง  ปรับปรุง 

 จ านวนคนที่ผ่านระดับคุณภาพ......................คน   ร้อยละ............... 
 จ านวนคนที่ไม่ผ่านระดับคุณภาพ..................คน   ร้อยละ............... 
 

       ลงชื่อ.................................... ผู้ประเมิน 
               (...................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วย การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน และรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน(ชุมชน สังคม)      
เวลา ๒ ชัว่โมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  

๑.๑  มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม 

๑.๒  ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

๑.๓  สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับส่วนรวมได้ 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  

๒.๑  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 

๒.๒  สามารถคิดแยกแยะและยกตัวอย่างเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและรูปแบบของผลประโยชน์
ทับซ้อน 

๒.๓  ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

๓. สาระการเรียนรู้ 

3.1 ความรู้ 

   ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือ ผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รัฐไปขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งท าให้ตัดสินใจได้ยากในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด                     
ความเป็นธรรมและปราศจากอคต ิ

1) รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งออกเป็น 7 รูปแบบ ได้แก่ 

      1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits)  

2. การท าธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts)  

3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment)  

4. การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)  

5. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside information)  

  6. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using 
your employer’s property for private advantage) 

 7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling)  

2) แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. การก าหนดคุณสมบัติที่พึงประสงค์หรือคุณสมบัติต้องห้าม (Qualification and 
disqualification from office)  
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 2. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน หนี้สิน และธุรกิจของครอบครัวให้สาธารณะทราบ
(Disclosure of personal interests) 

(3) การก าหนดข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of conduct)  

(4) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท างานหลังพ้นต าแหน่งในหน้าที่ทางราชการ (Post-office employment 
restriction) 

 3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด) 

  1) ความสามารถในการคิด 

   1. ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

   2. ทักษะกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ 

2) ความสามารถในการสื่อสาร  

 (อ่าน ฟัง พูด เขียน) 

๓) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

      (การสังเกต การระบุ จ าแนก วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป) 

3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ / ค่านิยม   

๑) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  

๒) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 

๓) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

๔) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอายเกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๔.กิจกรรมการเรียนรู้  

4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  

กิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน ๒ ชั่วโมง 

ชั่วโมงท่ี ๑ 

ขั้นน า 

๑. ชมคลิปวีดีโอ โตไปไม่โกง ตอน ผู้ตัดสิน โดยมีที่มาของคลิปวีดีโอ คือ
https://www.youtube.com/watch?v=4A7xpbbjm9Q 

๒. สนทนาอภิปราย เกี่ยวกับคลิปวีดีโอ โตไปไม่โกง ตอน ผู้ตัดสิน โดยครูพยายามเชื่อมโยงให้เห็นถึง
ประเด็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน จากเหตุการณ์ในคลิปวีดีโอ  

ขั้นสอน 

๓. ชมคลิปวีดีโอ รู้ทันกันโกง ตอน ผลประโยชน์ทับซ้อน conflict of interest 
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           โดยที่มาของคลิปวีดีโอ คือ  https://www.youtube.com/watch?v=34Ixr18MPOs 

๔. สนทนาอภิปราย เกี่ยวกับคลิปวีดีโอ รู้ทันกันโกง ตอน ผลประโยชน์ทับซ้อน conflict of interest                         
โดยครูพยายามชี้ให้เห็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน 

๕. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ ๔ – ๕ คน  

๖. แจกใบความรู้ เรื่อง ตารางสรุปตัวอย่างโอกาสที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ 

และเจ้าหน้าที่ของรัฐกลุ่มต่างๆ ให้นักเรียนศึกษา 

๗. แจกกระดาษชาร์ตให้แต่ละกลุ่มสรุปผังมโนทัศน์โอกาสที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ 

และเจ้าหน้าที่ของรัฐกลุ่มต่างๆ ได้แก่ นักการเมือง ข้าราชการประจ าและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้าราชการ
ท้องถิ่น 

          และประชาชน 

๘. ตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มน าเสนอ 

๙. สนทนา อภิปราย สรุป โอกาสที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐกลุ่มต่างๆ 
ร่วมกัน 

ชั่วโมงที่ ๒ 

๑๐. สนทนา อภิปราย ความรู้เดิม เกี่ยวกับประเด็นของผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑๑. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ ๔ – ๕ คน  

๑๒.แจกใบความรู้ เรื่อง ตัวอย่างพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบเห็นบ่อย ให้แต่ละกลุ่มศึกษา 

๑๓. แจกกระดาษชาร์ต โดยให้แต่ละกลุ่มร่วมคิด ร่วมหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์           
ทับซ้อน 

๑๔. แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน 

ขั้นสรุป 

๑๕. ร่วมกัน สนทนา อภิปราย สรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑) คลิปวีดีโอ โตไปไม่โกง ตอน ผู้ตัดสิน โดยมีที่มาของคลิปวีดีโอ คือ 

https://www.youtube.com/watch?v=4A7xpbbjm9Q 

๒) คลิปวีดีโอ รู้ทันกันโกง ตอน ผลประโยชน์ทับซ้อน conflict of interest 

๑๖. โดยที่มาของคลิปวีดีโอ คือ  https://www.youtube.com/watch?v=34Ixr18MPOs 

๑๗. ใบความรู้ เรื่อง ตารางสรุปตัวอย่างโอกาสที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ 

https://www.youtube.com/watch?v=34Ixr18MPOs
https://www.youtube.com/watch?v=4A7xpbbjm9Q
https://www.youtube.com/watch?v=34Ixr18MPOs
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และเจ้าหน้าที่ของรัฐกลุ่มต่างๆ 

     ๔)  ใบความรู้ เรื่อง ตัวอย่างพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบเห็นบ่อย  

       ๕) กระดาษชาร์ต                          

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 

5.1 วิธีการประเมิน 

๑) สังเกตพฤติกรรมการท างานของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

๒) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

๓) ผังมโนทัศน์ 

๔) การน าเสนอผลงาน   

๕.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

๑) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของนักเรียนเป็นรายบุคคล      

๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

๓) แบบประเมินชิ้นงาน 

          ๔) แบบการประเมินผลการน าเสนอผลงาน   

๖. บันทึกหลังสอน 

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

........................................................................ ......................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

(.................................................) 

ภาคผนวก 
           ๑) ใบความรู้ เรื่อง ตารางสรุปตัวอย่างโอกาสที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐกลุ่มต่างๆ 

 ๒) ใบความรู้ เรื่อง ตัวอย่างพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบเห็นบ่อย  
           ๓) แบบประเมินชิ้นงาน 

๔) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของนักเรียนเป็นรายบุคคล     
          ๕) แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
          ๖) แบบการประเมินผลการน าเสนอผลงาน   
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ใบความรู้ 
เรื่อง ตารางสรุปตัวอย่างโอกาสที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ 

และเจ้าหน้าที่ของรัฐกลุ่มต่างๆ 
 

กลุ่มอาชีพ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
      1. 
นักการเมือง 

 การรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพ่ือแต่งตั้ง หรือเลื่อนต าแหน่งข้าราชการขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูง 
 การใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือให้บริษัทของตนหรือของพรรคพวกได้รับงาน/ การจ้างเหมาจากรัฐ 
 การใช้ข้อมูลของทางราชการเพ่ือแสวงหาประโยชน์ 
 การแต่งตั้งคนสนิท/พวกพ้องของตนเป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กร    

อิสระที่ท าหน้าที่ในการก ากับดูแล (Regulators) สัญญาหรือสัมปทานของรัฐ 
 การใช้ต าแหน่งหน้าที่เลือกผลักดันโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ญาติ/พวกพ้อง 

      2. 
ข้าราชการ
ประจ าและ
เจ้าหน้าที่
ของรัฐ 

 

ทั่วไป 

 การน าข้อมูลลับ/ข้อมูลภายในมาใช้หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
 หัวหน้าหน่วยงานซึ่งครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแต่งตั้งให้ญาติ/ คนสนิท/คนที่มี

ความสัมพันธ์ฉันญาติขึ้นเป็นผู้อ านวยการกองพัสดุ 
 การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานที่ตนมีอ านาจ 
 การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 การรับงานนอกหรือการท าธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน 
 การท างานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม 
 การน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว และในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ ามัน 
 การน าบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว 

กลุ่มวิชาชีพท่ีเกี่ยวกับการตรวจสอบ ประเมินราคา และการจัดซื้อจัดจ้าง 

 การหาผลประโยชน์จากความไม่รู้ในระเบียบและข้อมูลของทางราชการของประชาชนโดยเรียกรับเงิน
และอ้างว่าจะสามารถช่วยให้สามารถเสียค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขายที่ดินในราคาที่ถูก
กว่าได้ ผู้บริหารสถาบันการเงินหวังก้าวหน้าในอาชีพจึงได้ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือแก่
นักการเมืองในการกู้เงินในวงเงินสูงในรูปแบบการประเมินราคาหลักทรัพย์  ค้ าประกันให้สูงเกินกว่า
ความเป็นจริง 

 ผู้บริหารสถาบันการเงินใช้อ านาจหน้าที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอขายที่ดินหรือบ้านพร้อมที่ดิน                         
ในโครงการของตนให้แก่ลูกค้าของสถาบันการเงิน เพ่ือแลกกับความสะดวกในการท าธุรกิจกับสถาบัน
การเงิน 

 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีอากรได้เปิดส านักงานบัญชีเพ่ือท าบัญชีและรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จ ากัด 
ซึ่งในเวลาปฏิบัติงานก็จะเลือกให้บริการเฉพาะรายที่ตนเองได้รับประโยชน์จากผู้เสียภาษีเท่านั้น 

 การก าหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทของตนหรือของพวกพ้อง
ได้เปรียบหรือชนะในการประมูล 

 การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูลหรือการจ้าง
เหมารวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า หรือพ้นก าหนด                   
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กลุ่มอาชีพ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
การยื่นใบเสนอราคา เป็นต้น 

กลุ่มวิชาชีพอิสระ 

 การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจ า 
 การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้กับญาติแล้วน ายาไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว 
 การรับประโยชน์จากระบบการล็อคบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยผู้มี

หน้าที่ดูแลบัตรคิวจะล็อคไว้มากกว่าที่หน่วยงานก าหนดและไปเรียกรับประโยชน์จากบัตรคิวที่ล็อคไว้
เกินเหล่านั้นจากผู้รับบริการที่ต้องการลัดคิว 

กลุ่มวิชาชีพท่ีเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม 

 การเรียกรับผลประโยชน์จากการอนุญาตให้คืนของกลาง เป็นต้น 

กลุ่มวิชาชีพวิชาการ 

 คณะกรรมการตรวจรับผลงานท าหน้าที่เสมือนเป็นนายหน้าให้แก่บริษัทที่ปรึกษา โดยรับรายงานผล
การศึกษามาพิจารณาก่อนและแก้ไขในประเด็นที่คาดว่าอาจถูกคณะกรรมการคนอ่ืนท้วงติง รวมถึง
การเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาของกรรมการคนอ่ืน 

3. 
ข้าราชการ
ท้องถิ่น 

3.1 การเข้ามาด าเนินธุรกิจและเป็นคู่สัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นมาด าเนินธุรกิจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิก 
 ญาติ/ภรรยา (อาจไม่ได้จดทะเบียน) ของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นคู่สัญญาหรือรับเหมางานกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะผู้รับมอบอ านาจจากบริษัท  ห้างร้าน                    

ในการยื่นซองประกวดราคา 
 สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นบุคคลร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยในฐานะตัวแทนบริษัทห้างร้าน ในกรณีงาน

จ้างเหมามีปัญหา 
 ผู้บริหารสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นหาประโยชน์ส่วนตัวจากการเก็งก าไรจากราคาที่ดิน ทั้งในรูปของการใช้

ข้อมูลภายในไปซื้อ ที่ดินไว้ก่อน หรืออาจเป็นในรูปแบบที่ก าหนดที่ตั้งโครงการในพ้ืนที่ที่ตนเองมีที่ดิน
อยู่เพื่อขายที่ดินของตนเองในราคาท่ีสูง 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัทซึ่งเป็นของสมาชิกของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเอง 

 นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีขายสินค้าหรือบริการของบริษัทตนเองให้กับเทศบาล 
3.2 การใช้งบประมาณหลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตนและเพื่อหาเสียง 
 การจัดสรรงบประมาณหรือโครงการเข้าไปในพ้ืนที่ของตนเอง 
 การใช้งบประมาณราชการท าโครงการพร้อมเขียนป้ายและชื่อของผู้ของบประมาณ  ประกาศให้

ชาวบ้านทราบเพื่อเป็นการหาเสียง 
 การที่สมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีบทบาทในการอนุมัติและตรวจสอบการใช้งบประมาณของฝ่ายบริหาร

กลับไปมีส่วนในการใช้งบประมาณส่งผลต่อการท าหน้าที่ในการตรวจสอบและใช้วิจารณญาณใน                       
การตัดสินใจอนุมัติเอนเอียงจากความถูกต้องและประโยชน์สาธารณะ  เนื่องจากต้องการงบที่เหลือ
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กลุ่มอาชีพ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
จากการแปรญัตติไปด าเนินการในเขตพ้ืนที่ของตน 

 
4. ประชาชน 

 
การเสนอให้ค่าน้ าร้อนน้ าชาให้แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือแลกกับการลัดคิวรับบริการ 
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ใบความรู้ 
เรื่อง ตัวอย่างพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบเห็นบ่อย 

1.การน าทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของหน่วยงานติดต่อธุระส่วน
ตัวน ารถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว เป็นต้น 

2.การใช้อ านาจหน้าที่ช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าท างาน 
3.การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพ่ือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบ

มาตรฐาน (spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพ่ือให้ได้เปรียบในการ
ประมูล 

4.การรับงานนอกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของตน เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยต าแหน่ง
หน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการให้บริษัทเอกชน เจ้าหน้าที่รัฐน าเวลาราชการไปท างานส่วนตัว 

5.การน าบุคคลากรของหน่วยงานมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
6.การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอ้ือ

ประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอ่ืน 
7.การเข้าท างานหลังออกจากงานเดิมโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากที่เคยด ารง

ต าแหน่งมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง เช่น เคยท างานเป็นผู้บริหารหน่วยงานก ากับ
ดูแลกิจการโทรคมนาคม แล้วไปท างานในบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์ 

8.การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย  
9.การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
10.การให้ของขวัญหรือของก านัลเพ่ือหวังความก้าวหน้า หรือหวังผลประโยชน์ที่มิชอบ 
11.การซื้อขายต าแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอ่ืนเพ่ือให้ได้มาซึ่ง

การเลื่อนระดับ ต าแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ 
12.การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
13.การเรียกร้องผลตอบแทนจากการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่เพ่ือส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่าย

หนึ่งโดยไม่เป็นธรรม 
14.การที่มีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้ามีส่วนได้เสียเพ่ือประโยชน์ของ

ตนเอง หรือผู้อื่น 
15.การใช้ต าแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้

อ านาจหน้าที่ท าให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างท าสัญญาซื้อ
อุปกรณ์ส านักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง  
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 

ที ่
 

   พฤติกรรม 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความ
คิดเห็น 

การตอบ 
ค าถาม 

การยอมรับ 
ฟังคนอ่ืน 

ท างาน 
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย หมายเหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
 

ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบตรง
เวลา 

ดี = 3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 
ปรับปรุง = 1 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 
 
 
                    ลงชื่อ……………………………….ผู้สังเกต 

     (……………………………….) 
      …………/…………/……….. 
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แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 

กลุ่ม ..........................................................................................................  
สมาชิกในกลุ่ม  1. ......................................................................  
   2. ...................................................................... 
   3. ......................................................................  
   4. ...................................................................... 
   5. ......................................................................  
   6. ...................................................................... 
 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

3 2 1 

1. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    
2. มีความกระตือรือร้นในการท างาน    
3. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย    
4. มีขั้นตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ    
5. ใช้เวลาในการท างานอย่างเหมาะสม    

รวม  
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  
 พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า  ให้  3  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นบางครั้ง  ให้  2  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าน้อยครั้ง  ให้  1  คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
13-15 ดี 
8-12 ปานกลาง 
5-7 ปรับปรุง 
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แบบการประเมินผลการน าเสนอผลงาน   
เรื่อง  ………………………………………………………………………. 

วิชา…………………………………………………….…………….ชั้น………………. 
ชื่อ/กลุ่ม……………………………………………………….………………………………………………….. 

 

ที ่ รายการประเมิน 
ผู้ประเมิน รวม 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ตนเอง เพื่อน ครู 
1 เนื้อหา  (  4  คะแนน ) 

1. เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ 
2. เนื้อหาถูกต้อง 
3. เนื้อหาต่อเนื่อง 
4. มีการค้นคว้าเพิ่มเติม 

    คะแนน 4  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 3  : มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน 2  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 1  :  มี 1 ข้อ  ขาด 3  ข้อ 

2 กระบวนการท างาน(2คะแนน ) 
1. มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 
2. การปฏิบัติตามแผน 
3. ติดตามประเมินผล 
4. การปรับปรุงพัฒนางาน 

    คะแนน 2:  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1  : มี ไม่ครบ 4 ข้อ 
คะแนน 0  :  ไม่ปรากฏกระบวน 
                  การท างานที่ชัดเจน 

3 การน าเสนอ  (  2 คะแนน ) 
1.  การใช้ส านวนภาษาดีถูกต้อง 
2. การสะกดค าและไวยากรณ์

ถูกต้อง 
3. รูปแบบน่าสนใจ 
4.  ความสวยงาม 

    คะแนน 2  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน 1  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 0.5  : มี 1 ข้อขาด 3  ข้อ 

4 คุณธรรม  ( 2 คะแนน ) 
1. ตรงต่อเวลา 
2. ซื่อสัตย์ 
3. ความกระตือรือร้น 
4. ความมีน้ าใจ 

    คะแนน 2  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน1  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 0.5  :มี 1 ข้อ ขาด 3  ข้อ 

รวม  คะแนนเต็ม  10 คะแนน 
เฉลี่ย  

 
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  ตนเอง   
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  เพ่ือน   
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  ครู   
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แบบประเมินชิ้นงาน 

ชื่อ - นามสกุล .................................................................................. ชั้น …………………........ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ................................ กิจกรรม ……………….………………...................... 
 
ค าชี้แจง : ให้ผู้ประเมินขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน  

ประเด็นที่ประเมิน 
ผู้ประเมิน 

ตนเอง เพื่อน ครู 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1. ตรงจุดประสงค์ที่ก าหนด             
2. มีความถูกต้องสมบูรณ์             
3. มีความคิดสร้างสรรค์             
4. มีความเป็นระเบียบ             

รวม    
รวมทุกรายการ  

เฉลี่ย  
 
 
 
 
ผู้ประเมิน ........................................................... (ตนเอง)            
ผู้ประเมิน .......................................................... (เพ่ือน) 
 ผู้ประเมิน ................................................................ (ครู) 
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เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน 

ประเด็นที่ประเมิน 
คะแนน 

4 3 2 1 
1.  ผลงานตรงกับ

จุดประสงค์ที่ก าหนด 
ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์  
ทุกประเด็น 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์   
เป็นส่วนใหญ่ 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์
บางประเด็น 

ผลงานไม่
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ 

2. ผลงานมีความถูกต้อง
สมบูรณ์ 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
ครบถ้วน 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่ 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้องเป็น
บางประเด็น 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานไม่ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่ 

3. ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค์ 

ผลงานแสดงออก
ถึงความคิด
สร้างสรรค์   
แปลกใหม่     
และเป็นระบบ 

ผลงานมีแนวคิด
แปลกใหม่แต่ยัง
ไม่เป็นระบบ 

ผลงานมีความ
น่าสนใจ แต่ยัง ไม่
มีแนวคิดแปลก
ใหม่ 

ผลงานไม่แสดง
แนวคิดใหม่ 

4. ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ 

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบแสดงออก
ถึงความประณีต 

ผลงานส่วนใหญ่มี
ความเป็น
ระเบียบแต่ยังมี
ข้อบกพร่อง
เล็กน้อย 

ผลงานมีความ
เป็นระเบียบแต่มี
ข้อบกพร่อง
บางส่วน 

ผลงานส่วนใหญ่
ไม่เป็นระเบียบ 
และมีข้อ 
บกพร่องมาก 

 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
นักเรียนได้คะแนน   13   คะแนนขึ้นไป หรือร้อยละ  80   ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
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หน่วยที่ ๒ 
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๒ ชื่อหน่วย   ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  การท าการบ้าน/ชิ้นงาน    เวลา ๑ ชัว่โมง 

๑. ผลการเรียนรู้  
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความไม่ทนและความละอายต่อการทุจริต 
๑.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทนและละอายต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

    ๒.จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 นักเรียนสามารถมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความไม่ทนและความละอายต่อการทุจริตในการ
ท าการบ้าน/ชิ้นงาน 
2.2 นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ถึงผลเสียจากการทุจริตในการท าการบ้าน/ชิ้นงาน 
2.3  นักเรียนสามารถตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

๓. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 
   ๑) ตัวอย่างความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

   ๒) ผลเสียจากการทุจริตในการไม่ท าการบ้าน/ชิ้นงานด้วยตนอง 
                      ๓) ความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
           1) ความสามารถในการคิด 

 2) ความสามารถในการสื่อสาร  
  3) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 
    - ใฝ่เรียนรู้  

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  

 ชั่วโมงที่ 1 
1) ครอู่านกรณีตัวอย่างความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ในประเทศเกาหลีใต้ ให้นักเรียนฟัง 
2) สนทนา อภิปราย ร่วมกันจากเหตุการณ์ตัวอย่างความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตใน

ประเทศเกาหลีใต้ โดยชี้ให้เห็นถึงผลเสียที่เกิดจากการทุจริต และความรับผิดชอบที่ต้องรับจากผล
ของการกระท า 

3) ชมคลิปวีดีโอ เรื่อง น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ - ตอน เกรด 4 วิชาลอก ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผน                     
การทุจริตในการสอบ  
(ที่มาของคลิปวีดิโอhttps://www.youtube.com/watch?v=Wf1XMWcU72g) 

4) สนทนา อภิปราย คลิปวีดีโอ เรื่อง น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ - ตอน เกรด 4 วิชาลอก เพื่อชี้ให้นักเรียน
ได้ เล็งเห็น และตระหนักถึงการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี โดยอาจใช้ประเด็นต่อไปนี้ 
 นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในคลิปวีดีโอ 

https://www.youtube.com/watch?v=Wf1XMWcU72g
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 นักเรียนคิดว่าสาเหตุใดบ้างที่ท าให้ลอกข้อสอบ (ครูพยายามชี้ให้เห็นว่าส่วนหนึ่งมาจาก
สาเหตุการไม่ท าการบ้าน/ชิ้นงานเอง) 

 นักเรียนคิดว่าเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างไร 
5) กิจกรรมระดมสมอง โดยให้นักเรียนช่วยกันคิดว่าผลเสียของการไม่ท าการบ้าน/ชิ้นงานเอง ส่งผล     

อย่างไรบ้าง ลงบนกระดาษชาร์ต 
6) สนทนา อภิปราย โดยครูเป็นผู้ที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดตระหนักและเห็นความส าคัญของการ

ต่อต้านและป้องกันการทุจริต โดยการเริ่มต้นจากการการบ้าน/ชิ้นงานเอง 
7) แจกใบงาน เรื่อง ไม่ท าการบ้าน/ชิ้นงานเองนั้นมีผลเสียมากกว่าผลดี 

                                                                                          
     4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

1) น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ - ตอน เกรด 4 วิชาลอก 
               https://www.youtube.com/watch?v=Wf1XMWcU72g  

๒) กรณีตัวอย่างความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ในประเทศเกาหลีใต้ 
๓) กระดาษชาร์ต 

   ๔) ใบงาน เรื่อง ไม่ท าการบ้าน/ชิ้นงานเองนั้นมีผลเสียมากกว่าผลดี 
     ๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 

5.1 วิธีการประเมิน 
๑) ใบงาน เรื่อง ไม่ท าการบ้าน/ชิ้นงานเองนั้นมีผลเสียมากกว่าผลดี 
๒) สังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

๕.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1) แบบประเมินใบงาน 
๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
 - นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป ถือว่าผ่าน 
บันทึกหลังสอน 

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

........................................................................................................................................................................ ......

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
 

 
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

(.................................................) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Wf1XMWcU72g


- 115 - 
 

 

ชื่อ ......................................................สกุล ................................................ชั้น................ เลขท่ี……. 
โรงเรียน ............................................................................ 

ใบงาน 
เรื่อง ไม่ท าการบ้าน/ชิ้นงานเองนั้นมีผลเสียมากกว่าผลดี 

 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนระบุผลดีผลเสียเกี่ยวกับการท าการบ้าน/ชิ้นงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลด ี
ท าการบ้าน/ชิ้นงานเอง 

ผลเสีย 
ไม่ท าการบ้าน/ชิ้นงานเอง 
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กรณีตัวอย่างความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ในประเทศเกาหลีใต้ 
 
เกาหลีใต้ถือเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบความส าเร็จในด้านของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่ก็ยังคงมี
ปัญหาการทุจริตเกิดข้ึนอยู่บ้าง เช่น  
                เมื่อปี พ.ศ. 2559 มีข่าวกรณีของประธานาธิบดีถูกปลดออกจากต าแหน่งเพราะเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องในการเอ้ือประโยชน์ให้พวกพ้อง โดยการถูก
กล่าวหาว่าให้เพ่ือนสนิทของครอบครัวเข้ามาแทรกแซง
การบริหารประเทศรวมถึงใช้ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ
ประธานาธิบดีแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว ผลที่เกิดขึ้นคือ
ถูกด าเนินคดีและตั้งข้อหาว่าพัวพันการทุจริตและใช้
อ านาจหน้าที่ในทางมิชอบเพ่ือเอ้ือผล ประโยชน์ให้แก่
พวกพ้อง กรณีที่เกิดขึ้นนี้ประชาชนเกาหลีใต้ได้มีการ
รวมตัวกันประท้วงกว่าพันคนเรียกร้องให้ประธานาธิบดี
คนดังกล่าวลาออกจากต าแหน่งหลังมีเหตุอ้ือฉาวทางการเมือง  
 อีกกรณีที่จะกล่าวถึงเพ่ือเป็นตัวอย่างการต่อต้านการกระท าที่ไม่ถูกต้อง คือ การที่นักศึกษาคนหนึ่งได้

เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งที่ผลคะแนนที่เรียนมานั้น
ไม่ได้สูง และการที่คุณสมบัติของนักศึกษาดังกล่าวมี
คุณสมบัติ         ไม่ตรงกับการคัดเลือกโควต้า
นักกีฬาที่ก าหนดไว้ว่าจะต้องผ่านการแข่งขันประเภท
เดี่ยว แต่นักศึกษาคนดังกล่าวผ่านการแข่งขันประเภท
ทีม เท่ากับว่าคุณสมบัติไม่ถูกต้องแต่ได้รับเข้าเรียนใน
มหาวิทยาลัยดังกล่าว การกระท าเช่นนี้จึงเป็นสาเหตุ
หนึ่ งของการน าไปสู่การประท้วง ต่อต้านจาก
นักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ซึ่ง
ทางมหาวิทยาลัย  ก็ไม่สามารถให้ค าตอบที่ชัดเจนแก่กลุ่ม 
ผู้ประท้วงได้ จนในที่สุด ประธานของมหาวิทยาลัย   
ดังกล่าวจึงลาออกจากต าแหน่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : https://teen.mthai.com/education 
/ 
119903.html 

ที่มา : http://www.bbc.com/thai/international-39227441 

https://teen.mthai.com/
http://www.bbc.com/thai/international-
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แบบประเมินใบงาน 
 

เรื่อง .......................................................................... ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  …….. 
วันที่.....................เดือน........................................................พ.ศ. ..................................  

 

 
 
ที ่

ประเด็นคะแนน 
 
 

ชื่อ - สกุล 

 
ความตั้งใจ
ปฏิบัติงาน 

 
ความ
ถูกต้อง 

เสร็จตาม
ก าหนด 

 
รวม 
๑๕ 

คะแนน 

 
ระดับ

คุณภาพ 
๕ ๕ ๕ 

๑       

๒       
๓       

๔       
๕       

๖       
๗       

๘       
๙       

๑๐       
 
 
 
เกณฑ์การประเมินและระดับคุณภาพ 
 คะแนน ๑๓ - ๑๕ คะแนน หมายถึง  ดีมาก 
 คะแนน ๙ – ๑๒   คะแนน หมายถึง  ดี 
 คะแนน ๕ – ๘     คะแนน หมายถึง  พอใช้ 
 คะแนน ๑ – ๔  คะแนน  หมายถึง  ปรับปรุง 

 จ านวนคนที่ผ่านระดับคุณภาพ......................คน   ร้อยละ............... 
 จ านวนคนที่ไม่ผ่านระดับคุณภาพ..................คน   ร้อยละ............... 
 

       ลงชื่อ.................................... ผู้ประเมิน 
               (...................................................) 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 

ที ่
 

   พฤติกรรม 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความ
คิดเห็น 

การตอบ 
ค าถาม 

การยอมรับ 
ฟังคนอ่ืน 

ท างาน 
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย หมายเหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
 

ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบตรง
เวลา 

ดี = 3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 
ปรับปรุง = 1 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 
 
 
                    ลงชื่อ……………………………….ผู้สังเกต 

     (……………………………….) 
      …………/…………/……….. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๒ ชื่อหน่วย   ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง  การท าเวร/การท าความสะอาด            เวลา ๑ ชั่วโมง 
 

๑.ผลการเรียนรู้  
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความไม่ทนและความละอายต่อการทุจริต 
๑.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทนและละอายต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 

    ๒.จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 นักเรียนสามารถมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความไม่ทนและความละอายต่อการทุจริตในการ
ท าเวร/การท าความสะอาด 
2.2 นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ถึงผลเสียจากการทุจริตในการท าเวร/การท าความสะอาด 
2.4  นักเรียนสามารถตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

 
๓. สาระการเรียนรู้ 

3.1 ความรู้ 
   ๑) ตัวอย่างความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

   ๒) ผลเสียจากการทุจริตในการไมก่ารท าเวร/การท าความสะอาด 
                      ๓) ความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
    1) ความสามารถในการคิด 

  2) ความสามารถในการสื่อสาร  
   3) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
   ๑) มีวินัย 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
    4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  

1) ครอู่านกรณีตัวอย่างความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ในประเทศเกาหลีใต้ ให้นักเรียนฟัง 
2) สนทนา อภิปราย ร่วมกันจากเหตุการณ์ตัวอย่างความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตใน

ประเทศเกาหลีใต้ โดยชี้ให้เห็นถึงผลเสียที่เกิดจากการทุจริต และความรับผิดชอบที่ต้องรับจากผล
ของ                              การกระท า 

3) ชมคลิปวีดีโอ เรื่อง ครูที่ปรึกษาท าเวรแทนนักเรียน | 22-01-59 | เช้าข่าวชัดโซเชียล | 
ThairathTV โดยมีที่มาจาก https://www.youtube.com/watch?v=nJYXPHtWzyc 

4) สนทนา อภิปราย คลิปวีดีโอ เรื่อง ครูที่ปรึกษาท าเวรแทนนักเรียน | 22-01-59 | เช้าข่าวชัดโซ
เชียล | ThairathTV เพ่ือชี้ให้นักเรียนได้ เล็งเห็น และตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของนักเรียนใน
การท าเวร/การท าความสะอาด โดยอาจใช้ประเด็นต่อไปนี้ 
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 นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในคลิปวีดีโอ 
 นักเรียนคิดว่าสาเหตุใดบ้างที่ท าให้ต้องมีการท าเวร/การท าความสะอาด (ครูพยายามชี้ให้เห็น

ว่าส่วนหนึ่งมาจากสาเหตุขาดวินัย) 
 นักเรียนคิดว่าเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างไร 
 การท าเวร/การท าความสะอาดเป็นบทบาทหน้าที่ของนักเรียน โดยครูพยายามชี้ให้เห็นว่าถ้า

เรามีการท าเวร/การท าความสะอาด ไม่หลบหนี หรือไม่เอาเปรียบเพ่ือนถือว่ามีความละอาย
ต่อการทุจริต 

5) กิจกรรมระดมสมอง โดยให้นักเรียนช่วยกันคิดว่าผลดี ผลเสีย ของการท าเวร/การท าความสะอาด                     
มีอะไรบ้าง ส่งผลอย่างไรบ้าง ลงบนกระดาษชาร์ต 

6) สนทนา อภิปราย โดยครูเป็นผู้ที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดตระหนักและเห็นความส าคัญของการท า
เวร/การท าความสะอาด ว่าเกี่ยวข้องกับการต่อต้านและป้องกันการทุจริต  

7) ให้นักเรียนแต่งค าขวัญ รณรงค์เรื่อง การท าเวร/การท าความสะอาด 
 

    4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1) คลิปวีดีโอ เรื่อง ครูที่ปรึกษาท าเวรแทนนักเรียน | 22-01-59 | เช้าข่าวชัดโซเชียล | ThairathTV 
โดยมีที่มาจาก https://www.youtube.com/watch?v=nJYXPHtWzyc 

๒) กรณีตัวอย่างความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ในประเทศบราซิล 
     ๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 

5.1 วิธีการประเมิน 
๑) การแต่งค าขวัญ 
๒) สังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

๕.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1) แบบประเมินการแต่งค าขวัญ 
๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 

๕.๓ บันทึกหลังสอน 
 ............................................................................................................................. ............................ 

............................................................................................................................. .................................................

.............................................................. ................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

..............................................................................................................................................................................  
 
 
 

 
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

(.................................................) 
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กรณีตัวอย่างความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ในประเทศบราซิล 

 

ประเทศบราซิล ปลายปี พ.ศ. 2559 ประชาชนในประเทศบราซิลได้มีการชุมนุมประท้วงการทุจริตที่
เกิดขึ้น เป็นการแสดงออกถึงความไม่พอใจต่อวัฒนธรรม การโกงของระบบราชการของประเทศ โดยมีประชาชน
จ านวนหลายหมื่นคนเข้าร่วมการชุมนุมในครั้งนี้ และมีการแสดงภาพหนูเพ่ือเป็นสัญลักษณ์ในการประณามต่อ
นักการเมืองที่ทุจริต การประท้วงดังกล่าวยังถือว่ามีขนาดเล็กกว่าครั้งก่อน เพราะที่ผ่านมาได้มีการทุจริตเกิดขึ้น
และมีการประท้วง จนในที่สุดประธานาธิบดีได้ถูกปลดจ าต าแหน่ง เนื่องจากการกระท าที่ละเมิดต่อกฎระเบียบ
เรื่องงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/ foreign/540734 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 

ที ่
 

   พฤติกรรม 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความ
คิดเห็น 

การตอบ 
ค าถาม 

การยอมรับ 
ฟังคนอ่ืน 

ท างาน 
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย หมายเหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
 

ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบตรง
เวลา 

ดี = 3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 
ปรับปรุง = 1 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 
 
 
                    ลงชื่อ……………………………….ผู้สังเกต 

     (……………………………….) 
      …………/…………/……….. 
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แบบประเมินการแต่งค าขวัญ  
 

ค าชี้แจง  เขียนเครื่องหมาย /  ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนตามรายการที่สังเกต 
 

ชื่อ-สกุล 

รายการประเมิน 
รวมคะแนน 

15 เนื้อหาสาระ 
3 

การใช้
ภาษา 

3 

อักขรวิธี 
3 

ความคิด
สร้างสรรค์

3 

ความสะอาด
เรียบร้อย 

3 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ประเด็นการประเมิน 
พฤติกรรม/ระดับคะแนน 

3 2 1 
เนื้อหาสาระ ถูกต้องชัดเจน            

น่าสนใจมาก 
ถูกต้องชัดเจน            
น่าสนใจพอใช้ 

ไม่ชัดเจนและน่าสนใจ 

การใช้ภาษา ใช้ภาษาถ้อยค าได้ถูกต้อง    
ตามหลักวิชาการ 

ใช้ภาษาถ้อยค าได้ถูกต้องแต่
ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ 

ใช้ภาษาถ้อยค าบกพร่องอยู่บ้าง 

อักขรวิธี ถูกต้องตามอักขรวิธี 
ทุกค า 

ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี 
1-2  ค า 

 

ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี          
3 ค าข้ึนไป 

ความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดสร้างสรรค์ในการ
อ่านที่แปลกใหม่ไม่เหมือน

ใคร 

มีความคิดสร้างสรรค์ในการ
อ่านแตกต่างจากคนทั่วไป 

มีการปรับปรุงการอ่านจาก         
การอ่านทั่วไป และสร้างสรรค์

เพ่ิมเติมให้ดีข้ึนเล็กน้อย 
ความสะอาด

เรียบร้อย 
สะอาดไม่มีรอยขูดขีด ฆ่า 

และรอบคอบ 
สะอาดไม่มีรอยขีดฆ่า มีรอย

ลบ 1-2 แห่ง 
สะอาดไม่มีรอยขีดฆ่า 
มีรอยมากกว่า 2 แห่ง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๒ ชื่อหน่วย   ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง  การสอบ              เวลา ๒ ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความไม่ทนและความละอายต่อการทุจริต 
๑.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทนและละอายต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

    ๒.จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 นักเรียนสามารถมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความไม่ทนและความละอายต่อการทุจริตในการ
สอบ 
2.2 นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ถึงผลเสียจากการทุจริตในการสอบ 
2.5  นักเรียนสามารถตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

๓. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 
   ๑) ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

   ๒) ผลเสียจากการทุจริตในการสอบ 
                      ๓) ความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
    1) ความสามารถในการคิด 
    1).ทักษะการสังเกต 
    2).ทักษะการระบุ 

  2) ความสามารถในการสื่อสาร  
         (อ่าน ฟัง พูด เขียน) 
   3) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

(วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป) 
 

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 
 ๑) ใฝ่เรียนรู้ 
 2) ซื่อสัตย์สุจริต 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  

ชั่วโมงที่ ๑ 
1) ครใูห้นักเรียนดูรูปภาพการสอบ 
2) สนทนา อภิปราย ร่วมกันจากรูปภาพการสอบ โดยชี้ให้เห็นถึงผลเสียที่เกิดจากการทุจริตในการ

สอบและความรับผิดชอบที่ต้องรับจากผลของการกระท าผิดจากการทุจริตในการสอบ                            
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3) ชมคลิปวีดีโอ เรื่อง เทคนิคการ "สอบ" ให้ได้คะแนนเยอะกว่าเดิม | how to get better score in 
your exam  ที่มาของคลิปวีดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=aZXf4MHdo5w 

4) สนทนา อภิปราย คลิปวีดีโอ เรื่อง เทคนิคการ "สอบ" ให้ได้คะแนนเยอะกว่าเดิม | how to get 
better score in your exam เพ่ือชี้ให้นักเรียนได้ เล็งเห็น และตระหนักถึงการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่
ดี ไม่จ าเป็นต้องลอกข้อสอบ แต่มีวิธีการที่จะสอบให้ได้คะแนนหลายวิธี โดยอาจใช้ประเด็น
ต่อไปนี้ 
 นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในคลิปวีดีโอ 
 นักเรียนคิดว่าสาเหตุใดบ้างที่ท าให้ลอกข้อสอบ และจะแก้ปัญหานั้นอย่างไร (ครูพยายาม

ชี้ให้เห็นว่าการลอกข้อสอบไม่ดี) 
5) กิจกรรม “ช่วยกันระดมสมองต่อต้านการลอกข้อสอบดีกว่า” โดยให้นักเรียนช่วยกันคิดว่าจะท า

อย่างไรบ้างให้เกิดพฤติกรรมในการลอกข้อสอบ c]h;g-upoลงบนกระดาษชาร์ต 
6) สนทนา อภิปราย โดยครูเป็นผู้ที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดตระหนักและเห็นความส าคัญของการ

ต่อต้านและป้องกันการทุจริต โดยการเริ่มจากการไม่ลอกข้อสอบ 
ชั่วโมงที่ ๒ 

7) แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๔ – ๕ คน 
8) ให้แต่ละกลุ่มออกแบบโปสเตอร์รณรงค์การต่อต้านการลอกข้อสอบ 
9) แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน 

                                                                                          
4.2  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

    1) คลิปวีดีโอ เรื่อง เทคนิคการ "สอบ" ให้ได้คะแนนเยอะกว่าเดิม | how to get better score in 
your exam  ที่มาของคลิปวีดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=aZXf4MHdo5w 

๒) รปูภาพการสอบ 
๓) กระดาษชาร์ต 
๔) กระดาษโปสเตอร์ 
๕) สี 

     ๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 

๑) ชิ้นงานการออกแบบโปสเตอร์รณรงค์การต่อต้านการลอกข้อสอบ 
๒) สังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
๓) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
๔) การน าเสนอผลงาน 

๕.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1) แบบประเมินชิ้นงาน 
๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
๓) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
๔) แบบการประเมินผลการน าเสนอผลงาน 

๕.๓  เกณฑ์การตัดสิน 
  นักเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดีขึ้นไป ถือว่าผ่าน 
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6.บันทึกหลังสอน 
 ........................................................................................................................................... ..................... 

.......................................................................................... ....................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

................................................................................ ..............................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 
 
 

 
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

(.................................................) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 127 - 
 

 

รูปภาพ การสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มาของรูปภาพ
http://www.eng.ubu.ac.th/home/academic/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9%E0%
B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3
%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8
%AD%E0%B8%9A/ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 

ที ่
 

   พฤติกรรม 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความ
คิดเห็น 

การตอบ 
ค าถาม 

การยอมรับ 
ฟังคนอ่ืน 

ท างาน 
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย หมายเหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
 

ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบตรง
เวลา 

ดี = 3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 
ปรับปรุง = 1 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 
 
 
                    ลงชื่อ……………………………….ผู้สังเกต 

     (……………………………….) 
      …………/…………/……….. 
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แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 

กลุ่ม ..........................................................................................................  
สมาชิกในกลุ่ม  1. ......................................................................  
   2. ...................................................................... 
   3. ......................................................................  
   4. ...................................................................... 
   5. ......................................................................  
   6. ...................................................................... 
 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

3 2 1 

1. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    
2. มีความกระตือรือร้นในการท างาน    
3. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย    
4. มีขั้นตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ    
5. ใช้เวลาในการท างานอย่างเหมาะสม    

รวม  
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  
 พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า  ให้  3  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นบางครั้ง  ให้  2  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าน้อยครั้ง  ให้  1  คะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
13-15 ดี 
8-12 ปานกลาง 
5-7 ปรับปรุง 
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แบบการประเมินผลการน าเสนอผลงาน   
เรื่อง  ………………………………………………………………………. 

วิชา…………………………………………………….…………….ชั้น………………. 
ชื่อ/กลุ่ม……………………………………………………….………………………………………………….. 

 

ที ่ รายการประเมิน 
ผู้ประเมิน รวม 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ตนเอง เพื่อน ครู 
1 เนื้อหา  (  4  คะแนน ) 

5. เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ 
6. เนื้อหาถูกต้อง 
7. เนื้อหาต่อเนื่อง 
8. มีการค้นคว้าเพิ่มเติม 

    คะแนน 4  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 3  : มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน 2  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 1  :  มี 1 ข้อ  ขาด 3  ข้อ 

2 กระบวนการท างาน(2คะแนน ) 
5. มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 
6. การปฏิบัติตามแผน 
7. ติดตามประเมินผล 
8. การปรับปรุงพัฒนางาน 

    คะแนน 2:  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1  : มี ไม่ครบ 4 ข้อ 
คะแนน 0  :  ไม่ปรากฏกระบวน 
                  การท างานที่ชัดเจน 

3 การน าเสนอ  (  2 คะแนน ) 
4.  การใช้ส านวนภาษาดีถูกต้อง 
5. การสะกดค าและไวยากรณ์

ถูกต้อง 
6. รูปแบบน่าสนใจ 
4.  ความสวยงาม 

    คะแนน 2  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน 1  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 0.5  : มี 1 ข้อขาด 3  ข้อ 

4 คุณธรรม  ( 2 คะแนน ) 
5. ตรงต่อเวลา 
6. ซื่อสัตย์ 
7. ความกระตือรือร้น 
8. ความมีน้ าใจ 

    คะแนน 2  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน1  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 0.5  :มี 1 ข้อ ขาด 3  ข้อ 

รวม  คะแนนเต็ม  10 คะแนน 
เฉลี่ย  

 
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  ตนเอง   
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  เพ่ือน   
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  ครู   
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แบบประเมินชิ้นงาน 

ชื่อ - นามสกุล .................................................................................. ชั้น …………………........ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ................................ กิจกรรม ……………….………………...................... 
 
ค าชี้แจง : ให้ผู้ประเมินขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน  

ประเด็นที่ประเมิน 
ผู้ประเมิน 

ตนเอง เพื่อน ครู 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1. ตรงจุดประสงค์ที่ก าหนด             
2. มีความถูกต้องสมบูรณ์             
3. มีความคิดสร้างสรรค์             
4. มีความเป็นระเบียบ             

รวม    
รวมทุกรายการ  

เฉลี่ย  
 
 
 
 
ผู้ประเมิน ................................................(ตนเอง)                  ผู้ประเมิน ......................................... 
(เพ่ือน) 
 
                                        ผู้ประเมิน ................................................................ (ครู) 
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เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน 

ประเด็นที่ประเมิน 
คะแนน 

4 3 2 1 
1.  ผลงานตรงกับ

จุดประสงค์ที่ก าหนด 
ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์  
ทุกประเด็น 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์   
เป็นส่วนใหญ่ 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์
บางประเด็น 

ผลงานไม่
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ 

2. ผลงานมีความถูกต้อง
สมบูรณ์ 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
ครบถ้วน 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่ 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้องเป็น
บางประเด็น 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานไม่ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่ 

3. ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค์ 

ผลงานแสดงออก
ถึงความคิด
สร้างสรรค์   
แปลกใหม่     
และเป็นระบบ 

ผลงานมีแนวคิด
แปลกใหม่แต่ยัง
ไม่เป็นระบบ 

ผลงานมีความ
น่าสนใจ แต่ยัง ไม่
มีแนวคิดแปลก
ใหม่ 

ผลงานไม่แสดง
แนวคิดใหม่ 

4. ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ 

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบแสดงออก
ถึงความประณีต 

ผลงานส่วนใหญ่มี
ความเป็น
ระเบียบแต่ยังมี
ข้อบกพร่อง
เล็กน้อย 

ผลงานมีความ
เป็นระเบียบแต่มี
ข้อบกพร่อง
บางส่วน 

ผลงานส่วนใหญ่
ไม่เป็นระเบียบ 
และมีข้อ 
บกพร่องมาก 

 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
นักเรียนได้คะแนน   13   คะแนนขึ้นไป หรือร้อยละ  80   ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๒ ชื่อหน่วย   ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง  การแต่งกาย/การเข้าแถว    เวลา ๒ ชัว่โมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้ 

๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความไม่ทนและความละอายต่อการทุจริต 

๑.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทนและละอายต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 

๑.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.1 นักเรียนสามารถบอกวิธีการแต่งกายและการเข้าแถวที่ถูกต้องได้ 

2.2 นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมได้ 

 

๓. สาระการเรียนรู้ 

๓.๑ ความรู้ 

บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคม 

 เคารพกติกาของสังคม 

 ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคม 

 มีระเบียบวินัย 

 มีคุณธรรม จริยธรรม 

๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด) 

 ๑) ความสามารถในการสื่อสาร  

  (อ่าน ฟัง พูด เขียน) 

 ๒) ความสามารถในการคิด 

  (วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป) 

 ๓) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

๓.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ / ค่านิยม 

 ๑) มีวินัย 
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๔. กิจกรรมการเรียนรู้  

รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ แบบโฟร์แมทซิสเต็ม (4 MAT’S Learning) 

๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  

ชั่วโมงที่ ๑ 

1) ครูน าวีดีโอ เรื่อง เคารพสิทธิผู้อื่น  ให้นักเรียนชม และให้นักเรียนตอบค าถาม 

 นักเรียนมีความคิดเห็นย่างไรต่อเรื่องที่ชม ( เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการกระท าเหล่านั้น 
เพราะอะไร) 

 ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกระถางต้นไม้ นักเรียนจะวางกระถางต้นไม้บนก าแพงระหว่างบ้าน
หรือไม่ เพราะเหตุใด 

2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาในวีดีโออีกครั้งเพ่ือให้ได้ข้อสรุปว่าการกระท า
ดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 

3) แบ่งกลุ่มนักเรียน ออกเป็นกลุ่มละ 5-7 คน ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันเสนอแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึน (จากการชมคลิปวิดีโอ เคารพสิทธิผู้อ่ืน) แล้วสรุปลงในสมุด เรื่อง เคารพสิทธิผู้อ่ืน 
พร้อมส่งตัวแทนออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

4) ครูบันทึกแนวทางการแก้ไขปัญหาของแต่ละกลุ่ม เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ว่าแต่ละแนวทาง
สามารถน าไปปฏิบัติ และมีผลดีผลเสียมากน้อยเพียงใด 

5) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแนวทางในการแก้ไขปัญหา เช่น การปรับทัศนคติ  

 

ชั่วโมงท่ี 2 

6) นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน ให้ศึกษาใบความรู้ เรื่อง การปฏิบัติตนตามข้อตกลง
ของครอบครัว โรงเรียน และสังคม แล้วให้แต่ละกลุ่มช่วยกันท าใบงาน เรื่อง ปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎเกณฑ์ ของโรงเรียน ข้อตกลงของห้องเรียน เกี่ยวกับการแต่งกายและการเข้าแถว  

7) นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอในประเด็นต่อไปนี้ 

  - สาเหตุที่ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎเกณฑ์ ของโรงเรียน และ ข้อตกลงของห้องเรียน เกี่ยวกับ
การแต่งกายและการเข้าแถว 

- สาเหตุที่ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎเกณฑ์ ของโรงเรียน และข้อตกลงของห้องเรียน เกี่ยวกับ
การแต่งกายและการเข้าแถว 

- หากนักเรียนไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ของโรงเรียน และข้อตกลงของห้องเรียน
เกี่ยวกับการแต่งกายและการเข้าแถว จะท าให้เกิดผลเสียอย่างไร 
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- หากนักเรียนปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ของโรงเรียน และข้อตกลงของห้องเรียน
เกี่ยวกับการแต่งกายและการเข้าแถว จะท าให้เกิดดีอย่างไร 

- ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการขาดระเบียบวินัยเรื่องเก่ียวกับการแต่งกายและการเข้าแถว 

- แนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกายและการเข้าแถว 

- ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกายและการเข้าแถว 

8) นักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับการเข้าแถวรับบริการต่างๆภายในโรงเรียน ว่าเป็นการปฏิบัติตน
ตามหน้าที่พลเมือง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  ท าให้เกิดความมีระเบียบวินัย   ส านึกใน
หน้าที่ อดทน อดกลั้น  ทั้งนี้เพ่ือน าไปสู่การแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบใน
สังคมการด ารงชีวิตของมนุษย์ 

9) ครอูธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและให้นักเรียนแบ่งออกเป็น
กลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน ช่วยกันศึกษาค้นคว้า หาแนวทางการปฏิบัติตนของเยาวชนต่อสังคม โดย
เน้นจิตสาธารณะ กล่าวคือ การกระท าต่างๆ ต้องค านึกถึงประโยชน์ของส่วนรวม เช่น  

  - เคารพกติกาของสังคม  

 - มีระเบียบวินัย 

 - มีจิตสาธารณะ 

10) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มให้ความรู้หรือค าแนะน าในการเข้าแถวรับบริการให้เป็นระเบียบและการ
แต่งกายที่ถูกต้องกับห้องเรียนชั้นอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการฝึกระเบียบวินัยให้กับเพ่ือนนักเรียน และฝึก
ตนเองให้เป็นผู้มีจิตอาสา  ( นักเรียนต้องคอยสังเกตและบันทึกข้อมูลของแต่ละห้องหลังจากให้
ความรู้หรือค าแนะน า ว่ามีระเบียบวินัยในการเข้าแถวมากข้ึนหรือไม่) 

11) นักเรียนแต่ละกลุ่มน าผลการสังเกตและข้อมูลมาอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับการเข้าแถวรับบริการ
ของแต่ละระดับชั้น 

- นักเรียนและครูร่วมกันสรุปแนวทางการท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  

1) หากปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎเกณฑ์ ของโรงเรียน และ ข้อตกลงของห้องเรียน เกี่ยวกับ
การแต่งกายและการเข้าแถวนั้นจะไม่เกิดความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

2) หากนักเรียนไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ของโรงเรียน และข้อตกลงของห้องเรียน
เกี่ยวกับการแต่งกายและการเข้าแถวนั้นจะเกิดความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
และจะท าให้เกิดผลเสียต่อสังคมสาวนรวม 

 

๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

 ๑) วีดีโอ เรื่อง เคารพสิทธิผู้อื่น 
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๒) ใบงาน เรื่อง ปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ของโรงเรียน ข้อตกลงของห้องเรียน เกี่ยวกับ
การแต่งกายและการเข้าแถว 

 3) ใบความรู้เรื่องการปฏิบัติตนตามข้อตกลงของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

 4) อินเทอร์เน็ต 

 5) ห้องสมุด 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 

๕.๑ วิธีการประเมิน 

 1) การสังเกต 

  - สังเกตการณ์ปฏิบัติตามกฎระเบียบการแต่งกายและการเข้าแถวของนักเรียน  

 ๒) ตรวจใบงาน 

  

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

 1.) แบบสังเกตการตรวจเครื่องแต่งกายและการเข้าแถวของนักเรียน 

 2.) แบบให้คะแนนการตรวจใบงาน 

๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 

 1.)  นักเรียนผ่านการประเมินระดับด ีขึ้นไปถือว่าผ่าน 

 2.)  นักเรียนผ่านการประเมินใบงานระดับดีขึ้นไป 

   

6.บันทึกหลังสอน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

      ลงชื่อ.........................................................ครูผู้สอน 

          (.............................................................) 
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ใบความรู้ 
เรื่อง การปฏิบัติตนตามข้อตกลงของครอบครัวโรงเรียน และสังคม 

 
 การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนั้น.สมาชิกในสังคมต้องปฏิบัติตนตามข้อตกลงในสังคม.โดย
เริ่มตั้งแต่การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีต่อครอบครัวและโรงเรียนในวัยเด็ก .ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการใช้ชีวิตใน
อนาคตต่อไป.นักเรียนทุกคนมีความสามารถในแต่ละด้านแตกต่างกันไป.การใช้ความสามารถในด้านที่ตนมีอยู่
เพ่ือกระท าความดี.จะส่งผลให้ตนเองเป็นผู้มีจิตใจที่ดี .เป็นที่ชื่นชมของผู้อ่ืน.และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข                                           

    1..การปฏิบัติตนตามข้อตกลง.กฎระเบียบ.ข้อบังคับ.ของครอบครัว.โรงเรียน.และสังคม 
  1.1.การปฏิบัติตนตามข้อตกลง.ของครอบครัว.ในครอบครัวประกอบด้วยสมาชิกที่ส าคัญ 
ได้แก่ พ่อ แม่ และลูก ในบางครอบครัวจะมีคนอ่ืนๆ อยู่ร่วมด้วย เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย เมื่อเราอยู่ร่วมกันหลาย
คนในครอบครัวทุกคนจะต้องปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ในสถานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวแล้ว.ทุกคนควร
ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันของครอบครัวเพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และอยู่ร่วมกันในครอบครัวอย่างมี
ความสุขในฐานะลูกที่ควรปฏิบัติต่อพ่อแม่.เช่น.ช่วยแบ่งเบาภาระของ      พ่อแม่ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน.เคารพ
เชื่อฟังพ่อแม ่
  1.2.การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ.ข้อบังคับของโรงเรียน.การที่นักเรียนมาอยู่ในโรงเรียนเป็น
จ านวนมากมาย.ทุกคนมาจากครอบครัวที่แตกต่างกันแต่เมื่อมาอยู่ด้วยกันแล้วทุกคนจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับของโรงเรียน.เพ่ือเราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น  

-.เมื่อมาโรงเรียน.เราต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน.เช่น.การแต่งกายให้ ถูกระเบียบ.
มาโรงเรียนให้ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ.เข้าแถวเป็นระเบียบ.ท าความเคารพถูกต้องตามระเบียบ 

-.เมื่ออยู่ในโรงเรียน.ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน.เราต้องช่วยกันรักษาความสะอาด
ห้องเรยีน.และบริเวณต่างๆของโรงเรียน.ทิ้งขยะลงในถังขยะที่โรงเรียนจัดให้การเข้า.-.ออกบริเวณโรงเรียนตาม
ระเบียบ ไม่เล่นการพนัน ไม่ก่อการทะเลาะวิวาท.ไม่หมกมุ่นกับสิ่งลามกอนาจาร 

-.ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องพิเศษ.เช่น.ห้องสมุด.ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการต่างๆ 
-.ให้ความเคารพเชื่อฟังครูตั้งใจเรียนหนังสือ.รวมทั้งงานต่างๆที่ครูมอบหมายด้วยความตั้งใจ

และเอาใจใส่.ส่งงานตรงเวลา.นอกจากนี้นักเรียนควรปฏิบัติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน 
เช่น 

-.ปฏิบัติในการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี .ต้องรู้ว่าเมื่อเราเป็นผู้น าในการท ากิจกรรมต่างๆควร
ปฏิบัติอย่างไร และเม่ือเป็นผู้ตามควรปฏิบัติอย่างไร 
  - รู้จักแสดงความคิดเห็นตามสิทธิของตนเอง รวมทั้งรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และ
เคารพข้อตกลงของคนส่วนใหญ่ 
  - ถ้าเกิดความขัดแย้งกัน.ให้แก้ปัญหาด้วยหลักเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์และพละก าลังในการ
แก้ปัญหา.เพราะไม่ใช่วิธีแก้ที่ถูกต้อง.แต่กลับจะท าให้เกิดปัญหาอ่ืนๆตามมา 
  -.ในการแข่งขันท ากิจกรรมต่างๆ.ของโรงเรียน.เช่น.การแข่งขันกีฬา.การประกวด      ในด้าน
ต่างๆต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้รู้จักแพ้.รู้ชนะ.และรู้จักให้อภัย.รวมทั้งยอมรับในค าตัดสินของคณะกรรมการ 

1.3.การปฏิบัติตนตามข้อตกลง.กฎระเบียบ.ข้อบังคับของชุมชนและสังคม.เช่น ปฏิบัติตาม
กฎจราจร.โดยข้ามตรงทางม้าลาย.หรือสะพานลอย.ไม่วิ่งข้ามถนนตัดหน้ารถ.ไม่ทิ้งขยะลงในที่สาธารณะ.ไม่
ท าลายสิ่งของที่เป็นสาธารณะ.และทรัพย์สินส่วนตัวของผู้อ่ืนให้ได้รับความเสียหายเพราะความสนุกสนานของ
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ตนเอง นอกนอกจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนแล้ว.นักเรียนควรปฏิบัติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของ
ชุมชนและสังคมได้ เช่น  

-.การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน.เพ่ือช่วยรักษาและเผยแพร่วัฒนธรรม.ประเพณี   ของชุมชน
ไว้ในแต่ละชุมชนจะมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา.เช่น.ประเพณีการท าบุญเมื่อถึงวันส าคัญ
ทางศาสนา.ประเพณีวันสงกรานต์.ประเพณีวันลอยกระทง 

-.บ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน.เช่น.ช่วยเก็บเศษขยะที่พบเห็นบริเวณต่างๆ.ช่วยดูแลต้นไม้ 
ดอกไม้ในสวนสาธารณะของชุมชน 

-.ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยให้ทุกคนในชุมชนมี
จิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม  
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ใบงานที่ 2 
เรื่อง การปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ของโรงเรียน ข้อตกลงของห้องเรียน 

เรื่องการแต่งกายและการเข้าแถวของนักเรียน 
 

ชื่อกลุ่ม....................................................................... 

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม 1. ................................................................   2. ......................................................... 

        3. ................................................................ 4. ......................................................... 

        5. ................................................................   6. ......................................................... 

           7. ................................................................  8. ......................................................... 
ค าชี้แจง  นักเรียนศึกษาระเบียบ กฎเกณฑ์  ข้อตกลงในโรงเรียน.แล้วปฏิบัติดังนี้ 
 - ส ารวจตนเองว่า.เคยปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ของโรงเรียน ข้อตกลงของห้องเรียน หรือไม่. 
เพราะเหตุใด    

ระเบียบ กฎเกณฑ์ ของโรงเรียน 
ข้อตกลงของห้องเรียน 

เคยท า ไม่เคยท า เหตุผล 
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1. หากนักเรียนไมป่ฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ของโรงเรียน ข้อตกลงของห้องเรียน จะท าให้เกิดผลเสีย
อย่างไร
........................................................................................... .....................................................................
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................................................................................ ........
........................................................................................................................... ..................................... 

2. หากนักเรียนปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ของโรงเรียน ข้อตกลงของห้องเรียน จะท าให้เกิดดีอย่างไร
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................. ...............................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................. .................................. 

 

3. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการขาดระเบียบ กฎเกณฑ์ ของโรงเรียน ข้อตกลงของห้องเรียน  

................................................................................................................................................ ................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

4. แนวทางในการแก้ไขปัญหา 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................... .........................

................................................................................................................................................................ 

 

5. ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการแก้ไขปัญหา 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................... .............................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................... .......................... 
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ชื่อกลุ่ม………………………………………………. 

 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
คุณภาพผลงาน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. หากนักเรียนไมป่ฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ของโรงเรียน ข้อตกลง

ของห้องเรียน จะท าให้เกิดผลเสียอย่างไร 
 

    

๒. 
หากนักเรียนปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ของโรงเรียน ข้อตกลงของ
ห้องเรียน จะท าให้เกิดดีอย่างไร 

 
    

๓. 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการขาดระเบียบ กฎเกณฑ์ ของโรงเรียน 
ข้อตกลงของห้องเรียน  

 
    

๔. แนวทางในการแก้ไขปัญหา      

๕. ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการแก้ไขปัญหา      

รวม  

 ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
 ............../.................../................ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

        เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๒๒-๒๕ 
๑๘-๒๑ 
๑๔-๑๗ 

ต่ ากว่า ๑๓ 

ดีมาก 
ด ี

พอใช้ 
ปรับปรุง 

 

       เกณฑ์การให้คะแนน 
ดีมาก  = ๕ 
ด ี  = ๔ 
เกือบด ี  = ๓ 
พอใช้  = ๒ 
ปรับปรุง  = ๑ 
 

แบบประเมินใบงาน  
เรื่อง การปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ของโรงเรียน ข้อตกลงของห้องเรียน 
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แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกาย และการเข้าแถวของนักเรียน 
ให้ท าเครื่องหมาย X ในช่องที่นักเรียนท าผิดระเบียบ แล้วติดตามนักเรียนให้แก้ไขให้ถูกต้อง  

 

 

 

เลขที่ ชื่อ – สกุล 

เครื่องแต่งกาย การเข้าแถว  

รวม ถุง
เท้า 

รอง 

เท้า 

เสื้อ กระโป
รง-

กางเก
ง 

ตรงเวลา เข้าแถวรับ
บริการ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๒ ชื่อหน่วย   ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต           ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง  การเลือกตั้ง             เวลา ๑ ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความไม่ทนและความละอายต่อการทุจริต 
๑.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทนและละอายต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 

      ๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 
2.2  นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 
๒.๓ นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

 
๓. สาระการเรียนรู้ 

3.1 ความรู้ 
   ๑) ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

   2) การเลือกตั้งในระดับต่างๆ ตามระบอบประชาธิปไตย 
                      3) ความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
    1) ความสามารถในการคิด 
    1).ทักษะการสังเกต 
    2).ทักษะการระบุ 

  2) ความสามารถในการสื่อสาร  
         (อ่าน ฟัง พูด เขียน) 
   ๓) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

(วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป) 
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 
 ๑) มีวินัย 
 ๒) ซื่อสัตย์สุจริต 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  
ชั่วโมงที่ 1 
๑) ชมคลิปวีดโีอ เรื่อง ประชาธิปไตย คืออะไร ที่มาของคลิปวีดีโอ      
    https://www.youtube.com/watch?v=_K_VxvOmOKk 
2) สนทนา อภิปราย ซักถาม จากการชมคลปิวีดีโอ เรื่อง ประชาธิปไตย คืออะไร โดยใช้ค าถาม เชน่ 
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 จากการรับชมคลิปวีดีโอ นักเรียนเข้าใจว่า ประชาธปิไตย คืออะไร 
 กิจกรรมอะไรบ้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นประชาธิปไตย โดยครูเชื่อมโยงให้ผู้เรียนสะท้อนให้

เห็นถึงการเลือกตั้ง 
๓) ชมคลิปวีดีโอ เรื่อง ประชาธิปไตยวันละค าเสนอค าว่า "การเลือกตั้ง" : Think ต่างการเมือง 
    ที่มาของคลิปวีดีโอ     https://www.youtube.com/watch?v=2mkG7uWfd00 
4) สนทนา อภิปราย ซักถาม จากการชมคลปิวีดีโอ เรื่อง ประชาธิปไตย คืออะไร โดยประเด็นการสนทนา
เป็นประเด็นเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจในความเป็นประชาธิปไตย 
๕) นักเรียนยกตัวอย่างกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตย แล้วหาอาสาสมัครนักเรียนออกมาเขียน
รวบรวม 
    บนกระดาน 
๖) ให้นักเรียนที่มีประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตยออกมาเล่าให้เพ่ือนฟังที่                          
     หน้าชั้นเรียน และบอกประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม   
๗) ครูชี้แจงให้นักเรียนทราบว่า กิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยมีหลายรูปแบบ นักเรียนควรรู้จัก                          
    การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม 
๘) ชมคลิปวีดีโอ เรื่อง เอนิเมชั่นการเลือกตั้ง (กกต.) 
     ที่มาของคลิปวีดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=BQ0-iGy4JX4 
๙)  สนทนา อภปิราย  ว่าหากการเลือกตั้งมีการทุจริตคอรัปชัน จะเกิดผลเสียอย่างไร และท่ีถูกต้องควร
เป็น    
    เช่นไร   
10)  ให้นักเรียนท าใบงาน เรื่อง กิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตย   
 

     4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1) คลิปวิดีโอ เรื่อง ประชาธิปไตย คืออะไร ที่มาของคลิปวีดีโอ      
               https://www.youtube.com/watch?v=_K_VxvOmOKk 

๒) คลิปวิดีโอ เรื่อง ประชาธิปไตยวันละค าเสนอค าว่า "การเลือกตั้ง" : Think ต่างการเมือง 
               https://www.youtube.com/watch?v=2mkG7uWfd00 

๓) คลิปวิดีโอ เรื่อง เอนิเมชั่นการเลือกตั้ง (กกต.) 
              https://www.youtube.com/watch?v=BQ0-iGy4JX4 

๔) ใบงาน เรื่อง กิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตย  
     ๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 

5.1 วิธีการประเมิน 
๑) ใบงาน เรื่อง กิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตย  
๒) สังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

๕.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1. แบบประเมินใบงาน 
๒. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2mkG7uWfd00
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๕.3 เกณฑ์การตัดสิน 
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป ถือว่าผ่าน 
 

6. บันทึกหลังสอน 
  

............................................................................................................................. .................................................

................................................................. .............................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

..............................................................................................................................................................................  
 
 

 
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

(.................................................) 
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แบบประเมินใบงาน 
 

เรื่อง .......................................................................... ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  …….. 
วันที่.....................เดือน........................................................พ.ศ. .............................. .... 

 

 
 
ที ่

ประเด็นคะแนน 
 
 

ชื่อ - สกุล 

 
ความตั้งใจ
ปฏิบัติงาน 

 
ความ
ถูกต้อง 

เสร็จตาม
ก าหนด 

 
รวม 
๑๕ 

คะแนน 

 
ระดับ

คุณภาพ 
๕ ๕ ๕ 

๑       

๒       
๓       

๔       
๕       

๖       
๗       

๘       
๙       

๑๐       
 
 
 
เกณฑ์การประเมินและระดับคุณภาพ 
 คะแนน ๑๓ - ๑๕ คะแนน หมายถึง  ดีมาก 
 คะแนน ๙ – ๑๒   คะแนน หมายถึง  ดี 
 คะแนน ๕ – ๘     คะแนน หมายถึง  พอใช้ 
 คะแนน ๑ – ๔  คะแนน  หมายถึง  ปรับปรุง 

 จ านวนคนที่ผ่านระดับคุณภาพ......................คน   ร้อยละ............... 
 จ านวนคนที่ไม่ผ่านระดับคุณภาพ..................คน   ร้อยละ............... 
 

       ลงชื่อ.................................... ผู้ประเมิน 
               (...................................................) 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 

ที ่
 

   พฤติกรรม 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความ
คิดเห็น 

การตอบ 
ค าถาม 

การยอมรับ 
ฟังคนอ่ืน 

ท างาน 
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย หมายเหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
 

ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบตรง
เวลา 

ดี = 3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 
ปรับปรุง = 1 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 
 
 
                    ลงชื่อ……………………………….ผู้สังเกต 

     (……………………………….) 
      …………/…………/……….. 
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ชื่อ .............................................................สกลุ...................................................ชั้น ................เลขท่ี ...... 
โรงเรียน................................................................................................. 

 
ใบงาน  

เรื่อง กิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตย  
 
ค าชี้แจง   นักเรียนหาภาพกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยมาติดลงในกรอบ                                        
               แล้วเขียนอธิบายโดยสังเขป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพนี้ คือ ........................................................ 

เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย เพราะ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๒ ชื่อหน่วย   ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต           ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง  การรวมกลุ่มเพ่ือสร้างสรรค์ต้านทุจริต          เวลา ๑ ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความไม่ทนและความละอายต่อการทุจริต 
๑.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทนและละอายต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 

      ๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 นักเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตในรูปแบบต่างๆ 
2.3  นักเรียนสามารถรวมกลุ่มคิดวิเคราะห์ถึงวิธีการต่อต้านการทุจริตในรูปแบบต่างๆ 
๒.๓ นักเรียนสามารถตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

 
๓. สาระการเรียนรู้ 

3.1 ความรู้ 
   ๑) ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

   2) การทุจริตในรูปแบบต่างๆ 
                      ๓) ความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
          1) ความสามารถในการคิด 
    1).ทักษะการสังเกต 
    2).ทักษะการระบุ 

2) ความสามารถในการสื่อสาร  
         (อ่าน ฟัง พูด เขียน) 
 ๓) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

(วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป) 
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 
 ๑) ซื่อสัตย์สุจริต   
 ๒) มุ่งม่ันในการท างาน   

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  
ชั่วโมงที่ 1 
1) ชมคลิปวีดีโอ เรื่อง ปัญหาการทจุริตคอร์รัปชัน ไม่ใช่เรื่องไกลตัว  โดยมีที่มาของคลิป 
      https://www.youtube.com/watch?v=f2oscZsL3ZM&t=14s 
2) สนทนา อภิปราย ซักถาม จากการชมคลปิวีดีโอ เรื่อง ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ใช่เรื่องไกลตัว                              
โดยใช้ค าถาม เช่น 
 

https://www.youtube.com/watch?v=f2oscZsL3ZM&t=14s
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 นักเรียนรู้สึกอย่างไรจากการรับชมคลิปวีดโีอ 
 การคอรัปชัน ดีหรือไม่ อย่างไร 
 นักเรียนพบเห็นการคอรัปชนัที่อยู่ใกล้ๆตัว นักเรยีนเชน่เรื่องใดบ้าง นักเรียนเกิดความรูส้ึก

อย่างไร และนักเรยีนจะแก้ไขอย่างไร ฯลฯ 
3) ชมคลิปวีดีโอ เรื่อง พูดต่อต้านการทุจริต รางวัลชนะเลิศ ปี 2559 โดยมีที่มาของคลิ
https://www.youtube.com/watch?v=GnhRyr9lTZ8 
4) สนทนา อภิปราย ซักถาม จากการชมคลปิวีดโีอ 

5) แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน คิดกิจกรรมที่จะร่วมกันต่อต้านการทุจริต ตาม
ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
 ชื่อหัวข้อการต่อต้านการทุจริต 
 สมาชิก 
 วัตถุประสงค์ของการตั้งกลุ่ม 
 วิธีการรณรงค์การต่อต้านการทุจริต 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     โดยจัดท าเป็นแผ่นป้ายรณรงค์ พร้อมน าเสนอ และน าผลงานไปติดประชาสัมพันธ์ตามบริเวณ
ต่างๆ เพื่อเผยแพร่ 
     4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
  1) คลิปวีดีโอ เรื่อง ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ใช่เรื่องไกลตัว  โดยมีที่มาของคลิป 

              https://www.youtube.com/watch?v=f2oscZsL3ZM&t=14s 
๒) คลิปวีดีโอ เรื่อง พูดต่อต้านการทุจริต รางวัลชนะเลิศ ปี 2559 โดยมีที่มาของคลิป     
    https://www.youtube.com/watch?v=GnhRyr9lTZ8 
๓) กระดาษโปสเตอร์ 
๔) สี 

     ๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 

๑) ชิ้นงานการออกแบบแผ่นป้ายรณรงค์การต่อต้านการทุจริต 
๒) สังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
๓) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
๔) การน าเสนอผลงาน 

๕.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1) แบบประเมินชิ้นงาน 
๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
๓) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
๔) แบบบันทึกการน าเสนอผลงาน 

 
๕.3 เกณฑ์การตัดสิน 
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป ถือว่าผ่าน 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GnhRyr9lTZ8
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๖. บันทึกหลังสอน 
 ............................................................................................................................. ............................ 

................................................................................................................................................. .............................

...................................................................................................... ........................................................................

............................................................................................................................. .................................................

....................................................................................................................................... .......................................

............................................................................................ .................................................................................. 
 
 

 
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

(.................................................) 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 

ที ่
 

   พฤติกรรม 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความ
คิดเห็น 

การตอบ 
ค าถาม 

การยอมรับ 
ฟังคนอ่ืน 

ท างาน 
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย หมายเหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
 

ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบตรง
เวลา 

ดี = 3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 
ปรับปรุง = 1 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 
 
 
                    ลงชื่อ……………………………….ผู้ประเมิน 

     (……………………………….) 
      …………/…………/……….. 
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แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 

กลุ่ม ..........................................................................................................  
สมาชิกในกลุ่ม  1. ........................................................... ...........  
   2. ...................................................................... 
   3. ......................................................................  
   4. ...................................................................... 
   5. ......................................................................  
   6. ...................................................................... 
 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

3 2 1 

1. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    
2. มีความกระตือรือร้นในการท างาน    
3. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย    
4. มีขั้นตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ    
5. ใช้เวลาในการท างานอย่างเหมาะสม    

รวม  
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  
 พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า  ให้  3  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นบางครั้ง  ให้  2  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าน้อยครั้ง  ให้  1  คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
13-15 ดี 
8-12 ปานกลาง 
5-7 ปรับปรุง 
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แบบการประเมินผลการน าเสนอผลงาน   
เรื่อง  ………………………………………………………………………. 

วิชา…………………………………………………….…………….ชั้น………………. 
ชื่อ/กลุ่ม……………………………………………………….………………………………………………….. 

 

ที ่ รายการประเมิน 
ผู้ประเมิน รวม 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ตนเอง เพื่อน ครู 
1 เนื้อหา  (  4  คะแนน ) 

9. เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ 
10. เนื้อหาถูกต้อง 
11. เนื้อหาต่อเนื่อง 
12. มีการค้นคว้าเพิ่มเติม 

    คะแนน 4  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 3  : มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน 2  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 1  :  มี 1 ข้อ  ขาด 3  ข้อ 

2 กระบวนการท างาน(2คะแนน ) 
9. มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 
10. การปฏิบัติตามแผน 
11. ติดตามประเมินผล 
12. การปรับปรุงพัฒนางาน 

    คะแนน 2:  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1  : มี ไม่ครบ 4 ข้อ 
คะแนน 0  :  ไม่ปรากฏกระบวน 
                  การท างานที่ชัดเจน 

3 การน าเสนอ  (  2 คะแนน ) 
7.  การใช้ส านวนภาษาดีถูกต้อง 
8. การสะกดค าและไวยากรณ์

ถูกต้อง 
9. รูปแบบน่าสนใจ 
4.  ความสวยงาม 

    คะแนน 2  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน 1  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 0.5  : มี 1 ข้อขาด 3  ข้อ 

4 คุณธรรม  ( 2 คะแนน ) 
9. ตรงต่อเวลา 
10. ซื่อสัตย์ 
11. ความกระตือรือร้น 
12. ความมีน้ าใจ 

    คะแนน 2  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน1  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 0.5  :มี 1 ข้อ ขาด 3  ข้อ 

รวม  คะแนนเต็ม  10 คะแนน 
เฉลี่ย  

 
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  ตนเอง   
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  เพ่ือน   
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  ครู   
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แบบประเมินชิ้นงาน 

ชื่อ - นามสกุล .................................................................................. ชั้น …………………........ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ................................ กิจกรรม ……………….………………...................... 
 
ค าชี้แจง : ให้ผู้ประเมินขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน  

ประเด็นที่ประเมิน 
ผู้ประเมิน 

ตนเอง เพื่อน ครู 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1. ตรงจุดประสงค์ที่ก าหนด             
2. มีความถูกต้องสมบูรณ์             
3. มีความคิดสร้างสรรค์             
4. มีความเป็นระเบียบ             

รวม    
รวมทุกรายการ  

เฉลี่ย  
 
 
 
 
ผู้ประเมิน ................................................(ตนเอง)           ผู้ประเมิน .............................................. (เพ่ือน) 
 
                                        ผู้ประเมิน ................................................................ (ครู) 
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เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน 

ประเด็นที่ประเมิน 
คะแนน 

4 3 2 1 
1.  ผลงานตรงกับ

จุดประสงค์ที่ก าหนด 
ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์  
ทุกประเด็น 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์   
เป็นส่วนใหญ่ 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์
บางประเด็น 

ผลงานไม่
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ 

2. ผลงานมีความถูกต้อง
สมบูรณ์ 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
ครบถ้วน 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่ 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้องเป็น
บางประเด็น 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานไม่ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่ 

3. ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค์ 

ผลงานแสดงออก
ถึงความคิด
สร้างสรรค์   
แปลกใหม่     
และเป็นระบบ 

ผลงานมีแนวคิด
แปลกใหม่แต่ยัง
ไม่เป็นระบบ 

ผลงานมีความ
น่าสนใจ แต่ยัง ไม่
มีแนวคิดแปลก
ใหม่ 

ผลงานไม่แสดง
แนวคิดใหม่ 

4. ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ 

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบแสดงออก
ถึงความประณีต 

ผลงานส่วนใหญ่มี
ความเป็น
ระเบียบแต่ยังมี
ข้อบกพร่อง
เล็กน้อย 

ผลงานมีความ
เป็นระเบียบแต่มี
ข้อบกพร่อง
บางส่วน 

ผลงานส่วนใหญ่
ไม่เป็นระเบียบ 
และมีข้อ 
บกพร่องมาก 

 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
นักเรียนได้คะแนน   13   คะแนนขึ้นไป หรือร้อยละ  80   ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
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หน่วยที่  ๓        
STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่  ๓       ชื่อหน่วย     STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต                    ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่    1  เรื่อง ความพอเพียง                                                 เวลา  1   ชัว่โมง 
 

1. ผลการเรียนรู้  
มีความรู้ ความเข้าใจ   STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต                              

     ๒.  จุดประสงค์การเรียนรู้  
              2.1  นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของความพอเพียง  ความซื่อสัตย์และความดีได้ 

    ๒.๒  นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้  เชื่อมโยงพฤติกรรมของบุคคลในชีวิตประจ าวันกับหลัก
แนวคิดของ เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 

 ๒.๓  นักเรียนมีความตระหนักถึงความพอเพียง พอดีกับตนเอง 
      ๓.  สาระการเรียนรู้ 

 3.1 ความรู้ 
              1) ความหมายของความพอเพียง 
  ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมี
ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อัน เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้จะต้องอาศัย
ความรอบรู้ ในหลักวิชาการและคุณธรรม มาใช้ในการวางแผน ก่อนและการด าเนินการทุกข้ันตอน 
  2) องค์ความรู้ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
       ๓.๒.1. ความสามารถในการสื่อสาร  
       ๓.2.๒. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์          
       ๓.๒.3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
       ๓.๒.4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม       

1) ใฝ่เรียนรู้ 
2) มุ่งมั่นในการท างาน 
3) ความซื่อสัตย์สุจริต 

  ๔.  กิจกรรมการเรียนรู้                                                                                                                
           4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  
 1)  ให้นักเรียนศึกษาพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ ๙    โดย มี
ใจความส าคัญคือ “ ใน ๑๐ปี เมืองไทยคงจะเจริญ  ข้อส าคัญคือต้องหยุดการทุจริตให้ส าเร็จ และไม่ทุจริตเสีย
เอง “  แล้วร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นจากบทความดังกล่าว 
 2) ให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ  เรื่อง “ วิถีพอเพียง ไม่เสี่ยงคอร์รัปชัน” เชื่อมโยงสู่การวิเคราะห์ปัญหา
ของประเทศในประเด็น “จากปัญหาการทุจริตของประเทศเราในปัจจุบันนี้ส่งผลกระทบอย่างไรต่อตนเอง 
ชุมชนและประเทศชาติบ้าง”  
 3) ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง ความพอเพียงแล้วร่วมกันอภิปราย วิเคราะห์ เพ่ือน าไปสู่การ
ด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงพอเพียง ท ากิจกรรมในใบงานตอบค าถาม ดังนี้   
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  ๑)  มีพฤติกรรมใดที่นักเรียนใช้ชีวิตที่ไม่พอเพียง 
  ๒)  จากเหตุผลดังกล่าว เมื่อเราปฏิบัตตินอย่างพอเพียงแล้วจะส่งผลต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืนและ 
ประเทศชาติอย่างไร 
  3) นักเรียนให้ความหมายของความพอเพียง 
  4) ให้นักเรียนน าเสนอผลงาน 
 4)  ครูน าใบความรู้พระราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ ๙ 
ให้ นักเรียนดู  มีใจความว่า “ การท าความดีนั้น  โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความ
ต้องการของมนุษย์  จึงท าได้ยากและเห็นผลช้า แต่ก็จ าเป็นต้องท า เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งท าได้ง่ายจะเข้ามา
แทนที่แล้วพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยไม่ทันรู้ตัว ” 
 5) ครูและนักเรียนสรุปร่วมกัน “ เราสามารถน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิต  พัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติได้อย่างไร จะมีประโยชน์ต่อสังคมหรือไม่อย่างไร  
 

4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1) ใบความรู้ พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ ๙         
    2) วีดีโอ “วิถีพอเพียง ไม่เสี่ยงคอร์รัปชัน”  

     ๓) ใบความรู้ที่ 2 เรื่องความพอเพียง 
 4) ใบความรู้ที่ 3 พระราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ ๙ 
 5) ใบความรู้ของครู เรื่อง คอร์รัปชั่น 
     ๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 

5.1 วิธีการประเมิน  
1) สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่มของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 
2) ตรวจผลงานการบันทึกการสรุปองค์ความรู้  ของแต่ละกลุ่ม 
3) สังเกตพฤติกรรมการน าเสนอผลงานของนักเรียน 
 

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
๑) แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียน  

     ๒) แบบตรวจผลงาน 
     ๓) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
5.3 เกณฑ์การตัดสิน 

       1) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียนระดับดีขึ้นไปถือว่าผ่าน 
       2) ประเมินผลงานนักเรียนระดับดีขึ้นไป ถือว่าผ่าน 
       3) นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป ถือว่าผ่าน 
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6 บันทึกหลังสอน 
 .........................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

......................................................... ............................................................................................ ......................... 

............................................................................................................................. ................................................. 
 

 
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

 (.................................................) 
 

7 ภาคผนวก 
- ใบความรู้ พระบรมราโชวาท 
- แบบสังเกตการท างานกลุ่ม 
- เกณฑ์การประเมินใบงานตอบค าถาม 
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ใบความรู้ที่1 

พระราชด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชด ารัสเกี่ยวกับการทุจริตของข้าราชการมาโดยตลอด องค์ท่ีส าคัญ
มาก คือ พระราชด ารัสที่พระราชทานแก่คณะผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการในโอกาสเข้าเฝ้าถวายสัตย์
ปฏิญาณ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2546 ความว่า   

“…ภายในเวลา 10 ปี เมืองไทยน่าจะเจริญ ข้อส าคัญ คือ ต้องหยุดการทุจริตให้ส าเร็จและไม่ทุจริตเสีย
เอง…” 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            การปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทสืบไป อันเป็นพ้ืนฐานในการลดปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืน 

             หากทุกคนในสังคมด ารงตนด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง 
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ใบความรู้ที่ 2 
“ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท” 

 “...พระองค์ท่าน ทรงเป็นผู้น าอย่างแท้จริง ดูแค่ฉลองพระบาทเป็นต้น พวกตามเสด็จฯทั้งหลายใส่
รองเท้านอก และยิ่งมาจากต่างประเทศใส่แล้วนุ่มเท้าดี พระองค์กลับทรงรองเท้าที่ผลิตในเมืองไทยคู่ละร้อย
กว่าบาทสีด าเหมือนอย่างท่ีนักเรียนใส่กัน แม้กระท่ังพวกเรายังไม่ซื้อใส่เลย...” 
“ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท” 

 
นาฬิกาบนข้อพระกร 

 วันงานเปิดตัวรายการทีวี “ธรรมดีที่พ่อท า” และงานสัมมนา “ถอดรหัส”ธรรมดีที่พ่อท าพอเริ่มบรรยาย 
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ถามผู้ฟังว่า พวกเรามีเสื้อผ้าคนละกี่ชุด ใส่นาฬิกาเรือนละเท่าไหร่ หลายคนแย่กันตอบ 
และพากันอ้ึง เมื่อ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เล่าว่า "ครั้งหนึ่ง ผมพยายามจะแอบดูว่า พระองค์ท่านใส่นาฬิกายี่ห้อ
อะไร จนพระองค์ท่านรู้สึกได้ว่าผมพยายามอยากจะดูยี่ห้อ ท่านจึงยื่นข้อพระหัตถ์มาให้ดูตรงหน้า จึงทราบว่า
พระองค์ท่านใส่นาฬิการาคาเพียงเรือนละ 750 บาทเท่านั้นซึ่งก็เดินตรงเหมือนกันกับนาฬิกาเรือนแพง 
แม้กระทั่งฉลองพระองค์ก็ทรงมีไม่กี่ชุด ทรงใช้จนเปื่อยซีด แต่พวกเรามักคิดว่า การมีแบบเหลือกินเหลือใช้จึง
จะดี เพราะคนสมัยนี้เริ่มไม่เอาเกษตรกรรม แต่เลือกที่จะท าอุตส่าหากรรม (เป็นศัพท์ที่บัญญัติขึ้นเอง สุดท้าย
อนาคตก็จะอดกิน" 
“ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท” 
 “ท่านผู้หญิงบุตรี” บอกผมมาว่า ปีหนึ่งท่านทรงเบิกดินสอ ๑๒ แท่ง เดือนละแท่ง ใช้จนกระทั่งกุด 
ใครอย่าได้ไปทิ้งของพระองค์ท่านนะ จะทรงกริ้ว ทรงประหยัดทุกอย่าง ทรงเป็นต้นแบบทุกอย่าง ของทุกอย่างมีค่า
ส าหรับพระองค์ท่านทั้งหมด ทุกบาท ทุกสตางค์ จะทรงใช้อย่างระมัดระวัง ทรงสั่งให้เราปฏิบัติงานด้วยความ
รอบคอบ...  
 
 หลอดยาสีพระทนต์  

หลอดยาสีพระทนต์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีลักษณะแบนราบเรียบ
คล้ายแผ่นกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดยิ่งปรากฏรอยบุ๋มลึกลงไปจนถึงเกลียวคอหลอด สาเหตุที่เป็น
เช่นนี้เพราะพระองค์ท่านทรงใช้ด้ามแปรงสีพระทนต์ช่วยรีดและกดจนเป็นรอยบุ๋มศาสตราจารย์พิเศษ  
ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ทันตแพทย์ประจ าพระองค์ อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เขียนเล่าในว่า "ครั้งหนึ่งทันตแพทย์ประจ าพระองค์ กราบถวายบังคมทูลเรื่องศิษย์
ทันตแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บางคนมีค่านิยมในการใช้ของต่างประเทศ และมีราคาแพง รายที่ไม่มี
ทรัพย์พอซื้อหาก็ยังขวนขวาย เช่ามาใช้เป็นการชั่วครั้งชั่วคราว ซึ่งเท่าที่ทราบมา มีความแตกต่างจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงนิยมใช้กระเป๋าที่ผลิตภายในประเทศเช่นสามัญชนทั่วไป ทรงใช้ดินสอสั้นจนต้อง
ต่อด้าม แม้ยาสีพระทนต์ของพระองค์ท่าน ก็ทรงใช้ด้ามแปรงพระทนต์รีดหลอดยาจนแบนจนแน่ใจว่าไม่มียาสี
พระทนต์หลงเหลืออยู่ในหลอดจริง ๆ" 
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ใบความรู้ที่ 3  
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที๙่ 
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ใบงาน เรื่อง ความพอเพียง 
ชื่อ-นามสกุล..............................................................................................ชั้น ม.3 เลขที่......... ...... 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถามเรื่อง ความพอเพียง ต่อไปนี้ 
 1) มีพฤติกรรมใดที่นักเรียนใช้ชีวิตที่พอเพียง 
 .............................................................................................................................................. ..................
 ................................................................................................................ ................................................ 
 2) เมื่อเราปฏิบัติตนอย่างพอเพียงแล้วจะส่งผลต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และประเทศชาติอย่างไร 
 ............................................................................................................................. ...................................
 ...................................................................................................................................... .......................... 
 3) ความพอเพียง หมายถึง 
 ............................................................................... .................................................................................
 ............................................................................................................................. ................................... 
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ใบความรู้ของครู 

 
 

เรื่อง คอรร์ัปชนั 
 คอร์รัปชัน คือการทุจริตโดยใช้หรืออาศัยต าแหน่งหน้าที่อ านาจและอิทธิพลที่ตนมีอยู่เพ่ือ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน การเห็นแก่ญาติพ่ีน้อง กินสินบน ฉ้อราษฎร์บังหลวง การใช้ระบบอุปถัมภ์และ
ความไม่เป็นธรรมอื่นๆที่ข้าราชการหรือบุคคลใดใช้เป็นเครื่องมือในการลิดรอนความเป็นธรรม 
        คอร์รัปชัน หมายถึงความผิดที่ระบุไว้ในประมวลกฏหมายอาญา อันได้แก่ ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
ราชการ ความผิดที่เกี่ยวกับความยุติธรรมและความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ซึ่งกล่าวง่ายๆ คือ 
การกระท าเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรชอบได้ด้วยกฏหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น เช่น 

1. การเบียดบังทรัพย์ของทางราชการเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต 
2. การใช้อ านาจในต าแหน่งโดยมิชอบ 
3. การบอกว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์แก่เจ้าพนักงาน   

ประเภทของคอร์รัปชัน มีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่  
1. การคอร์รัปชันขนาดเล็กน้อย (petty corruption) คือ การรับเงินที่ไม่ชอบธรรม หรือไม่ถูกต้องของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นจ านวนเงินที่ไม่มากนัก เพ่ือด าเนินการบางอย่างให้กับผู้ที่ให้เงิน  
2. การคอร์รัปชันขนาดใหญ่ (big corruption) ซึ่งมักเป็นการคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ระดับสูง ที่รับเงินใน
รูปแบบของสินบนเป็นเงินจ านวนสูง และโครงการใหญ่ๆเช่น บริษัทต่างๆ  
3. การให้ของขวัญ (gift) เป็นการคอร์รัปชันอีกประเภทหนึ่ง เป็นการให้ตอบแทนในรูปแบบสิ่งของ หรือการให้
ตอบแทนในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การเชิญไปรับประทามอาหาร ซึ่งเป็นการพยายามสร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิด  
สาเหตุของคอร์รัปชัน  
1. คนในสังคมส่วนใหญ่ นับถือความร่ ารวย ย่อมเป็นแรงจูงใจในการแสวงหาเงินทอง  
2. ค่านิยมแบบนิยมพวกพ้องและเครือญาติ ความสัมพันธ์ในเชิงผลประโยชน์  
3. ระบบอุปถัมภ์หรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้อุปถัมภ์กับลูกน้อง สร้างลูกน้องไว้ช่วยเหลือตนในเรื่องต่าง ๆ  
4. ระบบการควบคุมและตรวจสอบที่ขาดประสิทธิภาพ  
5. สภาพทางการเมืองที่มีการแข่งขันอย่างเข้มข้น เพ่ือช่วงชิงต าแหน่งทางการเมืองและผลประโยชน์ 
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รูปแบบของการคอร์รัปชัน  
1. การทุจริตในการซื้อจัดจ้าง การทุจริตในเรื่องเหล่านี้มีตั้งแต่การเรียกรับเงินสินบน ค่านายหน้า หรือการตอบ
แทนในรูปแบบต่างๆ ในการอนุมัติค าร้องเพ่ือด าเนินกิจการต่าง ๆ  
2. การทุจริตโดยการยักยอกทรัพย์ ของทางราชการหรือการทุจริตในการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า
รักษาพยาบาล และค่าเช่าบ้าน เช่น การใช้พาหนะของราชการ โดยเบิกค่าพาหนะ หรือการเบิกเบี้ยเลี้ยงเกิน
วันเวลาที่ปฏิบัติจริง หรือ การเบิกค่าเช่าบ้าน แต่ไม่ได้เช่าบ้านจริง  
3. การทุจริตโดยการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นในการแต่งตั้งข้าราชการ ในการเลื่อนต าแหน่งหรือการ
โยกย้ายไปในพ้ืนที่ ที่อยากไป โดยการให้ค่าตอบแทน หรือเรียกว่า .การซื้อ”  
4. การซื้อขายเสียงและการให้ผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆในการเลือกตั้ง การทุจริตเช่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
การคอร์รัปชันทางการเมือง เช่นการให้เงิน สิ่งของ แก่หัวคะแนนเสียงแหล่งข้อมูล:ปัญหาการเมืองไทยใน
ปัจจุบัน (Current Political Issues) ฉบบัปรับปรุง JQ 1741 ส41ป (ห้องสมุด มฟล.) 

 อันตรายของอาชญากรรม  
นักวิชาการถือว่า คอร์รัปชัน เป็น อาชญากรรมคอปกขาว (white – collar crime) ซึ่งหมายถึง การ

กระท าผิดของบุคคลที่อยู่ในต าแหน่งหน้าที่การงาน มีอ านาจ และได้ใช้ต าแหน่งและอ านาจที่ตนเองด ารงอยู่ 
เพ่ือแสวงประโยชน์ในทางมิชอบให้แก่ตนและพวกพ้อง ซึ่งผลประโยชน์อาจจะอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น เป็นเงิน 
เป็นสิ่งของ เป็นการกระท าที่เอ้ือประโยชน์ให้สามารถแปรรูปได้ เช่น ความสะดวกสบายที่มีคนมาบริการให้ใน
ลักษณะที่เรียกว่า การทุจริตคอร์รัปชัน  
         อาชญากรรม เหล่านี้ ได้เข้ามาเก่ียวข้องหรือควบคุมชีวิตประจ าวันของประชาชนทุกฝีก้าว เช่น หุ้นส่วน
ในธุรกิจโทรคมนาคม กล้องวงจรปิด เครื่องมือแพทย์ กิจการด้านอุตสาหกรรมอาหาร รวมไปถึงบริษัทรักษา
ความปลอดภัยของเอกชน หรือการดักฟังทางโทรศัพท์อันเป็นละเมิดสิทธิ์ประชาชนโดยตรง โดยวงจร ของการ
ทุจริต มีการพัฒนาซับซ้อนมากยิ่งข้ึน มีการใช้เงินจ านวนมาก เพ่ือเข้าสู่อ านาจรัฐของอาชญากร หรือเพ่ือให้มา
ซึ่งการเข้าถึงประโยชน์มหาศาลจากงบประมาณประเทศ และยิ่งยากต่อการตรวจสอบ ข้อส าคัญมีแนวโน้มไปสู่
การก่ออาชญากรรมระดับโลก หรือ “อาชญากรรมข้ามชาติ” กล่าว คือ การกระท าความผิดเป็นขบวนการ มี
ความสลับซับซ้อน ใช้เงินจ านวนมากสร้างอิทธิพลให้ตนเอง ตัดตอนพยานหลักฐาน มีการครอบง ากระบวนการ
ยุติธรรม และยากต่อการบังคับใช้กฎหมาย 
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การคอร์รัปชันส่งผลต่อเศรษฐกิจ 

 

                ในวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านการคอร์รัปชันของโลก มีประชาชนให้ความสนใน
เรื่องนี้มากยิ่งข้ึน องค์กรความโปร่งใสของโลก ได้ออกมาให้ความของคอร์รัปชั่นว่าหมายถึง การใช้อ านาจเพื่อ
หาประผลประโยชน์ส่วนตัวและการทุจริตโดยใช้หน้าที่ในการท างาน อ านาจที่ได้มาแบบมิชอบท า เพ่ือกอบโกย
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผู้อ่ืน โดยจะสามารถแบ่งหัวข้อของการคอร์รัปชั่นได้ท้ังหมดดังนี้ การคอร์รัปชันที่มี
ขนาดใหญ่ เป็นการบิดเบือนนโยบายและอ านาจของรัฐในทางที่ผิด เพื่อให้ผู้น าในการบริหารประเทศและคน
อ่ืนๆ ได้รับผลประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองและทรัพยากรของประเทศ การคอร์รัปชั่นขนาดย่อย เป็นการปฏิบัติ
ของเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ไปจนถึงระดับล่างต่อประชาชนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือใช้อ านาจที่ได้รับ
มอบหมายไปในทางท่ีไม่ดี การติดสินบน เป็นการเสนอผลประโยชน์ เงิน สิ่งของ สัญญาหรือข้อเสนอต่างๆ เพื่อ
เป็นแรงจูงใจให้ผู้อ่ืน เพ่ือที่จะให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนและของผู้อื่น การยักยอก พนังงานหรือเจ้าหน้าที่
ในองค์กรราชการ น าเงินหรือสิ่งของที่ใช้ในราชการ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือเพ่ือสิ่งที่ไม่เก่ียวข้องกับงาน 
การอุปถัมภ์ การเล่นพรรคพวก การคัดเลือกคนที่มีความส าคัญในการเมือง เพ่ือเข้ามาท างานและให้ได้รับ
ผลประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่ค านึงถึงความสามารถของผู้นั้น การเลือกคนที่ชอบและรัก การเล่นพรรคพวก การ
ใช้อ านาจที่มี เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อเพ่ือน ครอบครัว คนใกล้ชิดและพรรคพวก… 
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ประเมิน                            แบบบันทึกพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

 

กลุ่มท่ี (ชื่อกลุ่ม) ..........................................................................................................  
สมาชิกในกลุ่ม   
1  ......................................................................  

2. ...................................................................... 
3. ......................................................................  
4. ...................................................................... 
5. ...................................................................... 
 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

3 2 1 

1. มีความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    

2. มีความกระตือรือร้นในการท างาน    

3. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย    

4. มีขั้นตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ    

5. ใช้เวลาในการท างานอย่างเหมาะสม    

6. ความซื่อสัตย์สุจริต ในการท างานด้วยตนเอง    

รวม  
 

 - ได้คะแนน 15 คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่าน 
 - ได้คะแนน ต่ ากว่า 15 คะแนน ถือว่า ไม่ผ่าน 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
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เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน 

รายการประเมิน 
คะแนน 

4 3 2 1 

1. ผลงานตรงกับ
จุดประสงค์           
ที่ก าหนด 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์    
ทุกประเด็น 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์   
เป็นส่วนใหญ่ 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์   
บางประเด็น 

ผลงานไม่                
สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

2. ผลงานมีความ
ถูกต้องสมบูรณ์ 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
ครบถ้วน 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง  เป็น
ส่วนใหญ่ 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง  เป็น
บางประเด็น 

เนื้อหาสาระของผลงานไม่
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 

3. ผลงานมี
ความคิด
สร้างสรรค์ 

ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค์ 
แปลกใหม่ 
และเป็นระบบ 

ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค์ แต่ยัง 
ไม่เป็นระบบ 

ผลงานมีความ 
น่าสนใจ แต่ยังไม่มี 
ความคิดสร้างสรรค์ 
แปลกใหม่ 

ผลงานไม่น่าสนใจไม่มี
ความคิดสร้างสรรค์แปลก
ใหม่ 

4. ผลงานมีความ   
เป็นระเบียบ 

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ แสดงออก
ถึงความประณีต   

ผลงานส่วนใหญ่  มี
ความเป็นระเบียบ
แต่ยังมีข้อบกพร่อง
เล็กน้อย 

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ แต่มีข้อ 
บกพร่องบางส่วน 

ผลงานส่วนใหญ่ไม่เป็น
ระเบียบและ 
มีข้อบกพร่อง 

5. ผลงานเสร็จ      
ตามเวลาที่
ก าหนด 

ส่งผลงานตามเวลา
ที่ก าหนด 

ส่งผลงานช้ากว่า
เวลาที่ก าหนด  
1-2 วัน 

ส่งผลงานช้ากว่า
เวลาที่ก าหนด  
3-5 วัน 

ส่งผลงานช้ากว่าเวลาที่
ก าหนด 
เกิน 5 วันขึ้นไป 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
17 – 20 ดีมาก 
13 – 16 ดี 
9 – 12 พอใช้ 
5 – 8 ปรับปรุง 
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แบบประเมินการน าเสนองาน 

 

 
 
 
 

ข้อที่ 
 

 
 
 
 

ชื่อ / กลุ่ม ผู้น าเสนองาน 

หัวข้อ 
- การเตรียม
ความพร้อม 
 

- ตอบข้อ
สงสัยได้
ตรง
ประเด็น 

-ความ
ชัดเจนใน
การ
น าเสนอ
สามารถ
มองเห็นได้
ชัดเจน 

-
- ตอบข้อ
สงสัยได้ตรง
ประเด็น 
 

- มีความ
พอพียง 
ไม่ทุจริต 

 

               
๑                 
๒                 
๓                 
๔                 
๕                 
๖                 
๗                 
๘                 
๙                 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

คะแนน 9-10  ระดับคุณภาพ 4 หมายถึง  ดีมาก 

คะแนน 7-8   ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ดี 

คะแนน 5-6 ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง พอใช้ 

คะแนน  0-4    ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ปรับปรุง 

เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป 

 สรุป     ผ่าน   ไม่ผ่าน 

                                      ลงชื่อ..........................................................ผู้ประเมิน 

                                            (........................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 3    ชื่อหน่วย  Strong/ จติพอเพียงต่อต้านการทุจริต                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  ความโปร่งใส            เวลา  1   ชั่วโมง 
 

1. ผลการเรียนรู้  
๑.๑  มีความรู้ ความเข้าใจ Strong/ จติพอเพียงต่อต้านการทุจริต 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 นักเรียนสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับส่วนรวมได้ 
2.2 นักเรียนสามารถอธิบายและยกตัวอย่างการทุจริตได้ 
2.3 นักเรียนสามารถอธิบายสิทธิของบุคคลได้อย่างถูกต้อง 
2.4 นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืนได้ 
๒.๕ นักเรียนสามารถวิเคราะห์จากการเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นได้ 
2.6 นักเรียนสามารถตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

2. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 
 1) ผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม 
 2) ตัวอย่างการทุจริต 
 3) สิทธิของบุคคล 
 4) การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน 
 5) การเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 
 6) ความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 1) ความสามารถในการสื่อสาร   
 2) ความสามารถในการคิด  
 3)   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
          ๔)  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
          ๕ )  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
           1) มีวินัย 
           2) ใฝ่เรียนรู้ 
           3) ซื่อสัตย์สุจริต          
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  
      ชั่วโมงที่ 1 
     1) ให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอ  เรื่อง  ความไม่เบียดเบียน  ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน  รหัส  c  
 ห้องเรียนโตไปไม่โกงและร่วมกันวิเคราะห์ว่าจากที่นักเรียนได้ดู  เป็นการกระท าที่เหมาะสมหรือไม่   
เพราะอะไร และนักเรียนสามารถช่วยกันออกความคิดเห็นจากที่ได้ดูเป็นตัวอย่างได้ไหม   ว่ามีความ
โปรงใสอย่างไร  จากเรื่องที่ได้ดู 
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     2) ให้นักเรียนท าแผนผังความคิดในสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความโปร่งใส  จากวีดีโอที่ได้ดู 
     3) ร่วมสรุปการเรียนรู้พูดคุยสรุปบทเรียนจากการท าแผนผังความคิด  
4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1) สื่อรหัส c เรื่องท่ี10 ความไม่เบียดเบียน  ไม่เอาเปรียบผู้อื่น    
 ห้องเรียนโตไปไม่โกง 
 2) ห้องสมุด  /อินเทอร์เน็ต  

3. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 
          1) สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

                     2) ตรวจแผนผังความคิด 
          5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

  1) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
               2) แบบประเมินการตรวจแผนผัง 
               3) ใบงานแผนผังความคิด 
 5.3 เกณฑ์การตัดสิน 

           1) ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินจาการการสังเกตพฤติกรรม  14คะแนนขึ้นไป 
            ๒) ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินจาการตรวจแผนผัง   ระดับดีข้ึนไป 

4. บันทึกหลังสอน 
 ............................................................................................................................. ................................... 

..................................................................................................................................................... ......................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
(.................................................) 
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 6.2  ใบงานแผนผังความคิด /  ออกแบบร่างโครงงาน    
 

ใบงานแผนผังความคิด 
 ค าชี้แจง  เมื่อนักเรียนศึกษา     ความไม่เบียดเบียน  ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน  นักเรียนมีความคิดเห็น
อย่างไร ให้แสดงความคิดเห็นเป็นแผนผังความคิด ที่เกี่ยวกับความโปร่งใส   จากการดูวีดีโอ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 

ที ่ ชื่อ -สกุล ความสนใจ การแสดงความ
คิดเห็น 

การ
ตอบ

ค าถาม 

การ
ยอมรับ

ฟังคนอ่ืน 

ท างานตามที่
รับมอบหมาย 

รวมคะแนน ผลการ
ประเมิน 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

*หมายเหตุ  ได้คะแนน  14ขึ้นไป  ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 

ดีมาก           = 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง 
ท างานส่งครบตรงเวลา 

ด ี           =        3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 

ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 

ปรับปรุง = 1 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 

                    ลงช่ือ……………………………….ผู้สังเกต 

                                                                                (……………………………….) 

                                                                                 …………/…………/……… 
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แบบประเมินการตรวจแผนผังความคิด 

เลขที่ ชื่อ  -  สกุล สรุปความรู้ได้ถูกต้องครบ
ตรงประเด็น 

การเชื่อมโยงความรู้
ได้ถูกต้องตามล าดับ
ขั้นความสัมพันธ์ 

มีความคิด
สร้างสรรค์ในการ
เขียนผังความคิด 

รวม ผลการ
ตัดสิน 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

      (ลงช่ือ ) ....................................................ผูป้ระเมนิ 

                                                                (……………………………………………………) 
        …………./…………./……………. 
       

เกณฑ์การให้คะแนน                                         คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 
ดีมาก        =  4                                             คะแนน         คุณภาพ 
ดี             = 3                                              10- 12          ดีมาก 
พอใช้       =  2                                               7 -  9            ดี 
ปรับปรุง    =  1         4 -  6           พอใช้    
           1 - 3  ควรปรับปรุง  
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    แบบประเมินแผนผังความคิด 

รายการประเมิน 

1. สรุปความรู้ได้ถูกต้อง  ครบตรงประเด็น 

2. การเชื่อมโยงความรู้ได้ถูกต้องตามล าดับขั้นความสัมพันธ์ 

3. มีความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนแผนผังความคิด 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
4(ดีมาก) 3(ดี) 2(พอใช้) 1(ปรับปรุง) 

1.สรุปความรู้ได้
ถูกต้อง ครบตรง

ประเด็น 

สามารถสรุปความรู้ได้ครบ
และตรงประเด็นและถูกต้อง
ทุกหัวข้อ 

สามารถสรุปความรู้
ได้ครบตรงประเด็น
และมีความถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่ 

สรุปความรู้ไม่ครบ
ทุกประเด็น 

สรุปความรู้ไม่
ถูกต้อง 

2.การเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง
ตามล าดับขั้น
ความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยงความรู้ได้
ถูกต้องตามล าดับความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ และ
ล าดับความสัมพันธ์
ได้ค่อนข้างครบ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้และล าดับ
ความสัมพันธ์ได้บ้าง 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ แต่ไม่
เป็นไปตามล าดับ
ความสัมพนัธ์ 

3.มีความคิด
สร้างสรรค์ ในการ
เขียนผังความคิด 

สามารถเขียนผังความคิดได้ใน
รูปแบบที่ถูกต้องและสวยงาม 

สามารถเขียนผัง
ความคิดได้ถูกต้อง
และมีข้อบกพร่อง
เพียงเล็กน้อย 

สามารถเขียนผัง
ความคิดได้และมี
ข้อบกพร่องเป็น
บางส่วน 

สามารถเขียน
แผนผังความคิดได้
แต่ขาดรูปแบบและ
ความสวยงาม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่  ๓       ชื่อหน่วย     STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต                   ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่    3   เรื่อง ความตื่นรู้                                                     เวลา  ๑   ชั่วโมง 
 

1. ผลการเรียนรู้  
มีความรู้ ความเข้าใจ   STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  

     ๒.  จุดประสงค์การเรียนรู้  
              2.1  เพ่ือให้นักเรียนเกิดการตื่นรู้  มีสติ  มีความตระหนัก กับ การบริหารจัดการความเสี่ยง   

    ๒.๒  นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ บอกพฤติกรรมการตื่นรู้ เพ่ือจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น 

     ๒.๓  นักเรียนมีความตระหนักถึงความพอเพียง  ตื่นรู้ อยู่เสมอว่าท าอะไร แค่ไหนอย่างไร 
               2.๔  เพ่ือสร้างจิตส านึก ตื่นรู้ ว่าท าอะไร ดีไม่ดีให้กับนักเรียน    
      ๓.  สาระการเรียนรู้ 

 3.1 ความรู้ 
       การบริหารจัดการความเสี่ยง ในการดื่นรู้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ตนเอง ผู้อ่ืน และ
ส่วนรวมดังนี้ 
      1) การใคร่ครวญ พินิจ พิเคราะห์ (ตื่นรู้ทางความคิด) 
      2) การคาดการณ์ (ตื่นรู้ในใจ) 
      3) การเตรียมพร้อม (ตื่นรู้ทางกาย) 
      4) ตาดู (ตื่นรู้ทางตา) 
      5) หูฟัง (ตื่นรู้ทางหู) 

 
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
      1) ความสามารถในการสื่อสาร 
      2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
      3) ความสามารถในการแก้ปัญหา       
      4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม       

               1) มีมุ่งมั่นในการท างาน  
               2) มีความตระหนักในความส าคัญของการจัดการความเสี่ยงในการตื่นรู้ 
               ๓)  ใฝ่เรียนรู้   
       ๔.  กิจกรรมการเรียนรู้                                                                                                               
           4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  

        1.  นักเรียนวิดีโอ  “การตื่นรู้ - การตื่นรู้คืออะไร”  1.53 นาที 
         ๒.  ครูร่วมสนทนากับนักเรียนสรุปเนื้อหาในวิดีโอ ถึงลักษณะของการตื่นรู้ว่าคืออะไร 

http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/4.html
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                  ๓.  แบ่งกลุ่มนักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ  5  คน  แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ 
Mind fullness และร่วมคิดวิเคราะห์ การบริหาร จัดการความเสี่ยง เพื่อให้ตื่นรู้ แล้วเกิดความปลอดภัยต่อ
ตนเอง ในด้านต่าง ๆ ตามหัวข้อว่าควรมีพฤติกรรมการตื่นรู้ได้อย่างไรบ้างลงในใบงาน 

1. การใคร่ครวญ พินิจ พิเคราะห์ (ตื่นรู้ทางความคิด) 
    2. การคาดการณ์ (ตื่นรู้ในใจ) 
   3. การเตรียมพร้อม (ตื่นรู้ทางกาย) 
    4. ตาดู (ตื่นรู้ทางตา) 
    5. หูฟัง (ตื่นรู้ทางหู) 

   ๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน  
4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1) วิดีโอ  “การตื่นรู้ - การตื่นรู้คืออะไร”  1.53 นาที 
 2)  ใบความรู้   เรื่อง  การบริหารจัดการความเสี่ยง   
    3)  ใบความรู้  Mindfulness (การตื่นรู้  มีสติ  มีความตระหนัก ) กับ การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง   
    

     ๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
7.1 วิธีการประเมิน  

1) ตรวจผลงานการท าใบงาน   
2) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 1) แบบบันทึกการตรวจ ผลงานการท าใบงาน 
 2) แบบสังเกตการท างานกลุ่ม 
 3) วิธีการน าเสนอผลงาน        

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
   1) นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป ถือว่า ผ่าน 
   2) นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี ขึ้นไป ถือว่า ผ่าน 
6.บันทึกหลังสอน 

 .........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
 (.................................................) 
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           Mindfulness (การตื่นรู้  มีสติ  มีความตระหนัก ) กับ การบริหารจัดการความเสี่ยง   

ครั้งหนึ่งท่านอาจารย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ท่านได้กรุณาบอกเล่าเรื่องราวการใช้ Mindfulness เพ่ือ
ช่วยในการบริหารจัดการความเสี่ยง ในการดื่นรู้ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม โดย
ออกมาเป็นชุดความรู้คือ 
                    # การใคร่ครวญ พินิจ พิเคราะห์ (ตื่นรู้ทางความคิด) 
                    # การคาดการณ์ (ตื่นรู้ในใจ) 
                    # การเตรียมพร้อม (ตื่นรู้ทางกาย) 
                    # ตาดู (ตื่นรู้ทางตา) 
                    # หูฟัง (ตื่นรู้ทางหู) 

             เพ่ือให้เกิดความตระหนัก ความระมัดระวังในการสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นผมได้ลองตีความสิ่ง
ที่ท่านอาจารย์อนุวัฒน์ได้น าเสนอ และเพ่ิมเติมรายละเอียดเพ่ือให้สามารถน าปฏิบัติได้จริงในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในองค์กรดังนี้ 

1. การใคร่ครวญ พินิจ พิเคราะห์ (ตื่นรู้ทางความคิด) คือการไมjเอาง่ายเข้าว่า นั่นคือ 
                   # วิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยง ยามที่มีเหตุการณ์ความเสี่ยงที่รุนแรง และส าคัญเกิดข้ึน 
                   # ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการปฏิบัติงานที่วางไว้หรือก าหนดไว้ ควรปฏิบัติตามที่วางไว้ แม่
จะเป็นขั้นตอนง่ายๆเราก็ต้องปฏิบัติตาม 
                   # การปฏิบัติงานควรน ามาตรฐานการท างานมาก ากับไว้ในใจเสมอ 
                   # คิด วิเคราะห์ สิ่งใดเพ่ือค้นหาความจริงควรใช้หลักกาลามสูตร 10 ประการ 

2. การคาดการณ์ (ตื่นรู้ในใจ) คือหมั่นวิเคราะห์จุดอ่อน จุดบกพร่อง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงของ
ขั้นตอนการท างานที่เราท างานว่าจะมีความเสี่ยงอะไรเกิดข้ึนบ้าง แม้ความเสี่ยงนั้นไม่เคยเกิดข้ึน แต่ก็น ามาสู่
การป้องกันเพ่ือสร้างความปลอดภัย อีกทั้ง Sentinel Event (ความเสี่ยงที่รุนแรงที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้น) ก็
น ามาก าหนดมาตรการป้องกันเช่นกัน เหมือนกับอุตสาหกรรมการบินหรือโรงไฟฟ้านิวเคลียส์ที่ก าหนด
มาตรการการป้องกันล่วงหน้าเพ่ือมิให้เหตุร้ายเกิดข้ึนครับ 

3. การเตรียมพร้อม (ตื่นรู้ทางกาย) คือการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 

        # ภาวะปกติ : คือการท างาน/การปฏิบัติงานต่างๆต้องมีการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็น
เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ยา ก าลังคน ให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้รับบริการในวันนั้น เวรนั้น 
                   # ภาวะฉุกเฉิน : คือภาวะที่เราต้องให้บริการด้วยเหตุฉุกเฉิน เช่นผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะ Shock , 
Arrest หรืออุบัติภัยหมู่ หน่วยงานควรมีการเตรียมความพร้อมเช่น การเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม การอบรมบุคลากร
และ การซ้อมแผนต่างๆให้มีความช านาญ เพ่ือรับมือได้อย่างทันท่วงที 
                   # เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ป้องกันได้ คือความเสี่ยงที่เราสามารถป้องกันได้ หน่วยงานควรหมั่น
ประเมินผลว่าแนวทางท่ีวางไว้นั้นมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพียงใดในการป้องกัน ที่ส าคัญเมื่อเราก าหนดแล้ว
ควรน าไปปฏิบัติในหน้างาน เมื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงหรือหมดไป 

 

ใบความรู้ 
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                   # เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ป้องกันไม่ได้ คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้ว แม้ว่าเราจะมีการก าหนด
มาตรการต่างเพ่ือใช้ในการป้องกัน แต่บางครั้งก็ไม่สามารถป้องกันได้ สิ่งที่หน่วยงานควรด าเนินการคือการเตรียม 

 

ความพร้อมเพ่ือรับมือยามที่เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์นั้นเกิดขึ้น เพื่อบรรเทา ลดความสูญเสีย ลดความรุนแรงให้
เหลือน้อยที่สุด 

4. ตาดู (ตื่นรู้ทางตา) คือการใช้ต่อมเอ๊ะให้เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็น 
                 # การดูแลผู้ป่วยต้อง เอ๊ะ ด้วย C3THER 
                 # แต่ถ้าต้องการลดเหตุการณ์รุนแต้องเอ๊ะ! ด้วย Concurrent Trigger tool เป็นต้น 

5. หูฟัง (ตื่นรู้ทางหู) คือการรับฟังบุคคลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
                 # ฟังผู้มีประสบการณ์มากกว่า เพ่ือน าประสบการณ์ของเขา มาปรับใช้ในการบริการให้ดีขึ้น 
เพราะประสบการณ์คือทางลัดแห่งการเรียนรู้ และความรู้ครับ 
                 # ฟังเพ่ือนวิชาชีพอ่ืนๆ ที่ต่างจากเรา เพ่ือให้เราสามารถดูแลผู้ป่วยได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และสร้าง
ความร่วมมือต่อกัน 
                 # ฟังรุ่นน้อง เพราะรุ่นน้องอาจมีข้อมูลที่ทันสมัยมากกว่าเราในการดูแลผู้ป่วย จะได้น ามาสู่การ
ปรับปรุง 
                 # ฟังญาติผู้ป่วย เพื่อให้ได้รับรู้ว่าพวกเค้ากังวลใจเรื่องอะไรเกี่ยวกับอาการที่ผู้ป่วยเป็น 
                 # ที่ส าคัญเราต้องฟังผู้ป่วย เพราะผู้ป่วยเขารู้เรื่องตัวเขาดีกว่าเราในเรื่องการเจ็บป่วยของครับ 

เพราะการฟังจะท าให้เราทราบเรื่องราวเพื่อน าไปสู่การสร้างความปลอดภัย 
                        ดังนั้นลองหัดใช้ Mindfulness (การตื่นรู้ มีสติ ,มีความตระหนัก 
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ใบงาน กลุ่ม  ที่................ 
สมาชิกกลุ่ม 

1...................................................................................     
4............................................................................... 
2...................................................................................     
5........................................................................... 
3...................................................................................     
6...........................................................................  
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนร่วมคิดวิเคราะห์ การบริหาร จัดการความเสี่ยง เพื่อให้ตื่นรู้ แล้วเกิดความปลอดภัยต่อ
ตนเอง ในด้านต่าง ๆ ตามหัวข้อว่าควรมีพฤติกรรมการตื่นรู้ได้อย่างไรบ้า 
1. การใคร่ครวญ พินิจ พิเคราะห์ (ตื่นรู้ทางความคิด) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. การคาดการณ์ (ตื่นรู้ในใจ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. การเตรียมพร้อม (ตื่นรู้ทางกาย) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. ตาดู (ตื่นรู้ทางตา) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. หูฟัง (ตื่นรู้ทางหู) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ประเมิน                            แบบบันทึกพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

กลุ่มท่ี (ชื่อกลุ่ม) ..........................................................................................................  
สมาชิกในกลุ่ม  1. ...................................................................... 2. ...................................................................... 
   3. ...................................................................... 4. ...................................................................... 
   5. ...................................................................... 
 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

3 2 1 

1. มีความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    

2. มีความกระตือรือร้นในการท างาน    

3. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย    

4. มีขั้นตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ    

5. ใช้เวลาในการท างานอย่างเหมาะสม    

รวม  
 

 เกณฑ์การให้คะแนน 
 ได้คะแนน 12 คะแนนขึ้น ถือว่าผ่าน 
 ได้คะแนนต่ ากว่า 12 คะแนน ถือว่า ไม่ผ่าน 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
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แบบประเมินผลงานใบงาน 
 

 
 

ที ่

 
 

ชื่อ -สกุล 

ผลงานตรง
กับ

จุดประสงค์           
ที่ก าหนด 

ผลงานตรงกับ
จุดประสงค์           
ที่ก าหนด 

ผลงานมี
ความคิด

สร้างสรรค ์

ผลงานมี
ความเป็น
ระเบียบ 

ผลงานมีความ   
เป็นระเบียบ 

รวม 
คะแนน 

 
 

ผลการ
ประเมิน 

5 5 5 5 5 20 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
*หมายเหตุ  ได้คะแนน  11 ขึ้นไป  ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ดีมาก      =    18-20 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบตรง
เวลา 
ดี      =    15-17 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 
ปานกลาง   = 11-14 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 
ปรับปรุง      = 0-10 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 
 
                    ลงชื่อ……………………………….ผู้สังเกต 
                                                                                (……………………………….) 
                                                                                 …………/…………/……… 
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เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน  
ใบงาน 

รายการประเมิน 
คะแนน 

5 4 3 2 1 0 
1. ผลงานตรง

กับจุดประสงค์           
ที่ก าหนด 

ผลงานสอดคล้องกับ
จุดประสงค์    
ทุกประเด็นมากที่สดุ 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์    
ทุกประเด็น 

ผลงานสอดคล้องกับ
จุดประสงค์   
เป็นส่วนใหญ ่

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์   
บางประเด็น 

ผลงานไม่                
สอดคล้องกับ
จุดประสงค ์

ไม่ท าผลงาน 

2. ผลงานมี
ความถูกต้อง
สมบูรณ์ 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
ครบถ้วนดีเยีย่ม 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
ครบถ้วน 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง  เป็น
ส่วนใหญ ่

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง  
เป็นบางประเด็น 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานไม่ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ ่

ไม่ท าผลงาน 

3. ผลงานมี
ความคิด
สร้างสรรค ์

ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค ์
แปลกใหม ่
และเป็นระบบมาก
ที่สุด 

ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค ์
แปลกใหม ่
และเป็นระบบ 

ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค์ แต่ยัง 
ไม่เป็นระบบ 

ผลงานมีความ 
น่าสนใจ แต่ยังไม่มี 
ความคิดสร้างสรรค ์
แปลกใหม ่

ผลงานไม่น่าสนใจ
ไม่มีความคิด
สร้างสรรค์             
แปลกใหม ่

ไม่ท าผลงาน 

4. ผลงานมี
ความ   เป็น
ระเบียบ 

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ แสดงออก
ถึงความประณีต   

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ แสดงออก
ถึงความประณีต   

ผลงานส่วนใหญ่  มี
ความเป็นระเบียบแต่
ยังมีข้อบกพร่อง
เล็กน้อย 

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ แต่มีข้อ 
บกพร่องบางส่วน 

ผลงานส่วนใหญ่
ไม่เป็นระเบยีบ
และ 
มีข้อบกพร่อง 

 
ไม่ท าผลงาน 

5. ผลงานเสร็จ      
ตามเวลาท่ี
ก าหนด 

ส่งผลงานตามเวลาที่
ก าหนดที่สุด 

ส่งผลงานตามเวลา
ที่ก าหนด 

ส่งผลงานช้ากว่า
เวลาที่ก าหนด  
1-2 วัน 

สง่ผลงานช้ากว่า
เวลาที่ก าหนด  
3-5 วัน 

ส่งผลงานช้ากว่า
เวลาที่ก าหนด 
เกิน 5 วันขึ้นไป 

 
ไม่ท าผลงาน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
17 – 20 ดีมาก 
13 – 16 ด ี
9 – 12 พอใช้ 
5 – 8 ปรับปรุง 

                                    

       ลงชื่อ..........................................................ผู้ประเมิน 

                                            (........................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่  3   ชื่อหน่วย    STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต                ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 3 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4    เรื่อง ความรู้                    เวลา   1   ชั่วโมง 
 

1. ผลการเรียนรู้  
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 
2.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

ประกอบกับหลักการต่อต้านการทุจริตอื่นๆ  
 2.2 สามารถประยุกต์หลักบูรณาการ “STRONG”  

3. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 
       - ศึกษาความหมายและความเข้าใจเกี่ยวกับ การปรับประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ประกอบกับหลักการต่อต้านการทุจริตอ่ืนๆ  
       - การประยุกต์หลักบูรณาการ “STRONG”  

3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 1) ความสามารถในการสื่อสาร  
 2) ความสามารถในการคิด 

  3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 

  1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต      
3. มีวินัย 

  4. ใฝ่เรียนรู้ 
  5. อย่างพอเพียง 

6. มุ่งม่ันในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 

  8. มีจิตสาธารณะ 
4.กิจกรรมการเรียนรู้ / การจัดประสบการณ์ 
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้ / ขั้นตอนการจัดประสบการณ์ 

1. ครูชี้แจงสาระการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
2. ครูสนทนาและอธิบายเกี่ยวกับเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านโปรเจ็คเตอร์ ให้

แสดงผลที่จอภาพหน้าชั้นเรียน และช่วยกันวิเคราะห์ สังเกต แบ่งออกเป็นข้อๆ ว่ามีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอะไร ที่สามารถมาประยุกต์ในการต่อต้านการทุจริต  

3. ครูตั้งค าถามให้นักเรียนคิดตามว่า เรื่องราววีดิทัศน์ที่เห็นในรูปแบบต่างๆ นั้น อะไรคือ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักเรียนตอบ ที่สามารถมาประยุกต์ในการต่อต้านการทุจริต อย่างไรบ้าง 

4. พร้อมทั้งอธิบายด้วยโปรแกรม PowerPoint เรื่อง STRONG_t 
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      5)  จดบันทึก สาระการเรียนรู้ 
      6)  การถาม – ตอบ และให้แสดงความคิดเห็นในการดูวิดิทัศน์ 
      7)  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ให้ปฏิบัติตามใบงานที่ 4  โดยให้ค้นคว้า สืบค้นความรู้
จาก 

แหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ เช่น ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต จุลสาร เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / 
STRONG สาเหตุและวิธีการป้องกันต่อต้านไม่ให้เกิดการทุจริต ครูผู้สอนคอยเสริมและให้ค าแนะน าที่ถูกต้อง 

    8)  สรุปองค์ความรู้ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดวิเคราะห์ และสรุปเป็นองค์ความรู้ และ
ร่วมกันตรวจสอบตามใบงาน และแก้ไขใบงาน 

      9)  ฝึกให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มได้น าเสนอเรื่องราวที่ได้ค้นคว้ามา ให้เพ่ือนได้รับฟังและเกิดความ
เข้าใจใน เรื่องท่ีได้รับมอบหมาย ได้อย่างเข้าใจ 

   10)  นักเรียนมีจิตสาธารณะ โดยการน าความรู้ที่ได้มาแนะน าเพ่ือนให้ปฏิบัติตัวและยกตัวอย่าง
รอบตัวในเรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / STRONG สาเหตุและวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต 
ตามวุฒิภาวะของตนได้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ 

   11)  ครูทบทวนเนื้อหา 
   12) นักเรียนและครูผู้สอนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ของนักผู้เรียนที่สามารถอธิบายเรื่องหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง / STRONG และสาเหตุการทุจริตและหาวิธีป้องกันการทุจริตได้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้
ถูกต้อง  และครูผู้สอนแสดงความชื่นชมกับนักเรียนทุกคน ที่สามารถท ากิจกรรมที่มอบหมายในใบงานที่ 4 ได้
ส าเร็จและมีประสิทธิภาพ 

   13) ครูประเมินผลขั้นตอนกระบวนการการปฏิบัติงานและภาระงานที่ก าหนดให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ
ด้วยความเข้าใจ 

4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1) ภาพยนตร์สั้นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เรื่อง เลือก 

2) ภาพยนตร์สั้นช่อสะอาดสัญลักษณ์ส่งเสริมคุณธรรมความดี 
 3) จุลสาร ป.ป.ช. สารสูโ่รงเรยีน 
 4) PowerPoint เรื่อง STRONG_t  

5) รายการภารกิจปราบปรามการทุจริต : https://goo.gl/vzGxVy 
 6) รายการภารกิจพิชิตโกง : https://goo.gl/S9kHnv 

5. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 
 1. ด้านความรู้ (K) 

- ประเมินจากการซักถาม 
- การตรวจแบบใบงาน ทันเวลาที่ก าหนด 
- การน าเสนอผลงาน 

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
- การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงานตามขั้นตอนการกระบวนการในการท างานกลุ่ม 

3. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติ (A) 
- การสังเกตพฤติกรรมเน้นความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทนและมีจิต

สาธารณะ 



- 186 - 
 

 

a. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  - แบบฝึกปฏิบัติจากใบงาน 
  - แบบประเมินจากแบบฝึกหัด 

- แบบสังเกตประเมินผลการปฏิบัติงาน (Rubrics) 
- แบบประเมินผลพฤติกรรม 

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
 1) นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป ถือว่า ผ่าน  
 2) นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป ถือว่า ผ่าน 

 
6. บันทึกหลังสอน 
 
 ............................................................................................................................. ................................... 

........................................................................................... ................................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
(.................................................) 

 
7. ภาคผนวก 

- ใบความรู้ 
- ใบงาน 
- แบบทดสอบ 
- แบบสังเกต 
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ใบงานที่ 4 

 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / STRONG  

**************************************************************** 
 

ค าสั่ง ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ช่วยกันค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ 
1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เรื่อง STRONG 
3. S (sufficient) บุคคลและหน่วยงานน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้เป็น

หลักในการท างานและการด ารงชีวิต  
4. T (transparent) บุคคลและหน่วยงานปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นที่ตั้ง  
5. R (realise) บุคคลและหน่วยงานมีความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบภายในสังคมและประเทศ 
6. O (onward) บุคคลและหน่วยงานมีแนวคิดมุ่งพัฒนาหน่วยงานให้เกิดความโปร่งใสและร่วมสร้าง

วัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตให้เกิดขึ้น และไม่ย่อท้อต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ให้ส าเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดร่วมกัน 

7. N (knowledge) บุคคลและหน่วยงานมีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่ าเสมอเพื่อให้เท่าทันต่อ
สถานการณ์การทุจริตของหน่วยงาน สังคมและของประเทศ  

8. G (generosity) บุคคลและหน่วยงานร่วมพัฒนาหน่วยงานให้มีความเอื้ออาทรบนพื้นฐานของ
จริยธรรมและจิตพอเพียง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 

 

ที ่
 

พฤติกรรม 
 

 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความ
คิดเห็น 

การตอบ 
ค าถาม 

การยอมรับ 
ฟังคนอ่ืน 

ท างาน 
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย หมายเหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 

ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบตรง
เวลา 

ดี = 3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 
ปรับปรุง = 1 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 
 

                     

         ลงชื่อ………………………………………………..…………….ผู้สังเกต 
              (…………………………………………………..………….) 

                         ……………/……………………..……/…………..…….. 
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แบบการประเมินผลการน าเสนองาน   
 

เรื่อง  ……………………………………………………………………………………. 
วิชา……………………………………………….ชั้น………………. 

ชื่อ…………………………………………………..เลขที…่…………… 

ที ่ รายการประเมิน 
ผู้ประเมิน รวม 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ตนเอง เพ่ือน คร ู
1 เน้ือหา  (  4  คะแนน ) 

13. เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ ์
    คะแนน 4  :  มีครบทุกข้อ 

คะแนน 3  : มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน 2  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 1  :  มี 1 ข้อ  ขาด 3  ข้อ 

14. เนื้อหาถูกต้อง     
15. เนื้อหาต่อเนื่อง     
16. มีการค้นคว้าเพิ่มเตมิ     

2 กระบวนการท างาน(2คะแนน ) 
13. มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 

    คะแนน 2:  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1  : มี ไมค่รบ 4 ข้อ 
คะแนน 0  :  ไม่ปรากฏกระบวน 
                  การท างานท่ีชัดเจน 

14. การปฏิบัตติามแผน     
15. ติดตามประเมินผล     
16. การปรับปรุงพัฒนางาน     

3 การน าเสนอ  (  2 คะแนน ) 
10.  การใช้ส านวนภาษาดีถูกต้อง     

    คะแนน 2  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน 1  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 0.5  : มี 1 ข้อขาด 3  ข้อ 

11. การสะกดค าและไวยากรณ์ถูกต้อง     
12. รูปแบบน่าสนใจ     
4.    ความสวยงาม     

4 คุณธรรม  ( 2 คะแนน ) 
13. ตรงต่อเวลา 

    คะแนน 2  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน 1  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 0.5  :มี 1 ข้อ ขาด 3  ข้อ 

14. ซื่อสัตย์     
15. ความกระตือรือร้น     
16. ความมีน้ าใจ     

รวม  คะแนนเต็ม  10 คะแนน 
เฉลี่ย  

 

ลงชื่อผู้ประเมิน…………………………………….………..  ตนเอง   

ลงชื่อผู้ประเมิน…………………………….………………..  เพ่ือน   

ลงชื่อผู้ประเมิน………………………….…………………..  ครู   
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

กลุ่มท่ี…………..ชั้น……………… 
 

ล าดับ 

ที ่

ชื่อ-สกลุ 

สมาชกิกลุม่ 

พฤติกรรม 

รวม ความ
ร่วมมือ 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

การรับฟัง
ความ
คิดเห็น 

ความต้ังใจ
ในการ
ท างาน 

การมสี่วน
ร่วมในการ
อภิปราย 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ดีมาก = 4 ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 90-100% หรือปฏิบัติบ่อยครั้ง 
 ดี = 3 ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 70-89%   หรือปฏิบัติบางครั้ง 
 ปานกลาง = 2 ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 50-69%   หรือปฏิบัติครั้งเดียว 
 ปรับปรุง = 1 ประสิทธิภาพต่ ากว่าเกณฑ์  50%   หรือไม่ปฏิบัติเลย 

                   ลงชื่อ………………………………………………..…………….ผู้สังเกต  
                        (…………………………………………………..………….) 

              ……………/……………………..……/…………..…….. 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ชื่อ – สกุล..............................................................เลขที่...................ชั้น...........................ปีการศึกษา................ 

----------------------------------------------- 

ค าชี้แจง  ให้พิจารณาตัวชี้วัดต่อไปนี้แล้วให้ระดับคะแนนที่ตรงกับการปฏิบัติของนักเรียนตามความเป็นจริง 
  ระดับคะแนน 5 หมายถึง  ปฏิบัติเป็นประจ าทุกครั้ง 
  ระดับคะแนน 4 หมายถึง  ปฏิบัติบ่อยครั้ง 
  ระดับคะแนน 3 หมายถึง  ปฏิบัติบางครั้ง 
  ระดับคะแนน 2 หมายถึง  ปฏิบัติน้อย 
  ระดับคะแนน 1 หมายถึง  มีพฤติกรรมไม่ชัดเจนหรือไม่มีหลักฐานที่
น่าเชื่อถือ 
 

 
ตัวชี้วัด 

คะแนน 
5 4 3 2 1 

ข้อ 1  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์      
      1.1  เป็นพลเมืองดีของชาต ิ      
      1.2  ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย      
      1.3  ศรัทธา  ยึดมั่นและปฏบิัติตนตามหลักของศาสนา      
      1.4  เคารพเทิดทูน  สถาบัน  พระมหากษัตริย ์      

รวมคะแนน  
ข้อ 2  ซ่ือสัตย์สุจริต      
      2.1  ประพฤติตรงตาม ความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย  วาจา ใจ      
      2.2  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ       

รวมคะแนน  
ข้อ 3  มีวินัย      
      3.1  ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรยีนและสังคม      

รวมคะแนน  
ข้อ 4  ใฝ่เรียนรู้      
      4.1  ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรยีนและเข้าร่วมกจิกรรมการเรียนรู้       
      4.2  แสวงหาความรู้จาก แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน ด้วยการ
เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม สรุปเปน็องค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

     

รวมคะแนน  
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ตัวชี้วัด 

คะแนน 
5 4 3 2 1 

ข้อ 5  อยู่อย่างพอเพียง      
     5.1  ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคณุธรรม      
     5.2  มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี ปรบัตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข      

รวมคะแนน  
ข้อ 6  มุ่งมั่นในการท างาน      
      6.1  ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัตหิน้าท่ีการงาน      
      5.2  ท างานด้วย ความเพียร พยายาม  และ อดทนเพื่อให้งานส าเรจ็ตามเป้าหมาย      

รวมคะแนน  
ข้อ 7  รักความเป็นไทย      
      7.1  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรมไทย    
                และมคีวามกตญัญูกตเวที 

     

      7.2  เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อยา่งถูกต้องเหมาะสม      
      7.3  อนุรักษ์  สืบทอดภูมิปญัญาไทย      

รวมคะแนน  
ข้อ 8  มีจิตสาธารณะ      
      8.1  ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดย ไม่หวังผลตอบแทน      
      8.2  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม      

รวมคะแนน  
รวมคะแนนทั้งหมด  

รวมคะแนนทั้งหมดเฉลี่ยร้อยละ  
ระดับคุณภาพ  

เกณฑ์การประเมิน  ร้อยละ  80  -  100 ระดับคณุภาพ ดีเยี่ยม       (3) 
   ร้อยละ  70  -    79 ระดับคณุภาพ ดี             (2) 
   ร้อยละ  50  -    69 ระดับคณุภาพ พอใช้        (1) 
   ร้อยละ    0  -    49 ระดับคณุภาพ ปรับปรุง    (0) 
 
สรุปผลการประเมิน          ผ่าน       ระดับ         ดีเยี่ยม      ดี      ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
                                  ไมผ่่าน     ระดับ         ปรับปรุง 

                           ลงช่ือ………………………………………………..…………….ผู้สังเกต
         (…………………………………………………..………….) 

 ……………/……………………..……/…………..…….. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่  3   ชื่อหน่วย    STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต       ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 3 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  5    เรื่อง  จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  เวลา  2  ชั่วโมง 
 

1. ผลการเรียนรู้  
1.1 มีความรู้ความเข้าใจ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 

 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้  

2.1 นักเรียนสามารถปฏิบัติตนสร้างฐานความคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นเป็นพ้ืนฐาน
ความคิดได ้
 2.2 สามารถประยุกต์หลักบูรณาการ “STRONG” เป็นแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมหน่วยงานได ้

 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 ความรู้ 
       - ศึกษาความหมายและความเข้าใจเกี่ยวกับ การสร้างฐานความคิดจิตพอเพียงต่อต้านการ

ทุจริตให้เกิดข้ึนเป็นพื้นฐานความคิดของปัจเจกบุคคล 
- การประยุกต์หลักบูรณาการ “STRONG” เป็นแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมหน่วยงาน 

3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 1) ความสามารถในการสื่อสาร   
 2) ความสามารถในการคิด 

 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีต่อต้านการทุจริตให้เกิดข้ึนเป็นพ้ืนฐานความคิดของ
ปัจเจกบุคคล โดยประยุกต์หลักบูรณาการ “STRONG” เป็นแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมหน่วยงาน 

3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
  1. อย่างพอเพียง 

2. ซื่อสัตย์สุจริต      
3. มีวินัย 

  4. ใฝ่เรียนรู้ 
  5. มุ่งมั่นในการท างาน 
  6. มีจิตสาธารณะ 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ / การจัดประสบการณ์ 
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้ / ขั้นตอนการจัดประสบการณ์ 

ชั่วโมงที่ 1 :  เรื่อง การสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๑. ครูชี้แจงสาระการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบและถามความรู้ที่เรียนมาครั้งก่อน 
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๒. ครูสนทนาและดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับเรื่องการสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต ผ่าน
เครื่องโปรเจ็คเตอร์ ให้แสดงผลที่จอภาพหน้าชั้นเรียน  และช่วยกันวิเคราะห์ สังเกต ตั้งข้อสงสัยให้เห็นว่ามี
อะไรเป็นปัญหาท าให้เกิดการทุจริต  

๓. ครูตั้งค าถามให้นักเรียนคิดตามว่า เรื่องราววีดิทัศน์ที่เห็นในรูปแบบต่างๆ นั้น อะไรคือสาเหตุ
ของการทุจริต เพราะอะไร และจะหาวิธีป้องกันต่อต้านการทุจริตอย่างไรบ้าง 

๔. พร้อมทั้งอธิบายด้วยโปรแกรม PowerPoint เรื่อง Realise - STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต 

๕. จดบันทึก สาระการเรียนรู้ 
๖. การถาม – ตอบ และให้แสดงความคิดเห็นในการดูวีดิทัศน์ 
๗. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ให้ปฏิบัติตามใบงานที่ 5 โดยให้ท าโครงงานและ ค้นคว้า 

สืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต จุลสาร เรื่องการสร้างฐานคิดจิต
พอเพียงต่อต้านการทุจริต สาเหตุและวิธีการป้องกันต่อต้านไม่ให้เกิดการทุจริต ตามวุฒิภาวะของตนได้อย่าง
เหมาะสม ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์  

๘. สรุปองค์ความรู้ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดวิเคราะห์ และสรุปเป็นองค์ความรู้และ
ร่วมกันตรวจสอบตามใบงาน และแก้ไขใบงาน 

๙. ครูทบทวนเนื้อหา 
๑๐. นักเรียนและครูผู้สอนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ของนักผู้เรียนที่สามารถอธิบายเรื่องหลักการ

ต่อต้านการทุจริต และสาเหตุการทุจริตและหาวิธีป้องกันการทุจริตได้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้อง  นักเรียนมี
กระบวนการกลุ่มจัดท าโครงงานที่ได้รับมอบหมายในใบงานที่ 5 และครูผู้สอนคอยเสริมและให้ค าแนะน าที่
ถูกต้อง 

๑๑. ครูประเมินผลขั้นตอนกระบวนการการปฏิบัติงานและภาระงานที่ก าหนดให้นักเรียนฝึก
ปฏิบัติด้วยความเข้าใจ 

ชั่วโมงที่ 2 :  เรื่อง การสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๑. ครูชี้แจงสาระการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบและถามความรู้ที่เรียนมาครั้งก่อน 
๒. ครูสนทนาและดูวิดีทัศน์เกี่ยวกับเรื่องการสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต ผ่าน

เครื่องโปรเจ็คเตอร์ ให้แสดงผลที่จอภาพหน้าชั้นเรียน  และช่วยกันวิเคราะห์ สังเกต ตั้งข้อสงสัยให้เห็นว่ามี
อะไรเป็นปัญหาท าให้เกิดการทุจริต  

๓. ครูตั้งค าถามให้นักเรียนคิดตามว่า เรื่องราววีดีทัศน์ที่เห็นในรูปแบบต่างๆ นั้น อะไรคือสาเหตุ
ของการทุจริต เพราะอะไร และจะหาวิธีป้องกันต่อต้านการทุจริตอย่างไรบ้าง 

๔. พร้อมทั้งอธิบายด้วยโปรแกรม PowerPoint เรื่อง Realise - STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต 

๕. จดบันทึก สาระการเรียนรู้ 
๖. การถาม – ตอบ และให้แสดงความคิดเห็นในการดูวีดิทัศน์ 
๗. นักเรียนที่แบ่งกลุ่ม เมื่อชั่วโมงท่ีแล้ว ที่ได้รับมอบหมายให้จัดท าโครงงานตามใบงานที่ 5  มา

น าเสนอเรื่องราวที่กลุ่มได้มา ให้เพ่ือนได้รับฟังและช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์ซักถามจนเกิดความเข้าใจในเรื่องที่
กลุ่มได้รับมอบหมาย ครูผู้สอนคอยเสริมและให้ค าแนะน าที่ถูกต้อง 

๘. สรุปองค์ความรู้ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดวิเคราะห์ และสรุปเป็นองค์ความรู้และ
ร่วมกันตรวจสอบตามใบงาน และแก้ไขใบงาน 
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๙. นักเรียนมีจิตสาธารณะ โดยการน าความรู้ที่ได้มาแนะน าเพ่ือนให้ปฏิบัติตัวและยกตัวอย่าง
รอบตัวในเรื่อง การสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต สาเหตุและวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต 
ตามวุฒิภาวะของตนได้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ 

๑๐.  ครูทบทวนเนื้อหา 
๑๑.  ท าแบบทดสอบที่ 5 
๑๒.  นักเรียนและครูผู้สอนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ของนักผู้เรียนที่สามารถอธิบายเรื่องหลักการ

ต่อต้านการทุจริต และสาเหตุการทุจริตและหาวิธีป้องกันการทุจริตได้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้อง  และ
ครูผู้สอนแสดงความชื่นชมกับนักเรียนทุกคน ที่สามารถท ากิจกรรมที่มอบหมายในใบงานที่ 5 ได้ส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพ 

๑๓.  ครูประเมินผลขั้นตอนกระบวนการการปฏิบัติงานและภาระงานที่ก าหนดให้นักเรียนฝึก
ปฏิบัติด้วย 

4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1) ภาพยนตร์สั้นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เรื่อง เลือก 

2) ภาพยนตร์สั้นช่อสะอาดสัญลักษณ์ส่งเสริมคุณธรรมความดี 
 3) จุลสาร ป.ป.ช. สารสูโ่รงเรยีน 
 4) PowerPoint เรื่อง Realise - STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต  

5) รายการภารกิจปราบปรามการทุจริต : https://goo.gl/vzGxVy 
 6) รายการภารกิจพิชิตโกง : https://goo.gl/S9kHnv 

5. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 
 1. ด้านความรู้ (K) 

- ประเมินจากการซักถาม 
- การตรวจแบบใบงาน ทันเวลาที่ก าหนด 
- การน าเสนอผลงาน 

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
- การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการกระบวนการในการท างาน

กลุ่ม 
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติ (A) 

- การสังเกตพฤติกรรมเน้นความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทนและมีจิต
สาธารณะ 

5.1 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  - แบบฝึกปฏิบัติจากใบงาน 
  - แบบประเมินจากแบบฝึกหัด 

- แบบสังเกตประเมินผลการปฏิบัติงาน (Rubrics) 
- แบบประเมินผลพฤติกรรม 

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
 1) นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป ถือว่าผ่าน 
 2)  นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป ถือว่าผ่าน 

https://goo.gl/S9kHnv
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6. บันทึกหลังสอน 
 
 ........................................................................................................................ ................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

..................................................................................................................................................... ......................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
 (.................................................) 
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ใบความรู้ 
STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 

 
 

 

 

 

                      องค์ประกอบของกฎหมาย  

         ห้ามด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

         ตามมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

         การทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งได้บัญญัติห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดด าเนินกิจการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้น
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือ
ด าเนินคดี 

(๒)  เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่ง
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอ านาจ ก ากับ ดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบ 

(๓) การรับสัมปทาน หรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยราชการ หน่วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทที่รับ
สัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 

(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างในธุรกิจของ
เอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ หรือได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ได้รับมอบหมาย ซึ่งโดยสภาพ
ของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจจะมีการขัดแย้งต่อประโยชน์ทางราชการหรือ
กระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้น 

 

 

 

แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อปอ้งกันมิให้เกิดการฝ่าฝืนบทบัญญัติ                 
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ.

๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ 
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การกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องห้ามตามกฎหมาย 

(๑) เป็นคู่สัญญา หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ได้เข้ามาท าสัญญากับหน่วยงานรัฐ มีฐานะเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ อันเป็นสัญญาที่จะต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

(๒) การมีส่วนได้เสียในสัญญา หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น จะต้องมีเจตนาประสงค์จะให้ตนได้รับประโยชน์หรือ
เลือกประโยชน์ให้กับบุคคลอื่น โดยการใช้อ านาจหน้าที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสัญญานั้นหรือ
การเข้าไปด าเนินกิจการใดๆ เพ่ือเป็นการป้องกันในกรณี  ที่ตนอาจจะต้องเสีย
ประโยชน์หรือได้รับความเสียหาย 

(๓) การเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หมายถึง การที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช.ก าหนดได้ร่วมกันลงทุนในห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้าง
หุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด เป็นต้น และได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเจตนาที่จะเอ้ือ
ประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอื่น 

(๔) การถือหุ้นในบริษัท หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ได้เข้าไปลงทุนโดยมีหุ้นในบริษัท ตามทะเบียนผู้ถือหุ้นและบริษัท
ที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหุ้นอยู่นั้นได้เข้ามาเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐในต าแหน่งมีอ านาจ ก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 

(๕)  รับสัมปทาน หรือคงไว้ซึ่งสัมปทาน หรือเข้าไปเป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะเป็นการ
ผูกขาดเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น หรือในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ที่รับสัมปทาน   

                                   สัญญาสัมปทาน  หมายถึง สัญญาที่เอกชนได้รับอนุญาตจากรัฐให้
ด าเนินกิจการ  ต่างๆแทน ดังต่อไปนี้  

 สัญญาที่รัฐอนุญาตให้เอกชนจัดท าบริการสาธารณะ 

 สัญญาที่รัฐให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

 สัญญาที่รัฐให้เอกชนแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  

        การรับสัมปทานจากรัฐ หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งเข้าเป็นคู่สัญญากับ
รัฐ และ    ท าสัญญารับสัมปทานในสถานะเอกชน อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

(๖) เป็นกรรมการ ที่ปรึกษาในธุรกิจเอกชน หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งเข้าไปมี
ส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในธุรกิจเอกชน 
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(๗) ตัวแทนในธุรกิจของเอกชน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ได้ท าการเป็นตัวแทน กับตัวการที่เป็นเอกชนในธุรกิจ
เอกชนอันเป็นหน้าที่ของตัวแทนในธุรกิจเอกชน 

(๘) ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใน
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นได้เข้าไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจ
เอกชน 

 

     ข้อห้ามส าหรับคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามด าเนิน
กิจการ  ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
    พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้
บัญญัติห้ามมิ  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐด าเนินกิจการใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม บทบัญญัติดังกล่าวยังบังคับไปถึงคู่สมรสของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ (ภริยาหรือสามี) ด้วย โดยมีข้อห้าม ดังต่อไปนี้ 

(1) ห้ามคู่สมรส (ภริยา หรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นคู่สัญญา หมายถึง  การ
ห้ามคู่สมรสของ เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งเข้ามาเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงาน
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ ก ากับ ดูแล 
ควบคุม ตรวจสอบ 

(2) ห้ามคู่สมรสของเจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญา หมายถึง การที่คู่สมรสของเจ้าหน้าที่
ใน ต าแหน่งได้อาศัยอ านาจหน้าที่โดยมีเจตนาหรือความประสงค์ที่จะให้ตนได้รับ
ประโยชน์ หรือเอ้ือประโยชน์ต่อบุคคลอ่ืนๆโดยการใช้อ านาจหน้าที่ของคู่สมรสไป
ด าเนินกิจการใดๆในสัญญา 

                          (3) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หมายถึง 
การที่คู่ สมรสของเจ้าหน้าที่รัฐได้ลงทุนในห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญจด
ทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัดและได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ 

 (4) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นถือหุ้นในบริษัท หมายถึง การที่คู่สมรสของเจ้าหน้าที่
ของรัฐเข้าไปลงทุนโดยการมีหุ้นในบริษัทตามทะเบียนผู้ถือหุ้นและบริษัทที่มี
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหุ้นอยู่นั้นได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

(5) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐรับสัมปทาน หรือคงถือไว้ซึ่ง
สัมปทาน หรือเข้าเป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วน 
หรือเป็นหุ้นส่วนที่ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทที่ได้รับสัมปทานหรือเข้าเป็น
คู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 
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(6) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่รัฐในต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะต่างๆเป็นกรรมการ เป็นที่ปรึกษา 
ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้ การก ากับดูแล ควบคุม 
หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่ หรือปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพผลของธุรกิจเอกชนนั้นอาจขัดแย้ง
กับประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ของทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระใน
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

                                   แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐  

๑. การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ต าแหน่งก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลนั้นจะต้อง 
ตรวจสอบตนเอง  คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ว่าได้มีการด าเนินกิจการ
ใดๆบ้างในขณะที่ตนเองได้อยู่ในสถานะของเอกชน ที่ได้ท าธุรกิจหรือท าการค้าไว้กับ
รัฐ โดยจะต้องตรวจสอบการเป็นคู่สัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐ หรือการ
เป็นกรรมการผู้จัดการ การถือหุ้น หรือการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนต่างๆ 
ว่ามีหรือไม่ และจะต้องส ารวจกิจการต่างๆของคู่สมรสรวมไปถึงศึกษาก าหมายที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทราบก่อนเข้าสู่ต าแหน่งว่าจะต้องด าเนินการต่างๆเกี่ยวกับกิจการ
ธุรกิจนั้นอย่างไร มิให้ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย 

๒. การปฏิบัติหน้าที่หรือการด ารงต าแหน่งในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใน
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ด ารงต าแหน่งตาม
ข้างต้นจะต้องไม่ด าเนินกิจการใดๆที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการท าความเข้าใจกับ
คู่สมรสในหลักการของกฎหมายได้แล้ว หรือเกิดการเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอาจจะเป็น
การด าเนินการที่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย กล่าวคือแม้ตนเองจะมิได้กระท าการ
ที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดแต่ละเลย ไม่ใส่ใจกับการด าเนินการของคู่สมรส 
ท าให้คู่สมรสด าเนินกิจการต่างๆตามที่กฎหมายห้ามไว้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นจะต้อง
ได้รับโทษทางอาญาที่เกิดจากการกระท าของคู่สมรส โดยจะต้องถูกระวางโทษจ าคุก 
ปรับ หรือทั้งจ าท้ังปรับแล้วแต่กรณี 

๓. การด าเนินกิจการในภายหลังพ้นจากต าแหน่ง (พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐยัง
ไม่ถึงสองปี) มาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ได้บัญญัติห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยห้ามด าเนินการนั้น
ต่อไปอีกเป็นเวลาสองปีนับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้พ้นจากต าแหน่ง เจ้าหน้าที่
ของรัฐในต าแหน่งนั้นๆแล้วการห้ามในส่วนนี้ได้ห้ามการด าเนินกิจการของคู่สมรส
ของเจ้าหน้าที่รัฐไว้ด้วย 
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1. หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนกรณีเม่ือพบเห็นพฤติกรรมที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน 
  หากพบเห็น เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐมีพฤติกรรมที่ จะน า ไปสู่ การทุจริตต่อต าแหน่ งหน้าที่หรื อ 
มีพฤติกรรมที่เป็นการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม สามารถด าเนินการแจ้ง
หน่วยงานต่างๆได้ ดังต่อไปนี้ 

1. หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กระท าความผิด 
ร้องเรียนผ่านคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการหรือหัวหน้าส่วนราชการที่ตนสังกัด 

2. ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

ที่อยู่ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี  

(อาคารบี) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 
10210  

โทรศัพท์ : 0-2141-9100 หรือ 1676 โทรสาร : 0-2143-8341 

เวปไซต์ : http://www.ombudsman.go.th 

3. ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

ที่อยู่ : กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ 10200  

โทรศัพท์ : 0-2222-1141 ถึง 55 

โทรศัพท์สายด่วน : 1567  

เวปไซต์ : http://www.damrongdhama.moi.go.th 

4. ศาลปกครอง 

ที่อยู่ : เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

โทรศัพท์ : 0 2141 1111 

โทรศัพท์สายด่วน : 1355 

เวปไซต์ : http://www.admincourt.go.th 

5. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 

ที่อยู่ : เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 หรือ ตู้ ปณ. 100 

เขตดุสิต กทม.  

โทรศัพท์ : 0 2528 4800-4849 

เวปไซต์ : https://www.nacc.go.th 
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6. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ที่อยู่ : ถนนพระรามท่ี 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ :  0-2271-8000 

เวปไซต์ : http://www.oag.go.th 

7. มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 

ที่อยู่ : 47/101 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ. เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

โทรศัพท์ : 02-547-1711 

เวปไซต์ : http://www.fact.or.th 

8. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงการคลัง 

ที่อยู่ : ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  

กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ : 02-126-5800 ต่อ 2634 

เวปไซต์ : acoc.mof.go.th 
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2. ขั้นตอนการด าเนินการกรณีเม่ือพบเห็นพฤติกรรมที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อสังเกต : หากมีการร้องเรียนไปท่ีคณะกรรมการจริยธรรม คณะกรรมการจริยธรรมต้องส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วน
ราชการ เนื่องจากคณะกรรมการฯไม่มีอ านาจหน้าที่ในการบังคับบัญชาสั่งการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

 

 

 

 

 

 

เมื่อพบเห็นพฤติกรรม
ที่น าไปสู่การมี

ผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือมีการฝ่าฝืน

ประมวลจริยธรรม 

คณะกรรมการจริยธรรม               
ประจ าส่วนราชการ 

หัวหน้าส่วนราชการ 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
(ประมวลเรื่อง สืบสวนและสรุป
ข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมาย  และ

ความเห็น) 

 

 

ไม่ฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม 

ฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม 

ยุติเรื่อง 

-โทษทางวินัย 

- ว่ากล่าวตักเตือน 

- ท าทัณฑ์บน 

- ให้รับการพัฒนา 

รายงาน สั่งการ 

ส่งเรื่อง 
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 ขั้นตอนการด าเนินการ 

1. เมื่อพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐคนใดมีพฤติกรรมที่น าไปสู่การมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม สามารถร้องเรียนหรือแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการหรือคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาได้  

2. คณะกรรมการจริยธรรมและหัวหน้าส่วนราชการได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วจะสั่งการไปยังกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรมให้ด าเนินการสืบสวน รวบรวมและสรุปข้อเท็จจริง รวมทั้ งข้อกฎหมายและความเห็นต่างๆ 
แล้วรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาตัดสิน 

3. หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาและวินิจฉัยแล้วหากเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมจริง หัวหน้าส่วน
ราชการจะสั่งการให้มีการลงโทษทางวินัย ว่ากล่าวตักเตือน ท าทัณฑ์บน ให้รับการพัฒนา แล้วแต่กรณีหรือหาก
วินิจฉัยแล้วการกระท านั้นไม่ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ก็ให้สั่งยุติเรื่อง 
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บรรณานุกรม 

การจัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้จัดท าตามแนวทางของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมีกฎหมาย ระ เบียบ และแนวทางใน
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
  - ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
  - พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
  - พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558  

(ฉบับที ่3)  
 - ประมวลกฎหมายอาญา 

- ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 

 - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2544 
 

ความหมายและแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน อ้างอิงจาก  
 - วิจัยของมหาวิทยาลัยเกริก  
 - บทความทางวิชาการ ในวารสารจุลนิติ ก.ย. - ต.ค. 2552 
 - บรรดานักวิชาการต่างๆ เช่น ดร. วิทยากร เชียงกูล , ผาสุก พงศ์ไพจิตร 
 
หนังสือนักการเมืองไทย : จริยธรรมผลประโยชน์ทับซ้อนการคอร์รัปชัน โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ 
 
คู่มือ : การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือนส าหรับคณะกรรมการจริยธรรม บทที่ 
4 การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
เพลินตา ตันรังสรรค์. (2552). กฎหมายภายใต้หลัก Conflict of Interest. จุลนิติ ปีที่ 6 ฉบับที่ 5, 53-78 
 
ส านักงาน ก.พ. (2552). ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of 
Interest). กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน. 
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ใบงานที่ 5 

 
STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 

**************************************************************** 
 

ค าสั่ง ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ช่วยกันค้นคว้าหาข้อมูลและจัดท าโครงงานเกี่ยวกับ 
 

๑. เรื่อง STRONG 
๒. S (sufficient) บุคคลและหน่วยงานน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้

เป็นหลกัในการท างานและการด ารงชีวิต  
๓. T (transparent) บุคคลและหน่วยงานปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใสตรวจสอบได้เป็น

ที่ตั้ง  
๔. R (realise) บุคคลและหน่วยงานมีความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบภายในสังคมและประเทศ 
๕. (onward) บุคคลและหน่วยงานมีแนวคิดมุ่งพัฒนาหน่วยงานให้เกิดความโปร่งใสและร่วม

สร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตให้เกิดขึ้น และไม่ย่อท้อต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบให้ส าเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดร่วมกัน 

๖. N (knowledge) บุคคลและหน่วยงานมีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่ าเสมอเพื่อให้เท่าทันต่อ
สถานการณ์การทุจริตของหน่วยงาน สังคมและของประเทศ  

๗. G (generosity) บุคคลและหน่วยงานร่วมพัฒนาหน่วยงานให้มีความเอื้ออาทรบนพื้นฐาน
ของจริยธรรมและจิตพอเพียง 

๘. จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
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แบบทดสอบท่ี 5 
 

STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
**************************************************************** 

 
ค าสั่ง ให้นักเรียนช่วยวิจารณ์และระบุถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต จากภาพการ์ตูนที่ก าหนดให้เกี่ยวกับเรื่อง 

STRONG และจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตอย่างไรบ้าง 
 

 

ภาพการ์ตูน ค าตอบ 

  
………………………………………………………………..…………

………………………………………………………….. 
………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………..………………
………………………………………………..…………………………
…………………………………………..………………………………
………………………………..…………………………………………
…………………………..………………………………………………
………………..…………………………………………………………
…………..………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..……
…………………………………………………………..………………
……………………………………………………..……………………
…………………………………………..………………………………
……………………………………..……………………………………
…………………………..………………………………………………
……………………..……………………………………………………
…………..………………………………………………………………
……..………………………………………………………………..……
………………………………………………………………..…………
……………………………………………………..……………………
………………………………………………..…………………………
……………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 

 

ที ่
 

พฤติกรรม 
 

 

ชื่อ-สกลุ 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความคิดเห็น 

การตอบ 

ค าถาม 

การยอมรับ 

ฟังคนอื่น 

ท างาน 

ตามที่ได้รับ
มอบหมาย หมายเหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 

ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในช้ัน มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบตรงเวลา 
ด ี = 3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 
ปรับปรุง = 1 เข้าช้ันเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 
 

                     

          ลงชื่อ………………………………………………..…………….ผู้สังเกต
            (…………………………………………………..………….) 

             ……………/……………………..……/…………..…….. 
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แบบการประเมินผลการน าเสนองาน   
 

เรื่อง  ……………………………………………………………………………………. 
วิชา……………………………………………….ชั้น………………. 

ชื่อ…………………………………………………..เลขที…่…………… 

ที ่ รายการประเมิน 
ผู้ประเมิน รวม 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ตนเอง เพ่ือน คร ู
1 เน้ือหา  (  4  คะแนน ) 

17. เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ ์
    คะแนน 4  :  มีครบทุกข้อ 

คะแนน 3  : มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน 2  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 1  :  มี 1 ข้อ  ขาด 3  ข้อ 

18. เนื้อหาถูกต้อง     
19. เนื้อหาต่อเนื่อง     
20. มีการค้นคว้าเพิ่มเตมิ     

2 กระบวนการท างาน(2คะแนน ) 
17. มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 

    คะแนน 2:  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1  : มี ไมค่รบ 4 ข้อ 
คะแนน 0  :  ไม่ปรากฏกระบวน 
                  การท างานท่ีชัดเจน 

18. การปฏิบัตติามแผน     
19. ตดิตามประเมินผล     
20. การปรับปรุงพัฒนางาน     

3 การน าเสนอ  (  2 คะแนน ) 
13.  การใช้ส านวนภาษาดีถูกต้อง     

    คะแนน 2  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน 1  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 0.5  : มี 1 ข้อขาด 3  ข้อ 

14. การสะกดค าและไวยากรณ์ถูกต้อง     
15. รูปแบบน่าสนใจ     
4.    ความสวยงาม     

4 คุณธรรม  ( 2 คะแนน ) 
7. ตรงต่อเวลา 

    คะแนน 2  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน 1  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 0.5  :มี 1 ข้อ ขาด 3  ข้อ 

8. ซื่อสัตย ์     
9. ความกระตือรือร้น     
10. ความมีน้ าใจ     

รวม  คะแนนเต็ม  10 คะแนน 
เฉลี่ย  

 

ลงช่ือผู้ประเมิน…………………………………….………..  ตนเอง   

ลงช่ือผู้ประเมิน…………………………….………………..  เพื่อน   

ลงช่ือผู้ประเมิน………………………….…………………..  ครู   
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

กลุ่มท่ี…………..ชั้น……………… 
 

ล าดับ 

ที ่

ชื่อ-สกลุ 

สมาชกิกลุม่ 

พฤติกรรม 

รวม ความ
ร่วมมือ 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

การรับฟัง
ความ
คิดเห็น 

ความต้ังใจ
ในการ
ท างาน 

การมสี่วน
ร่วมในการ
อภิปราย 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ดีมาก = 4 ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ ์ 90-100% หรือปฏิบตัิบ่อยครั้ง 
 ด ี = 3 ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ ์ 70-89%   หรือปฏิบัติบางครั้ง 
 ปานกลาง = 2 ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ ์ 50-69%   หรือปฏิบัติครั้งเดียว 
 ปรับปรุง = 1 ประสิทธิภาพต่ ากว่าเกณฑ ์ 50%   หรือไม่ปฏิบตัิเลย 

                      ลงช่ือ………………………………………………..…………….ผู้สังเกต 
              (…………………………………………………..………….) 

              ……………/……………………..……/…………..…….. 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ชื่อ – สกุล..............................................................เลขที่...................ชั้น...........................ปีการศึกษา................ 

----------------------------------------------- 

ค าชี้แจง  ให้พิจารณาตัวชี้วัดต่อไปนี้แล้วให้ระดับคะแนนที่ตรงกับการปฏิบัติของนักเรียนตามความเป็นจริง 
  ระดับคะแนน 5 หมายถึง  ปฏิบัติเป็นประจ าทุกครั้ง 
  ระดับคะแนน 4 หมายถงึ  ปฏิบัติบ่อยครั้ง 
  ระดับคะแนน 3 หมายถึง  ปฏิบัติบางครั้ง 
  ระดับคะแนน 2 หมายถึง  ปฏิบัติน้อย 
  ระดับคะแนน 1 หมายถึง  มีพฤติกรรมไม่ชัดเจนหรือไม่มีหลักฐานที่
น่าเชื่อถือ 
 

 
ตัวชี้วัด 

คะแนน 
5 4 3 2 1 

ข้อ 1  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์      
      1.1  เป็นพลเมืองดีของชาต ิ      
      1.2  ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย      
      1.3  ศรัทธา  ยึดมั่นและปฏบิัติตนตามหลักของศาสนา      
      1.4  เคารพเทิดทูน  สถาบัน  พระมหากษัตริย ์      

รวมคะแนน  
ข้อ 2  ซ่ือสัตย์สุจริต      
      2.1  ประพฤติตรงตาม ความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย  วาจา ใจ      
      2.2  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ       

รวมคะแนน  
ข้อ 3  มีวินัย      
      3.1  ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรยีนและสังคม      

รวมคะแนน  
ข้อ 4  ใฝ่เรียนรู้      
      4.1  ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรยีนและเข้าร่วมกจิกรรมการเรียนรู้       
      4.2  แสวงหาความรู้จาก แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน ด้วยการ
เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม สรุปเปน็องค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

     

รวมคะแนน  
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ตัวชี้วัด 

คะแนน 
5 4 3 2 1 

ข้อ 5  อยู่อย่างพอเพียง      
     5.1  ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคณุธรรม      
     5.2  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรบัตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข      

รวมคะแนน  
ข้อ 6  มุ่งมั่นในการท างาน      
      6.1  ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัตหิน้าท่ีการงาน      
      5.2  ท างานด้วย ความเพียร พยายาม  และ อดทนเพื่อให้งานส าเรจ็ตามเป้าหมาย      

รวมคะแนน  
ข้อ 7  รักความเป็นไทย      
      7.1  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรมไทย    
                และมคีวามกตญัญูกตเวที 

     

      7.2  เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อยา่งถูกต้องเหมาะสม      
      7.3  อนุรักษ์  สืบทอดภูมิปญัญาไทย      

รวมคะแนน  
ข้อ 8  มีจิตสาธารณะ      
      8.1  ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดย ไม่หวังผลตอบแทน      
      8.2  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม      

รวมคะแนน  
รวมคะแนนทั้งหมด  

รวมคะแนนทั้งหมดเฉลี่ยร้อยละ  
ระดับคุณภาพ  

 

เกณฑ์การประเมิน ร้อยละ  80  -  100 ระดับคณุภาพ ดีเยี่ยม       (3) 
   ร้อยละ  70  -    79 ระดับคณุภาพ ดี             (2) 
   ร้อยละ  50  -    69 ระดับคณุภาพ พอใช้        (1) 
   ร้อยละ    0  -    49 ระดับคณุภาพ ปรับปรุง    (0) 
 
สรุปผลการประเมิน          ผ่าน       ระดับ         ดีเยี่ยม      ดี      ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
                                  ไมผ่่าน     ระดับ         ปรับปรุง 

                          ลงช่ือ………………………………………………..…………….ผู้สังเกต 
(…………………………………………………..………….) 

      ……………/……………………..……/…………..…….. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๓      ชื่อหน่วย          STRONG/จิตพอเพียงด้านการทุจริต                     ชัน้มัธยมศึกษาปีที่   ๓ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  6       เรื่อง   มุ่งไปข้างหน้า                                        เวลา     ๒      ชั่วโมง 
 

    ๑. ผลการเรียนรู้  
1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต   

2. จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 นักเรียนสามารถวิเคราะห์ลักษณะของบุคคลที่มีความมุ่งม่ันตั้งใจได้ 
2.2  นักเรียนสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานได้ 

          ๒.3  นักเรียนมีความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์ไม่ทุจริตคดโกง 
          ๒.4  นักเรียนเลือกที่จะปฏิบัติงานในสิ่งที่ถูกต้อง  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

๓. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 

                ความมุ่งม่ันในการท างาน  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ และรับผิดชอบใน
การท าหน้าที่การงานด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
       ผู้ที่มุ่งม่ันในการท างาน  คือ  ผู้ที่มีลักษณะแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมายด้วยความเพียรพยายาม  ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายที่ก าหนดด้วยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน 
                ผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานจะเป็นผู้ที่ประสบความส าเร็จในการท างานและมีชีวิตที่มี
ความสุขกับผลแห่งการกระท าของตน   ได้รับการยกย่องและยอมรับจากบุคคลทั่วไปในสังคม 
                การสร้างความมุ่งมั่นตั้งใจต้องเริ่มจากตนเองโดยมีพ้ืนฐานความคิดคติธรรมที่ได้รับจากการสั่งสม
ประสบการณ์จากสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งจากการอบรมเลี้ยงดู  จากบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน จาก
ประสบการณ์การท างาน ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติต้องมีวิธีคิดเลือกและตัดสินใจในการปฏิบัติเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของตน 
               ทุกคนสามารถเลือกแนวทางในการปฏิบัติงานของตนอย่างเหมาะสมโดยมุ่งเน้นการก้าวไปสู่
เป้าหมายความส าเร็จ การประพฤติปฏิบัติตน 

3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 1) ความสามารถในการสื่อสาร  
 2) ความสามารถในการคิด 
3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 

๓.๓.๑   มีความมุ่งมั่นในการท างาน 
๓.๓.๑   ความรับผิดชอบ 

กิจกรรมการเรียนรู้  
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  (2 ชั่วโมง) 
      ๔.๑.๑   สนทนาร่วมกันถึงบุคคลที่เป็นคนต้นแบบ ( IDAL) ที่นักเรียนชื่นชอบ และปรารถนาที่จะ 
เดินรอยตามแบบคือใคร เพราะเหตุใด  แต่ละบุคคลที่นักเรียนกล่าวอ้างมีคุณสมบัติใดที่ท าให้นักเรียน
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ต้องการประพฤติปฏิบัติตาม  นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับกรณีกิจกรรม ก้าวคนละก้าวเพื่อ  ๑๑ 
โรงพยาบาล ทั่วประเทศของตูนบอดี้แสลม จงแสดงความคิดเห็น 
     ๔.๑.๒   ให้นักเรียนชมวีดิทัศน์เรื่อง เส้นทางสู่ความส าเร็จ ต่อจากนั้นนักเรียนจัดกลุ่มสมาชิก
กลุ่มละประมาณ ๓ – ๕ คน  เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม ศึกษากรณีตัวอย่างการท างาน
ของบุคคลจากใบงานที่ ๑ หนทางแห่งความส าเร็จเราเลือกได้จากชีวิตจริงของเด็กเกเรติดเกมสู่
เจ้าของธุรกิจ  200ล้าน วัย ๒๔ ปี” โดยนักเรียน ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นลักษณะการ
ท างานของบุคคลจากกรณีตัวอย่าง เปรียบเทียบผลจากการกระท าของบุคคลในเรื่อง ให้นักเรียนแต่
ละกลุ่มเลือกแนวปฏิบัติของบุคคลในเรื่องที่คิดว่าเมื่อน ามาปฏิบัติจริงแล้วจะส่งผลต่อความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานของตน พร้อมแสดงเหตุผลประกอบ และน าเสนอผลงานต่อเพ่ือนๆกลุ่มอ่ืนๆ 
     ๔.๑.๓  แต่ละกลุ่มอภิปรายร่วมกันในการก าหนดเป้าหมายอนาคตอาชีพที่ต้องการเป็น  การ
วางแผนศึกษาต่อเพ่ือสู่อาชีพที่ต้องการเป็น   สู่ประเด็น “อนาคตเราเลือกได้” โดยนักเรียนแต่ละกลุ่ม
เลือกแนวปฏิบัติที่คิดว่าเมื่อน ามาปฏิบัติจริงแล้วจะบรรลุสู่เป้าหมายที่วางไว้ ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานของตน พร้อมแสดงเหตุผลประกอบ และน าเสนอผลงานต่อเพ่ือนๆกลุ่มอ่ืนๆ 
     ๔.๑.๔  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางปฏิบัติงานสู่ความส าเร็จ
คุณธรรมจริยธรรม ที่ต้องมี ประเด็น “อนาคตเราเลือกได้” ของเพ่ือนแต่ละกลุ่มแล้วคัดเลือกผลงานที่  
คิดว่าดีที่สุด พร้อมแสดงเหตุผลประกอบการคัดเลือก 
     ๔.๑.๕  ก าหนดสถานการณ์ให้นักเรียนร่วมคิดออกแบบวางแผนการท างานจากใบงานที่  ๒ การ
จัดกิจกรรม “วันวิชาการ โลกกว้างทางอาชีพสู่อนาคต ”จะมีวิธีการอย่างไรในการที่เราจะปฏิบัติงาน 
ให้ประสบความส าเร็จ โดยมีการจัดแบ่งหน้าที่ให้กับสมาชิกแต่ละคนร่วมรับผิดชอบและเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน  (ท้ังนี้จะให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมจริงในโอกาสต่อไปเป็นกิจกรรมเสริมนอก
เวลาเรียน) 

                ๔.๑.๖  แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานต่อเพ่ือนๆในห้อง 
     ๔.๑.๗  สรุปร่วมกันถึงวิธีการออกแบบวางแผนการท างาน การเตรียมความพร้อมบุคคลและวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆที่จ าเป็นในการด าเนินงาน เพ่ือน าสู่เป้าหมายความส าเร็จ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับบุคคล เพื่อวางรากฐานป้องกันการทุจริต  การกระท าที่ก่อให้เกิดความส าเร็จในการปฏิบัติงาน  
ปัญหาอุปสรรคท่ีพบจากการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบ  การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ข้อคิดคติสอนใจที่ได้รับ   
   4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1) วีดิทัศน์เรื่อง เส้นทางสู่ความส าเร็จ 
 2)  ใบงานที่ ๑“หนทางแห่งความส าเร็จเราเลือกได้” 
          ๓)  ใบงานที่ ๒ กิจกรรม“วันวิชาการ โลกกว้างทางอาชีพสู่อนาคต ” 
 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
    5.1 วิธีการประเมิน 
 ๕.๑.๑   สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในด้านการแสดงความคิดเห็น  การอภิปรายการให้
เหตุผล 
พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
          ๕.๑.๒  ตรวจผลงานจากการท าใบงาน 
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                   - ใบงานที่ ๑“หนทางแห่งความส าเร็จเราเลือกได้” 
                   - ใบงานที่ ๒ กิจกรรม  “วันวิชาการ โลกกว้างทางอาชีพสู่อนาคต ”  
๕.๒   เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

                   ๕.๒.๑  แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียน 
                   ๕.๒.๒  แบบประเมินผลการอภิปรายแสดงความคิดเห็นจากสถานการณ์ที่ก าหนด 
                   ๕.๒.๓  แบบประเมินผลงานการออกแบบการจัดกิจกรรม 
                   ๕.๒.๔  แบบประเมินสมรรถนะ 
                   ๕.๒.๕  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมุ่งมั่นตั้งใจ 

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
              - นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป ถือว่าผ่าน 
     - นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับดีขึ้นไป ถือว่าผ่าน 
 บันทึกหลังสอน  

............................................................................................................................. ................................................. 

..................................................................... ................................................................................ ......................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

........................................................ ............................................................................................. ......................... 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
  (.................................................) 

 
๖. ภาคผนวก 

- ใบความรู้ 
- ใบงาน 
- แบบสังเกต 
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ใบความรู้ 
STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 

 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานแนวพระราชด าริหลัก

ปรั ชญา เศรษฐกิ จพอ เ พีย ง  จ ากพระบรมรา โ ชว าท ใน พิธี พระร าชทานปริญญาบั ต รแก่ นิ สิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า “...การพัฒนา
ประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้นต้องสร้างพ้ืนฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็น
เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พ้ืนฐานมั่นคงพร้อมพอควร
และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล าดับต่อไป หากมุ่งแต่
จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะ
ของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆ ขึ้นซึ่งอาจกลายเป็น
ความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด ดังเห็นได้ที่อารยประเทศหลายประเทศก าลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่าง
รุนแรงอยู่ในเวลานี้ .. .” ซึ่งเป็นแนวพระราชด าริที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานแก่ราษฎร มานานกว่า 40 ปี เพ่ือให้ราษฎรสามารถด ารงชีวิตด้วยการพึงพาตนเอง มีสติอยู่อย่าง
ประมาณตนสามารถด ารงชีพปกติสุขอย่างมั่นคงและยั่งยืน  

                 แนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินการสู่การปฏิบัติงานที่บรรลุผลได้จริง 
หน่วยงานทุกภาคส่วนต้องให้ความส าคัญอย่างแท้จริงกับการปรับประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ประกอบกับหลักการต่อต้านการทุจริตอ่ืนๆเพ่ือสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นเป็น
พ้ืนฐานความคิดของปัจเจกบุคคล โดยประยุกต์หลักบูรณาการ “STRONG”  (รศ.ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ, 
๒๕๖๐) เป็นแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมหน่วยงาน ประกอบด้วย 
  ๑) S (sufficient) บุคคลและหน่วยงานน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ
ประยุกต์ใช้เป็นหลักในการท างานและการด ารงชีวิต รวมถึงเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่แนวคิดการน าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต 
  ๒) T (transparent) บุคคลและหน่วยงานปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใสตรวจสอบได้
เป็นที่ตั้ง  
  ๓) R (realise) บุคคลและหน่วยงานมีความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบภายในสังคมและประเทศ สามารถวิเคราะห์และระบุถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต เข้าใจถ่อง
แท้เกีย่วกับการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้  
  ๔) O (onward) บุคคลและหน่วยงานมีแนวคิดมุ่งพัฒนาหน่วยงานให้เกิดความโปร่งใสและ
ร่วมสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตให้เกิดขึ้น และไม่ย่อท้อต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบให้
ส าเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดร่วมกัน 
  ๕) N (knowledge) บุคคลและหน่วยงานมีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เท่าทัน
ต่อสถานการณก์ารทุจริตของหน่วยงาน สังคมและของประเทศ  
  ๖) G (generosity) บุคคลและหน่วยงานร่วมพัฒนาหน่วยงานให้มีความเอ้ืออาทรบนพื้นฐาน
ของจริยธรรมและจิตพอเพียง 
คุณลักษณะท่ีส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  
           คือแนวทางการด าเนินชีวิตให้อยู่บนทางสายกลางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพ้นจากภัย
และวิกฤติการณ์ต่างที่เกิดข้ึนก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคงและยั่งยืน  
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 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจ าเป็นไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป
และต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 

 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจด าเนินการเรื่องต่างๆ อย่างมีเหตุผลตามหลัก
วิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม คิดถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องอย่างถี่ถ้วน โดย
ค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ 

  มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมท่ีจะเกดขึ้น เพ่ือให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที 
 เงื่อนไขในการตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๑. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน 
ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวัง
ในการปฏิบัติ  
  ๒. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต  
 
                ความมุ่งม่ันในการท างาน  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ และรับผิดชอบใน
การท าหน้าที่การงานด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

       ผู้ที่มุ่งม่ันในการท างาน  คือ  ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายด้วยความเพียรพยายาม ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายที่ก าหนดด้วยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน 
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ใบงานที่ ๑ “หนทางแห่งความส าเร็จเราเลือกได้” 
 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนศึกษากรณีตัวอย่างจากชีวิตจริงของ  ต๊อบ อิทธิพัทธ์ เถ้าแก่น้อย   
             เด็กเกเรติดเกมสู่เจ้าของธุรกิจ  200ล้านวัย ๒๔ ปี  แล้วร่วมกันวิเคราะห์ที่มาของความส าเร็จของ   
             บุคคลในเรื่อง เตรียมน าเสนอผลงาน 

 

 
              หลายคนอาจจะได้ดูตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง "TOP SECRET วัยรุ่นพันล้าน" กันมาแล้ว ด้วย
ตัวอย่าง ที่น่าติดตามต่างจากภาพยนตร์วัยใสทั่วไป เพราะภาพยนตร์ดังกล่าวนั้นมีแรงบันดาลใจมาจากเรื่อง
จริง!! ของเด็กหนุ่มที่ติดเกมออนไลน์... เรียนหนังสือไม่เก่ง แถมถูกประณามว่าเป็นเด็กไม่เอาไหน แต่ใครจะรู้ว่า
เขาคนนั้นจะกลายมาเป็นเศรษฐีร้อยล้านเพียง อายุแค่ 23 ปีเท่านั้น (เขาร้อยล้านตอนอายุ 23 แต่ตอนนี้ 26 
แล้ว) 
            อยากรู้กันแล้วใช่ไหมว่าเขาคนนั้นคือใคร แล้วท าไมเขาถึงกลายเป็นเศรษฐีได้ในเวลาอันสั้น ไปท า
ความรู้จักกับ "ต๊อบ อิทธิพัทธ์ กุลพงษ์วณิชย์" เจ้าของธุรกิจสาหร่ายทอดกรอบแบรนด์ "เถ้าแก่น้อย" กันเลย 
           ต๊อบ อิทธิพัทธ์ กุลพงษ์วณิชย์ เศรษฐีร้อยล้านคนนี้ ก่อนหน้านี้เขาถูกตราหน้าว่าเป็นคนไม่เอาถ่าน       
ไม่สนใจเรียน ชีวิตของ ต๊อบ มีแต่ค าว่า "เกม" เท่านั้น โดยต๊อบเริ่มเล่นเกมออนไลน์ Everquest มาตั้งแต่ ม.4 
ถึงขนาดสะสมแต้มจนรวยที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ และกลายเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงอย่างมากในเกมดังกล่าว จนมีฝรั่งมา
ขอซื้อ  ไอเท็มเด็ด ๆ ไอเท็มเจ๋ง ๆ ที่หายากในเกมจากเขา และนั่นก็เป็นการเริ่มต้นสร้างรายได้ของต๊อบ ซึ่ง
การซื้อขายไอเท็มเกมดังกล่าว บวกกับการที่เป็นผู้ทดสอบระบบเกมในฐานะคนเล่น ก็สร้างรายได้ให้เขา
เป็นกอบเป็นก า จนมีเงินเก็บเป็นหลักแสนบาทเลยทีเดียว 
              ด้วยความที่เป็นเด็กติดเกม ต๊อบ อิทธิพัทธ์ จึงเรียนจบชั้นระดับมัธยมมาได้อย่างยากล าบาก และ
เรียนต่อระดับอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งตอนนั้นนั่นเองเขาก็เริ่มก้าวเข้าสู่ถนนแห่งเส้นทาง
ธุรกิจ พร้อมตั้งใจจะท าความฝันของตัวเองให้เป็นจริงด้วยการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง 
             และในช่วงจังหวะที่เกมออนไลน์เริ่มไม่เป็นที่นิยมเหมือนเคย เขาก็หารายได้จากช่องทางอ่ืน ทั้งขาย
เครื่องเล่นวีซีดี ดูท าเลเปิดร้านกาแฟหน้ามหาวิทยาลัย แต่ก็ไม่เป็นที่ประสบความส าเร็จ จนกระทั่งเขาได้ไป
เดินงานแฟร์ช่องทางธุรกิจ ซึ่งในงานนั้นมีเฟรนไชส์จากประเทศญี่ปุ่นมาออกบู๊ท ด้วยความที่เขาเป็นคนชอบกิน
เกาลัดอยู่แล้ว เลยสนใจธุรกิจนี้เป็นพิเศษ จึงเข้าไปสอบถามค่าเฟรนไชส์เกาลัดดังกล่าว แต่ทว่าราคาสูงเกิน
ก าลังที่เขามี เลยขอแค่เช่าตู้คั่วเกาลัดเท่านั้น แล้วมาสร้างเฟรนไชส์เป็นของตัวเอง และเมื่อวันที่เขาต้องไปเซ็น
สัญญาซื้อขายเกาลัดที่ห้างแห่งหนึ่ง ก่อนออกจากบ้านเขาได้ยินคุณพ่อพูดกับเพ่ือนว่า "ลูกอ้ัวก าลังจะเป็นเถ้า
แก่น้อยแล้ว" ค าว่าเถ้าแก่น้อยที่ได้ยินตอนนั้นนั่นเอง ที่เป็นที่มาของชื่อ "เถ้าแก่น้อย" สาหร่ายทอดกรอบใน
ปัจจุบัน “ไม่มีใครที่ล้มเหลวตลอดชีวิต ทุกคนมีสิทธิ์ 
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                   ๕.๒.๑  แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียน 

แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียน  

ที ่
 

     พฤติกรรม 
 

 

ช่ือ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความคิดเห็น 
การให้เหตผุล 

การยอมรับ 

ฟังความ
คิดเห็น 

ของผู้อื่น 

การท างาน 

ตามที่ได้รับ
มอบหมาย หมายเหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 
เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี ้

ดีมาก = 4 สนใจฟัง  ไม่พูดคุยในระหว่างที่ผู้อื่นพูด มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบตรงเวลา 
ด ี = 3 สนใจฟัง  มีการพูดคุยในระหว่างที่ผู้อื่นพูด มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบ ตรง

เวลา 
ผ่าน = 2 สนใจฟัง  พูดคุยในระหว่างที่ผู้อื่นพูด ไม่มีปฏิกริยาโต้ตอบต่อค าถามที่ถาม  ตอบค าถามถูกต้อง

บ้างไม่ถูกต้องบ้าง  ท างานส่งครบ 
ไม่ผ่าน = 1 ไม่สนใจฟัง  พูดคุยในระหว่างที่ผู้อื่นพูด ไม่มีปฏิกริยาโต้ตอบต่อค าถามท่ีถาม   
                         ตอบค าถามถูกต้องบ้างไม่ถูกต้องบ้าง   ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 

        นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับคณุภาพ ๒  ขึ้นไป  จึงจะผ่าน  
                 
                 ลงช่ือ……………………………….ผู้สังเกต 

(……………………………….) 
…………/…………/……….. 
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๕.๒.๒  แบบประเมินผลการอภิปรายแสดงความคิดเห็นจากสถานการณ์ที่ก าหนด 

แบบประเมินการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

       วิชา ...................................................................... ชั้น ……………………………………….............. 

      หนว่ยการเรียนรู้ที่ ................................................กิจกรรม …………………………………………….… 

ค าชี้แจง : ให้ประเมินจากการสังเกตการร่วมอภิปรายในระหว่างเรียน และการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม  

     โดยให้ระดับคะแนนลงในตารางที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียน 

เกณฑ์การให้คะแนน 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ต้องปรับปรุง 

เลขที ่ ชื่อ-นามสกุล 

รายการประเมิน 

ใส่คะแนนลงในช่องการประเมิน 

รวม 

๑๕
คะแนน 

สรระเมิน 

กา
รแ

สด
งค

วา
ม

คิด
เห

็น 

ยอ
มร

ับฟั
งค

วา
ม

คิด
เห

็นข
อง

ผู้อ
ื่น 

ตร
งป

ระ
เด

็น 

สม
เห

ตุส
มผ

ล 

มีค
วา

มเ
ชื่อ

มั่น
ใน

กา
ร

แส
ดง

ออ
ก 

คะแนน
ที่ท าได ้

ผ่าน 
ไม่ 

ผ่าน 

          

          

          

          

          

          

          

          

       หมายเหตุ   นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ตั้งแตร่ะดับพอใช้ขึ้นไปจึงจะผ่าน 

ลงช่ือ ................................................................................. ผู้ประเมนิ                  
(..................................................................................) 
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๕.๒.๓  แบบประเมินผลงานการออกแบบการจัดกิจกรรม 

ค าชี้แจง  ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานสู่การออกแบบการเรียนรู้ของนักเรียนใส่หมายเลขระดับคุณภาพ 
              ลงในช่องการประเมินแต่ละช่องและใส่เครื่องหมาย ลงในช่องการสรุปผล    ผ่าน     ไม่ผ่าน 
ที ่        พฤติกรรม 

 
 
 

ชื่อ-นามสกุล 

เกณฑ์การประเมิน สรุปผล 
การ

ออกแบบ 
สอดคล้อง
กับงานที่
ก าหนด 

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

ของงาน 

การมสี่วน
ร่วมของ
สมาชกิ 

การก าหนด
บทบาท

หน้าท่ีน าสู่
การปฏิบัติ

จริง 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การประเมิน    ระดับคุณภาพ  ๔    หมายถึง   ดีมาก          ระดับคุณภาพ   ๓    หมายถึง   ดี 
                          ระดับคุณภาพ  ๒   หมายถึง    พอใช้          ระดับคุณภาพ   ๑    หมายถึง   ปรับปรุง 
เกณฑ์การผ่าน   นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ต้ังแต่ ระดับพอใช้ จึงจะผ่าน 

ลงชื่อ............................................................ผู้ประเมิน 
                                             (..........................................................) 
 

 
 
 



- 222 - 
 

 

๕.๒.๔  แบบประเมินสมรรถนะ ด้านการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต 
 
ที ่  

ช่ือ-นามสกลุ 
เกณฑ์การประเมิน 

การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะ
ชีวิต 

สรุปผลการ
ประเมิน 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

 
 หมายเหตุ          ในแต่ละช่องสมรรถนะให้ใส่เครื่องหมาย ลงในช่องคะแนนระดับคุณภาพ  

                       โดยมีความหมายดังนี้   ดีมาก  =  ๔     ดี = ๓    พอใช้  =  ๒     ปรับปรุง  =  ๑  

                      นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละสมรรถนะตั้งแต่ ระดับ  ๒ ขึ้นไป  จึงจะถือว่าผ่าน 
 

ลงชื่อ.......................................................... ...........ผู้ประเมิน 
                                            (.......................................................) 
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การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่  ๖  มุ่งม่ันในการท างาน 

ตัวช้ีวัด  ๖.๑  ตั้งใจและรับผิดชอบหน้าที่การท างาน 
  ๖.๒  ท างานด้วยความเพียรพยายาม  และอดทนเพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

๖.๑  ตั้งใจและรับผิดชอบหน้าที่การท างาน ๖.๑.๑  เอาใจใส่ต่อการ     ปฏิบัติหน้าที่ท่ี ได้รับมอบหมาย  
๖.๑.๒  ตั้งใจและรับผิดชอบใน การท างานให้ ส าเร็จ 
๖.๑.๓  ปรับปรุงและ พัฒนาการท างานด้วยตนเอง 

๖.๒  ท างานด้วยความเพียรพยายาม  และอดทน
เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

๖.๒.๑  ทุ่มเทท างาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหา และ 
อุปสรรคในการท างาน 
๖.๒.๒  พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 
ให้ส าเร็จ 
๖.๒.๓  ชื่นชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

 

เกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัดที่  ๖.๑  ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 

 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

๖.๑.๑  เอาใจใส่ต่อ
การ     ปฏิบัติหน้าที่ท่ี 
ได้รับมอบหมาย  

๖.๑.๒  ตั้งใจและ
รับผิดชอบใน การ
ท างานให้ ส าเร็จ 

๖.๑.๓  ปรับปรุงและ   

 พัฒนาการท างาน 

ด้วยตนเอง 

 

ไม่ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่การงาน 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จ มีการ
ปรับปรุงการ
ท างานให้ดีขึ้น 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จ  มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการท างาน
ให้ดีขึ้น 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จ  มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการท างาน
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง 
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ตัวช้ีวัดที่  ๖.๒  ท างานด้วยความเพียรพยายาม  และอดทนเพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

๖.๒.๑  ทุม่เทท างาน 
อดทน  

ไม่ย่อท้อต่อปัญหา และ 

อุปสรรคในการท างาน 

๖.๒.๒  พยายาม
แก้ปัญหา 

และอุปสรรคในการ
ท างาน 

ให้ส าเร็จ 

๖.๒.๓  ชื่นชมผลงาน
ด้วย 

ความภาคภูมิใจ 

ไม่ขยัน อดทน   

ในการท างาน 

ท างานด้วยความ
ขยัน อดทน และ
พยายามให้งาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย และชื่น
ชมผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

ท างานด้วยความ
ขยันอดทน และ
พยายามให้งาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย ไม่ย่อท้อ
ต่อปัญหาในการ
ท างาน และชื่นชม
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

ท างานด้วยความ
ขยันอดทน และ
พยายามให้งาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมายภายใน
เวลาที่ก าหนดไม่
ย่อท้อต่อปัญหา
อุปสรรคในการ
ท างาน และชื่นชม
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่  ๖  มุ่งม่ันในการท างาน 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเยี่ยม  (๓) 
๑.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  ทุกตัวชี้วัด  หรือ 

๒.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  และดี  ระดับละ  ๑  ตัวชี้วัด 

ดี  (๒) 

๑.  ได้ผลการประเมินระดับดี  ทุกตัวชี้วัด  หรือ 

๒.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  และระดับผ่าน  ระดับละ  ๑  
ตัวชี้วัด 

ผ่าน  (๑) 
๑.  ได้ผลการประเมินระดับผ่าน  ทุกตัวชี้วัด  หรือ 

๒.  ได้ผลการประเมินระดับดี  และระดับผ่าน  ระดับละ  ๑  ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่าน  (๐) มีผลการประเมินตัวชี้วัดข้อใดข้อหนึ่งได้ระดับ ไม่ผ่าน 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

 
 
 
เลข
ที ่

พฤติ      
กรรม 

 
 

ชื่อ-
นามสกุล 

เอาใจใส่ต่อ
หน้าที่ 
ที่ได้รับ

มอบหมาย 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบ 

ต่องานของตน 

 
การปรับปรุง
พัฒนางาน 

 

 
ความอดทน 
การทุ่มเทใน
การท างาน 

 
การแก้ปัญหา

อุปสรรค 
การท างาน 

 
ชื่นชมใน

ผลงานของ
ตน 

หมา
ย

เหตุ 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0  

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

 
เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 

ดีเยี่ยม = 3  
ดี = 2  
ผ่าน = 1  
ไม่ผ่าน = 0  

        นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับผ่าน 
                    ลงชื่อ……………………………….ผู้ประเมิน 

     (……………………………….) 
     …………/…………/……….. 
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แบบประเมินการออกแบบวางแผนการปฏิบัติงาน 

ค าชี้แจง   ให้ผู้ประเมินประเมินผลการออกแบบวางแผนการปฏิบัติงานของนักเรียน  

             โดยมีระดับคุณภาพดังนี้ 

             ระดับคุณภาพ   ๔ หมายถึง     ดีมาก   ระดับคุณภาพ   ๓    หมายถึง    ดี    

             ระดับคุณภาพ   ๒  หมายถึง    พอใช้   ระดับคุณภาพ   ๑     หมายถึง   ปรับปรุง    

 
 
 

เลข
ที ่

 
 
 

ชื่อ-นามสกุล 

เกณฑ์กาประเมิน สรุปผล
การ

ประเมิน 

ก าหนดเครื่องมือ
และวัสดุ  

ส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 

การแบ่งงาน
รับผิดชอบ 

ก าหนดรูปแบบ
ในการท างานได้

เหมาะสม 

ก าหนดเวลาได้
เหมาะสมกับงาน 

 
การแก้ปัญหา

อุปสรรค 
การท างาน ผ่า

น 

ไม
่ผ่า

น 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

ลงช่ือ................................................................ผู้ประเมิน 

(..............................................................) 
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เกณฑ์การประเมินการออกแบบวางแผนการปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบ 

ที่ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ๔ ระดับ๓ ระดับ๒ ระดับ๑ 

ก าหนดเครื่องมือ
และวัสดุ  ส าหรับ
การปฏิบัติงาน 

ก าหนดเครื่องมือและ
วัสดุ  ส าหรับการ
ปฏิบัติงานได้
ครบถ้วนเหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน 

ก าหนดเครื่องมือและ
วัสดุส าหรับการ
ปฏิบัติงานได้
เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน 

ก าหนดเครื่องมือ
และวัสดุไม่
เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานและไม่มี
การแปรรูปน า
กลับมาใช้ซ้ า 

ไม่มีการก าหนด
เครื่องมือหรือ
วัสดุในการ
ปฏิบัติงาน 

การแบ่งงาน
รับผิดชอบ  

แบ่งงานรับผิดชอบ
ให้กับสมาชิกทุกคนได้
อย่างเหมาะสม  

แบ่งงานให้กับสมาชิก
ทุกคน  

แบ่งงานให้สมาชิก
ในกลุ่มไม่ครบทุก
คน  

ไม่แบ่งงานให้กับ
สมาชิกในการ
ปฏิบัติงาน 

ก าหนดรูปแบบ
ในการท างานได้
เหมาะสม 

ก าหนดรูปแบบในการ
ปฏิบัติงานได้
เหมาะสมตามล าดับ
ขั้นตอนสอดคล้องกับ
กระบวนการ  

ก าหนดรูปแบบการ
ท างานได้ แต่ล าดับ
ขั้นตอนไม่สอดคล้อง
กับกระบวนการ 

ก าหนดรูปแบบใน
การปฏิบัติงานได้ที่มี
ความสอดคล้องกับ
กระบวนการน้อย
มาก 

ไม่สามารถ
ก าหนดรูปแบบ
ในการปฏิบัติงาน
ได้ 

ก าหนดเวลาได้
เหมาะสมกับงาน 

ก าหนดเวลาได้
เหมาะสมกับงาน  

ก าหนดเวลาไม่
เหมาะสมเล็กน้อย
   

ก าหนดเวลาไม่
เหมาะสมใช้เวลา
เกินความจ าเป็น  

ก าหนดเวลาไม่
เหมาะสมใช้เวลา
เกินความจ าเป็น 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 228 - 
 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล  เพื่อการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

 ชื่อนัก เรียน........................................................... ชั้น.................ภาคเรียนที่........ปีการศึกษา.. ............. 

ค าชี้แจง  การบันทึกให้ผู้ประเมินใส่เครื่องหมาย    ลงในช่องการประเมินที่ตรงกับพฤติกรรมที่เกิดข้ึนจริง 

๒.   ซื่อสัตย์  สุจริต 

ที ่ พฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ 

เป็นประจ า
(๓) 

บางครั้ง
(๒) 

น้อยครั้ง
(๑) 

ไม่ท าเลย/          
ไม่ชัดเจน  (๐) 

๑ ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง         
๒ พูดความจริง         
๓ ไม่เอาของคนอ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต         
๔ ไม่หาผลประโยชน์ในทางที่ผิด         
๕ เป็นคนมีเหตุผล         
๖ เป็นผู้รักษาสัญญาต่อผู้อื่นเสมอ         

  รวมคะแนน/ระดับคุณภาพ     

ผู้ประเมิน      คร ู    พ่อแม่/ผู้ปกครอง    ตนเอง   เพ่ือน 

     ลงชื่อ   ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                (.................................................) 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน 

ดีเยี่ยม 
ได้คะแนนรวมระหว่าง ๑๕-๑๘  คะแนน และ                                          
ไม่มีผลการประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ ากว่า  ๒  คะแนน 

ดี 
ได้คะแนนรวมระหว่าง ๑๑-๑๔  คะแนน และ                                      
ไม่มีผลการประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ ากว่า  ๐  คะแนน 

ผ่าน ได้คะแนนรวมระหว่าง ๖-๑๐  คะแนน และ                                          
ไม่มีผลการประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ ากว่า  ๐  คะแนน 

ไม่ผ่าน ได้คะแนนรวมระหว่าง ๐-๕  คะแนน  
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน รายบุคคล เพื่อการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   

ชื่อนัก เรียน........................................................... ชั้น............................. 

 ค าชี้แจง    ให้ผู้ประเมินใส่เครื่องหมาย    ลงในช่องการประเมินที่ตรงกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง 

๖ . มุ่งม่ันในการท างาน 

  

ที ่

  

พฤติกรรม 

ระดับการปฏิบัติ 
เป็นประจ า  

(๓) 
บางครั้ง  

(๒) 
น้อยครั้ง   

(๑) 
ไม่ท าเลย/  
ไม่ชัดเจน  

(๐) 
๑ มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน         
๒ ตั้งใจและเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย         
๓ ท างานด้วยความเพียรพยายาม         
๔ รู้จักแก้ปัญหาในการท างานเม่ือมีอุปสรรค         
๕ อดทนเพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย          
 ๖ ปรับปรุงและพัฒนาการท างานให้ดีขึ้นด้วยตนเอง       
 รวมคะแนน/ระดับคุณภาพ   

        ผู้ประเมิน      คร ู    พ่อแม่/ผู้ปกครอง    ตนเอง   เพ่ือน
                                      

       ลงชื่อ   ...................................................ผู้
ประเมิน                                                                                                    

     (.................................................) 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน 
ดีเยี่ยม ได้คะแนนรวมระหว่าง ๑๕-๑๘  คะแนน และไม่มีผลการประเมินข้อ

ใดข้อหนึ่งต่ ากว่า  ๒  คะแนน 
ดี ได้คะแนนรวมระหว่าง ๑๑-๑๔  คะแนน และไม่มีผลการประเมินข้อ

ใดข้อหนึ่งต่ ากว่า  ๐  คะแนน 
ผ่าน ได้คะแนนรวมระหว่าง ๖-๑๐  คะแนน และไม่มีผลการประเมินข้อ

ใดข้อหนึ่งต่ ากว่า  ๐  คะแนน 
ไม่ผ่าน ได้คะแนนรวมระหว่าง ๐-๕  คะแนน  
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๓      ชื่อหน่วย          STRONG/จิตพอเพียงด้านการทุจริต                     ชัน้มัธยมศึกษาปีที่   ๓ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๗       เรื่อง   ความเอ้ืออาทร                                         เวลา  ๒      ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  

     ๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 
2.1 เข้าใจความหมายของ STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  
๒.๒ อธิบายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับความเอ้ืออาทร STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตได้ 
2.๓ เลือกที่จะปฎิบัติตนเป็นผู้มีจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๒.๔ภาคภูมิใจในความส าเร็จของการปฏิบัติงาน 

๓. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 

               การมีความเอ้ืออาทรต่อกัน ต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานจิตใจที่มีคุณธรรม ด้วยการแสดงออกถึงการมี
น้ าใจต่อกัน การมีน้ าใจ คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่ตนเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่าใน
เพ่ือนมนุษย์ มีความเอ้ืออาทร เอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้องการ ความจ าเป็น ความทุกข์สุขของผู้อื่น 
และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน  ผู้ที่มีน้ าใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จัก
แบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือท าประโยชน์แก่ผู้อ่ืน เข้าใจ เห็นใจ ผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือ
สังคมด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติการ เพ่ือบรรเทาปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดข้ึนใน
ชุมชน 
              สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความเอ้ืออาทรต่อกัน มีน้ าใจต่อกัน  มีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตั้งแต่สมัยอดีต อันเป็นสิ่งดีงามที่หาได้ยาก เป็นค่านิยมที่เราคนไทยควรร่วมรักษาไว้ 
              การมคีวามเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และความเสียสละ เป็นคุณธรรมส าคัญที่คนในสังคมควรยึดถือและน ามา
ปฏิบัติต่อกัน เพราะจะช่วยให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทุกคนต่างมีน้ าใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน เกิดเป็นความรัก ความสามัคคี สังคมก็ย่อมเข้มแข็ง มีความปลอดภัยและน่าอยู่ ทั้งนี้จะเกิดข้ึนได้ย่อม
มาจากการปฏิบัติของทุกคน ผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติแล้วย่อมก่อให้เกิดความสุขต่อตนเอง  มีความภาคภูมิใจในตนเอง 

3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 1) ความสามารถในการสื่อสาร  
 2) ความสามารถในการคิด 
           ๓)  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
           ๔)  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
           ๕)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม  
      ๑)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
      ๒) ซื่อสัตย์สุจริต 
      ๓) มีวินัย 
      ๔) ใฝ่เรียนรู้ 
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      ๕) อยู่อย่างพอเพียง 
      ๖) มุ่งม่ันในการท างาน 
      ๗) รักความเป็นไทย 
      ๘) มีจิตสาธารณะ 

๔.   กิจกรรมการเรียนรู้  
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้ (2 ชั่วโมง) 
      ๔.๑.๑   สนทนาร่วมกันถึงภาพข่าวเหตุการณ์หรือประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตที่พบ  เช่น
เรื่องราวชีวิตของคนที่มีความทุกข์จากการถูกทอดทิ้ง ภาพสัตว์ที่ถูกทารุณกรรม  เรื่องราว
ประสบการณ์ ประมวลภาพชีวิตของคนในสังคมที่มีความทุกข์ยากล าบากคนชราเร่ร่อน เด็กถูก
ทอดทิ้ง  ข่าวเหตุการณ์น้ าท่วม ซึ่งได้รับการปฏิบัติจากคนรอบข้างทั้งท่ีมีน้ าใจช่วยเหลือและที่เป็นผู้มี
จิตใจโหดร้าย ทารุณกรรมสัตว์แล้ว    รว่มกันอภิปรายถึงลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล
ในภาพ  สนทนาร่วมกันถึงความรู้สึกที่ได้รับ 
      ๔.๑.๒   นักเรียนชมคลปิวีดิโอ  หลากหลายความเอ้ืออาทรความมีน้ าใจต่อกัน เช่น เด็ก
นักเรียนชายสองคนช่วยคุณยายเข็นรถเข็นพาข้ามถนน  ชายขับรถชอปเปอร์ช่วยแมวให้รอดพ้น
จากการถูก 
รถทับ  รีวิวชีวิตของบุคคลต่างๆ แล้วร่วมกันอภิปรายวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลจากเรื่องที่ชม 
หลังจากการรับชมแล้วให้นักเรียนร่วมคิดน าเสนอ คติธรรมข้อคิดสอนใจที่ได้รับ ถ้าเลือกปฏิบัติได้
นักเรียนจะเลือกปฏิบัติตามพฤติกรรมของบุคคลใดในเรื่อง  เพราะเหตุใด 
      ๔.๑.๓  ร่วมวิเคราะห์ผลที่เกิดจากการทุจริตของบุคคลบางกลุ่มที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
เสียหายกับประเทศชาติโดยมีประเด็นศึกษา“โตไปไม่โกง” ให้นักเรียน ร่วมกันคิดออกแบบSTRONG/
จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตด้วยจิตเอื้ออาทร  สะท้อนความคิดในเรื่องดังกล่าว น าเสนอผลงาน ที่
จัดท าของกลุ่มตนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกัน 
     ๔.1.4  ให้นักเรียนออกแบบการจัดกิจกรรมSTRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตด้วยจิตเอื้อ
อาทรสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่  จากประเด็นปัญหา 
             ๑)  ท าอย่างไรจึงจะท าให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
             ๒)  ในฐานะที่นักเรียนเป็นสมาชิกคนหนึ่งของชุมชนจงออกแบบกิจกรรมสู่การสร้าง
ความสุขให้กับคนในชุมชนและจัดท าโครงการเพ่ือลงสู่การปฏิบัติจริง 
         จัดท าผลงานเพ่ือน าเสนอต่อเพ่ือนๆในห้องเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การเลือกแนวทาง
ปฏิบัติจริง 
     ๔.๑.๕  แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายสรุปจากผลงาน ที่แต่ละกลุ่มน าเสนอ น าสู่ข้อสรุปลักษณะของ
บุคคลในสังคมที่มีความซื่อสัตย์สุจริตแสดงออกซ่ึงความมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน มีความเอ้ืออาทร
ต่อกัน 

               ๔.๑.๖  น าความรู้และข้อสรุปที่ได้รับสู่การปฏิบัติจริงโดยใช้เวลาที่นอกเหนือจากการเรียนปกติ  
           เพ่ือเป็นการฝึกประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้แต่ละกลุ่มนัดหมายวันเวลาของการปฏิบัติ  

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน สรุปรายงานผล 
      
    4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1) ภาพข่าวเหตุการณ์สะท้อนความมีน้ าใจและการมีจิตเอ้ืออาทร 
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 2) คลิปวีดิโอ  หลากหลายความเอื้ออาทรความมีน้ าใจต่อกัน 
          ๓) แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียน 
          ๔) แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
          ๕) แบบประเมินสมรรถนะของนักเรียน 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 
 ๕.๑.๑   สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในด้านการแสดงความคิดเห็น  การอภิปรายการให้
เหตุผลพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
          ๕.๑.๒  ตรวจสอบผลงานการออกแบบกิจกรรมSTRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตด้วย
จิตเอื้ออาทรสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่  
          ๕.๑.๓ สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกของนักเรียนในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          ๕.๑.๔ สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกของนักเรียนในด้านสมรรถนะ 
๕.๒   เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

                     ๕.๒.๑  แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียน 
                     ๕.๒.๒  แบบประเมินการจัดท าผลงานโครงการหรือกิจกรรม 

          ๕.๒.๓  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          ๕.๒.๔  แบบประเมินด้านสมรรถนะของนักเรียน 
5.3 เกณฑ์การตัดสิน  

  - นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป ถือว่าผ่าน 
  - นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับดีขึ้นไป ถือว่าผ่าน 

๖.  บันทึกหลังสอน 

............................................................................................................................. .................................................

......................................................... .....................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................................................................ .. 

 

ลงชื่อ......................................................................ครูผู้สอน  

(............................................................) 
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๕.๒.๑  แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียน 
แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียน 

กลุ่มที่…………..ชั้น……………… 

ล าดับ 

ที ่

ช่ือ-สกุล 

สมาชิกกลุ่ม 

พฤติกรรม 

รวม 
ความร่วมมือ 

การแสดง
ความคิดเห็น 

การรับฟัง
ความคิดเห็น 

ความตั้งใจใน
การท างาน 

การมีส่วน
ร่วมในการ
อภิปราย 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ดีมาก = 4 ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ ์ 90-100% หรือปฏิบัติบ่อยครั้ง 
 ด ี = 3 ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ ์ 70-89%           หรือปฏิบัติบางครั้ง 
 ปานกลาง = 2 ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ ์ 50-69%           หรือปฏิบัติครั้งเดยีว 
 ปรับปรุง = 1 ประสิทธิภาพต่ ากว่าเกณฑ ์ 50%              หรือไม่ปฏิบัตเิลย 
          นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับดี ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ดี   70-89%  
 

ลงชื่อ………………………………ผู้สังเกต 
 (…………………………….) 
 ………./……………/……… 
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๕.๒.๒  แบบสังเกตพฤติกรรมการน าเสนอผลงาน 
 

แบบการประเมินผลการน าเสนองาน 
เรื่อง  …………………………………….วิชา……………………………………………….ชั้น………………. 
กลุ่ม ..........................................ชื่อ…………………………………………………..เลขที่……………… 

ที ่ รายการประเมิน 
ผู้ประเมิน รวม 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ตนเอง เพื่อน คร ู
1 เน้ือหา  (  4  คะแนน ) 

21. เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ ์
22. เนื้อหาถูกต้อง 
23. เนื้อหาต่อเนื่อง 
24. มีการค้นคว้าเพิ่มเตมิ 

    คะแนน 4  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 3  : มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน 2  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  
ข้อ 
คะแนน 1  :  มี 1 ข้อ  ขาด 3  
ข้อ 

2 กระบวนการท างาน(2คะแนน ) 
21. มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 
22. การปฏิบัตติามแผน 
23. ติดตามประเมินผล 
24. การปรับปรุงพัฒนางาน 

    คะแนน 2:  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1  : มี ไมค่รบ 4 ข้อ 
คะแนน 0  :  ไม่ปรากฏกระบวน 
การท างานท่ีชัดเจน 

3 การน าเสนอ  (  2 คะแนน ) 
16.  การใช้ส านวนภาษาด ี
       ถูกต้อง 
17. การสะกดค าและไวยากรณ์

ถูกต้อง 
18. รูปแบบน่าสนใจ 
4.    ความสวยงาม 

    คะแนน 2  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน 1  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  
ข้อ 
คะแนน 0.5  : มี 1 ข้อขาด 3  
ข้อ 

4 คุณธรรม  ( 2 คะแนน ) 
17. ตรงต่อเวลา 
18. ซื่อสัตย ์
19. ความกระตือรือร้น 
20. ความมีน้ าใจ 

    คะแนน 2  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน1  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  
ข้อ 
คะแนน 0.5  :มี 1 ข้อ ขาด 3  
ข้อ 

รวม  คะแนนเตม็  10 คะแนน 
เฉลี่ย  

ลงช่ือผู้ประเมิน……………………………..  ตนเอง  ลงช่ือผู้ประเมิน……………………………..  เพื่อน   
ลงช่ือผู้ประเมิน……………………………..  ครู   
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แบบประเมินการน าเสนอผลงาน/อภิปรายหน้าห้อง 
  เรื่อง ……………………………………………………………… 

 
กลุ่ม………………………………… ห้อง…………………………………… 
สมาชิก 
1………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ค าชี้แจง : ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่างที่ก าหนดให้ 
 ประเมินตนเอง 

รายการประเมิน พฤติกรรมบ่งช้ี รวม 
5 4 3 2 1 

1. มีการวางแผนการท างาน       
2. มีความพร้อมในการน าเสนอ       
3. ความน่าสนใจในการน าเสนอ       
4. มีความคิดสร้างสรรค์       
5. ประโยชน์-ความถูกต้องของงานน าเสนอ       
 
 เพื่อนประเมิน 

รายการประเมิน พฤติกรรมบ่งช้ี รวม 
5 4 3 2 1 

1. มีการวางแผนการท างาน       
2. มีความพร้อมในการน าเสนอ       
3. ความน่าสนใจในการน าเสนอ       
4. มีความคิดสร้างสรรค์       
5. ประโยชน์-ความถูกต้องของงานน าเสนอ       
 
เกณฑ์การประเมิน 

5 4 3 2 1 
ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย ต้องปรับปรุง 

 
         
 
 
 
 
 

ลงชื่อ…………….………….ผู้ประเมิน ลงชื่อ…………….………….ผู้ประเมิน 



- 236 - 
 

 

๕.๒.๓ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แสดงออกถึงการมีความเอื้ออาทร 
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์(มีจิตสาธารณะ) 

 
หลักเกณฑก์ารประเมิน 
ระดับ    3   หมายถึง   ดีเย่ียม    
ระดับ    2   หมายถึง  ดี   
ระดับ   1   หมายถึง   ผ่าน   
ระดับ   0   หมายถึง   ไม่ผ่าน 
นักเรียนต้องได้อย่างน้อยในระดับ 1 จึงจะผ่าน 

ลงชื่อ..........................................................ผู้ประเมนิ 
(.....................................................) 

 
 
 

 
 
 

ที ่ ชื่อนามสกลุ รายการประเมิน สรุปผลระดับคุณภาพ สรุปผล 
การประเมิน ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความ

เต็มใจโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 

๘.๒  เข้าร่วมกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  

ชุมชน  และสังคม 
๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ผ่าน ไม่

ผ่าน 
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หลักเกณฑ์การประเมิน 
 

ตัวช้ีวัด  ๘.๑  ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 
  ๘.๒  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  ชุมชน  และสังคม 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
๘.๑  ชว่ยเหลือผู้อื่นด้วยความ
เต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 

๘.๑.๑  ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูท างานด้วยความเต็มใจ 
๘.๑.๒  อาสาท างานให้ผู้อ่ืนด้วยก าลังกาย  ก าลังใจ  และ
ก าลังสติปัญญา  ด้วยความสมัครใจ 
๘.๑.๓  แบ่งปันสิ่งของทรัพย์สิน 
และอ่ืนๆและช่วยแก้ปัญหา หรือสร้างความสุขให้กับผู้อ่ืน 

๘.๒  เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน  ชุมชน  
และสังคม 

๘.๒.๑  ดูแลรักษา สาธารณะสมบัติ และสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ 
๘.๒.๒  เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน  และ
สังคม 
๘.๒.๓  เขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามของ
ส่วนรวมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความกระตือรือร้น 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตัวช้ีวัด  ๘.๑  ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน  (๐) ผ่าน  (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม  (๓) 
๘.๑.๑  ช่วยพ่อแม่ 
ผู้ปกครองและครู
ท างานด้วยความ 
เต็มใจ 
๘.๑.๒  อาสา
ท างาน 
ให้ผู้อื่นด้วยก าลัง
กาย  ก าลังใจ  และ
ก าลังสติปัญญา  
ด้วยความสมัครใจ 
๘.๑.๓  แบ่งปัน 
สิ่งของทรัพย์สิน 
และอ่ืนๆและช่วย
แก้ปัญหา หรือสร้าง
ความสุขให้กับผู้อ่ืน 

ไม่ช่วยเหลือพ่อแม่
ผู้ปกครอง และครู 

ช่วยพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง  และครู 
ท างาน อาสา
ท างาน และแบ่งปัน
สิ่งของให้ผู้อ่ืนด้วย
ความเต็มใจ 
 

ช่วยพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง  และครู 
ท างาน อาสา
ท างาน ช่วยคิด 
ช่วยท า และ
แบ่งปันสิ่งของให้
ผู้อื่นด้วยความเต็ม
ใจ 
 

ช่วยพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง  และครู 
ท างาน อาสา
ท างาน ช่วยคิด 
ช่วยท า แบ่งปัน
สิ่งของและช่วย
แก้ปัญหาให้ผู้อ่ืน
ด้วยความเต็มใจ 
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ตัวช้ีวัด  ๘.๒  เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  ชุมชน  และสังคม 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน  (๐) ผ่าน  (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม  (๓) 

๘.๒.๑  ดูแลรักษา  
สาธารณะสมบัติ 
และสิ่งแวดล้อม
ด้วยความเต็มใจ 
๘.๒.๒  เข้าร่วม 
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชน  
และสังคม 
๘.๒.๓  เข้าร่วม 
กิจกรรมเพ่ือ
แก้ปัญหาหรือร่วม
สร้างสิ่งที่ดีงามของ
ส่วนรวมตาม
สถานการณ์ 
ที่เกิดขึ้นด้วยความ
กระตือรือร้น 

ไม่สนใจดูแลรักษา
ทรัพย์สินและ
สิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียน 

ดูแลรักษาทรัพย์
สมบัติ สิ่งแวดล้อม
ของห้องเรียน  
โรงเรียน และเข้า
ร่วมกิจกรรมเพ่ือ
สังคมและ
สาธารณะประโยชน์
ของโรงเรียนด้วย
ความเต็มใจ 

ดูแลรักษาทรัพย์
สมบัติ สิ่งแวดล้อม
ของห้องเรียน  
โรงเรียน ชุมชน 
และเข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือสังคม
และสาธารณะ
ประโยชน์ของ
โรงเรียนด้วยความ
เต็มใจ 

ดูแลรักษาทรัพย์
สมบัติ สิ่งแวดล้อม
ของห้องเรียน  
โรงเรียน ชุมชน 
และเข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือสังคม
และสาธารณะ
ประโยชน์ของ
โรงเรียนด้วยความ
เต็มใจ 

 
เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่  ๘  มีจิตสาธารณะ 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเยี่ยม  (๓) 
๑.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  ทุกตัวชี้วัด  หรือ 
๒.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  และดี  ระดับละ  ๑  ตัวชี้วัด 

ดี  (๒) 
๑.  ได้ผลการประเมินระดับดี  ทุกตัวชี้วัด  หรือ 
๒.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  และระดับผ่าน   
     ระดับละ  ๑  ตัวชี้วัด 

ผ่าน  (๑) 
๑.  ได้ผลการประเมินระดับผ่าน  ทุกตัวชี้วัด  หรือ 
๒.  ได้ผลการประเมินระดับดี  และระดับผ่าน   
       ระดับละ  ๑  ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่าน  (๐) มีผลการประเมินตัวชี้วัดข้อใดข้อหนึ่งได้ระดับ ไม่ผ่าน 
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หน่วยที่ ๔ 
พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๔ ชื่อหน่วย   พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่๓ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อ่ืน เวลา ๒ ชัว่โมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๑.๒ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

    ๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
 2.๑ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และประพฤติปฏิบัติตน เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และเสรีภาพตาม  
รัฐธรรมนูญปัจจุบันของพลเมืองดี 

๒.๒ นักเรียนบอกความหมายของค าว่าสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญได้  
2.3 บอกบทบาทหน้าที่ของเยาวชนในการเป็นพลเมืองดีได้  
2.4 อธิบายความเป็นความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยได้  
2.5 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2.6 มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสร็จ 

ตามเวลาที่ก าหนด 
๓. สาระการเรียนรู้ 

3.1 ความรู้ 
  1) สิทธิ  

2) หน้าที่  
3) พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4) บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนในการเป็นพลเมืองดี 

 
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

    1) ความสามารถในการคิด 
    1) ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
    2) ทักษะกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ 

  2) ความสามารถในการสื่อสาร  
         (อ่าน ฟัง พูด เขียน) 
   ๓) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

(การสังเกต การระบุ จ าแนก วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป) 
3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 

1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 2) ซื่อสัตย์สุจริต 
 3) มีวินัย 
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๔.กิจกรรมการเรียนรู้ 
   ชั่วโมงท่ี 1  

๑. ชมคลิปวิดโีอ เกี่ยวกับ การรู้จักหน้าที่ เพ่ือให้รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและ
รับผิดชอบต่อหน่วยงาน โดยสื่อให้เห็นถึงการไม่ตั้งใจท างาน โดยเล่นอินเตอร์เน็ต/โทรศัพท์ ใน
เวลาท างาน ที่มาของวิดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=GATjrfppBBA จากกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม และ วีดีทัศน์ เกี่ยวกับ การเคารพสิทธิผู้อ่ืน เพ่ือให้รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น ไม่
กระท าการที่เป็นการละเมิดต่อผู้อื่น มีเนื้อหา คือ วางกระถางต้นไม้ไว้บนก าแพงที่ก้ันระหว่างบ้าน 
และรดน้ าต้นไม้ ท าให้ดินไหลออกไปเลอะบ้านที่มีก าแพงติดกัน จึงต้องเปลี่ยนที่วางต้นไม้ใหม่ 
ที่มาของวีดีทัศน์ https://www.youtube.com/watch?v=bztZQ_hkkNs จากกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม 

๒. สนทนาอภิปราย เกี่ยวกับวิดีโอที่ได้รับชม 
๓. ครูอธิบายเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข  
ชั่วโมงที่ 2 
 ๔) แบ่งกลุ่มออกเป็น ๔ กลุ่ม  แต่ละกลุ่มจับฉลากเพ่ือเลือกเนื้อหาและให้แต่ละกลุ่มท ากิจกรรมตาม

หัวข้อที่ได้รับมอบหมายโดยศึกษาจากใบความรู้และปฏิบัติ กิจกรรมที่ 1 – ๔ ดังนี้  
- ใบความรู้ที่ 1 เรื่องสิทธิ  
- ใบความรู้ที่ 2 เรื่องหน้าที่  
- ใบความรู้ที่ 3 เรื่องความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
- ใบความรู้ที่ 4 เรื่องบทบาทและหน้าที่ของเยาวชนในการเป็นพลเมืองดี 

๕) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
๖) แจกใบงาน ที่ ๑ – ๔ เรื่อง สิทธิ หน้าที่ ความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยและบทบาท

และหน้าที่ของเยาวชนในการเป็นพลเมืองด ี ใฟ้นักเรียนแต่ละคนท าใบงานที่ครูแจกให ้
๗) ร่วมกันสรุปภาพรวมของกิจกรรมในสาระของสิทธิ หน้าที่ ความเป็นพลเมืองดีตามวิถี

ประชาธิปไตยและบทบาทและหน้าที่ของเยาวชนในการเป็นพลเมืองด ี 
 
      
4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
    1) คลิปวิดีโอ เกี่ยวกับ การรู้จกัหน้าที่ เพ่ือให้รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและ
รับผิดชอบต่อหน่วยงาน โดยสื่อให้เห็นถึงการไม่ตั้งใจท างาน โดยเล่นอินเตอร์เน็ต/โทรศัพท์ ในเวลาท างาน 
ที่มาของวีดีทัศน์ https://www.youtube.com/watch?v=GATjrfppBBA จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
    ๒) คลิปวิดีโอ เกี่ยวกับ การเคารพสิทธิผู้อ่ืน เพ่ือให้รู้จักเคารพสิทธิของผู้อ่ืน ไม่กระท าการที่เป็น
การละเมิดต่อผู้อ่ืน มีเนื้อหา คือ วางกระถางต้นไม้ไว้บนก าแพงที่กั้นระหว่างบ้าน และรดน้ าต้นไม้ ท าให้ดิน
ไหลออกไปเลอะบ้านที่มีก าแพงติดกัน จึงต้องเปลี่ยนที่วางต้นไม้ใหม่ ที่มาของวีดีทัศน์ 
https://www.youtube.com/watch?v=bztZQ_hkkNs จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
    ๓) ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง สิทธิ 
    ๔) ใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง หน้าที่ 
    ๕) ใบความรู้ที่ ๓ เรื่อง ความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

https://www.youtube.com/watch?v=GATjrfppBBA
https://www.youtube.com/watch?v=bztZQ_hkkNs
https://www.youtube.com/watch?v=GATjrfppBBA
https://www.youtube.com/watch?v=bztZQ_hkkNs
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    ๖) ใบความรู้ที่ ๔ เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนในการเป็นพลเมืองดี 
    ๗) ใบงานที่ 1 เรื่อง สิทธิ 
    ๘) ใบงานที่ ๒ เรื่อง หน้าที่ 
    ๙) ใบงานที่ ๓ เรื่อง ความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
    ๑๐) ใบงานที่ ๔ เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนในการเป็นพลเมืองดี 
 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 

5.1 วิธีการประเมิน 
๑) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 2) แบบประเมินใบงาน 
๕.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

1) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
๒) แบบประเมินใบงาน 

 5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
  - นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป      

 
๖. บันทึกหลังสอน 
......................................................................................................................................... ..................................
................................................................................................. ..........................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
........................................................................................................................................ ...................................
................................................................................................ ...........................................................................
............................................................................................................................. .............................................. 
 
 
 

 
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

(.................................................) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



- ๒๔๓ - 
 

 

ใบความรู้ที่ ๑ 
เรื่อง สิทธิ 

๑. ความหมายของสิทธิ 
สิทธิ หมายถึงสิ่งที่ไม่มีรูปร่างซึ่งมีอยู่ในตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิดหรือเกิดขึ้นโดยกฎหมาย เพท่อให้มนุษย์

ได้รับประโยชน์ และมนุษย์จะเป็นผู้เลือกใช้สิ่งนั้นเอง โดยไม่มีผู้ใดบังคับได้เช่นสิทธิในการกินการนอน แต่
สิทธิบางอย่างมนุษย์ได้รับ โดยกฎหมายก าหนดให้มี เช่น สิทธิในการมี การใช้ทรัพย์สิน สิทธิในการร้องทุกข์
เมื่อตนถูกกระท าละเมิดกฎหมายเป็นต้น 
๒. สิทธิพลเมืองดีตามรัฐธรรมนูญปัจจุบัน 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ก าหนดสิทธิของประชาชนชาวไทยไว้ดังนี้ 
๒.๑ สิทธิในครอบครัวและความเป็นอยู่ส่วนตัว ชาวไทยทุกคนย่อมได้รับความคุ้มครองเกียรติยศ 

ชื่อเสียง และความเป็นอยู่ส่วนตัว 
๒.๒ สิทธิอนุรักษ์ฟ้ืนฟูจารีตประเพณี บุคคลในท้องถิ่นและชุมชนต้องช่วยกันอนุรักษ์ฟ้ืนฟูจารีตประเพณี 

วัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือรักษาไว้ให้คงอยู่ตลอดไป 
๒.3 สิทธิในทรัพย์สิน บุคคลจะได้รับการคุ้มครองสิทธิในการครอบครองทรัพย์สินของตนและการสืบ

ทอดมรดก 
๒.๔ สิทธิในการรับการศึกษาอมรม บุคคลย่อมมีความเสมอภาคในการเข้ารับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 

ปี อย่างมีคุณภาพและท่ัวถึง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
๒.5 สิทธิในการรับบริการทางด้านสาธารณสุขอย่างเสมอภาคและได้มาตรฐาน ส าหรับผู้ยากไร้จะได้รับ

สิทธิ 
๒.6 สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองโดยรัฐ เด็กเยาวชน สตรี และบุคคลในสังคมที่ได้รับการปฏิบัติอย่าง

รุนแรงและไม่เป็นธรรมจะได้รับการคุ้มครองโดยรัฐ 
2.7 สิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ เช่นบุคคลที่มีอายุเกินหกสิบปี และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยัง

ชีพ รัฐจะจะให้ความช่วยเหลือ เป็นต้น 
2.8 สิทธิที่จะได้สิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ โดยรัฐจะให้ความช่วยเหลือและอ านวยความ

สะดวกอันเป็นสาธารณะแก่บุคคลในสังคม 
2.9 สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชน ในการบ ารุงรักษาและการได้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติ 
2.10 สิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น

อย่างเปิดเผย เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะมีผลต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชน
ส่วนรวม หรือเป็นส่วนได้ส่วนเสียของบุคคลซึ่งมีสิทธิได้รับความคุ้มครอง 

2.11 สิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์โดยได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันควรตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย 

2.1๒ สิทธิที่บุคคลสามารถฟ้องร้องหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรของ
รัฐที่เป็นนิติบุคคลให้รับผิดชอบการกระท าหรือการละเว้นการกระท าตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐภายใน
หน่วยงานนั้น 
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3. แนวทางการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 
3.1 เคารพสิทธิของกันและกัน โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น เช่น สิทธิ เสรีภาพในชีวิตและ

ร่างกาย สิทธิในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และความเป็นส่วนตัว เป็นต้น 
3.2 รู้จักใช้สิทธิของตนเองและแนะน าให้ผู้อื่นรู้จักใช้และรักษาสิทธิของตนเอง เช่น การรักษาสิทธิใน

การเลือกตั้งเพื่อป้องกันไม่ให้มีการซื้อสิทธิขายเสียง 
3.3 รณรงค์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และปลูกฝังแนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนให้แก่

ชุมชนหรือสังคมตามสถานภาพและบทบาทที่ตนพึงกระท าได้ เช่น ให้ความรู้กับสมาชิกครอบครัว จากนั้นจึง
ค่อย ๆขยายไปยังสถาบันอื่น ๆ ในสังคม เช่น สถานศึกษา เป็นต้น 

3.4 ร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เช่น การให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเป็นอาสาสมัครช่วยเหลืองานขององค์กรที่
ปฏิบัติงานในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เป็นต้น 

3.5 การปฏิบัติตามหน้าที่ของชาวไทยตามท่ีได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น การเสียภาษีให้รัฐเพ่ือน า
เงินนั้นมาใช้พัฒนาประเทศ การเข้ารับราชการทหาร เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการป้องกันประเทศ หรือการ
ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพ่ือให้ได้คนดีเข้าไปบริหารบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้า เป็นต้น 

3.6 ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ สามารถท าได้โดยการให้
ความช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวสารการทุจริตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแก่คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือให้ความร่วมมือในการด าเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่
ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งประจ าเขต เป็นต้น 
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ใบความรู้ที่ ๒ 
เรื่อง หน้าที่ 

1. ความหมายของหน้าที่  
หน้าที ่หมายถึง การกระทาหรือการละเว้นการกระท าเพ่ือประโยชน์โดยตรงของการมีสิทธิ หน้าที่เป็น

สิ่งที่บังคับให้มนุษย์ในสังคมต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางสังคมหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ จะไม่ปฏิบัติตาม
ไม่ได้ ส่วนสิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่มนุษย์มีอยู่แต่จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้  
2. หน้าที่พลเมืองดีตามรัฐธรรมนูญ  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ก าหนดหน้าที่ของประชาชนชาวไทยไว้ดังนี้  
2.1 บุคคลมีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2.2 บุคคลมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย  
2.3 บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง บุคคลซึ่งไม่ไปเลือกตั้งโดยไม่แจ้งเหตุผลอันสมควรย่อมเสียสิทธิ

ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้  
2.4 บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ รับราชการทหาร  
2.5 บุคคลมีหน้าที่เสียภาษีให้รัฐ  
2.6. บุคคลมีหน้าที่ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม ปกป้องและสืบสานวัฒนธรรม ของชาติ ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2.7. บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการ ส่วนท้องถิ่น 

มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมอานวยความสะดวก  
3. แนวทางการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ  

3.1 เคารพสิทธิของกันและกัน โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น เช่น สิทธ ิเสรีภาพ  
ในชีวิตและร่างกาย สิทธิในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และความเป็นส่วนตัว เป็นต้น  

3.2 รู้จักใช้สิทธิของตนเองและแนะน าให้ผู้อื่นรู้จักใช้และรักษาสิทธิของตนเอง เช่น การรักษาสิทธิใน
การเลือกตั้งเพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองและป้องกันไม่ให้มีการซื้อสิทธิขายเสียง  

3.3 รณรงค์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และปลูกฝังแนวความคิดเรื่องสิทธิ มนุษยชนให้แก่
ชุมชนหรือสังคมตามสถานภาพและบทบาทที่ตนพึงกระทาได้ เช่น ให้ความรู้กับสมาชิก ครอบครัว จากนั้นจึง
ค่อย ๆ ขยายไปยังสถาบันอื่น ๆ ในสังคม เช่น สถานศึกษา เป็นต้น  

3.4 ร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เช่น การให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเป็นอาสาสมัคร ช่วยเหลืองานขององค์กรที่
ปฏิบัติงานในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เป็นต้น  

3.5 การปฏิบัติตามหน้าที่ของชาวไทยตามท่ีได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น การเสีย ภาษีให้รัฐเพ่ือนา
เงินนั้นมาใช้พัฒนาประเทศ การเข้ารับราชการทหารเพ่ือเป็นกาลังส าคัญในการป้องกันประเทศ หรือการ
ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพ่ือให้ได้คนดีเข้าไปบริหารบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้า เป็นต้น  

3.6 ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ สามารถ ท าได้โดยการให้
ความช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวสารการทุจริตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ แก่คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ หรือให้ความร่วมมือในการด าเนินงานของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่
ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งประจ าเขต เป็นต้น  
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ใบความรู้ที่ 3 
เรื่อง ความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

 
1. ความหมายและแนวคิดของความเป็นพลเมืองดี 

1.1 ความหมายของความเป็นพลเมืองดี “พลเมืองดี” หมายถึง พลเมืองที่มีคุณลักษณะที่ส าคัญ คือเป็น
ผู้ยึดมั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา มีหลักการทางประชาธิปไตยในการด ารงชีวิตปฏิบัติตนตาม
กฎหมายด ารงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติให้เป็นสังคมและประเทศแห่งประชาธิปไตยอย่างแท้จริงหลักการทางประชาธิปไตยเพ่ือเห็นแก่
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญหลักการทางประชาธิปไตยจึงเป็นหลักการส าคัญที่น ามาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตในสังคมเพ่ือก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมได้ 
2. ความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

ความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยจ าเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ดังนี้ 

2.1 หลักการทางประชาธิปไตยที่ส าคัญได้แก่ 
  2.1.1 หลักอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน  หมายถึง  ประชาชนเป็นเจ้าของ  อ านาจสูงสุดใน

การปกครองรัฐ 
2.1.2 หลักความเสมอภาค  หมายถึง  ความเท่าเทียมกันในสังคมประชาธิปไตย  ถือว่าทุกคนที่

เกิดมาจะมีความเท่าเทียมกันในฐานะการเป็นประชากรของรัฐ  ได้แก่  มีสิทธิเสรีภาพ  มีหน้าที่เสมอภาคกัน 
ไม่มีการแบ่งชนชั้นหรือการเลือกปฏิบัติ  ควรด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ไม่ข่มเหงรังแกคนที่อ่อนแอหรือ
ยากจนกว่า 

2.1.3 หลักนิติธรรม  หมายถึง  การใช้หลักกฎหมายเป็นกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกัน เพื่อความสงบ
สุขของสังคม 

2.1.4 หลักเหตุผล  หมายถึง  การใช้เหตุผลที่ถูกต้องในการตัดสินหรือยุติปัญหาในสังคม 
2.1.5 หลักการถือเสียงข้างมาก  หมายถึง  การลงมติโดยยอมรับเสียงส่วนใหญ่ในสังคม

ประชาธิปไตย  ครอบครัวประชาธิปไตย  จึงใช้หลักการถือเสียงข้างมากเพ่ือลงมติในประเด็นต่างๆ  ได้อย่าง
สันติวิธ ี

2.1.6 หลักประนีประนอม  หมายถึง  การลดความขัดแย้งโดยการผ่อนหนักผ่อนเบาให้กัน  
ร่วมมือกันเพ่ือเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญหลักการทางประชาธิปไตยจึงเป็นหลักการส าคัญที่
น ามาใช้ในการด าเนินชีวิตในสังคม  เพื่อก่อให้เกิดความสงบสุข ในสังคมได้ 

2.2 พลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยควรมีแนวทางการปฏิบัติตนดังนี้ คือ 
2.2.1 ด้านสังคม  ได้แก่ 

1)    การแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล 
2)    การรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อ่ืน 
3)    การยอมรับเมื่อผู้อื่นมีเหตุผลที่ดีกว่า 
4)    การตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ 
5)    การเคารพระเบียบของสังคม 
6)    การมีจิตสาธารณะ  คือ  เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมและรักษาสาธารณสมบัติ 
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2.2.2  ด้านเศรษฐกิจ  ได้แก่ 
1)    การประหยัดและอดออมในครอบครัว 
2)    การซื่อสัตย์สุจริตต่ออาชีพที่ท า 
3)    การพัฒนางานอาชีพให้ก้าวหน้า 
4)    การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
5)   การสร้างงานและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยและ

สังคมโลก 
6)    การเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคท่ีดี   มีความซื่อสัตย์  ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ดีต่อชาติ เป็น 

ส าคัญ 
2.2.3.  ด้านการเมืองการปกครอง  ได้แก่ 

1)    การเคารพกฎหมาย 
2)    การรับฟังข้อคิดเห็นของทุกคนโดยอดทนต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้น 
3)    การยอมรับในเหตุผลที่ดีกว่า 
4)    การซื่อสัตย์ต่อหน้าที่โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 

  5)    การกล้าเสนอความคิดเห็นต่อส่วนรวม  กล้าเสนอตนเองในการท า
หน้าที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หรือสมาชิกวุฒิสภา 

6)    การท างานอย่างเต็มความสามารถ  เต็มเวลา 
2.3 จริยธรรมของการเป็นพลเมืองดี 

คุณธรรมของการเป็นพลเมืองดี หมายถึงความดีที่ควรประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติ คุณธรรม 
จริยธรรมที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ได้แก่  

2.3.1 ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  หมายถึง การตระหนักในความส าคัญของ
ความเป็นชาติไทย การยึดมั่นในหลักศีลธรรมของศาสนา และการจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ 

2.3.2 ความมีระเบียบวินัย หมายถึง การยึดมั่นในการอยู่ร่วมกันโดยยึดระเบียบวินัย เพ่ือความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม 

2.3.3 ความกล้าทางจริยธรรม หมายถึง ความกล้าหาญในทางท่ีถูกท่ีควร 
2.3.4 ความรับผิดชอบ หมายถึง การยอมเสียผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อผู้อื่น หรือสังคมโดยรวม

ได้รับประโยชน์จากการกระท าของตน 
2.3.5 การเสียสละ หมายถึง การยอมเสียผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อผู้อ่ืน หรือสังคมโดยรวมได้รับ

ประโยชน์จาก 
การกระท าของตน 

2.3.6 การตรงต่อเวลา หมายถึง การท างานตรงตามเวลาที่ได้รับมอบหมาย 
     

2.4 การส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 
    การที่บุคคลปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยแล้ว ควรสนับสนุนส่งเสริมให้บุคคลอื่น

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยด้วย โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
2.4.1 การปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย โดยยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมของ

ศาสนา และหลักการของประชาธิปไตยมาใช้ในวิถีการด ารงชีวิตประจ าวันเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนรอบ
ข้าง 
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2.4.2 เผยแพร่ อบรม หรือสั่งสอนบุคคลในครอบครัว เพื่อนบ้าน คนในสังคม ให้ใช้หลักการทาง
ประชาธิปไตยเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตประจ าวัน 

2.4.3 สนับสนุนชุมชนในเรื่องที่เก่ียวกับการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยการบอกเล่า 
เขียนบทความเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน 

2.4.4 สาธารณประโยชน์ของชุมชน 
2.4.5 เป็นหูเป็นตาให้กับรัฐหรือหน่วยงานของานรัฐในการสนับสนุนคนดี และก าจัดคนที่เป็นภัย

กับสังคมการสนับสนุนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย ควรเป็นจิตส านึกที่บุคคลพึงปฏิบัติ
เพ่ือให้เกิดประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 
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ใบความรู้ที่ 4 

เรื่อง บทบาทและหน้าทีของเยาวชนในการเป็นพลเมืองดี 
1. ความหมายของเยาวชน 

ความหมายของเยาวชน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ เยาวชน หมายถึง 
บุคคลที่มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๔ ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่ใช่ผู้บรรลุนิติภาวะแล้วจากการจด
ทะเบียนสมรส นอกจากนี้ค าว่าเยาวชนตามความหมายขององค์การสหประชาชาติ ได้ให้ความหมายไว้คือ คน
ในวัยหนุ่มสาว คือ ผู้มีอายุระหว่าง ๑๕ - ๒๕ ปี หรือเป็นช่วงวัยหนุ่มสาว เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวตอกระหว่างการ
เป็นเด็กและผู้ใหญ่ 
2. บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ 

สมาชิกทุกคนใน สังคมย่อมต้องมีบทบาทหน้าที่ตามสถานภาพของตน ซึ่งบทบาทและหน้าที่ของ
สมาชิกแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันไป แต่ในหลักใหญ่และรายละเอียดจะเหมือนกัน ถ้าสมาชิกทุกคนใน
สังคมได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องก็จะได้ ชื่อว่าเป็น "พลเมืองที่ดีของสังคมและ
ประเทศชาติ" และยังส่งผลให้ประเทศชาติพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้น สมาชิกในสังคมทุกคน โดยเฉพาะ
เยาวชนที่ถือว่าเป็นอนาคตของชาติ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตน 
เพ่ือช่วยน าพาประเทศชาติให้พัฒนาสืบไป 
3. ลักษณะของเยาวชนที่ดี 

เยาวชนที่ดีควรจะเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม กล่าวคือ จะต้องมีธรรมะในการด าเนินชีวิต ได้แก่ 
      3.1 การเสียสละต่อส่วนรวม เป็นคุณธรรมที่ช่วยในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า 
เพราะถ้าสมาชิกในสังคมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และยอมเสียสละผลประโยชน์ส่วนตน จะท าให้สังคม
พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและมั่นคง  
      3.2 การมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นคุณธรรมที่ช่วยให้คนในสังคมอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างสงบสุข เพราะถ้าสมาชิกในสังคมยึดมั่นในระเบียบวินัย รู้และเข้าใจสิทธิของตนเอง ไม่ละเมิดสิทธิ
ผู้อื่น และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด สังคมนั้นก็จะมีแต่ความสุข เช่น ข้าราชการท าหน้าที่บริการ
ประชาชนอย่างดีที่สุด ก็ย่อมท าให้เป็นที่ประทับใจรักใคร่ของประชาชนผู้มารับบริการ 
      3.3 ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคุณธรรมที่มีความส าคัญ เพราะหากสมาชิกในสังคมยึดมั่นในความ
ซื่อสัตย์สุจริต เช่น ไม่ลักทรัพย์ ไม่เบียดเบียนทรัพย์สินของผู้อื่นหรือของประเทศชาติมาเป็นของตน รวมทัง้
ผู้น าประเทศมีความซื่อสัตย์สุจริต ก็จะท าให้สังคมมีแต่ความเจริญ ประชาชนมีแต่ความสุข 
      3.4 ความสามัคคี ความรักใคร่กลมเกลียวปรองดองและร่วมมือกันท างานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจะ
ท าให้ สังคมเป็นสังคมที่เข้มแข็ง แต่หากคนในสังคมเกิดความแตกแยกทั้งทางความคิดและการปฏิบัติตนใน
การอยู่ร่วม กัน จะท าให้สังคมอ่อนแอและล่มสลายในที่สุด 
      3.5 ความละอายและเกรงกลัวในการท าชั่ว ถ้าสมาชิกในสังคมมีหิริโอตัปปะ มีความเกรงกลัวและ
ละอายในการท าชั่ว สังคมก็จะอยู่กันอย่างสงบสุข เช่น นัการเมืองจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่โกงกิน ไม่
เห็นแก่ประโยชน์พวกพ้อง โดยต้องเห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ  
4. ความส าคัญของการเป็นเยาวชนที่ดี 

4.1 ความส าคัญต่อตนเอง เยาวชนที่ดีต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต คิดดี ท าดี
เพ่ือตนเองและเพ่ือส่วนรวม ปฏิบัติตนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   จะท าให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันและกัน เป็นที่รักของคนรอบข้าง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
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       4.2 ความส าคัญต่อส่วนรวม เมื่อเยาวชนได้รับการปลุกฝังให้เป็นเยาวชนที่ดีแล้ว ก็จะเป็นพลเมือง
ที่ดีในอนาคต และถ้าประเทศชาติมีพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบปฏิบัติตามกฏระเบียบกติกาของสังคม และ
น าหลักประชาธิปไตยมาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดบทบาทและหน้าที่ของตน ก็ย่อมท าให้การอยู่ร่วมกันร
ในสังคมเป็นไปอย่างสงบสุข 
        4.3 ความส าคัญต่อประเทศชาติ เมื่อสังคมมีเยาวชนที่ดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ย่อม
เป็นพื้นฐานท าให้เกิดพลเมืองดีในอนาคต และเมื่อสังคมมีพลเมืองที่ดี ย่อมน ามาซึ่งการพัฒนาประเทศชาติให้
เจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างรวดเร็ว 
5. การปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดีตามสถานภาพและบทบาท 

5.1 เยาวชนกับการเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว เยาวชนในสถานภาพของการเป็นบุตรควรมี
บทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
           5.1.1 เคารพเชื่อฟังบิดามารดา 
           5.1.2 ช่วยเหลือบิดามารดาในทุกโอกาสที่ท าได้ 
           5.1.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่าย 
           5.1.4 มีความรักใคร่ปรองดองในหมู่พ่ีน้อง 
           5.1.5 ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 
           5.1.6 ประพฤติตนให้สมกับเป็นผู้ด ารงวงศ์ตระกูล 
       5.2 เยาวชนกับการเป็นสมาชิกท่ีดีของโรงเรียน เยาวชนในฐานะนักเรียนควรมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
           5.2.1 รับผิดชอบในหน้าที่ของนักเรียน คือ ตั้งใจเล่าเรียน ประพฤติตนเป็นคนดี 
           5.2.2 เชื่อฟังค าสั่งสอนอบรมของครูอาจารย์  
           5.2.3 กตัญญูรู้คุณของครูอาจารย์ 
           5.2.4 รักใคร่ปองดองกันในหมู่เพ่ือนนักเรียน 
           5.2.5 ส่งเสริมเพ่ือนในทางท่ีถูกที่ควร 
      5.3 เยาวชนกับการเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชน ชุมชนคือสังคมขนาดเล็ก เช่นหมู่บ้านหรือกลุ่มคน 
โดยเยาวชนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ จึงต้องมีบทบาทหน้าที่ต่อชุมชนดังนี้ 
           5.3.1 รักษาสุขลักษณะของชุมชน  เช่น การทิ้งขยะให้เป็นที่ ช่วยก าจัดสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ เป็นต้น 
           5.3.2 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น ไม่ขีดเขียนท าลายโบราณวัตถุในชุมชน ช่วนกันดูแลสา
ธารณสมบัติ 
           5.3.3 มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของชุมชน 
     5.4 เยาวชนกับการเป็นสมาชิกท่ีดีของประเทศชาติ 
           5.4.1 เข้ารับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี 
           5.4.2 ปฏิบัติตนตามกฏหมาย 
           5.4.3 ใช้สิทธิในการเลือกตั้ง 
           5.4.4 ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
           5.4.5 สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
           5.4.6 ช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆที่ทางราชการจัดขึ้น 
           5.4.7 ประกอบอาชีพสุจริตด้วยความขยันหมั่นเพียร 
           5.4.8 ประหยัดและอดออม 
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ใบงานที่ ๑ 
เรื่องสิทธิ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อ 
1. วิเคราะห์ความส าคัญเรื่องสิทธิของบุคคลได้ 
2. ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ค าชี้แจง: ให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อความต่อไปนี้ มีความสอดคล้องกับสิทธิด้านใด 
 

1. ต ารวจแสดงหมายค้นต่อนายประโยชน์ก่อนค้นตัว 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...... 

2. ปัจจุบันชายและหญิงสามารถด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...... 

๓. อารยาภูมิใจมากท่ีสามารถซ้ือบ้าน และรถยนต์เป็นของตนเอง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...... 

๔. ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาไม่มีความผิด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...... 

๕. สมศักดิ์อายุ 65 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐเดือนละ 600 บาท 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...... 

6. เด็กชายจ๊อดชอบเที่ยวกลางคืน แข่งรถซิ่งและหนีเรียนเป็นประจ า พ่อแม่จึงจับล่ามโซ่ไว้ที่บ้าน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...... 
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ใบงานที่ 2 
เรื่องหน้าที่ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อ 
1. บอกสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพได้อย่างถูกต้อง 

ค าชี้แจง: ให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าภาพใดสอดคล้องกับสิทธิ หน้าที่หรือ เสรีภาพสอดคล้องกับสิทธิ หน้าที่ 
เสรีภาพ ด้านใดบ้าง 
   

ภาพอาชีพ 
ค้าขาย หมอ 
ท านา ต ารวจ 

 

ภาพรูปนี้มีทุกบ้าน 
 

  

ภาพนักเรียนก าลังเรียนหนังสือ 

 

ภาพคนเดินทางโดยรถไฟ รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ 

 

  

ภาพของประชาชนลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

 

ภาพคัดเลือกทหาร 
 

  

ภาพคนก าลังคุยโทรศัพท์ 
 

ภาพเด็กถูกคุมขังในห้องขัง 
 

  
 

ภาพคนป่วยไปหาหมอ 
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ใบงานที่ 3 

เรื่องความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อ 

1. ยกตัวอย่างบทบาทของพลเมืองดีของชุมชนนักเรียนได้ 
ค าชี้แจง: ให้นักเรียนยกตัวอย่างพลเมืองดีที่สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนของนักเรียนมา 1 ท่านพร้อมทั้ง
วิเคราะห์ประเด็นที่ก าหนด 
 
ชื่อ 
............................................................................................................................. .............................................. 
อาชีพ 
...........................................................................................................................................................................  

 
 

 
 

ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ความประทับใจที่มีต่อบุคคลตัวอย่าง 
................................................................ ..................... 
.....................................................................................  
.....................................................................................  
.............................................................. ....................... 
.....................................................................................  
.....................................................................................  
..................................................................................... 

.....................................................................................  

.....................................................................................  

..................................................................................... 

.....................................................................................  

.....................................................................................  

........................................................ ............................. 

.....................................................................................  
 
 
 

การน าแบบอย่างความดีของบุคคลตัวอย่างมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
............................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................ .............................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
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ใบงานที่ 4 

เรื่องบทบาทและหน้าที่ของเยาวชนในการเป็นพลเมืองดี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อ 

1. บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนในการเป็นพลเมืองดี 
ค าชี้แจง: ให้นักเรียนอ่านใบความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ของเยาวชนในการเป็นพลเมืองดีและตอบค าถาม
ต่อไปนี้ 
ค าถาม 

1. เยาวชนที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร 
........................................................... ................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
...........................................................................................................................................................................  

2. เยาวชนควรมีบทบาทและหน้าที่ที่ดีอย่างไร 
....................................................................................................... ....................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
.............................................................................................................................................. .............................
...................................................................................................... ..................................................................... 

3. จงยกตัวอย่างที่การปฏิบัติตนของผู้เรียนในฐานะที่เป็นพลเมืองดีมา 5 ข้อ 
..................................................................................................................... ......................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................................................ ............... 

4. ถ้าเยาวชนในชาติไม่ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนจะเกิดข้อเสียอย่างไร 
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
...........................................................................................................................................................................  

5. เยาวชนที่ดีมีความส าคัญต่อประเทศชาติอย่างไร 
......................................................................................... ..................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
................................................................................................................................ ...........................................
........................................................................................ ...................................................................................  
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 

ที ่
 

   พฤติกรรม 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความ
คิดเห็น 

การตอบ 
ค าถาม 

การยอมรับ 
ฟังคนอ่ืน 

ท างาน 
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย หมายเหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
 

ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบ
ตรงเวลา 

ดี = 3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 
ปรับปรุง = 1 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 
 
 
                    ลงชื่อ……………………………….ผู้สังเกต 

     (……………………………….) 
               …………/…………/……….. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๔ ชื่อหน่วย   พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง  ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย กับการเป็นพลเมืองดีที่มีส่วนร่วมใน                                       
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต                เวลา   ๓ ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๑.๒ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 

    ๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย และประพฤติปฏิบัติตน

เป็นพลเมืองดีที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๒.๒ นักเรียนบอกความหมายของระเบียบ กฎ กติกา กฎหมายได้  
2.3 นักเรียนอธิบายแนวทางการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชันได้  
2.4 นักเรียนวิเคราะห์แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรณีศึกษาเกี่ยวกับความผิด

ทาง วินัยและอาญา ทางคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและผลที่เกิดข้ึนกับสังคมได้  
2.5 นักเรียนประยุกต์การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
2.6 นักเรียนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ

เสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
๓. สาระการเรียนรู้ 

3.1 ความรู้ 
  1) ความหมายของค าว่า ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย  

2) ความหมายของค าว่า พลเมืองดี 
3) การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชัน 
4) แนวทางประยุกต์การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและปรัชญา

เศรษฐกิจ พอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

    3.1 ความสามารถในการคิด 
    1) ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
    2) ทักษะกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ 

  3.2 ความสามารถในการสื่อสาร  
         (อ่าน ฟัง พูด เขียน) 
   3.๓ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

(การสังเกต การระบุ จ าแนก วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป) 
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3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
1) ซ่ือสัตย์สุจริต 
2) มีวินัย 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่าย
จ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเม่ือมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 11) มีความเข้มแข่งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
 

๔.กิจกรรมการเรียนรู้ (จ านวน ๓ ชั่วโมง) 
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  
ชั่วโมงที่ 1 
1) ชมคลิปวิดีโอ เกี่ยวกับความอดทน อดกลั้น เพ่ือให้รู้จักความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม เคารพ

กฎ กติกา เนื้อหาเป็นการขับรถแซงผู้อื่นไปมา และไม่เคารพกฎจาจร โดยมีที่จาก
https://www.youtube.com/watch?v=dWmZDGYtE_k จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

2) สนทนาอภิปราย เกี่ยวกับคลิปวิดีโอที่รับชม ในประเด็น ดังนี้ 
 เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับคลิปวิดีโอ 
 นักเรยีนพบประเด็นใดบ้างจากคลิปวิดีโอ 
 ปัญหา สาเหตุที่ได้ชมจากเรื่อง 
 วิธีการ แนวทางการแก้ปัญหา 

ฯลฯ 
ชั่วโมงที่ 2 
3) แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๔ กลุ่ม แจกใบความรู้ที่ ๑ – ๔  เรื่อง มารู้จัก ระเบียบ กฎ กติกา 

กฎหมาย กันเถอะ                      
ให้แต่ละกลุ่มศึกษา โดยวิธีการจับฉลาก   จากนั้นให้ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอผลงาน 

4) ร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาใบความรู้ 
5) แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๓ กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มจับฉลาก หัวข้อ ระเบียบ กฎ กติกา โดยให้แต่

ละกลุ่มร่วมคิด ระเบียบ กฎ กติกา  ของกลุ่มตนเอง จากการจับฉลากได้ตามหัวข้อ ลงใน
กระดาษ A ๔  

6) สนทนา อภิปราย โดยจัดท าเป็นแผนผังความคิด ร่วมกัน จากนั้นครูเชื่อมโยงความคิดจากผัง
ความคิดจาก ระเบียบ กฎ กติกา ที่ได้สู่กฎหมาย โดยให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น โดยมี
ครูคอยให้ความรู้เพ่ิมเติม 

7) นักเรียนท าใบงาน เรื่อง  การปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ กติกา และกฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
 ชั่วโมงที่ 3 

8) แบ่งกลุ่ม กลุ่มละออกเป็น ๖ กลุ่ม 
9) แจกใบความรู้ที่ ๕ – ๑๐ ให้แต่ละกลุ่ม (โดยการจับฉลาก) ศึกษาและสรุปประเด็นส าคัญลง

กระดาษ A ๔ จากนั้นแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 ใบความรู้ที่ ๕ เรื่อง การใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
 ใบความรู้ที่ ๖ เรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์ของการเมืองแบบมีส่วนร่วม 

https://www.youtube.com/watch?v=dWmZDGYtE_k


- ๒๕๘ - 
 

 

 ใบความรู้ที่ ๗ เรื่อง ปัญหาการทุจริต 
 ใบความรู้ที่ ๘ เรื่อง แนวโน้มของปัญหาการทุจริต 
 ใบความรู้ที่ ๙ เรื่อง การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
 ใบความรู้ที่ ๑๐ เรื่อง จิตส านึกของพลเมือง 

10) สนทนา อภิปราย ร่วมกัน ประเด็น การใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่รัฐ การตรวจสอบการใช้อ านาจ
รัฐรูปแบบความสัมพันธ์ของการเมืองแบบมีส่วนร่วม ปัญหาการทุจริต แนวโน้มของปัญหาการ
ทุจริตและจิตส านึกของพลเมือง 

11) แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ ๓ – ๔ และให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคนศึกษากรณีศึกษาคดีทุจริต  
ใบกิจกรรมที่ ๑ และใบกิจกรรมที่ ๒ พร้อมทึกบันทึกข้อมูลตามแบบบันทึกความเห็นของ

สมาชิกแต่ละคน และแบบสรุปผลงานกลุ่มตามประเด็นค าถาม 
12) สนทนา อภิปรายสรุป ร่วมกัน ในประเด็นการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตและแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 

4.2  ส่ือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
๑) คลิปวิดีโอ เกี่ยวกับความอดทน อดกลั้น เพ่ือให้รู้จักความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 

เคารพกฎ  
กติกา เนื้อหาเป็นการขับรถแซงผู้อื่นไปมา และไม่เคารพกฎจาจร โดยมีที่จาก
https://www.youtube.com/watch?v=dWmZDGYtE_k จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

๒) ใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง มารู้จัก ระเบียบ กันเถอะ 
๓) ใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง มารู้จัก กฎ กันเถอะ                      
๔) ใบความรู้ที่ ๓ เรื่อง มารู้จัก กติกา กันเถอะ                      
๕) ใบความรู้ที่ ๔ เรื่อง มารู้จัก กฎหมาย กันเถอะ             
๖) ใบความรู้ที่ ๕ เรื่อง การใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
๗) ใบความรู้ที่ ๖ เรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์ของการเมืองแบบมีส่วนร่วม 
๘) ใบความรู้ที่ ๗ เรื่อง ปัญหาการทุจริต 
๙) ใบความรู้ที่ ๘ เรื่อง แนวโน้มของปัญหาการทุจริต 
๑๐) ใบความรู้ที่ ๙ เรื่อง การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
๑๑) ใบความรู้ที่ ๑๐ เรื่อง จิตส านึกของพลเมือง         
๑๒) กระดาษชาร์ต        
๑๓) ใบกิจกรรมที่ ๑ เรื่อง  การเรียกรับเงินจากพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลชนแดน เพ่ือ

ช่วยเหลือในการประเมินเลื่อนระดับให้สูงขึ้น การบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่,การขอ
โอนย้ายและเรียกรับเงิน ส่วนแบ่งจากเงิน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
โบนัส) 

๑๔) ใบกิจกรรมที่ ๒ เรื่อง การทุจริตการจัดซื้อวัสดุป้องกันโรคไข้เลือดออก (มุ้ง )     
๑๕) ใบงาน เรื่อง  การปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ กติกา และกฎหมายในชีวิตประจ าวัน      

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dWmZDGYtE_k


- ๒๕๙ - 
 

 

 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 

5.1 วิธีการประเมิน 
๑) สังเกตกระบวนการท างานกลุ่ม 
๒) การน าเสนอผลงาน 
๓) ใบกิจกรรม 
4) การท าใบงาน 

๕.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
๑) แบบสังเกตกระบวนการท างานกลุ่ม 
๒) แบบบันทึกผลการน าเสนอผลงาน 
๓) แบบประเมินการท าใบกิจกรรม 
4) แบบประเมินการท าใบงาน 

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
 - นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีขึ้นไป 

6. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. ..............................................
.............................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... .....................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
..................................................................................... ......................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
.................................................................................... .......................................................................................  
 
 

 
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

(.................................................) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



- ๒๖๐ - 
 

 

 
ใบความรู้ที่ ๑ 

เรื่อง มารู้จัก ระเบียบ กันเถอะ 
ระเบียบ หมายถึง แบบแผนที่วางไว้เป็นแนวปฏิบัติหรือด าเนินการ เช่น ระเบียบวินัย ระเบียบข้อบังคับ ต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 " ระเบียบวินัย" คือ คุณสมบัติที่ส าคัญในการด าเนินชีวิต ความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์ และ
พฤติกรรมของตนเอง ให้เป็นไปตามที่มุ่งหวัง โดยเกิดจากการส านึก ซึ่งต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นผลท า
ให้เกิดความยุ่งยากแก่ตนเองในอนาคต หากแต่ต้องเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิด ความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเองและผู้อ่ืน
โดยไม่ขัดต่อระเบียบของสังคมและไม่ขัดต่อสิทธิของผู้อ่ืน ความมีวินัยในตนเอง สามารถควบคุ มตนเองให้
ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อตกลงของสังคมส่วนรวมด้วยความสมัครใจของผู้ปฏิบัติเอง เพ่ือความสงบสุขในชีวิต
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม 
  การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เหล่า ถ้าขาดระเบียบวินัย ต่างคนต่างท าตามอ าเภอใจ ความขัดแย้งและลักลั่น
ก็จะเกิดข้ึน ยิ่งมากคนก็ยิ่งมากเรื่อง ไม่มีความสงบสุข  การงานที่ท าก็จะเสียผล 

 
 
 

                                               
 
 
 
 
 
 



- ๒๖๑ - 
 

 

 
ใบความรู้ที่ ๒  

เรื่อง มารู้จัก กฎ กันเถอะ 
 

“กฎ” ตามความหมายโดยทั่วไปหมายถึง จดไว้เป็นหลักฐาน ตรา ค าบังคับ หรือข้อก าหนดหรือข้อบัญญัติที่
บังคับให้ต้องมีการปฏิบัติตาม1 ส่วน “กฎ” ตามความหมายของกฎหมายปกครองหมายความถึง พระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอ่ืนที่มีผล
บังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ2 ในทางปฏิบัติไม่ค่อยมี
ปัญหามากนักในการวินิจฉัยว่าอะไรเป็น “กฎ” ในส่วนที่เป็นพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น ประกาศกระทรวง แต่มีประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติบางฉบับที่อาจท าให้ฝ่ายปกครอง
และประชาชนเข้าใจสับสนว่าเป็น “กฎ” หรือ “ค าสั่งทางปกครอง”3 เนื่องจากบทนิยามได้ให้ความหมาย
ของค าว่า “กฎ”หมายความรวมถึงบทบัญญัติอ่ืนที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณี
ใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ อีกด้วย  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 พจนานกุรม ฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ , พิมพ์ครั้งที่ ๑ (กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น,๒๕๔๖),หน้า ๓ 
 
 
 
 
2 โปรดดบูทนิยาม “กฎ” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา 

๕ แห่งพระราชบญัญัติวธิีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
3 พระราชบัญญัตวิิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 
    มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี ้
  ฯลฯ 

“ค าสั่งทางปกครอง”  หมายความว่า 

(๑)  การใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะกอ่ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมี
ผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรอืชั่วคราว เช่น การส่ังการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินจิฉัย

อุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน 
 แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ 

 

 

 

 

           กฎ (Law) หมายถึง ทฤษฎีที่สามารถอธิบายปรากฏการณในธรรมชาติได้อย่างกว้างขวางเป็น
เวลานานจนเป็นที่ยอมรับสามารถทดสอบผลได้เหมือนเดิมทุกๆ ครั้ง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ เพราะเป็นความจริง
ที่ไมเปลี่ยนแปลงการวิเคราะหข์้อมูลและสรุปผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๒๖๒ - 
 

 

 
ใบความรู้ที่ ๓  

เรื่อง มารู้จัก กติกา กันเถอะ 
 

       ในทางสังคมวิทยาถือว่าคนเป็นสัตว์สังคม (Social Animal) คือรวมกันอยู่เป็นกลุ่ม  เป็นชุมชน เป็น
เมือง และเป็นประเทศ ในท านองเดียวกับสัตว์ที่รวมกันอยู่เป็นฝูง แต่ถึงแม้ว่าคนเป็นสัตว์ในทางสังคมวิทยา 
แต่ในทางจริยศาสตร์คนมีข้อแตกต่างจากสัตว์ในด้านหลัก คือ 
        1. ทางด้านร่างกาย คนมีโครงสร้างร่างกายสูงขึ้นในแนวดิ่งของโลก ส่วนสัตว์มีโครงสร้างร่างกายยาว
ไปตามแนวนอนขนานกับพ้ืนโลก หรือถ้าจะพูดตามนัยแห่งค าสอนในพระพุทธศาสนาว่า ดิรัจฉาน หรือ
เดรัจฉาน แปลว่า ไปทางขวาง ซึ่งเป็นที่มาของค าด่าคนชั่ว คนเลวว่าเป็นคนขวางโลก อันหมายถึงเป็นสัตว์
นั่นเอง 
        2. ทางด้านจิตใจ คนใช้เหตุผล หลักการ คุณธรรม และจริยธรรม ควบคุมพฤติกรรมที่แสดงออกทาง
กาย และวาจา ส่วนสัตว์มีเพียงสัญชาตญาณเท่านั้นควบคุมพฤติกรรม 
        ด้วยเหตุที่คนต่างจากสัตว์ในทางด้านจิตใจนี้เอง ท าให้สังคมของคนมีการพัฒนาเจริญรุ่งเรืองในทุกด้าน
เมื่อกาลเวลาผ่านไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการก าหนดกติกาขึ้นมาเพ่ือควบคุมพฤติกรรมผู้คนในสังคมให้อยู่
รวมกันอย่างสงบสุข กติกาทางสังคมของคนในยุคต้นเริ่มจากการมีความเชื่อร่วมกัน หรือที่เรียกว่า ลัทธิ และ
ความเชื่อในยุคแรกได้แก่ความเชื่อเก่ียวกับวิญญาณประจ าธรรมชาติ ภูเขา ต้นไม้ หรือแม้กระทั่งสัตว์บางชนิด 
ความเชื่อในลักษณะนี้นักวิชาการด้านศาสนาเรียกว่า วิญญาณนิยม และความเชื่อ ในเรื่องทรงเจ้าเข้าผีก็จัด
อยู่ในประเภทเดียวกันนี้ 
 กติกา แปลว่า  ข้อความที่ได้ท าความตกลงกันแล้ว หมายถึง กฎเกณฑ์หรือข้อตกลงที่บุคคลตั้งแต่ ๒ ฝ่ายขึ้น
ไป ก าหนดขึ้นเป็นหลักปฏิบัติ เช่น ในการเล่นกีฬา หรือการเล่นเกมต่าง ๆ   
มีกติกาที่ผู้เล่นต้องปฏิบัติตามทั้งในการเล่น  การแพ้ชนะ  การปรับ การลงโทษ  เป็นต้น  ผู้ที่แพ้               
ก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้ อาจถูกลงโทษ หรือถูกปรับตามกติกาที่ตกลงกันแล้ว เช่น นักฟุตบอล                     
ที่ท าให้คู่ต่อสู้เจ็บ ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม จะต้องถูกลงโทษได้ใบเหลือง หรือใบแดงซึ่งท าให้ต้อง
ออกจากการเล่น    คนเชียร์ฟุตบอลที่ฝ่ายของตนแพ้แล้วไม่ยอมแพ้จัดว่าเป็นคนที่ไม่ปฏิบัติตามกติกา   คนที่
ไม่ปฏิบัติตามกติกาจะถูกสังคมประณามว่าเป็นอันธพาล เป็นคนเกเร    กติกาเป็นข้อตกลงที่ช่วยให้คนใน
สังคมท ากิจกรรมร่วมกันได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย และท าให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
       ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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ใบความรู้ที่ ๔ 
เรื่อง มารู้จัก กฎหมาย กันเถอะ 

 
กฎหมายคืออะไร 
  กฎหมาย เป็นกฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่ใช้ควบคุมความประพฤติของมนุษย์ในสังคม กฎหมาย                      
มีลักษณะเป็นค าสั่ง ข้อห้าม ที่มาจากผู้มีอ านาจสูงสุดในสังคมใช้บั งคับได้ทั่วไป ใครฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษ
หรือสภาพบังคับอย่างใดอย่างหนึ่ง 
    ระบบกฎหมายในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 4 ระบบ ได้แก่ ระบบกฎหมาย ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 
ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรระบบกฎหมายสังคมนิยม และระบบกฎหมายศาสนา กฎหมายแต่ละระบบ
ย่อมมีที่มาแต่งต่างกัน การแบ่งประเภทของกฎหมาย อาจแบ่งได้หลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับว่าจะยึดอะไรเป็น
หลักเกณฑ์ในการแบ่ง มนุษย์จ าเป็นต้องมีกฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกัน เพ่ือให้สังคม เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและสงบสุข 
  มนุษย์เป็นสัตว์สังคม เพ่ือให้สังคมเป็นระเบียบเรียบร้อยสงบสุข กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้ เรียกว่า 
บรรทัดฐานทางสังคม (Social Norms) ประกอบด้วย     
       1. วิถีชาวบ้าน (Folkways) เป็นกฎเกณฑ์ความประพฤติท่ีอยู่ในรูปของประเพณีนิยม ที่สมาชิกในสังคม
ปฏิบัติสืบต่อกันมา ถ้าใครไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกติฉินนินทาว่าร้าย เช่น การแต่งกาย กิริยามารยาททางสังคม
ในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น     
       2. จารีต (Mores) เป็นกฎเกณฑ์ความประพฤติที่ยึดหลักความดีความชั่ว กฎเกณฑ์ทางศาสนา เป็น
เรื่องของความรู้สึกว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูก หากใครละเมิดฝ่าฝืนจะได้รับการต่อต้านจากสมาชิกในสังคมอย่าง
จริงจัง อาจถูกกีดกันออกจากสังคม หรือไม่มีใครคบค้าสมาคมด้วย เช่น การลักเล็กขโมยน้อย การเนรคุณ
บิดามารดา หรือผู้มีพระคุณ เป็นต้น     
     3. กฎหมาย (Laws) เป็นกฎเกณฑ์ความประพฤติที่มีการบัญญัติไว้อย่างชัดเจน แน่นอน                     
ว่ากระท าอย่างไร เป็นความผิดฐานใด จะได้รับอย่างไร เช่น ผู้ใดฆ่าผู้อื่นต้องระวางโทษประหารชีวิต เป็นต้น 
  กฎเกณฑ์ของความประพฤติทั้งสามประการดังกล่าว สองประการแรกไม่ได้มีการบัญญัติไว้อย่าง
ชัดเจน การลงโทษผู้ละเมิดฝ่าฝืนก็ไม่รุนแรง ประการที่สาม กฎหมายจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญท่ีสุด ใช้ได้ผลมากที่สุด 
ในการควบคุมความประพฤติของมนุษย์ ดังนั้นสังคมมนุษย์ทุกสังคม                           จึงจ าเป็นต้องมี
กฎหมาย เป็นกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันดังค ากล่าวที่ว่า “ที่ใดมีสังคมท่ีนั่น                        มีกฎหมาย” 
  กฎหมาย หมายถึง ค าสิ่งหรือข้อบังคับของรัฐ ซึ่งบัญญัติขึ้นเพ่ือ                                                            
ใช้ควบคุมความประพฤติของบุคคลซึ่งอยู่ในรัฐหรือในประเทศ 
ของตนหากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ประพฤติปฏิบัติตาม                                                                        ก็
จะมีความผิดและถูกลงโทษหรือได้รับผลเสียหายนั้นด้วย 
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ใบความรู้ที่ 5 
เรื่อง การใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่รัฐ 

การใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและข้าราชการ คือผู้ใช้อ านาจรัฐ การกระท าของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องอยู่ภายในขอบเขตของอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายให้อ านาจไว้และปฏิบัติด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท เป็นข้อปฏิบัติขั้นพ้ืนฐานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนยึดถือ
ปฏิบัติ สิ่งที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องใช้ควบคู่กัน คือ อ านาจ กล่าวคือเมื่อมีหน้าที่ที่ต้องกระท าแล้วอ านาจจะต้อง
ตามมา กฎหมายจะก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอ านาจในการใช้ดุลยพินิจเพ่ือด าเนินการต่างๆ ที่อยู่ในหน้าที่
ความรับผิดชอบ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐต้องกระท าโดยรอบครอบ เพ่ือให้การใช้อ านาจของ
เจ้าหน้าที่รัฐน าสู่การปฏิบัติได้จริง และมีประโยชน์ต่อสาธารณชนโดยรวมและไม่เกิดการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 

รูปแบบการขัดกันระหว่าง 
ประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่าการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องค านึงถึงหลักการที่ส าคัญ 4 ประการด้วยกันคือ 
 
  

การรับผลประโยชน์ต่างๆ  

(Accepting benefits) 

รับของขวัญ/เงนิสนับสนุน/สิทธิพิเศษ/เงนิ

บริจาคจากลูกค้าของหน่วยงาน 

การท างานหลังออกจากต าแหนง่หนา้ที่สาธารณะ

หรือหลังเกษยีณ (Post-Employment) 
ลาออกจากหน่วยงานเพื่อไปท างานใน

หนว่ยงานที่ด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน 

การท าธุรกิจกับตัวเอง (Self – Dealing) หรอื

เป็นคู่สัญญา (Contracts 

มีสว่นได้เสียในสัญญาที่ท ากับหนว่ยงานตน้

สังกัด 

การท างานพิเศษ (Outside Employment or 

Moonlighting) 

ตั้งบริษัทด าเนนิธุรกิจที่แข่งขันหรอืรับงาน

จากหน่วยงานต้นสังกัด 

การรูข้้อมูลภายใน (Inside information) ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์

ของตนเอง/พวกพ้อง 

การใช้สมบัตขิองหน่วยงานเพื่อประโยชนส์่วนตน 

(Using Employer’s Property for private Usage) 

น าทรัพย์สินของหนว่ยงานไปใช้ในงาน

ส่วนตัว 

การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้ง

เพื่อประโยชน์ทางการเมอืง (Pork-barreling) 

อนุมัตโิครงการไปลงในพื้นที่ตนเอง,ใช้

งบประมาณแผ่นดินเพื่อหาเสียง 
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หลักชอบด้วยกฎหมาย 
 มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 

1. มีกฎหมายให้อ านาจ ให้กระท าได้อย่างชัดเจนตามบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบกฎ 
ข้อบังคับต่างๆ 

2. เข้าองค์ประกอบของเงื่อนไข ครบทุกประการตามท่ีกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับก าหนด
ไว้ 

3. ไม่เกินขอบเขตแห่งอ านาจหน้าที่ท่ีระบุไว้ให้กระท าได้อย่างชัดเจน 
4. ครบถ้วนถูกต้องตามข้ันตอนหรือวิธีการที่ระบุไว้ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 

หลักสุจริต 
มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 
 1. ไม่มีการทุจริต หรือกลฉ้อฉลหรือมีการกลั่นแกล้ง โดยเน้นเจตนาดี บริสุทธิ์ ยุติธรรมเป็น

ส าคัญ 
 2. ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือทุจริตเชิงนโยบาย 
 3. ไม่มีการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง หรือพรรคพวกต้องกระท าเพ่ือประโยชน์

ส่วนรวมเท่านั้น 
 4. ไม่ประมาทเลินเล่อ หรือจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายนั้นไม่สามารถอ้างได้หรืออ้างว่าเข้ารับ

ต าแหน่งใหม่ก็ไม่สามารถอ้างได้เช่นกัน 
หลักไม่เลือกปฏิบัติ 
มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

1. โดยตรงหรือโดยชัดแจง ต้องปฏิบัติตามกฎหมายกับทุกคน 
2. โดยอ้อม ปฏิบัติเพ่ือให้ผลประโยชน์สุดท้ายตกกับประชาชนโดยส่วยรวม 
3. มีข้อยกเว้นให้กระท าได้ การใช้ข้อยกเว้นต้องกระท าเท่าท่ีจ าเป็นด้วยเหตุผลเท่านั้น มิ

เช่นนั้นอาจก่อให้เกิดสองมาตรฐานได้ 
หลกัพอเหมาะสมควรหรือได้สัดส่วนพอดี 
มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

1. ตามความจ าเป็นมิอาจหลีกเลี่ยงได้ โดยยึดกฎหมายค าพิพากษาศาล ข้อหารือเป็นต้น 
2. ใช้ทางเลือกท่ีเหมาะสมอ่ืน โดยตัดสินใจเลือกทางท่ีมีผลกระทบต่อองค์กรหรือ

ประชาชนน้อยที่สุดหรือไม่มีผลกระทบเลย ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงหรือฐานะการเงิน 
หรือความสุขของประชาชน 

3. สมประโยชน์ ค านึงถึงความคุ้มค่าที่ประชาชนจะพึงได้รับจากการที่รัฐต้องเสีย
งบประมาณไป 

 
 
 
 
 
 

 



- ๒๖๖ - 
 

 

ใบความรู้ที่ ๖ 
เรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์ของการเมืองแบบมีส่วนร่วม (Participative Politics) 
หลักการส าคัญของการมีส่วนรวมทางการเมืองยึดหลักพ้ืนฐานที่ว่าประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย 
ประชาชนสามารถใช้อ านาจได้เสมอแม้ว่าได้มอบอ านาจให้กับผู้แทนของประชาชนไปใช้ในฐานะที่เป็น 
“ผู้แทน”แล้วก็ตาม แต่ประชาชนก็สามารถเฝ้าดู ตรวจสอบ ควบคุม และแทรกแซงการท าหน้าที่ของผู้แทน
ของประชาชนได้เสมอ โดยสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ 4 ลักษณะ คือ 

1. การเรียกคืนอ านาจโดยการถอดถอน/ปลดออกจากต าแหน่ง( recall) เป็นการควบคุมการใช้
อ านาจ 

ของผู้แทนของประชาชนในการด ารงต าแหน่งทางการเมืองแทนประชาชน หากปรากฏว่าผู้แทนของ
ประชาชนใช้อ านาจในฐานะ “ผู้แทน”มิใช่เป็นไปเพ่ือหลักการที่ถูกต้องหรือเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวมที่
แท้จริงในทางตรงข้ามกลับเป็นการใช้อ านาจโดยมิชอบ โดยทุจริตหรือเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก 
ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยสามารถเรียกร้องอ านาจที่ได้รับมอบไปนั้นกลับคืนมาโดยการถอด
ถอน/ปลดออกจากต าแหน่งได้ 
 2. การริเริ่มเสนอแนะ (Initiatives) เป็นการทดแทนการท าหน้าที่ของผู้แทนของประชาชนหรือเป็น
การส่งเสริมการท าหน้าที่ของผู้แทนประชาชน ประชาชนสามารถเสนอแนะนโยบายร่างกฎหมายรวมทั้ง
มาตรการใหม่ๆ เองได้หากว่าผู้แทนของประชาชนไม่เสนอแล้วแต่ไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน 
 3. การท าประชาพิจารณ์ (public hearings) เป็นการแสดงออกของประชาชนในการเฝ้าดู 
ตรวจสอบ และควบคุมการท างานของผู้แทนของประชาชน ในกรณีที่ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารเตรียม
ออกกฎหมาย หรือก าหนดนโยบายหรือมาตรการใดๆ ก็ตามอันมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่หรือสิทธิ 
เสรีภาพของประชาชน ประชาชนในฐานะเจ้าของอ านาจอธิปไตยสามารถที่จะเรียกร้องให้มีการชี้แจง
ข้อเท็จจริง และผลดีผลเสีย ก่อนการออกหรือบังคับใช้กฎหมาย นโยบายหรือมาตรการนั้นๆ ได้ 
 4. การแสดงประชามติ (Referendum) ในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายส าคัญ หรือการออกกฎหมายที่มี
ผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมาก เช่นการขึ้นภาษี การสร้างเขื่อน
หรือโรงไฟฟ้า ฯลฯ ประชาชนในฐานะเจ้าของอ านาจอธิปไตยสามารถเรียกร้องให้รัฐรับฟังมติของประชาชน
เสียก่อนที่จะตรากฎหมายหรือด าเนินการนโยบายส าคัญๆ โดยการจัดให้มีการลงประชามติเพ่ือถามความ
คิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่อันเป็นการตัดสินใจขั้นสุดท้าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๖๗ - 
 

 

 
ใบความรู้ที่ ๗ 

เรื่อง ปัญหาการทุจริต 
ปัญหาการทุจริต 
 การทุจริตโดยภาพรวมจะสอดคล้องกับค าว่า “ฉ้อราษฎร์บังหลวง” โดย “การฉ้อราษฎร์” 
หมายถึงการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับผลประโยชน์ในทางท่ีมิชอบจากราษฎรผู้มาขอรับบริการ 
 ส่วน “การบังหลวง” หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตต่อหน้าที่อันท าให้เกิดความ
เสียหายแก่ผลประโยชน์ของแผ่นดิน หรือเกิดการใช้งบประมาณของแผ่นดินไปในทางที่มิชอบ ผลที่ตามมา
จากพฤติกรรมฉ้อราษฎร์บังหลวงได้น ามาสู่ 

1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 

2. การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐไปในทางที่ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมี
คุณธรรมความมีจริยธรรม 

3. การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นไปโดยขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิดการทุจริตในลักษณะที่เรียกว่า “ฉ้อราษฎร์”เกิดจาก 
1. การขาดความส านึกทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบการท างานตาม 

มาตรฐานวิชาชีพของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
2. การขาดระบบการควบคุมภายในที่ดีของหน่วยงานภาครัฐ ท าให้เจ้าหน้าที่ของรั ฐ 

สามารถใช้ช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชนผู้มาขอรับบริการ 
3. การสมยอมของประชาชนผู้มาขอรับบริการ หรือขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง 

ท าให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการคิดว่าการเรียกรับผลประโยชน์ดังกล่าวเป็นเรื่องที่
ถูกต้อง 

ปัจจัยเสี่ยงท าให้เกิดการทุจริตในลักษณะที่เรียกว่า “บังหลวง” เกิดจาก 
1. การขาดจิตส านึกทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบในการท างานตาม

มาตรฐานวิชาชีพของเจ้าหน้าที่รัฐ 
2. ความต้องการแสวงหาผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบต่องานนั้นๆ 
3. การขาดระบบตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่าการกระท าการ

ทุจริตนั้นมีความคุ้มค่าที่จะเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๖๘ - 
 

 

 
ใบความรู้ที่ ๘ 

เรื่อง แนวโน้มของปัญหาการทุจริต 
แนวโน้มของปัญหาการทุจริต 
 ในปัจจุบันปัญหาการทุจริตที่เรียกว่า “ฉ้อราษฎร์” มีแนวโน้มที่ลดลง เนื่องจากขณะนี้ประชาชนผู้
มาติดต่อขอรับปริการส่วนใหญ่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อมมากขึ้น และหากได้รับการบริการอย่างไม่เป็นธรรม 
หรือมีการเรียกร้องประโยชน์โดยมิชอบก็มักจะมีการร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)การฉ้อราษฎร์ส่วนใหญ่ที่ยังหลงเหลืออยู่จึงมีลักษณะของการสมยอมให้ผล
ประโยชน์โดยผู้ขอรับบริการมากกว่า แต่ในส่วนของการทุจริตในลักษณะที่เรียกว่า “บังหลวง” กลับมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันได้มีการกระจายอ านาจในการจัดท างบประมาณ และการบริหาร
งบประมาณลงมาที่ระดับภูมิภาคและท้องถิ่นมากขึ้นและระบบการตรวจสอบในปัจจุบันยังคงมีลักษณะของ
การสุ่มตรวจ เนื่องจากหน่วยตรวจสอบมีก าลังคนน้อยท าให้หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการบริหารงบประมาณ
ยังคงมีความรู้สึกว่ามีความคุ้มค่าที่จะเสี่ยงในการทุจริต ตลอดจนผลประโยชน์ที่ได้รับจากการท าทุจริตใน
ลักษณะนี้ได้รับผลประโยชน์สูงกว่าการทุจริตในลักษณะฉ้อราษฎร์ 
 แนวโน้มในปัจจุบันปัจจัยเสี่ยงที่เป็นเหตุในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ และมีการปฏิบัติราชการ โดยขาดการค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และขาดการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เกิดจากสาเหตุต่างๆ
ดังนี้ 

1. การขาดความส านึกทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบการท างานตาม 
มาตรฐานวิชาชีพของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

2. การไม่ด ารงตนตามแนวแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้มีความมุ่งหวังที่จะได้ 
ผลประโยชน์อันมิควรได้ส าหรับน าไปใช้ในการด า 

3. การตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการท าการทุจริตเพ่ือให้ได้ผลประโยชน์ตอบ 
แทนหรือเพ่ือให้ผู้นั้นให้การสนับสนุนตนในด้านต่างๆ เช่นความก้าวหน้าในอาชีพราชการ 

4. หน่วยงานภาครัฐไม่มีมาตรฐานการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะ 
ป้องกันมิให้เกิดปัญหาการท าทุจริต 

5. ระบบตรวจสอบเพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ท าให้ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่ามีความคุ้มค่าที่จะเสี่ยงท าทุจริต 

6. ภาคประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ และขาดการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและ 
ป้องกันปัญหาการท าทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๖๙ - 
 

 

 
ใบความรู้ที่ ๙ 

เรื่อง การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
 กลไกทางกฎหมายที่ส าคัญที่ใช้ในการตรวจสอบการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ได้แก่ 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ 
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
3. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 
4. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ 

การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 
5. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 
6. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
7. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
8. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ  

พ.ศ. 2542  
9.  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
10. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 
11. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 
12.  พระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วน และหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 
มาตรการตามกฎหมายต่างๆ เหล่านี้ ได้ถูกออกแบบมาเพ่ือใช้ในการป้องกันและปราบปรามการใช้
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และป้องกันการร่วมมือกันของกลุ่มบุคคลต่างๆ(ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ข้อราชการ และนักธุรกิจ) ไปในทางมิชอบ เพ่ือการทุจริต หรือเพ่ือการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวและพรรคพวก ซึ่งจะพบว่ามาตรการเหล่านี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 
กลุ่มด้วยกัน คือมาตรการทางด้านวัตถุวิสัย (Objective) และทางด้านอัตวิสัย (Subjective) 
มาตรการทางด้านวัตถุวิสัย ได้แก่การควบคุมทางการเมือง เช่นการควบคุมผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบโดยรัฐสภา และการใช้องค์กร หรือหน่วยงานภายใต้การก ากับของรัฐสภาเป็นเครื่องมือใน
การด าเนินงานทางการบริหารตัวอย่างเช่น การปรับปรุงกฎหมายต่างๆ เพ่ืออุดช่องว่าง หรือบัญญัติ 
กฎหมายใหม่ๆ ขึ้นมาบังคับใช้เพ่ือป้องกันมิให้กฎหมายเหล่านั้นถูกน าไปใช้เป็นช่องทางในการทุจริต
ได้การปรับปรุงหรือปฏิรูปประสิทธิภาพของหน่วยงานราชการที่มีอยู่ หรือจัดตั้งหนวยงานราชการ
ต่างๆ เพ่ือให้ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประการสุดท้ายคือการควบคุมโดย
สาธารณะ เช่นการสนับสนุนให้กลุ่มองค์กรต่างๆ นอกภาครัฐ หรือองค์กรภาคประชาชนต่างๆ ได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการควบคุมการตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆของรัฐเป็นต้น 
ส่วนมาตรการทางอัตวิสัย ได้แก่การใช้กระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอด และปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม 
จริยธรรมและแนวคิด/วิธีการในการเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตให้กับกลุ่มบุคคลต่างๆ 
ทั้งในส่วนของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ นักธุรกิจ และประชาชน โดยใช้สถาบันต่างๆ
ในสังคม เช่นสื่อสารมวลชนช่องทางต่างๆ บ้านวัด โรงเรียนเป็นต้น เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน 



- ๒๗๐ - 
 

 

 
ใบความรู้ที่10 

เรื่อง จิตส านึกของพลเมือง 
จิตส านึกของพลเมือง 

 จิตส านึก เป็นสภาพที่รู้ตัวว่าคือใคร อยู่ที่ไหนต้องการอะไร หรือก าลังรู้สึกอย่างไรต่อสิ่งใด
เมื่อ 

แสดงพฤติกรรมอะไรออกไปก็แสดงออกไปตามหลักเหตุและผล แสดงตามแรงผลักดันจากภายนอกสอดคล้อง
กับหลักแห่งความเป็นจริง (principle of reality) จิตส านึกเป็นระดับเหตุผลภายในใจที่ส่งผลต่อการ
แสดงออกในพฤติกรรมต่างๆ โดยเลือกแล้วว่าจะท าหรือไม่ท าอะไร เป็นการระลึกรู้ได้เกี่ยวกับต าแหน่งหน้าที่
ของตัวเองในโครงสร้างสังคม ดังที่เราได้ยินบ่อยๆ ว่าจิตส านึกแห่งความเป็นครู จิตส านึกของพลเมือง 
จิตส านึกสาธารณะ จิตส านึกของการเป็นคนดี จิตส านึกรักสิ่งแวดล้อม จิตส านึกจึงเกี่ยวโยงกับคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคคลนั่นเอง 
 การที่บุคคลจะมีคุณธรรม มีจิตสึกนึกที่ดี จ าต้องมีการอบรมสั่งสอนหรือซึมซับประสบการณ์จาก
ครอบครัว หรือสังคมรอบตัว และผ่านการกระท าจนเป็นสันดานแห่งความดีหรือจิตส านึกนั่นเองอยู่ๆ จะให้มี
จิตส านึกเกิดขึ้นเองคงจะเป็นไปได้ยาก 
 ปลุก- ปลูกจิตส านึก ต้องท าในสองส่วนคือ “การปลุก”และการปลูก” การปลูกนั้นใช้กับผู้ใหญ่ที่
บางครั้งได้หลงลืมหรือละเลยการน าคุณธรรมและจริยธรรมมาใช้ในการประพฤติปฏิบัติ ส่วนการปลูกนั้นใช้
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่เปรียบดังผ้าขาว และจะเป็นพลังส าคัญที่จะขับเคลื่อนสังคมไทยในอนาคต ในการ
แก้ไขสังคมคงต้องท าทั้งสองส่วน แต่ควรเน้น “การปลูก” กับเยาวชนมากกว่าการปลูกในผู้ใหญ่ เพราะการ
ปลูกในผู้ใหญ่เป็นไปได้อยากกว่าการปลูกฝังใหม่ อย่างไรก็ดี “การปลูก” ผู้ปลูกต้องเข้าใจและทุ่มเทและ
กระท าอย่างต่อเนื่องจึงจะเห็นผล สังคมในปัจจุบันผู้ใหญ่ไม่เพียงจะละเลยการปลูกฝังจิตส านึกที่ดีๆ ให้กับ
เยาวชนแต่ยังสร้างจิตส านึกที่ผิดๆ ให้กับเยาวชนอีกด้วยโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ การมองเห็นภาพการกระท าที่
ไม่ ดี ง ามของผู้ ใหญ่ซ้ าแล้ วซ้ า อีก  เช่นการทุ จริ ต  การละเมิดกฎหมาย การใช้ และการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่รู้คุณค่า การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม การบูชาเงินทอง
มากกว่าความดีงาม เป็นต้นสิ่งเหล่านี้จึงหล่อหลอมให้เยาวชนขาดจิตส านึกแห่งความดีงาม คุณธรรมในสังคม
จึงอ่อนล้าอย่างเช่นทุกวันนี้ การเร่งปลูกฝังจิตส านึกในเรื่องดีๆ และลดเงื่อนไขที่จะน าไปสู่การปลูกฝั่งสิ่งผิดๆ 
ให้กับเด็กๆ จึงเป็นเรื่องที่สังคมต้องช่วยกันเร่งแก้ไข 
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ใบกิจกรรมท่ี 1 

เรื่องการเรียกรับเงินจากพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลชนแดน เพ่ือช่วยเหลือในการประเมินเลื่อนระดับ
ให้สูงขึ้น,การบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่,การขอโอนย้ายและเรียกรับเงิน ส่วนแบ่งจากเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนๆเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) 
กรณีตัวอย่างคดีทุจริต 
เรื่อง กล่าวหานายสมควร เมื่อครั้งต ารงต าแหน่งนายกองค์กรบริหารส่วนต าบลชนแดนอ าเภอสองแควจังหวัด
น่าน 
ข้อกล่าวหา เรียกรับเงินจากพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลชนแดน เพ่ือช่วยเหลือในการประเมินเลื่อน
ระดับให้สูงขึ้น,การบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่,การขอโอนย้ายและเรียกรับเงิน ส่วนแบ่งจากเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) 
ข้อเท็จจริงจากการไต่สวน 
 จากการไต่สวนข้อเท็จจริงได้ความว่า นายสมควร เมื่อครั้งต ารงต าแหน่งนายกองค์กรบริหารส่วน
ต าบลชนแดนอ าเภอสองแควจังหวัดน่าน ได้ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่โดยทุจริตหลายประการดังนี้ 

1. เรียกรับเงินจ านวน 4,000 - 5,000 บาทจากพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลชน 
แดน ต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ที่ขอประเมินปรับเลื่อนระดับให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในต าแหน่งเจ้าหน้าที่
พัสดุ 2  

2. เรียกรับเงินจ านวน 30,000 บาทจากผู้สอบบรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่งเจ้าหน้าที่ 
การเงินและบัญชี 1 ที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เพ่ือรอเรียกบรรจุจากเทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม อ าเภอเมือง 
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือช่วยเหลือในการเรียกบุคคลดังกล่าวมาบรรจุเข้ารับราชการที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลชนแดน 

3. เรียกรับเงินจ านวน 20,000 บาทจากพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 เพ่ือให้ความยินยอม 
ในการโอนไปปฏิบัติหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

4. เรียกรับเงินจ านวน 50,000 บาทจากเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 พนักงานเทศบาลเมืองแพร่
จังหวัดน่าน เพ่ือรับโอนมาปฏิบัติหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลชนแดน 

5. เรียกรับเงินจ านวน 20,000 บาทจากผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 สังกัดกรุงเทพมหานครเพ่ือ 
รับโอนมาปฏิบัติหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลชนแดน 

6. เรียกรับเงิน 60,000 บาทจากนักพัฒนาชุมชน 3 พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
แม่ทะลบ อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับโอน 

7. เรียกรับเงินจ านวน 30,000 บาทจากเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 5 พนักงานองค์การส่วนต าบล
แม่ลา อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือรับโอนมาปฏิบัติ 

หน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลชนแดน 
8. เรียกรับเงินประมาณ 10 – 30% จากเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงิน 

โบนัส) ที่พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลชนแดนจะได้รับจ านวน 5 ราย 
 
มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้พิจารณาข้อเท็จจริงจากการไต่สวนแล้วมีมติดังนี้ 

1. กรณีการกระท าของนายสมควรมีมูลเป็นความผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงาน เรียก 
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รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ท่านใดส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน โดยมิชอบเพ่ือกระท าการหรือไม่
กระท าอย่างใดในต าแหน่งไม่ว่าการกระท านั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ และฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 และมาตรา 157 ประกอบ
มาตรา 90 และมาตรา 91 

2. ให้ส่งรายงานเอกสารและความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพื่อด าเนินตาม 
อ านาจหน้าที่และไปยังอัยการสูงสุด เพ่ือด าเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีอ านาจพิจารณาคดีตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 92 และ มาตรา 97 
ตามล าดับต่อไป 
ผลการด าเนินการทางวินัย 
 คณะกรรมการป.ป.ช. ได้ส่งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังผู้บังคั บบัญชาต้นสังกัด เพ่ือ
พิจารณาสั่งลงโทษทางวินัยและปัจจุบันผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดได้สั่งลงโทษทางวินัยให้นายสมควรพ้นจาก
ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลชนแดนแล้ว 
ผลการด าเนินคดีอาญา  

คณะกรรมการป.ป.ช. ได้ส่งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังอัยการสูงสุดได้มีความเห็ นสั่งฟ้อง
คดีอาญาแล้ว 
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แบบบันทึกความเห็นของสมาชิกแต่ละคน 
ชื่อสมาชิก................................................................................................................................. 

1. ผู้กระท าผิดมีความผิดทางอาญาเกี่ยวกับเรื่องใด เพราะเหตุใด 
............................................................................................................................. .............................................. 
.............................................................. .............................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
...........................................................................................................................................................................  
2. ผู้กระท าความผิดจะได้รับผลกระทบทางสังคมอย่างไร 
............................................................................................. .............................................................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................... .................................................................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
3. ผู้กระท าความผิดขาดคุณธรรมในเรื่องใด 
............................................................................................................................. .............................................. 
...........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
....................................................................................................................................................................... .... 
4. ในฐานะพลเมืองที่ดี ถ้าท่านเป็นชาวน่าน ท่านทราบเรื่องดังกรณีนี้ ท่านควรจะด าเนินการอย่างไร 
............................................................................................................................................................... ............ 
...................................................................................................................... ..................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
........................................................................................................................................................... ................ 
.................................................................................................................. ......................................................... 
5. ท่านจะน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างไรเพ่ือหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไป
เกี่ยวข้องดังกรณีศึกษา 
.................................................................................. .........................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
.............................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ..............................................  
 
 
 
 
 



- ๒๗๔ - 
 

 

แบบสรุปผลงานกลุ่มตามประเด็นค าถาม 
สมาชิก 
1. ..................................................................................    2. ................................. ...................................... 
3. ...................................................................................   4. ..................................................................... .. 
1. ผู้กระท าผิดมีความผิดทางอาญาเกี่ยวกับเรื่องใด เพราะเหตุใด 
.................................................................... .......................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
................................................................ ...........................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
2. ผู้กระท าความผิดจะได้รับผลกระทบทางสังคมอย่างไร 
............................................................................................................................. .............................................. 
........................................................................................................................................ ................................... 
............................................................................................... ............................................................................ 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................................................................... ....................................... 
3. ผู้กระท าความผิดขาดคุณธรรมในเรื่องใด 
...........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
...........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
4. ในฐานะพลเมืองที่ดี ถ้าท่านเป็นชาวน่าน ท่านทราบเรื่องดังกรณีนี้ ท่านควรจะด าเนินการอย่างไร 
............................................................................................................................ ............................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
................................................................................................................................................................. .......... 
........................................................................................................................ ................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
5. ท่านจะน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างไรเพ่ือหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไป
เกี่ยวข้องดังกรณีศึกษา 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................... .......................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
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ใบกิจกรรมท่ี 2 
เรื่องการทุจริตการจัดซื้อวัสดุป้องกันโรคไขเลือดออก (มุ้ง)  

กรณีตัวอย่างคดีทุจริต 
เรื่อง กล่าวหานายสมชาย เมื่อครั้นด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครกับพวก 
ข้อกล่าวหา ทุจริตในการจัดซื้อวัสดุป้องกันโรคไขเลือดออก (มุ้ง) 
ข้อเท็จจริงจากการไต่สวน 
 จากการไต่สวนข้อเท็จจริงได้ความว่าเมื่อปี พ.ศ. 2542 นายสมชายผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ขณะด ารง
ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้ใช้อ านาจในต าแหน่งเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสมในการจัดท าโครงการจัดหาวัสดุในการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตอ าเภอวานรนิวาส (มุ้งจ านวน 9,250) หลัง วงเงิน 1,850,000 บาทต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และเมื่อได้รับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครแล้วผู้
ถูกกล่าวหาที่ 1 ได้ร่วมกับนายสมควร ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจัดซื้อมุ้งขนาด 2 x 2 เมตร ซึ่งเป็นขนาดที่ไม่มีจ าหน่ายตาม
ร้านค้าทั่วไป จากนั้นผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ได้ติดต่อร้านค้าที่รับผลิตและจ าหน่ายมุ้งแห่งหนึ่งให้ผลิตมุ้ง ขนาด 2 
x 2 เมตร จ านวน 9,250 หลัง ในราคาหลังละ 88.50 บาท รวมเป็นเงิน 818,625 บาทและให้พิมพ์
ข้อความในกระดาษว่า “ด้วยรักและห่วงใยจากนายสมควร” ใส่เข้าไปในถุงบรรจุมุ้งดังกล่าวด้วยแล้วให้พรรค
พวกของตนไปด าเนินการจดทะเบียนร้านค้าเพ่ือน าหลักฐานไปใช้ในการยื่นซองสอบราคาต่อองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร และได้แอบอ้างใช้ชื่อและเอกสารหลักฐานของร้านค้าอ่ืนๆ อีกจ านวน 2 ร้าน ไปร่วมยื่น
เสนอด้วย ซึ่งปรากฏว่าร้านค้าของผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 กับพวก ได้รับพิจารณาในการเสนอราคาขายวัสดุป้องกัน
โรคไขเลือดออก (มุ้ง) ในวงเงิน 1,831,500 บาท (หลังละ 198 บาท) และได้ท าสัญญาซื้อขายกับองค์การ
บริการส่วนจังหวัดสกลนคร โดยผู้ถูกกล่าวที่ 1 กับพวก ได้รับประโยชน์ส่วนต่างของมุ้งที่ตนกับพวกได้
ด าเนินการจ้างผลิตไว้ล่วงหน้าแล้วและเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายจากการจัดซื้อมุ้งในราคาสูง
กว่าความเป็นจริง (หลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว) เป็นจ านวนเงิน 994,560 บาท 
มติคณะกรรมการป.ป.ช. 
 คณะกรรมการป.ป.ช. ได้พิจารณาข้อเท็จจริงจากการไต่สวนแล้วมีมติว่าการกระท าของนายสมชายผู้
ถูกกล่าวคนที่ 1  เป็นความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 152 และ
มาตรา 157 และนายสมควรผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 เป็นความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151 
มาตรา 152 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 86 ให้ส่งรายงาน เอกสารและความเห็นไปยังอัยการสูงสุด
เพ่ือด าเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีขอบเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีกับผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองต่อไป 
ผลการด าเนินคดีอาญา 
 อัยการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องคดี และปัจจุบันอัยการจังหวัดสกลนครได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลจังหวัด
สกลนครแล้ว 
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แบบบันทึกความเห็นของสมาชิกแต่ละคน 
ชื่อสมาชิก................................................................................................................................. 

1. ผู้กระท าผิดมีความผิดทางอาญาเกี่ยวกับเรื่องใด เพราะเหตุใด 
.................................................................................................................................... ....................................... 
........................................................................................... ................................................................................ 
............................................................................................................................. .............................................. 
................................................................................................................................ ........................................... 
....................................................................................... .................................................................................... 
2. ผู้กระท าความผิดจะได้รับผลกระทบทางสังคมอย่างไร 
.......................................................................................................................... ................................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................................................... ............ 
...................................................................................................................... ..................................................... 
3. ผู้กระท าความผิดขาดคุณธรรมในเรื่องใด 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
........................................................................... ................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
4. ในฐานะพลเมืองที่ดี ถ้าท่านเป็นชาวน่าน ท่านทราบเรื่องดังกรณีนี้ ท่านควรจะด าเนินการอย่างไร 
............................................................................................................................. ..............................................
................................................................ ...........................................................................................................  
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................. ..............................................................................................................  
5. ท่านจะน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างไรเพ่ือหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไป
เกี่ยวข้องดังกรณีศึกษา 
.......................................................................................................................................................... .................
.................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. ..............................................
......................................................................................................................................................... ..................
................................................................................................................. .......................................................... 
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แบบสรุปผลงานกลุ่มตามประเด็นค าถาม 
สมาชิก 
1. ..................................................................................    2. ................................. ...................................... 
3. ...................................................................................   4. ................................. ...................................... 
1. ผู้กระท าผิดมีความผิดทางอาญาเกี่ยวกับเรื่องใด เพราะเหตุใด 
................................................................................................................................................ ...........................
........................................................................................................ ...................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................................... ............................
....................................................................................................... .................................................................... 
2. ผู้กระท าความผิดจะได้รับผลกระทบทางสังคมอย่างไร 
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. .............................................. 
3. ผู้กระท าความผิดขาดคุณธรรมในเรื่องใด 
........................................................................................................................................ ...................................
................................................................................................ ...........................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
....................................................................................................................................... ....................................
............................................................................................... ............................................................................ 
4. ในฐานะพลเมืองที่ดี ถ้าท่านเป็นชาวน่าน ท่านทราบเรื่องดังกรณีนี้ ท่านควรจะด าเนินการอย่างไร 
....................................................................................... ....................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
.............................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... .....................................................................................
............................................................................................................................. .............................................. 
5. ท่านจะน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างไรเพ่ือหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไป
เกี่ยวข้องดังกรณีศึกษา 
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. .............................................. 
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ใบงาน  
เรื่อง  การปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ กติกา และกฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนบันทึกการปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ กติกา และกฎหมายใน     
            ชีวิตประจ าวันลงในตาราง พร้อมกับบอกประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ กติกา และกฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

การปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ กติกา การปฏิบัติตนตามกฎหมาย 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๔ ชื่อหน่วย   พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม           ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง  ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น/สังคม            เวลา ๒ ชั่วโมง 

๑. ผลการเรียนรู้  
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๑.๒ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

    ๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน  
2.2 นักเรียนมีประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน      
2.3 นักเรียนบอกความหมายของความรับผิดชอบได้ 
2.4 นักเรียนจ าแนกรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืนได้      
2.5 นักเรียนประยุกตค์วามรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น สังคมมาใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
2.6 นักเรียนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ

เสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
๓. สาระการเรียนรู้ 

3.1 ความรู้ 
  1) ความหมายของค าว่า ความรับผิดชอบ  

2) แนวทางประยุกต์ความรับผิดชอบมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

    3.1 ความสามารถในการคิด 
    1) ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
    2) ทักษะกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ 

  3.2 ความสามารถในการสื่อสาร  
         (อ่าน ฟัง พูด เขียน) 
   3.๓ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

(การสังเกต การระบุ จ าแนก วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป) 
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 

1) ซื่อสัตย์สุจริต 
 2) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 3) ใฝ่เรียนรู้ 

๔.กิจกรรมการเรียนรู้ (จ านวน ๒ ชั่วโมง) 
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  

   ชั่วโมงท่ี 1 
๑. ชมคลิปวิดีโอ Animation 3D เรื่อง ความรับผิดชอบ โดยมีที่จาก 

https://www.youtube.com/watch?v=7kbnUOzerjg 
๒. สนทนาอภิปราย เกี่ยวกับคลิปวิดีโอที่รับชม ในประเด็น ดังนี้ 
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 เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับคลิปวิดีโอ 
 นักเรียนพบประเด็นใดบ้างจากคลิปวิดีโอ 
 ปัญหา สาเหตุ 
 วิธีการ แนวทางการแก้ปัญหา 

ฯลฯ 
๓. แบ่งกลุ่ม ๓ – ๕ กลุ่ม แจกใบความรู้ เรื่อง ความรับผิดชอบ คืออะไร ส าคัญไฉน ให้แต่ละกลุ่ม

ศึกษา และร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาใบความรู้ จากนั้นให้ตัวแทนกลุ่มออกมา
น าเสนอผลงาน 

๔. สนทนา อภิปราย โดยจัดท าเป็นแผนผังความคิดร่วมกันเก่ียวกับความรับผิดชอบ โดยให้
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีครูคอยให้ความรู้เพิ่มเติม 

๕. ครูน ารูปภาพที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบมาให้นักเรียนดู และจ าแนกประเภทของความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และความรับผิดชอบต่อผู้อ่ืนสังคม 

ชั่วโมงที่ 2  
๖. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มจับฉลาก หัวข้อ ความรับผิดชอบต่อตนเอง และ

หัวข้อ ความรับผิดชอบต่อผู้อื่นสังคม เพื่อให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติ 
๗. ครใูห้นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนบทบาทสมมตหิน้าชั้นเรียน 
๘. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาแสดงบทบาทสมมตหิน้าชั้นเรียน 
๙. สนทนา อภิปรายสรุป ร่วมกัน ในประเด็นการประยุกต์ความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อ่ืน 

สังคมมาใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
๔.๒  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. วีดีทัศน์ Animation 3D เรื่อง ความรับผิดชอบ โดยมีที่จาก 
https://www.youtube.com/watch?v=7kbnUOzerjg 

๒. ใบความรู้ เรื่อง ความรับผิดชอบ คืออะไร ส าคัญไฉน 
๓. รูปภาพที่เก่ียวกับความรับผิดชอบต่อตนเองและความรับผิดชอบต่อผู้อ่ืนสังคม  
๔. กระดาษชาร์ต        

 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 

5.1 วิธีการประเมิน 
๑) สังเกตกระบวนการท างานกลุ่ม 
๒) การน าเสนอผลงาน 
๓) การแสดงบทบาทสมมติ 
 

๕.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
๑) แบบสังเกตกระบวนการท างานกลุ่ม 
๒) แบบบันทึกผลการน าเสนอผลงาน 
๓) แบบประเมินการน าเสนอผลงานกลุ่ม (การแสดงบทบาทสมมติ) 

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
- นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี ขึ้นไป 
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6. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................................................... ............
....................................................................................................................... ....................................................
............................................................................................................................. ..............................................
.............................................................................................................................................................. .............
...................................................................................................................... .....................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................................................. ..............
..................................................................................................................... ......................................................
............................................................................................................................. .............................................. 
 
 

 
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

(.................................................) 
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แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 

กลุ่ม ...................................................................................................... .... 
สมาชิกในกลุ่ม  1. ......................................................................  
   2. ...................................................................... 
   3. ......................................................................  
   4. ...................................................................... 
   5. ......................................................................  
   6. ...................................................................... 
 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

3 2 1 

1. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    
2. มีความกระตือรือร้นในการท างาน    
3. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย    
4. มีขั้นตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ    
5. ใช้เวลาในการท างานอย่างเหมาะสม    

รวม  
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  
 พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า  ให้  3  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นบางครั้ง  ให้  2  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าน้อยครั้ง  ให้  1  คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
13-15 ดี 
8-12 ปานกลาง 
5-7 ปรับปรุง 
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แบบการประเมินผลการน าเสนองาน   
เรื่อง  ………………………………………………………………………. 

วิชา…………………………………………………….…………….ชั้น………………. 
ชื่อ/กลุ่ม……………………………………………………….………………………………………………….. 

 

ที ่ รายการประเมิน 
ผู้ประเมิน รวม 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ตนเอง เพื่อน ครู 
1 เนื้อหา  (  4  คะแนน ) 

25. เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ 
26. เนื้อหาถูกต้อง 
27. เนื้อหาต่อเนื่อง 
28. มีการค้นคว้าเพิ่มเติม 

    คะแนน 4  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 3  : มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน 2  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 1  :  มี 1 ข้อ  ขาด 3  ข้อ 

2 กระบวนการท างาน(2คะแนน ) 
25. มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 
26. การปฏิบัติตามแผน 
27. ติดตามประเมินผล 
28. การปรับปรุงพัฒนางาน 

    คะแนน 2:  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1  : มี ไม่ครบ 4 ข้อ 
คะแนน 0  :  ไม่ปรากฏกระบวน 
                  การท างานที่ชัดเจน 

3 การน าเสนอ  (  2 คะแนน ) 
19.  การใช้ส านวนภาษาดีถูกต้อง 
20. การสะกดค าและไวยากรณ์

ถูกต้อง 
21. รูปแบบน่าสนใจ 
4.  ความสวยงาม 

    คะแนน 2  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน 1  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 0.5  : มี 1 ข้อขาด 3  ข้อ 

4 คุณธรรม  ( 2 คะแนน ) 
21. ตรงต่อเวลา 
22. ซื่อสัตย์ 
23. ความกระตือรือร้น 
24. ความมีน้ าใจ 

    คะแนน 2  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน1  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 0.5  :มี 1 ข้อ ขาด 3  ข้อ 

รวม  คะแนนเต็ม  10 คะแนน 
เฉลี่ย  

 
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  ตนเอง   
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  เพ่ือน   
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  ครู   
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แบบประเมินการน าเสนอผลงานกลุ่ม ( การแสดงบทบาทสมมติ ) 
กลุ่มที่.............เรื่อง........................................................................................................... 

รายวิชา............................................รหัสวิชา.......................ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี...................... 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนประเมิน  โดยกาเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับคะแนนให้ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 
  

รายการประเมิน ระดับคะแนน รวม หมาย
เหตุ 3 2 1 

1. ความเหมาะสมของบทบาทการน าเสนอ           
2. ความถูกต้องข้อมูล  สาระ  ความรู้           
3. ส่วนประกอบอื่นๆและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์           
คะแนนรวม           
  
  
                ต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่  6  ขึ้นไป  จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ 
  
ลงชื่อ....................................นักเรียนผู้ประเมิน               ลงชื่อ....................................ครูผู้สอน 
(........................................................)                          (........................................................) 

วันที่...............เดือน.............................พ.ศ........................ 
  
ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน / ระดับคุณภาพ 

3 2 1 
1. ความเหมาะสมของ
บทบาทการน าเสนอ 

แสดงบทบาท
เหมาะสม  เสียงดังฟัง
ชัด  ลีลาประกอบดีมาก 

แสดงบทบาท
เหมาะสม  เสียงดังปาน
กลาง  ลีลาประกอบดี 

แสดงบทบาท
เหมาะสม  เสียง
เบา  ลีลาประกอบ
ค่อนข้างน้อย 

2. ความถูกต้อง
ข้อมูล  สาระ  ความรู้ 

เนื้อหาสาระถูกต้องครบถ้วน เนื้อหาสาระถูกต้องเป็น
ส่วนมาก 

เนื้อหาสาระถูกต้อง
เป็นส่วนน้อย 

3. ส่วนประกอบอื่นๆ
และความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์

มีการน าอุปกรณ์มา
ประกอบการน าเสนอ ดีมาก 

มีการน าอุปกรณ์มา
ประกอบการน าเสนอ ดี 

มีการน าอุปกรณ์มา
ประกอบการน าเสนอ 
ค่อนข้างน้อย 
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ใบความรู้ 
เรื่อง ความรับผิดชอบ คืออะไร ส าคัญไฉน 

ความรับผิดชอบ/รับผิด/รับชอบ ส าคัญที่สุด ตองเขาใจความหมายของค าวา “ความรับผิดชอบ” ใหถูกตอง 
ขอใหเขาใจวา “รับผิด” ไมใชการรับโทษหรือถูกลงโทษ “รับชอบ” ไมใชรางวัลหรือรับค าชมเชย การรูจักรับ
ผิด หรือยอมรับวา อะไรผิดพลาดเสียหาย และเสียหายเพราะอะไร เพียงใดนั้น มีประโยชน  ท าใหบุคคลรูจัก
พิจารณาตนเอง ยอมรับความผิดของตนเองโดยใจจริง เปนทางที่จะชวยแกไขความผิดได และใหรูวาจะตอง
ปฏิบัติแกไขใหม สวนการรูจักรับชอบหรือรูว่าอะไรถูก อันไดแกถูกตามความมุงหมาย ถูกตามหลักวิชา ถูก
ตามวิธีการนั้น มีประโยชนท าใหทราบแจงวา จะท าใหงานเสร็จสมบูรณไดอยางไร จักไดถือปฏิบัติตอไป 
.…….......... ความรับผิดชอบ คือ หนาที่ท่ีไดรับมอบหมายใหท า จะหลีกเลี่ยง ละเลยไมได  
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๑๙) 
 
ประเภทของความรับผิดชอบตามลักษณะความหมายมีดังนี้  

1. ความรับผิดชอบต่อตนเอง  
2. ความรับผิดชอบต่อผู้อ่ืนและสังคม  

ซ่ึงแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้ 
  1) ความรับผิดชอบต่อตนเอง หมายถึงการรับรู้ฐานะและบทบาทของตนที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
ซึ่งจะต้องด ารงตนอยู่ในสภาพที่ช่วยเหลือตนเองได้ โดยที่บุคคลควรจะวิเคราะห์และแยกแยะว่าสิ่งใดถูกหรือ
ผิดเหมาะสมหรือไม ่และมีความสามารถที่จะเลือกตัดสินใจในการเป็นที่ยอมรับของสังคม ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง แบ่งได้เป็น  

1.1 ความรับผิดชอบในด้านการรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองคือ สามารถเอาใจ 
ใส่และระมัดระวังสุขภาพอนามัยของตนเอง ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ  
          1.2 ความรับผิดชอบในการหาเครื่องอุปโภคบริโภคคือ สามารถจัดหาและดูแลเครื่องใช้
ส่วนตัวให้เป็นระเบียบเรียบร้อย อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้เหมาะสม  
    1.3 ความรับผิดชอบในด้านสติปัญญาและความสามรถคือ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนใฝ่หาความรู้
ต่างๆ การฝึกฝนตนเองในด้านประสบการณ์ต่างๆ  
   1.4 ความรับผิดชอบในด้านความประพฤติคือรู้จักประพฤติให้เหมาะสม เป็นผู้มีระเบียบ
วินัย ด ารงตนให้อยู่ในคุณธรรม จริยธรรม  
   1.5 ความรับผิดชอบในด้านมนุษยสัมพันธ์คือ รู้จักที่จะปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้
อย่างเหมาะสม  
   1.6 ความรับผิดชอบในด้านเศรษฐกิจส่วนตัวคือรู้จักวางแผนและประมาณการใช้จ่ายของ
ตน โดยยึดหลักการประหยัดและอดออม  
   1.7 ความรับผิดชอบเรื่องการงาน คือ เมื่อได้รับมอบหมายให้ท ากิจใดก็ต้องท าให้เรียบร้อย
ภายในเวลาที่ก าหนด  
   1.8 ความรับผิดชอบต่อการกระท าของตน คือยอมรับผลการกระท าของตนทั้งผลดีหรือ ใน
ด้านที่เกิดผลเสียหาย  

2 ความรับผิดชอบต่อผู้อ่ืนและสังคม หมายถึง ภาระและหน้าที่ของบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วม
ต่อสวัสดิภาพของสังคมท่ีตนเป็นสมาชิก ด้วยเหตุที่บุคคลทุกคนเป็นส่วนประกอบของสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคม
ขนาดเล็ก จนถึงสังคมขนาดใหญ่ได้แก่ครอบครัว ชั้นเรียน สถานศึกษา ชุมชน และประเทศชาติตามล าดับ  
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ดังนั้นการกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งย่อมต้องส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมไม่มากก็น้อย เมื่อบุคคลทุก
คนมีภาระหน้าที่ที่จะเกี่ยวพันกับสวัสดิภาพของสังคม ที่ตนด ารงอยู่บุคคลจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบต้อง
ปฏิบัติต่อสังคม 5 ประการดังนี้  

  2.1 ความรับผิดชอบต่อ บิดามารดาและครอบครัวได้แก่ให้ความเคารพและเชื่อฟัง 
ช่วยเหลือการงานให้เต็มความสามรถในแต่ละโอกาสอันสมควร ประพฤติตนเป็นคนดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ไม่
น าความเดือดร้อนมาสู่ครอบครัวและช่วยกันรักษา และเชิดชูชื่อเสียงวงศ์กระกูล 
           2.2 ความรับผิดชอบต่อเพ่ือน ได้แก่การให้ความรักแก่เพ่ือนเปรียบเสมือนพ่ีน้องของตน 
ตักเตือนเมื่อเพ่ือนกระท าผิดคอยแนะน าให้เพ่ือนกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง ช่วยเพ่ือนอย่างเหมาะสมและถูกต้อง 
ไม่เอารัดเอาเปรียบ ให้อภัยในกรณีที่เกิดความผิดพลาดหรือบาดหมางกัน ใช้ถ้อยค าสุภาพต่อกันด้วยความ
อ่อนโยน  
   2.3 ความรับผิดชอบต่อสถานศึกษาครูอาจารย์ได้แก่การตั้งใจศึกษาเล่าเรียน                        
ไม่หนีเรียน เคารพและเชื่อฟังครูอาจารย์ช่วยเหลือกิจกรรมงานของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด  รักษาความ
สะอาดไม่ท าลายทรัพย์สมบัติของสถานศึกษา รักษาและสร้างชื่อเสียงเกียรติยศของสถานศึกษา  
      2.4 ความรับผิดชอบต่อชุมชน ในฐานะที่เป็นสมาชิกของชุมชน ได้แก่ เคารพ และปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยึดถือภายในชุมชนของตน  ช่วยรักษาสาธารณสมบัติ
และให้ความร่วมมือในการท างานเพ่ือพัฒนาชุมชน ไม่ละเลยต่อพลเมืองดี  
    2.5 ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติได้แก่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ ของ
สังคมรักษาสาธารณสมบัติของชาติให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของชาติ
จงรักภักดีต่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์รักษาความสามัคคีของคนในชาติด ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมแห่ง
ความเป็นไทย 
             ความสําคัญของความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบเป็นคุณสมบัติที่ดีอย่างหนึ่ง ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ควรปลูกฝังให้แก่เด็กและเยาวชนไทย นอกจากความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันมั่นเพียร 
มีมานะอุตสาหะ และความเสียสละอันเป็นคุณลักษณะของพลเมืองดีซึ่งเป็นลักษณะนิสัย และการกระท าที่
สอดคล้องกับมาตรฐานและกฎเกณฑ์ข้อบังคับของกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของศาสนา  อีกทั้งค านึงถึง
ผลประโยชน์ของส่วนร่วมมากกว่าการฉวยโอกาสเพ่ือตนเอง  ความรับผิดชอบจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการ
ผลักดันให้บุคคลปฏิบัติตามระเบียบที่ได้ก าหนดไว้ มีความเคารพสิทธิของผู้อ่ืน ซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะช่วยให้
สมาชิกในสังคมสามรถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขหากสมาชิกทุกคนในสังคมเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ 
ปัญหาความวุ่นวายต่างๆ ที่สังคมก าลังประสบอยู่ในปัจจุบัน คงไม่เกิดขึ้นดังที่สัญญา สัญญาวิวัฒน์กล่าวไว้ว่า 
สังคมจะขาดความสงบสุขเนื่องจากมีบุคคลส่วนหนึ่งของสังคม เป็นผู้ที่ขาดคุณลักษณะของความรับผิดชอบ 
ความสม่ าเสมอความเชื่อม่ันในตนเองความซื่อสัตย์  
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ตัวอย่าง รูปภาพที่เก่ียวกับความรับผิดชอบต่อตนเองและความรับผิดชอบต่อผู้อ่ืนสังคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกก าลังกาย ดูแลยาย 

ท าการบ้าน ไหว้ครู 

อดออม คัดเลือกทหาร 

ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความรับผิดชอบต่อผูอ้ื่นสังคม 
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ส่งการบ้าน สวมหมวกนิรภัย 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๔ ชื่อหน่วย   พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง  ความเป็นพลเมือง                                เวลา 2  ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๑.๒ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

    ๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความเป็นพลเมือง  
2.2 นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามหลักความเป็นพลเมือง      
๒.3 นักเรียนบอกความหมายของความเป็นพลเมืองได้ 
2.4 นักเรียนระบุพฤติกรรมของความเป็นพลเมือง ประชาชน และราษฎร  
2.5 นักเรียนประยุกต์ความเป็นพลเมืองมาใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
2.6 นักเรียนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ

เสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
๓. สาระการเรียนรู้ 

3.1 ความรู้ 
  1) ความหมายของค าว่า ความเป็นพลเมือง ประชาชน และราษฎร 

2) แนวทางประยุกต์ความเป็นพลเมืองมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

    3.1 ความสามารถในการคิด 
    1) ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
    2) ทักษะกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ 

  3.2 ความสามารถในการสื่อสาร  
         (อ่าน ฟัง พูด เขียน) 
   3.๓ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

(การสังเกต การระบุ จ าแนก วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป) 
3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 

1) มีวินัย 
 2) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 3) ใฝ่เรียนรู้ 
  

๔.กิจกรรมการเรียนรู้  
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  

          ชั่วโมงท่ี 1 
1) ทบทวนความรู้เดิมถึงความหมายของค าว่า ความเป็นพลเมือง  



- ๒๙๐ - 
 

 

       ความเป็นพลเมือง (อังกฤษ: citizenship) คือ สถานภาพของบุคคลที่จารีตประเพณีหรือ
กฎหมายของรัฐรับรองซึ่งให้แก่สิทธิและหน้าที่แห่งความเป็นพลเมืองแก่บุคคล (เรียก พลเมือง) ซึ่งอาจรวม
สิทธิออกเสียงเลือกตั้ ง  การท างานและอาศัยอยู่ ในประเทศ สิทธิกลับประเทศ สิทธิครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ การคุ้มครองทางกฎหมายต่อรัฐบาลของประเทศ และการคุ้มครองผ่านกองทัพหรือการทูต 
พลเมืองยังมีหน้าที่บางอย่าง เช่น หน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐ จ่ายภาษี หรือรับราชการทหาร บุคคล
อาจมีความเป็นพลเมืองมาก และบุคคลที่ไม่มีความเป็นพลเมือง เรียก ผู้ไร้สัญชาติ (stateless) 

2) สนทนา อภิปราย เกี่ยวกับความหมายของค าว่า ความเป็นพลเมือง ประเด็นดังนี้ 
 ความเป็นพลเมืองเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง 
 ยกตัวอย่าง 

ฯลฯ 
3) ตั้งประเด็นให้นักเรียน 

๑) “นักเรียนคิดว่า ความเป็นพลเมือง ประชาชนและราษฎร เหมือนหรือแตกต่างกัน
อย่างไร”  

๒) “นักเรียนคิดว่า บทบาทของความเป็นพลเมือง ประชาชน และราษฎร เหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร”  

4) แบ่งกลุ่มนักเรียน ๕ – ๖ กลุ่ม แจกใบความรู้ เรื่อง ความเป็นพลเมือง ประชาชน และราษฎร 
ให้แต่ละกลุ่มศึกษา และร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาใบความรู้ ลงใบงานที่ ๑ 
เรื่อง รู้แล้วความเป็นพลเมือง ประชาชน และราษฎร คืออะไร 

5) แจกใบงานที่ ๒ เรื่อง ความเป็นพลเมือง และประชาชน/ราษฎร ต่างกันอย่างไร ให้แต่ละกลุ่ม
ช่วยกันลงมือท า 

6) สนทนา อภิปราย ใบงาน เรื่อง ความเป็นพลเมือง และประชาชน/ราษฎร ต่างกันอย่างไร โดย
จัดท าเป็นแผนผังความคิดร่วมกัน โดยให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีครูคอยให้ความรู้
เพ่ิมเติม 

7) สนทนา อภิปรายสรุป ร่วมกัน เกี่ยวกับความเป็นพลเมือง และประชาชน/ราษฎร 
8) สนทนา อภิปรายสรุป ร่วมกัน ในประเด็นการประยุกต์ความเป็นพลเมืองมาใช้ในการด าเนิน

ชีวิตได้ 
๔.๒  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

1) ใบความรู้ เรื่อง ความเป็นพลเมือง ประชาชน และราษฎร  

2) ใบงานที่ ๑ เรื่อง รู้แล้วความเป็นพลเมือง ประชาชน และราษฎร คืออะไร 
3) ใบงานที่ ๒ เรื่อง ความเป็นพลเมือง และประชาชน/ราษฎร ต่างกันอย่างไร 

 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 

5.1 วิธีการประเมิน 
๑) สังเกตกระบวนการท างานกลุ่ม 
๒) การน าเสนอผลงาน 
๓) ใบงาน 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
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๕.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
๑) แบบสังเกตกระบวนการท างานกลุ่ม 
๒) แบบบันทึกผลการน าเสนอผลงาน 
๓) แบบบันทึกคะแนนใบงาน 

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
 - นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป 

6. บันทกึหลังสอน 
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................ ...............................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
........................................................................... ................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
.......................................................................... .................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................. 
 
 
 

 
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

(.................................................) 
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แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 

กลุ่ม .................................................................. ........................................ 
สมาชิกในกลุ่ม  1. ......................................................................  
   2. ...................................................................... 
   3. ......................................................................  
   4. ...................................................................... 
   5. ......................................................................  
   6. ................................................................. ..... 
 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

3 2 1 

1. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    
2. มีความกระตือรือร้นในการท างาน    
3. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย    
4. มีขั้นตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ    
5. ใช้เวลาในการท างานอย่างเหมาะสม    

รวม  
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  
 พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า  ให้  3  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นบางครั้ง  ให้  2  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าน้อยครั้ง  ให้  1  คะแนน 
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แบบการประเมินผลการน าเสนองาน   
เรื่อง  ………………………………………………………………………. 

วิชา…………………………………………………….…………….ชั้น………………. 
ชื่อ/กลุ่ม……………………………………………………….………………………………………………….. 

 

ที ่ รายการประเมิน 
ผู้ประเมิน รวม 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ตนเอง เพื่อน ครู 
1 เนื้อหา  (  4  คะแนน ) 

29. เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ 
30. เนื้อหาถูกต้อง 
31. เนื้อหาต่อเนื่อง 
32. มีการค้นคว้าเพิ่มเติม 

    คะแนน 4  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 3  : มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน 2  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 1  :  มี 1 ข้อ  ขาด 3  ข้อ 

2 กระบวนการท างาน(2คะแนน ) 
29. มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 
30. การปฏิบัติตามแผน 
31. ติดตามประเมินผล 
32. การปรับปรุงพัฒนางาน 

    คะแนน 2:  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1  : มี ไม่ครบ 4 ข้อ 
คะแนน 0  :  ไม่ปรากฏกระบวน 
                  การท างานที่ชัดเจน 

3 การน าเสนอ  (  2 คะแนน ) 
22.  การใช้ส านวนภาษาดีถูกต้อง 
23. การสะกดค าและไวยากรณ์

ถูกต้อง 
24. รูปแบบน่าสนใจ 
4.  ความสวยงาม 

    คะแนน 2  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน 1  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 0.5  : มี 1 ข้อขาด 3  ข้อ 

4 คุณธรรม  ( 2 คะแนน ) 
25. ตรงต่อเวลา 
26. ซื่อสัตย์ 
27. ความกระตือรือร้น 
28. ความมีน้ าใจ 

    คะแนน 2  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน1  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 0.5  :มี 1 ข้อ ขาด 3  ข้อ 

รวม  คะแนนเต็ม  10 คะแนน 
เฉลี่ย  

 
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  ตนเอง   
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  เพ่ือน   
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  ครู   
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แบบประเมินใบงาน 
กลุ่มที่ .................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  
ถูกต้อง ๘๐% ขึ้นไป  = ดีมาก  
ถูกต้อง ๗๐ - ๗๙%  = ดี  
ถูกต้อง ๖๐ - ๖๙%  = ปานกลาง  
ถูกต้องต่ ากว่า ๖๐%  = ปรับปรุง 
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ใบความรู้ 

เรื่อง ความเป็นพลเมือง ประชาชน และราษฎร 

  แต่เดิมนั้นสังคมไทยใช้ค าว่า'ราษฎร (subject)''ประชาชนpeople) และ 'พลเมือง (citizen) เพ่ือ
อธิบายถึง 'คนหรือประชาชนของประเทศที่ไม่ใช่ผู้ปกครอง ' และมักพูดต่อกัน เช่นประชาราษฎร ประชาชน
พลเมือง ต่อมาเม่ือสังคมเปลี่ยนแปลงไป ความหมายของค าทั้งสามก็เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ 
    'ประชาชน ' มีความหมายกลางๆ คือ หมายถึง คนทั่วไปในสังคมที่ไม่ใช่ผู้ปกครอง เป็นสามัญชน                  
ที่อยู่ภายใต้รัฐ  ราษฎร'เป็นค าที่เริ่มใช้ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 เนื่องจากสังคมไทยสมัยโบราณนั้น ประชาชน
เป็นไพร่หรือทาสเกือบทั้งหมด พอมาถึงช่วงรัชกาลที่ 5 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแผ่นดินครั้ง
ใหญ่และได้ท าการเลิกทาสเลิกไพร่ ท าให้ประชาชนเหล่านั้นกลายเป็นราษฎรหรือเสรีชนที่ไม่ต้องเป็นข้ารับใช้
มูลนาย และมีสถานะทางกฏหมายเท่าเทียมกัน จึงเรียกอดีตไพร่ ทาส    ขุนนาง รวมทั้งชนชั้นใหม่ ๆ 
ว่า 'ราษฎร 'ในความหมายของ 'ผู้ที่ต้องเสียภาษีให้กับรัฐและต้องปฏิบัติตามกฏหมายของบ้านเมือง
เช่นเดียวกันหมด     
      ปัจจุบันค าว่าราษฎร และประชาชน มีความหมายเกือบจะเหมือนกัน แต่ประชาชน สื่อถึง                    
การเป็นเจ้าของประเทศ และเจ้าของอ านาจอธิปไตย มากกว่าราษฎร ส่วนราษฎรมีนัยของคนที่เสียเปรียบ 
คนที่ด้อยกว่าอยู่ด้วย    
      'พลเมือง ' หมายถึงประชาชน ที่นอกจากเสียภาษีและปฏิบัติตามกฏหมายบ้านเมืองแล้ว ยังต้องมี
บทบาทในทางการเมือง คืออย่างน้อยมีสิทธิไปเลือกตั้ง แต่ยิ่งไปกว่านั้น คือมีสิทธิในการแสดง       ค วาม
คิดเห็นต่างๆ ต่อทางการหรือรัฐได้ ทั้งยังมีสิทธิเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ กับรัฐ และอาจเป็นฝ่ายรุกเพ่ือ
เรียกร้องกฏหมาย นโยบายและกิจกรรมของรัฐตามที่เห็นพ้อง พลเมืองนั้นจะเป็นคนที่รู้สึกเป็นเจ้าของในสิ่ง
สาธารณะ มีความกระตือรือร้น อยากมีส่วนร่วม เอาใจใส่การท างานของรัฐ และเป็นประชาชนที่สามารถ
แก้ไขปัญหาส่วนรวมได้ในระดับหนึ่ง โดยไม่ต้องรอให้รัฐมาแก้ไขให้เท่านั้น 
ประชาชน  
                ประชาชน หมายถึงคนของประเทศ เช่น ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ต้องรู้กฎหมาย ใครจะปฏิเสธ
ว่าไม่รู้ไม่ได้ ค าว่า ประชาชน ในบางครั้ง อาจหมายถึงผู้ที่ไม่ใช่ข้าราชการ ทหาร ต ารวจ หรือนักบวช และใน
บางครั้งหมายถึงผู้ที่มิได้เป็นพ่อค้าด้วย    

ประชากร  
                ประชากร หมายถึง คนโดยทั่วไป แต่มักใช้ในกรณีท่ีจะพิจารณาถึงจ านวน คือจ านวนคนของ
ประเทศหรือของโลก ในทางสถิติ มีการใช้ค าว่า ประชากร หมายถึงจ านวนของสัตว์ หรือสิ่งที่ส ารวจที่
พิจารณาด้วย  

พลเมือง  
                พลเมือง หมายถึง หมู่คนท่ีเป็นของประเทศใดประเทศหนึ่ง คนทั้งหมดซึ่งเป็นก าลังของประเทศ 
ทั้งในทางเศรษฐกิจ การทหาร และอ านาจต่อรองกับประเทศอ่ืน โดยนัยของความหมาย ค าว่า พลเมือง 
หมายถึง คนที่สนับสนุนเป็นก าลังอ านาจของผู้ปกครอง เป็นคนที่อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ปกครอง 

ความแตกต่างระหว่างความเป็นราษฎรและความเป็นพลเมือง 
ความเป็นราษฎร 
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   - ปฏิบัติตนตามหน้าที่เท่านั้น เช่น เสียภาษี ปฏิบ้ติตามกฏหมาย 
   - ยอมรับกฏหมาย นโยบาย กิจการ กิจกรรม ต่างๆ ของรัฐ 
   - ไม่กระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือกิจกรรมสาธารณะ 
   - คิดว่าตนเองเป็นผู้น้อย ต้องคอยรับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่ 
 
ความเป็นพลเมือง 
    - นอกจากเสียภาษีและปฏิบัติตามกฏหมายแล้ว ต้องมีส านึกในทางการเมือง อย่างน้อยต้องไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง หรือมากกว่านั้น คือ แสดงความคิดเห็นต่างๆ ต่อบ้านเมือง ใช้สิทธิเข้าร่วมการท ากิจกรรมต่างๆ 
ร่วมกับรัฐ 
    - มีอิสรภาพ ศักดิ์ศรี มีความเท่าเทียมกับผู้อ่ืน ให้ความสนใจต่อส่วนรวมมีบทบาทและมีส่วนร่วมทางการ
เมือง 
    - เคารพตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น เป็นเจ้าของชีวิตตนเอง ไม่อยู่ใต้ระบบอุปถ้มภ์ หรืออิทธิพล
อ านาจของใคร 
   -ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของพรรคการเมือง และนักการเมือง ไม่รับเงินหรือความช่วยเหลือที่ได้มา อย่างไม่
ถูกต้อง ไม่ซื้อสิทธิ ไม่ขายเสียง 
   - เอาใจใส่ออกความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างานของรัฐบาล ตรวจสอบ ร้องเรียน เมื่อมีการด าเนินนโยบาย
ผิดพลาด รู้สึกเดือดร้อนเมื่อรัฐบาลท าเรื่องไม่ดี ท างานผิดพลาด หรือด าเนินนโยบายผิด 
   - เป็นฝ่ายรุก เพื่อเรียกร้องกฏหมาย นโยบาย หรือกิจการที่ตนเองเห็นพ้อง 
   - สามารถแก้ปัญหาส่วนรวมเบื้องต้นได้ ไม่ต้องรอแต่รัฐบาลมาแก้ไข  
(เอกสารอ้างอิง:จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 10 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2552) 
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ใบงานที่ ๑ 
เรื่อง รู้แล้วความเป็นพลเมือง ประชาชน และราษฎร คืออะไร 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนสรุปประเด็นส าคัญจากการศึกษาในความรู้มาพอสังเขป 
 

ประชาชน ราษฎร ความเป็นพลเมือง 
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ใบงานที่ ๒ 
เรื่อง ความเป็นพลเมือง และประชาชน/ราษฎร ต่างกันอย่างไร 

 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนจัดหมวดหมู่ความเป็นพลเมือง และประชาชน/ราษฎร และสรุป    
            ความแตกต่าง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A มีอิสรภาพ ศักดิ์ศรี มีความเท่าเทียมกับผู้อื่น             
ให้ความสนใจต่อส่วนรวมมีบทบาทและมีส่วนร่วม

ทางการเมือง 

B ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีเท่านั้น เช่น เสียภาษี ปฏิบ้ติ
ตามกฏหมาย 

C เอาใจใส่ออกความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างาน
ของรัฐบาล ตรวจสอบ ร้องเรียน เมื่อมีการด าเนิน

นโยบายผิดพลาด 

D เสียภาษีและปฏิบัติตามกฎหมาย มีส านึกในทางการเมือง 
อย่างน้อยต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แสดงความคิดเห็นต่างๆ 
ต่อบ้านเมือง ใช้สิทธิเข้าร่วมการท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับรัฐ 
 

E ยอมรับกฏหมาย นโยบาย กิจการ กิจกรรม 
ต่างๆ ของรัฐ 

F เคารพตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น เป็นเจ้าของ
ชีวิตตนเอง ไม่อยู่ใต้ระบบอุปถ้มภ์ หรืออิทธิพล

อ านาจของใคร 

G สามารถแก้ปัญหาส่วนรวมเบื้องต้นได้ ไม่ต้องรอ         
แต่รัฐบาลมาแก้ไข 

H ไม่กระตือรือร้นท่ีจะมีส่วนร่วมทางการเมือง               
หรือกิจกรรมสาธารณะ 

I คิดว่าตนเองเป็นผู้น้อย ต้องคอยรับการอุปถัมภ์   
จากผู้ใหญ่ 

J รู้สึกเดือดร้อนเมื่อรัฐบาลท าเรื่องไม่ดี ท างาน
ผิดพลาด หรือด าเนินนโยบายผิด 
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ความเป็นพลเมือง ความเป็นประชาชน/ราษฎร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
สรุปความเป็นพลเมือง และประชาชน/ราษฎร ต่างกันอย่างไร 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๔ ชื่อหน่วย   พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕  เรื่อง  ความเป็นพลโลก                               เวลา ๑ ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๑.๒ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

    ๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความเป็นพลโลก  
2.2 นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามหลักความเป็นพลโลก      
2.3 นักเรียนบอกความหมายของความเป็นพลโลกได้ 
2.4 นักเรียนระบุพฤติกรรมของความเป็นพลโลก 
2.5 นักเรียนประยุกต์ความเป็นพลโลก มาใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
2.6 มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสร็จ 

ตามเวลาที่ก าหนด 
๓. สาระการเรียนรู้ 

3.1 ความรู้ 
  1) ความหมายของค าว่า ความเป็นพลโลก 

2) แนวทางประยุกต์ความเป็นพลโลก มาใช้ในการด าเนินชีวิต 
 
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

    1) ความสามารถในการคิด 
    1) ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
    2) ทักษะกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ 

  2) ความสามารถในการสื่อสาร  
         (อ่าน ฟัง พูด เขียน) 
   ๓) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

(การสังเกต การระบุ จ าแนก วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป) 
3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
 1) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
 2) ความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
 3) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
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๔.กิจกรรมการเรียนรู้ (จ านวน ๑ ชั่วโมง) 
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  

๑) ชมวีดีทัศน์  เรื่อง การสร้างความเป็นพลเมืองโดยมีที่จาก 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=G0An-oKiy-s 

๒) สนทนาอภิปราย เกี่ยวกับวีดีทัศน์ที่รับชม ในประเด็น ดังนี้ 
 เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับ 
 นักเรียนพบประเด็นใดบ้างจากวีดีทัศน์ 
 ปัญหา สาเหตุ 
 วิธีการ แนวทางการแก้ปัญหา 

ฯลฯ 
๓) แบ่งกลุ่ม ๓ – ๕ กลุ่ม แจกใบความรู้ เรื่อง พลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลกให้แต่

ละกลุ่มศึกษา และร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาใบความรู้ จากนั้นให้ตัวแทน
กลุ่มออกมาน าเสนอผลงาน 

๔) สนทนา อภิปราย โดยจัดท าเป็นแผนผังมโนทัศน์ร่วมกันเกี่ยวกับความเป็นพลโลกที่ดี โดย
ให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีครูคอยให้ความรู้เพิ่มเติม 

๕) สนทนา อภิปรายสรุป ร่วมกัน ในประเด็นการประยุกต์ความเป็นพลโลกที่ดี มาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้ 

๔.๒  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
๑. วีดีทัศน์  เรื่อง การสร้างความเป็นพลเมืองโดยมีที่จาก 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=G0An-oKiy-s 
๒. ใบความรู้ เรื่อง พลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 

๑) สังเกตกระบวนการท างานกลุ่ม 
๒) การน าเสนอผลงาน 

๕.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
๑) แบบสังเกตกระบวนการท างานกลุ่ม 
๒) แบบบันทึกผลการน าเสนอผลงาน 

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
 - นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป 

6.บันทึกหลังสอน 
........................................................................................................................................................... ................
................................................................................................................... ........................................................
............................................................................................................................. .............................................. 
 

 
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

 (.................................................) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=G0An-oKiy-s
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แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 

กลุ่ม ..........................................................................................................  
สมาชิกในกลุ่ม  1. ......................................................................  
   2. ...................................................................... 
   3. ......................................................................  
   4. ...................................................................... 
   5. ......................................................................  
   6. ...................................................................... 
 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

3 2 1 

1. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    
2. มีความกระตือรือร้นในการท างาน    
3. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย    
4. มีขั้นตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ    
5. ใช้เวลาในการท างานอย่างเหมาะสม    

รวม  
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  
 พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า  ให้  3  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นบางครั้ง  ให้  2  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าน้อยครั้ง  ให้  1  คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
13-15 ดี 
8-12 ปานกลาง 
5-7 ปรับปรุง 
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แบบการประเมินผลการน าเสนองาน   
เรื่อง  ………………………………………………………………………. 

วิชา…………………………………………………….…………….ชั้น………………. 
ชื่อ/กลุ่ม……………………………………………………….………………………………………………….. 

 

ที ่ รายการประเมิน 
ผู้ประเมิน รวม 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ตนเอง เพื่อน ครู 
1 เนื้อหา  (  4  คะแนน ) 

33. เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ 
34. เนื้อหาถูกต้อง 
35. เนื้อหาต่อเนื่อง 
36. มีการค้นคว้าเพิ่มเติม 

    คะแนน 4  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 3  : มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน 2  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 1  :  มี 1 ข้อ  ขาด 3  ข้อ 

2 กระบวนการท างาน(2คะแนน ) 
33. มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 
34. การปฏิบัติตามแผน 
35. ติดตามประเมินผล 
36. การปรับปรุงพัฒนางาน 

    คะแนน 2:  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1  : มี ไม่ครบ 4 ข้อ 
คะแนน 0  :  ไม่ปรากฏกระบวน 
                  การท างานที่ชัดเจน 

3 การน าเสนอ  (  2 คะแนน ) 
25.  การใช้ส านวนภาษาดีถูกต้อง 
26. การสะกดค าและไวยากรณ์

ถูกต้อง 
27. รูปแบบน่าสนใจ 
4.  ความสวยงาม 

    คะแนน 2  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน 1  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 0.5  : มี 1 ข้อขาด 3  ข้อ 

4 คุณธรรม  ( 2 คะแนน ) 
29. ตรงต่อเวลา 
30. ซื่อสัตย์ 
31. ความกระตือรือร้น 
32. ความมีน้ าใจ 

    คะแนน 2  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน1  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 0.5  :มี 1 ข้อ ขาด 3  ข้อ 

รวม  คะแนนเต็ม  10 คะแนน 
เฉลี่ย  

 
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  ตนเอง   
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  เพ่ือน   
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  ครู   
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ใบความรู้ 
เรื่อง พลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 

ความหมาย  
  พลเมืองดี หมายถึง ประชาชนที่ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคมมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ของตนเอง รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมไม่ละเมิดล่วงล้ าสิทธิและ
เสรีภาพของ บุคคลอื่น 
ความส าคัญ 
  พลเมืองเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของสังคมของสังคมไทย เช่นเดียวกับสังคมอ่ืน ๆ ทุกสังคมย่อม
ต้องการพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่ งหมายถึงความมีร่างกายจิตใจดี  คิดเป็น ท าเป็น แก้ไขปัญหาได้                   
มีประสิทธิภาพเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า ความมั่นคงให้กับประเทศชาติและการเป็น
พลเมืองดีนั้นย่อมต้องการปฏิบัติตามบรรทัดฐานและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม  มีคุณธรรมเป็นแนว
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิตอีกด้วย เพ่ือการพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน 
 
ลักษณะการเป็นพลโลก 
คุณลักษณะพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและสังคมโลก 
  1. เคารพกฎหมายและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสังคม 
             เมื่อพลเมืองทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสังคม และบทบัญญัติของกฎหมาย เช่น ไม่
ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน หรือไม่กระท าความผิดตามที่กฎหมายก าหนดก็จะท าให้รัฐไม่ต้องเสียงบประมาณใน
การป้องกันปราบปราม และจับกุมผู้ที่กระท าความผิดมาลงโทษ  นอกจากนี้ยังท าให้สังคมมีความเป็น
ระเบียบสงบสุขทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  
ไม่หวาดระแวงคิดร้ายต่อกัน 
          2. เป็นผู้มีเหตุผล  และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
               ทุกคนย่อมมีอิสรภาพ เสรีภาพในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน  ซึ่งการรู้จักการใช้
เหตุผลในการด าเนินงาน จะท าให้ช่วยประสานความสัมพันธ์ ท าให้เกิดความเข้าใจอันดีงามต่อกัน 
  3. ยอมรับมติของเสียงส่วนใหญ่  
               เมื่อมีความขัดแย้งกันในการด าเนินกิจกรรมอันเกิดจากความคิดเห็น ที่แตกต่างกัน  และ
จ าเป็นต้องตัดสินปัญหาด้วยการใช้เสียงข้างมากเข้าช่วย และมติส่วนใหญ่ตกลงว่าอย่างไร  ถึงแม้ว่าจะไม่ตรง
กับความคิดของเรา เราก็ต้องปฏิบัติตาม เพราะเป็นมติของเสียงส่วนใหญ่นั้น 
  4. เป็นผู้น ามีน้ าใจประชาธิปไตย  และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
              ผู้ที่มีความเป็นประชาธิปไตยนั้น จะต้องมีความเสียสละ ในเรื่องที่จ าเป็น เพ่ือผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมและรักษาไว้ซึ่งสังคมประชาธิปไตย  เป็นการส่งผลต่อความมั่นคงและความก้าวหน้าขององค์กรซึ่ง
สุดท้าย แล้วผลประโยชน์ดังกล่าวก็ย้อนกลับมาสู่สมาชิกของสังคม    
เช่น การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  ถึงแม้ว่าเราจะมีอาชีพบางอย่างที่มีรายได้ตลอดเวลา เช่นค้าขาย แต่ก็ยอม
เสียเวลาค้าขายเพ่ือไปลงสิทธิ์เลือกตั้ง บางครั้งเราต้องมีน้ าใจช่วยเหลือกิจกรรมส่วนร่วม  เช่น  
การสมัครเป็นกรรมการเลือกตั้ง หรือสมาคมบ าเพ็ญประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น 
               5. เคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน  ควรรู้จักเคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืนเช่นบุคคลมี
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  การพูด แต่ต้องไม่เป็นการพูดแสดงความคิดเห็นที่ใส่ร้ายผู้อ่ืนให้เสียหาย 
               6. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม ชุมชน ประเทศชาติ  ในการอยู่ร่วมกันในสังคม ย่อม
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ต้องมีการท างานเป็นหมู่คณะ  จงึต้องมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในงานนั้นๆ ให้สมาชิกแต่ละคนน าไป
ปฏิบัติตามที่ได้รับหมอบหมายไว้อย่างเต็มที่ 
               7. มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองการปกครอง  ในสังคมประชาธิปไตยนั้นสมาชิกทุกคนต้องมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองการปกครอง  เช่น การเลือกตั้ง เป็นต้น 
                8. มีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
การปกครอง ช่วยสอดส่องพฤติกรรมมั่วสุมของเยาวชนในสถานบันเทิงต่าง  ไม่หลงเชื่อข่าวลือค ากล่าวร้าย
โจมตีไม่มองผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับเราเป็นศัตรู  รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ด้วย
สันติวิธ ี  
                 9. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และปฏิบัติตนตามหลักธรรม  
             ทุกคนควรมีศีลธรรมไว้เป็นหลักในการควบคุมพฤติกรรมของบุคลให้ด าเนินไปอย่าง
เหมาะสม  ถึงแม้จะไม่มีบทลงโทษใดๆ ก็ตาม 
                      
การมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง 
            การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย  ประชาชนสามารถ                          
มีส่วนร่วมได้  ดังนี้ 
1. การใช้สิทธิในการเลือกตั้งระดับต่างๆ   
      เมื่ออายุครบ  18   ปีบริบูรณ์  ทุกคนต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งในระดับประเทศ เช่นการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา   และการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น เช่น  การเลือกตั้งผู้ว่า
กรุงเทพมหานคร การเลือกตั้งสมาชิกองค์กรส่วนท้องถิ่น  เป็นต้น  เพ่ือเลือกตัวแทนไปท าหน้าที่บริหาร
ประเทศหรือท้องถิ่นทั่วไป 
2. การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  
     ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นประชาชนทุกคนล้วนมีส่วนร่วมมือ กันสอดส่องดูแลการบริหาร
ราชการแผ่นดินของรัฐบาลหรือตรวจสอบการท ำงานของเจ้าหน้าที่ในองค์กรต่างๆ เพ่ือไม่ให้อ านาจไปใน                     
ทางท่ีไม่ถูกต้อง 
3. การเป็นแกนน าปลุกจิตส านึกให้แก่ผู้อ่ืนในการร่วมกิจกรรมทางการเมืองการปกครอง  
      ได้แก่การใช้สิทธิเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอ านาจของรัฐ  โดยการเป็นแกนน านั้น 
สามารถปฏิบัติได้หลายอย่าง เช่น ประกาศโฆษณาประชาสัมพันธ์  การเข้าไปชี้แจงเป็นรายบุคคลการจัดให้มี
การประชุมเพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นที่มีผลกระทบต่อสังคม 
 

ภาคผนวก 
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ค าสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ที.่. 646/2560 
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต 

---------------------------------------- 
 

 ด้วย คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 855-26/2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 
ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต เพ่ือด าเนินการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกัน
การทุจริต ส าหรับใช้เป็นเนื้อหามาตรฐานกลางให้สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปพิจารณา
ปรับใช้ในการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในการ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง และสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการ
ทุจริต อันเป็นการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วง
วัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และกลยุทธ์ที่ 3 
ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต  

 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา 19 (16) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 จึงขอแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต โดย
มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.มาณี  ไชยธีรานุวัฒศิริ  ประธานอนุกรรมการ 
2.  รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.   อนุกรรมการ 

      (นายประหยัด  พวงจ าปา)    
3.  ผู้ชว่ยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.   อนุกรรมการ 

      (นายกิตติ  ลิ้มพงษ์) 
4.  ผู้ชว่ยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.   อนุกรรมการ 

      (นายอุทิศ  บัวศรี) 
 5.  ผู้อ านวยการส านักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง อนุกรรมการ 
 6.  ผู้อ านวยการส านักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ อนุกรรมการ 
        และธุรกิจเอกชน  
 7.  ผู้อ านวยการส านักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคม อนุกรรมการ 
         และการพัฒนาเครือข่าย 
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 8.  ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อนุกรรมการ 
      (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
9.  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อนุกรรมการ 

       (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
10.  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
11.  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
12.  ผู้แทนส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
13.  ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ อนุกรรมการ 

        การศึกษาตามอัธยาศัย  
        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
14.  ผู้แทนส านักงานลูกเสือแห่งชาติ   อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
15.  ผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
16.  ผู้แทนทีป่ระชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
17.  ผู้แทนคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัย  อนุกรรมการ 

        เทคโนโลยีราชมงคล  
        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
18.  ผู้แทนสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  อนุกรรมการ 

        กองบัญชาการกองทัพไทย  
        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
19.  ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารบก   อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
20.  ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารเรือ   อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
21.  ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ   อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
22.  ผู้แทนกองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
23.  พลโท ดร.ชัยฤกษ์  แก้วพรหมมาลย์   อนุกรรมการ 
24.  นายเสฏฐนันท์  อังกูรภาสวิชญ์   อนุกรรมการ 
25.  นายสุเทพ พรหมวาศ    อนุกรรมการ 

          26.  ผู้อ านวยการส านักป้องกันการทุจริตภาครัฐ อนุกรรมการและเลขานุการ 
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         27.  นายสมพจน์  แพ่งประสิทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 28.  นางสาวกัลยา  สวนโพธิ ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 29.  นายสราวุฒ ิ เศรษฐกร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 30.  นายกาญจน์บัณฑิต  สนนุช ผู้ช่วยเลขานุการ 
 31.  นายเทอดภูมิ  ทัศนพิมล ผู้ช่วยเลขานุการ 
 32.  นายธนวัฒน์  มะแม้น ผู้ช่วยเลขานุการ 

 โดยคณะอนุกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้

และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต  
2. ก าหนดแนวทางและขอบเขตในการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อ

ประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” 

3. พิจารณายกร่างและจัดท าเนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ 
ด้านการป้องกันการทุจริต โดยก าหนดโครงสร้างหลักสูตร วัตถปุระสงค์ของหลักสูตร จุดประสงค์ของรายวิชา 
เนื้อหาสาระ จัดระเบียบ/ล าดับของเนื้อหาสาระ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
 4. พิจารณาให้ความเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อ
ประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต เพ่ือให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมและสมบูรณ์ พร้อมทั้งน าเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้ด าเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2560 

5. ก าหนดแผนหรือแนวทางการน าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้  
ด้านการป้องกันการทุจริต ไปใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 

  ทั้งนี้  ตั้ งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป   

                                  สั่ง  ณ  วันที่ 26 เดือน  เมษายน พ.ศ. 2560 

 

 
พลต ารวจเอก        

(วัชรพล  ประสารราชกิจ) 
       ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
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รายช่ือคณะท างาน 
จัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ และสื่อประกอบการเรียนรู้ 

ด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
-------------------------------- 

 
ที่ปรึกษา 
1. นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. นางสาวอุษณีย์  ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร  ผู้อ านวยการส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
4. นายอุทิศ  บัวศรี  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 
คณะท างาน 

กลุ่มที่ 1  หลักสูตรปฐมวัย 
1. นางธารณี  พรมหนู  ครู โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ สพป.สระบุรี เขต 1 
2. นางสมบัตร  สืบศักดิ์  ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
3. นางสาวนภัสสร  ภิรมย์รักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
4. นางสาวลักขณา  โคบุตร ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
5. นางสมใจ  จีนเท่ห์  ครู โรงเรียนวัดเก้าชั่ง สพป.สิงห์บุรี 
6. นางสาวกชกร  จีนเทห์  ครู โรงเรียนวัดระนาม สพป.สิงห์บุรี 
7. นางสุพิกา  ต้นสอน  ครู โรงเรียนวัดบ้านป้องน้อย สพป.ราชบุรี เขต 2 
8. นายพัฒนา  พวงมาลี  ครู โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 
9. นางสุภัคษร  พรอุดมประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์” สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 
10. นางฐิติพร  ศรีแจ่ม  ครู โรงเรียนวัดบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์” สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 
11. นางอารีย์วรรณ  เข็มเงิน ครู โรงเรียนวัดน้ าพุ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 

กลุ่มที่ 2  หลักสูตรประถมศึกษาตอนต้น 
1. นางสาวสุภัสสร  สุภาพ ครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
2. นางสาวกนกนพ  วรัฏธร ครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
3. นางอารี  พวงวรินทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
4. นางละเอียด  สะอ้ิงทอง ครู โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
5. นางสาวเรณู  กุศลวงษ์  ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทอง 
6. นางสุจิรา  อาบู  ครู โรงเรียนบ้านนาดา สพป.นราธิวาส เขต 1 
7. นางสาววิไลวรรณ  ทองไหม ครู โรงเรียนเมืองนราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 
8. นางสาวนิตยา  อาหมาด ครู โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป.นราธิวาส เขต 1 
9. นางสาวกัสมานี  มามะ  ครู โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ สพป.นราธิวาส เขต 1 
10. นางสาวนิสริน  เทพลักษณ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกพนอม สพป.นราธิวาส เขต 1 
11. นายยูกิฟลี  มาหะ  ครู โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ สพป.นราธิวาส เขต 1 
12. นางสาวซาฮาเราะ  เจะยิ ครู โรงเรียนบ้านยือสาแม สพป.นราธิวาส เขต 1 
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กลุ่มที่ 3  หลักสูตรประถมศึกษาตอนปลาย 
1. นายกิตติพงศ์  ศรัทธาวาณิชย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
2. นางพรทิพย์  อิ่มศิลป์  ครู โรงเรียนวัดสมถะ (สมถวิทยาคาร) สพป.ราชบุรี เขต 2 
3. นางอัจฉราวดี  บุญโต  ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
4. นางสาวศิริเพ็ญ  จันทร์ทอง ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
5. นางสาวเสาวรส  แสนแซว ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
6. นางสมพร  ค านุช  ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
7. นางรุสนานี  ยะโก๊ะ  ครู โรงเรียนบ้านกูวา สพป.นราธิวาส เขต 1 
8. นางซีเตาะห์  นิมะ  ครู โรงเรียนบ้านยะหอ สพป.นราธิวาส เขต 1 
9. นางสุนทรี  ทองชิตร์  ครู โรงเรียนสายน้ าทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร 
10. นางสาวพิชญดา  ไชยดี ครู โรงเรียนสายน้ าทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร 
11. นางสาวศศิธร  ค านึง  ครู โรงเรียนสายน้ าทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร 
12. นางสาวณิชนันทน์  สุวรรณาภัย ครู โรงเรียนสายน้ าทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มที่ 4  หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 
1. นางสาวสุธีรา  ศิริพิรุณ  ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
2. นางสลิตตา  มะโนวัฒนา ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
3. นางทิวาพร  อุณยเกียรติ ครู โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง สพป.ราชบุรี เขต 2 
4. นางสาววรรณดี  ศรีอินสวัสดิ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก สพป.ราชบุรี เขต 2 
5. นางสาวฉวีวรรณ  หอธรรมกุล ครู โรงเรียนบ้านลาดวิถี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
6. นางสาวชนาธิป  เทียนวรรณ ครู โรงเรียนบ้านตะพานหิน (ประชาสามัคคี) สพป.ชัยนาท 
7. นายวิทยา  ศิริด ารง  ครู โรงเรียนบ้านไพรนกยูง (วันชัยประชาสรรค์) สพป.ชัยนาท 
8. นางสาวขจร  สังข์ประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป.ชัยนาท 
9. นายเมธา  สุระจิตร  ครู โรงเรียนวัดบางปูน สพป.สิงห์บุรี 
10. นายนพรัตน์  บุญอ้น  ครู โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง สพป.นครสวรรค์ เขต 2 
11. นางสาวบุษยพรรณ  พรหมวาทย์ จันทรา ครู โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 
12. นางสาวลักษิกา  มีกุศล ครู โรงเรียนสาคลีวิทยา สพม. เขต 3 

กลุ่มที่ 5  หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. นายภูธร  จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธ ารง ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ สนก. 
2. นายจักรพงษ์  วงค์อ้าย  นักวิชาการศึกษา สนก. 
3. นายฐาปณัฐ  อุดมศรี  นักวิชาการศึกษา สนก. 
4. นายศุภกร  มรกต   ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 2 
5. นายสพลกิตติ์  สังข์ทิพย์ ครู โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ช่วยราชการ สนก. 
6. นางสาวพรรณราย ธนสัตย์สถิตย์ ครู โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” สพม. เขต 4 
7. นายวรินทร  ตันติรัตน์  ครู โรงเรียนหนองแคสรกิจวิทยา สพม. เขต 4 
8. นางเยาวลักษณ์ หงส์หิรัญเรือง ครู โรงเรียนสายน้ าผึ้งในพระอุปถัมภ์ สพม. เขต 2 
9. นางสาวขวัญวิภา  ภู่แส ครู โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. เขต 5 
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10. นายธรรมสรณ์  สุศิริ  ครู โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. เขต 5 
11. นางสาววิภา  ทวีวงศ์  ครู โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก สพป.ราชบุรี เขต 2 
12. นางสาวดวงจันทร์  บัวเบา ครู โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก สพป.ราชบุรี เขต 2 
 
คณะท างานส่วนกลาง 
1. นายไชยวัฒน์  สุคันธวิภัติ ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
2. นางสาธุพร  สุคันธวิภัติ ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
3. นางสาวสรรเสริญ  สุวรรณ์ ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
4. นางสุณิสาห์  ม่วงคราม ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
5. นางสุจิตรา  พิชัย  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สนก. 
6. นางสาวณัฐรดา  เนตรสว่าง นักจัดการงานทั่วไป  สนก. 
7. นางสาวมณฑาทิพย์  ศิริสุมทุม นักจัดการงานทั่วไป  สนก. 
8. นางสาวศรัญญา  โชติ  พนักงานบันทึกข้อมูล  สนก. 
9. นายสหัสพล  ษรบัณฑิต เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก. 
10. นายภูริตะ  ปราศกาเมศ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก. 
11. นางสาวอรอุมา  เสือเฒ่า เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก. 
 

*************************** 
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รายช่ือคณะบรรณาธิการกิจ 

หลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ 
ด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

-------------------------------- 
 
ที่ปรึกษา 
1. นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. นางสาวอุษณีย์  ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร  ผู้อ านวยการส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
4. นายอุทิศ  บัวศรี  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 
คณะท างาน 
1. นางสาวสรรเสริญ  สุวรรณ์ ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
2. นางจ านงค์  ศรีมังกร  ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
3. นายธนบดีพิพัฒน์  ด านิล ศึกษานิเทศก์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท 
4. นางณัฐพร  พ่วงเฟ่ือง  ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 3 
5. นายศุภกร  มรกต   ศึกษานิเทศก์ สพป. ราชบุรี เขต 2 
6. นายวินัย  อสุณี ณ อยุธยา ศึกษานิเทศก์ สพป. อุดรธานี เขต 1 
7. นายณฐัพล  คุ้มวงศ์  ศึกษานิเทศก์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 
8. นางเพ็ญจา  เสมอเหมือน ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 2 
9. นางบังอร  ควรประสงค์ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 17 
10. นางนิรมล  บัวเนียม  ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร 
11. นายวชิรเมษฐ์  บ ารุงผดุงวิทย ์ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) สพป. 

สกลนคร เขต 1 
12. นายไกรสร  พิมพ์ประชา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแบง สพป.หนองคาย เขต 2 
13. นายธนกฤติ  พรมบุตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกเฟือง สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 
14. นายบุณยพงศ์  โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อ านวยการโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
15. นางนันทนา  ชมชื่น  ผู้อ านวยการโรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” สพม. เขต 3 
16. นางสาวปิยนุช  เปี่ยมวิริยวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้ารับร่อ สพป.ชุมพร เขต 1 
17. นางทิพาภรณ์  หญีตศรีค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหินกบ สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 
18. นางสุจิตรา  จรรยา  ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป.ลพบุรี 
19. นางสาวภัณฑิลา  บ้านด่าน ครู โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17 
20. นางสุวรรณี  ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ ครู โรงเรียนวัดบางปูน สพป.สิงห์บุรี 
21. นางลัดดา  ค าวิจิตร  ครู โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.สิงห์บุรี 
22. นางสาวชัญญานุช  รัตนวิชัย ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
23. นางสาวอรสา  อิษฐเจริญ ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
24. นางสาวรัตนากร  ศรีคุณ ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
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25. นางสาวกัญญาพัชร  หมู่ม่วง ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
26. นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
27. นางสาวณัฐทิตา  รักษา ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
28. นางสาวเบญจวรรณ  ศิริหัตถ์ ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
29. นางสาวรังสิมา  ไกรนรา ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
30. นางสาวสุวรรณี  สมประเสริฐ ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
31. นายบริบูรณ์ พรหมสว่าง ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
32. นางนิตยา  ภิรมย์กิจ  นักทรัพยากรบุคคล สพร. 
33. นายภูธร  จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธ ารง ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สนก. 
34. นายจักรพงษ์  วงค์อ้าย นักวิชาการศึกษา สนก. 
35. นายสพลกิตติ์  สังข์ทิพย์ ครู โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ช่วยราชการ สนก. 
36. นายฐาปณัฐ  อุดมศรี  นักวิชาการศึกษา สนก. 
37. นางสุจิตรา  พิชัย  เจ้าพนักงานธุรการ สนก. 
38. นางสาวณัฐรดา  เนตรสว่าง นักจัดการงานทั่วไป สนก. 
39. นางสาวศรัญญา  โชติ พนักงานบันทึกข้อมูล  สนก. 
40. นายสหัสพล  ษรบัณฑิต เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก. 
41. นางสาวอรอุมา  เสือเฒ่า เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก. 
 

*************************** 
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รายช่ือคณะผู้ประสานงาน 

การจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ 
ด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส านักงาน ป.ป.ช. 
-------------------------------- 

 
ที่ปรึกษา 

1. นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
2. นายประหยัด  พวงจ าปา รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
3. นายกิตติ  ลิ้มพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
4. นายอุทิศ  บัวศร ี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
5. นางสาวจินตนา พลอยภัทรภิญโญ ผู้อ านวยการส านักป้องกันการทุจริตภาครัฐ 
 
 
คณะผู้ประสานงาน 

1. นายสมพจน์  แพ่งประสิทธิ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตช านาญการพิเศษ 
2. นายสราวุฒิ  เศรษฐกร เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตช านาญการ 
3. นายธนวัฒน์  มะแม้น เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตช านาญการ 
4. นายณัฐพงศ์  มณีจักร์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ 
5. นางสาว จิดาภา  แสงหิรัญ นักศึกษาฝึกงาน มหาวิยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
6. นางสาววัลภา  บุญชู นักศึกษาฝึกงาน มหาวิยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
“รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต” 

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที ่4 
 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
(Anti - Corruption Education) 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2561 
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ค าน า 

 

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต อันมีกลยุทธ์ว่าด้วยเรื่องของการปรับฐานความคิดทุก
ช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบ
และกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริ ต ขึ้น 
เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล ก าหนดแนวทางและขอบเขตในการจัดท าหลักสูตร ยกร่างและจัดท า
เนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ พิจารณาให้ความเห็นเพ่ิมเติม  ก าหนดแผนหรือ
แนวทางการน าหลักสูตรไปใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มอบหมาย 

 คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการ
ทุจริตได้ร่วมกันสร้างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ประกอบด้วย ๕ หลักสูตร 
ดังนี้   ๑. หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (รายวิชาเพ่ิมเติม การป้องกันการทุจริต) ๒. หลักสูตรอุดมศึกษา (วัย
ใส ใจสะอาด “Youngster with good heart”) ๓. หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและต ารวจ 
๔. หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และ ๕. หลักสูตรโค้ชเพ่ือการรู้คิด
ต้านทุจริต หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการน าไปทดลองใช้ เพ่ือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ ส าหรับการใช้
ในกลุ่มเป้าหมายต่อไป นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการ
เรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริตยังได้คัดเลือกสื่อการเรียนรู้ จากแหล่งต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เพ่ือประกอบการเรียนการสอนต่อไป 

 ส านักงาน ป.ป.ช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education จะ
สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะให้แก่ผู้ เรียนหรือผู้ผ่านการอบรมในเรื่อง การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียง
ต้านทุจริต และพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือร่วมกันป้องกันหรือต่อต้านการทุจริต มิให้มีการทุจริต
เกิดข้ึนในสังคมไทย ร่วมสร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป 
 
 

พลต ารวจเอก 
     (วัชรพล  ประสารราชกิจ) 
     ประธานกรรมการ ป.ป.ช. 

                                                      14  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
 
 

ก 
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โครงสร้างรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 4 
 
ล าดับ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง รวมชั่วโมง 

1. การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

- การคิดแยกแยะ 
- ระบบคิดฐาน 2 
- ระบบคิดฐาน 10 
- ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและ

การทุจริต (สังคม) 
 

10 
 

2. ความละอายและความไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

- การท าการบ้าน/ชิ้นงาน 
- การท าเวร/การท าความสะอาด 
- การสอบ 
- กิจกรรมนักเรียน (โรงเรียน) 

7 

3. STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการ
ทุจริต 

- ความพอเพียง 
- ความโปร่งใส 
- ความตื่นรู้และความรู้ 
- การต่อต้านทุจริต 
- มุ่งไปข้างหน้า 
- ความเอ้ืออาทร 

8 

4. พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม - การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย 
- ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 
- ความเป็นพลเมือง 
- ความเป็นพลโลก 

* สัมมนา สุนทรพจน์ 

15 

 รวม 40 
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หน่วยที่  ๑   
การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 

และผลประโยชน์ส่วนรวม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่  ๑  ช่ือหน่วย   การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑               เรื่อง   การคิดแยกแยะ   เวลา ๒ ชัว่โมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สว่นรวม 
1.2 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
๒.๑ นักเรียนสามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 

  1) ความรู้เรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
๑) ความสามารถในการคิด  

 1. คิดวิเคราะห์   สรุป  
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 

1)ซื่อสัตย์สุจริต 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้  

๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  
  ชั่วโมงที่ ๑  
     ๑. ทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนโดยให้ผู้เรียนเล่าประสบการณ์ หรือการรับรู้ หรือการได้ยิน 

เกี่ยวกับบุคคลที่น าของหลวงไปใช้เป็นของตนเอง 
๒. นักเรียนศึกษาใบความรู้  เรื่อง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์

ส่วนรวม 
๓. แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความเหมาะสมร่วมกันคิดวิเคราะห์ความรู้ จากใบความรู้ เรื่องการคิด

แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๔. นักเรียนแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจจากใบความรู้ระหว่างกลุ่ม 
 ๕. นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้รับ ทั้งความรู้เดิม และความรู้ใหม่ แล้วช่วยกันเขียนแผนผังมโนทัศน์ 

จากนั้นครูสรุปเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

ผลประโยชน์ส่วนตน  หมายถึง   ความสนใจตนเอง การค านึงถึงตนเอง 

ผลประโยชน์ส่วนรวม  หมายถึง  การค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และของชาติ
มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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ชั่วโมงที่ ๒ 
  ๖. แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอแผนผังมโนทัศน์ของตนเองหน้าชั้นเรียน  และน าไปติดท่ีป้ายนิเทศ
เพ่ือให้นักเรียนแต่ละคนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวลาว่าง 

๗. นักเรียนท าใบงาน การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๘. ครูตรวจสอบใบงานที่นักเรียนท า แล้วให้ปรับแก้ให้ถูกต้อง ต่อจากนั้นน าใบงานที่ปรับแก้แล้วไปจัด

นิทรรศการแสดงผลงาน 
๔.๒  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑) ใบความรู้เรื่อง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ๒) กระดาษบรู๊ฟเขียนแผนผังมโนทัศน์ 
 ๓) ปากกาเคมี 
 ๔) ใบงานการคิดแยกแยะ 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วิธีการประเมิน 

  1) ตรวจผังมโนทัศน์ 
 2) ตรวจใบงานเรื่อง การคิดแยกแยะ 

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  1) แบบให้คะแนนการตรวจผังมโนทัศน์ 
  2) แบบประเมินใบงาน เรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  1) นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังการเรียนรู้ 
................................................................................................................................ .............................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .................................................................... ......................... 

 
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

 (.................................................) 
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7. ภาคผนวก 
 

 
ใบความรู้ 

การคิดแบบแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ถ้าเราจะคิดถึงประโยชน์เพียงแง่เดียว คือ ประโยชน์ของเรา
ส่วนตัว ต่างคนต่างก็ต้องการประโยชน์ส่วนตัว แล้วจะเป็นประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างไร 

            เพราะฉะนั้นประโยชน์ของส่วนตัวกับประโยชน์ของส่วนรวมก็จะต้องสอดคล้องกัน คือ 
ประโยชน์ของเราก็จะต้องเกี่ยวข้องกับประโยชน์ของคนอ่ืนด้วย ไม่ใช่ว่าเราได้ประโยชน์แล้วคนอ่ืนเสีย
ประโยชน์ แล้วประโยชน์ส่วนรวมเสียไป แล้วจะท าให้เรานั้นได้ประโยชน์อยู่คนเดียวนั้น เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ 

            เพราะฉะนั้นประโยชน์ที่แท้จริง คือ ประโยชน์ส่วนรวมก็ต้องมาจากประโยชน์ส่วนตัวของแต่
ละคนด้วย ถ้าแต่ละคนได้รับประโยชน์ส่วนตัวหมดทุกคน ก็ท าให้ส่วนรวมได้รับประโยชน์นั้นด้วย ถ้าประโยชน์
ส่วนตัวนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

            เพราะฉะนั้นก่อนอ่ืนต้องเข้าใจว่า ประโยชน์ของเราส่วนตัวท าให้ส่วนรวมได้ประโยชน์หรือ
เปล่า หรือถ้าประโยชน์ส่วนตัวของเรานั้น ไม่ท าให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมเลย อันนั้นก็ไม่มีทางส าเร็จได้ แต่
ถ้าประโยชน์ของเราซึ่งเป็นส่วนตัว เป็นประโยชน์ของส่วนรวมด้วย ต่างคนต่างช่วยกัน ท าให้ได้ทั้ง ประโยชน์
ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตัวด้วย อันนั้นก็จะได้ประโยชน์ทั้ง ๒ ฝ่าย 

ผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ขัดกัน เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่รักษาผลประโยชน์
ส่วนรวม การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ จึงต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามา เกี่ยวข้อง 

๑. การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 
๒. ใช้ต าแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย 
๓. การรับผลประโยชน์โดยตรง 
๔. การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต าแหน่งหน้าที่การงาน 
๕. การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 
๖. การน าข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
๗. การท างานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม 
๘. ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ท างาน 
๙. การปิดบังความผิด 
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ชื่อ .............................................................................................. ชั้น ...................... เล ขท่ี ................ 

ใบงาน   
เรื่อง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนพฤติกรรมของบุคคลที่บ่งบอกถึงการค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และ
ผลประโยชน์ส่วนตน มาอย่างละ ๕ ข้อ 
 

ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ส่วนตน 

๑.  
 
 

๑.  
 

๒.  
 
 

๒.  
 

๓.  
 
 

๓.  
 

๔.  
 
 

๔.  
 

๕. 
 
 

๕. 
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แบบประเมินการให้คะแนน 

การตรวจผังมโนทัศน์ 

ค าชี้แจง    ให้ครูผู้สอนท าเครื่องหมาย ( / )  ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 

 

กลุ่มที ่
สรุปความรูไ้ด้ถูกต้อง  

ครบตรงประเด็น 

การเช่ือมโยงความรู้ได้
ถูกต้องตามล าดับขั้น

ความสัมพันธ์ 

มีความคิดสร้างสรรค์ใน
การเขียน 

ผังมโนทัศน ์
รวม 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑  
              
              
              
              
              

 
        (ลงชื่อ)...................................ผู้ประเมิน 

(…………………………………………………) 
                                               ............../................./................. 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๔ (ดีมาก) ๓ (ดี) ๒ (พอใช้) ๑(ปรับปรุง) 
๑. สรุปความรู้ได้ถูกต้อง 
ครบตรงประเด็น 

สามารถสรุปความรู้ได้
ครบและตรงประเด็น
และถูกต้องทุกหัวข้อ 

สามารถสรุปความรู้ได้
ครบ  ตรงประเด็นและมี
ความถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ 

สรุปความรู้ไม่ครบทุก
ประเด็น 

สรุปความรู้ไม่ถูกต้อง 

๒. การเชื่อมโยงความรู้
ได้ถูกต้องตามล าดับขั้น
ความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยงความรู้
ได้ถูกต้องตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยงความรู้
ได้ และล าดับความ 
สัมพันธ์ได้ค่อนข้างครบ 

สามารถเชื่อมโยงความรู้
และล าดับความสัมพันธ์
ได้บ้าง 

สามารถเชื่อมโยงความรู้
ได้ แต่ไม่เป็นไป
ตามล าดับความสัมพันธ์ 

. มีความคิดสร้างสรรค์ใน
การเขียนผังความคิด 

สามารถเขียนผังความคิด
ได้ในรูปแบบท่ีถูกต้อง
และสวยงาม 

สามารถเขียนผัง
ความคิดได้ถูกต้องและมี
ข้อบกพร่องเพียง
เล็กน้อย 

สามารถเขียนผังความคิด
ได้ และมีข้อบกพร่อง
เป็นบางส่วน 

สามารถเขียนผังความคิด
ได้ แต่ขาดรูปแบบและ
ความสวยงาม 

 

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 

คะแนน คุณภาพ 
๑๐ - ๑๒ 
๗ – ๙  
๔ – ๖ 
๑ – ๓  

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ควรปรับปรุง 
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แบบประเมินการให้คะแนน 

ใบงาน เรื่อง การคิดแยกแยะ 

 

ที ่ ช่ือ – สกุล 
รายการประเมิน รวม 

๒๐ 
คะแนน 

มีความ 
ถูกต้อง 

การใช้ภาษา การล าดับ
เนื้อหา 

ความเรยีบร้อย การคิด
วิเคราะห ์

  ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๓ คะแนน เท่ากับ ดี 

๒ คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๑ คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

๑๖-๒๐ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๑๑-๑๕ คะแนน เท่ากับ ดี 

๕-๑๐  คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๐-๕   คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 



- 9 - 
 

 
 

แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ซื่อสัตย์/สุจริต) 

ค าชี้แจง : ให้ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน 

 

 

ที ่ ช่ือ – สกุล 

รายการประเมิน 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ 
เป็นจริง 

ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง 
ละอาย และเกรงกลัวที่จะ
ท าความผิด ท าตาม สัญญาที่ตนให้ไว้กับเพื่อน พ่อแม่หรือผู้ปกครอง และคร ู

ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความ
ซื่อตรง 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ...................................................... ผู้ประเมิน 
               (....................................................) 
 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๓ คะแนน เท่ากับ ดี 

๒ คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๑ คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

๑๖-๒๐ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๑๑-๑๕ คะแนน เท่ากับ ดี 

๕-๑๐  คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
1-๕   คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่  ๑   ช่ือหน่วย  การคดิแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๒        เรื่อง   ระบบคิดฐาน ๒      เวลา  ๓ ชัว่โมง 
 

1. ผลการเรียนรู้  
๑.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สว่นรวม 
๑.2 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 
๒.๑ นักเรียนบอกความหมายของระบบคิดฐาน ๒ ได้ 
๒.๒ นักเรียนยกตัวอย่างพฤติกรรมที่สอดคล้องกับระบบคิดฐาน ๒ ได ้
๒.๓ นักเรียนสามารถคิดระบบฐาน ๒ ได้  

๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 

 1) ความหมายของระบบคิดฐาน ๒ และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับระบบคิดฐาน ๒ 
๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

 ๑) ความสามารถในการสื่อสาร 
     1.1 อ่าน ฟัง พูด เขียน 

 ๒) ความสามารถในการคิด 
    2.1 วิเคราะห์  จัดกลุ่ม  สรุป 

๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 
1) ซื่อสัตย์สุจริต 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  

ชั่วโมงที่ ๑  
 ๑. นักเรียนคลิปชมวิดีโอ เรื่อง Most – The Bridge V๒ ไทย และร่วมกันวิเคราะห์พฤติกรรมที่

สอดคล้องกับระบบคิดฐาน ๒ มุ่งวิเคราะห์พฤติกรรมของตัวละคร โดยผู้สอนตั้งค าถามน า  อาทิเช่น 
1)เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น 
2) ผลของเหตุการณ์เป็นอย่างไร 
3) ท าไมลูกชายของพนักงานสับรางรถไฟจึงเสียชีวิต 
4) การกระท าของพ่อแสดงถึงความคิดเห็นของเขาเป็นอย่างไร  

๒. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์การกระท าของพนักงานรถไฟฟ้าว่า ท าถูกเรื่องหรือท าผิด เพราะเหตุใดจึง
คิดเช่นนั้น 

๓. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปการกระท าของพนักงานรถไฟว่า “เป็นการกระท าที่ถูกต้อง เพราะ
ผลประโยชน์ส่วนรวมต้องมาก่อนผลประโยชน์ส่วนตน” 
 

ชั่วโมงที่ ๒ 
๒. นักเรียนศึกษาใบความรู้  เรื่อง ระบบคิดฐาน ๒  เสร็จแล้ว ครูตั้งค าถามเพ่ือให้นักเรียนแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับระบบคิดฐาน ๒  อาทิเช่น 
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1) ระบบคิดฐาน ๒  คืออะไร 
2) ระบบคิดฐาน ๒  ดี หรือ  ไม่ดี อย่างไร 
3) สังคมจะเป็นอย่างไรถ้าใช้ระบบคิดฐาน ๒ 

๓. นักเรียนท าแบบฝึกหัด ค าถามเรื่อง การคิดฐาน ๒  
๔.  เมื่อนักเรียนท าแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว  ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนตามความเหมาะสม  เพ่ือหาข่าว 

เหตุการณ์ พฤติกรรมจากสื่อต่าง ๆ  เช่น  อินเทอร์เน็ต  หนังสือพิมพ์  โทรทัศน์ ฯลฯ  จากห้องสมุดที่เป็นการ
กระท าเกี่ยวข้องกับระบบฐาน ๒ 

๕. ให้นักเรียนศึกษา ข่าว เหตุการณ์ ที่กลุ่มของผู้เรียนได้หามา แล้วท าใบกิจกรรม เรื่องระบบคิดฐาน2 
1) จากเรื่องที่ศึกษาเกิดเหตุการณ์อะไรบ้าง 
2) เหตุการณ์ใดที่ระบุว่าใช้ระบบคิดฐาน ๒  
3) นักเรียนจะน าระบบคิดฐาน ๒ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร 

ชั่วโมงที่ ๓ 
๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานจากใบกิจกรรมแล้ว ร่วมกันอภิปรายว่า เรื่องแต่ละกลุ่มน าเสนอ

เป็นเรื่องเก่ียวกับระบบคิดระบบฐาน ๒ ใช่หรือไม่ ถ้าใช่มีเหตุการณ์/การกระท าใดที่บ่งบอกว่าเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับระบบฐาน ๒ 

๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมายของระบบคิดฐาน ๒  (ใบความรู้) 
๖. นักเรียนแต่ละคนท าใบงาน เรื่อง ระบบคิดฐาน ๒ เพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์ต่อ

สังคม 
๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

 ๑) คลิปวิดีโอเรื่อง  Most – The Bridge V๒ 
 ๒) ใบความรู้เรื่อง ระบบการคิดฐาน ๒ 
 ๓) ใบกิจกรรม เรื่อง ระบบฐาน 2 
 ๔) ใบงาน เรื่อง ระบบฐาน 2 
 ๕) ป้ายนิเทศ  
 6) อินเตอร์เน็ต 
 7) หนังสือพิมพ์ 
 8) โทรทัศน์ 
 9) แบบฝึกหัด เรื่อง ระบบฐาน 2 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วิธีการประเมิน 

1) ตรวจแบบฝึกหัด เรื่อง การคิดฐาน ๒  
2) ตรวจใบกิจกรรมกลุ่ม 
3) ตรวจใบงาน เรื่อง ระบบฐาน 2 

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  1) แบบฝึกหัด เรื่องระบบฐาน ๒ 
  2) แบบให้คะแนนการตรวจผลงานการท าใบกิจกรรมกลุ่ม 
  3) แบบให้คะแนนการตรวจผลงานใบงาน เรื่อง ระบบฐาน 2 
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๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
1) นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป 

6. บันทึกหลังการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................... .......................................................................................... ......................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

 (.................................................) 
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7. ภาคผนวก 
 
 

ใบความรู้ เรื่อง  ระบบความคิดฐาน ๒ 
 

 ระบบคิด “ฐานสอง Digital” เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถเลือกได้เพียง ๒ ทาง
เท่านั้น คือ ๐ (ศูนย์) กับ ๑ (หนึ่ง) และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้เพียง ๒ ทาง เช่น ใช่ กับ ไม่ใช่, เท็จ 
กับ จริง, ท าได้ กับ ท าไม่ได้, ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น จึงเหมาะกับการน ามาเปรียบเทียบ
กับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องสามารถแยกเรื่องต าแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตัวออกจากกันได้
อย่างเด็ดขาด และไม่กระท าการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
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ระบบฐาน ๑๐ ระบบฐาน ๒ 
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ระบบคิดฐาน ๑๐ ระบบคิดฐาน ๒ 
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คิดให้ได้ คดิให้ด ีคิดใหเ้ป็น 

- คิดก่อนท า (ก่อนกระท าการทุจริต) 

- คิดถึงผลเสียผลกระทบต่อประเทศชาติ (ความ 
เสียหายท่ีเกิดขึ้นกับประเทศในทุกๆ ด้าน) 

- คิดถึงผู้ได้รับบทลงโทษจากการกระท าการทุจริต  
  (เอามาเป็นบทเรียน) 

- คิดถึงผลเสียผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับตนเอง (จะต้อง 
อยู่กับความเสี่ยงท่ีจะถูกร้องเรียน ถูกลงโทษไล่ออก 
  และติดคุก) 

- คิดถึงคนรอบข้าง (เสื่อมเสียต่อครอบครัวและวงศ์ 
  ตระกูล) 

- คิดอย่างมีสติสัมปชัญญะ 

๑. คิดก่อนท า (ก่อนกระท าการทุจริต) 
๒. คิดถึงผลเสียผลกระทบต่อประเทศชาติ  
(ความเสียหายที่เกิดขึ้นกบัประเทศในทุกๆ ด้าน) 
๓. คิดถึงผู้ได้รับบทลงโทษจากการกระท าการทุจริต  
(เอามาเป็นบทเรียน) 
๔. คิดถึงผลเสียผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง  
(จะต้องอยูก่ับความเสี่ยงที่จะถูกร้องเรียน ถกูลงโทษไล่ออก)  
และติดคุก) 

๕. คิดถึงคนรอบข้าง (เสือ่มเสียต่อครอบครัวและวงศ์ตระกูล) 

๖. คิดอย่างมีสตสิัมปชัญญะ 

คิดได ้

คิดดี ๑. คิดแบบพอเพียงไม่เบยีดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และไม่
เบียดเบียนประเทศชาต ิ
๒. คิดอย่างรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ กฎระเบยีบ 
๓. คดิตามคุณธรรมว่า “ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว” 

๑. คิดแยกเร่ืองประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชนส์่วนรวมออกจากกัน
อย่างชัดเจน 
๒. คิดแยกเรื่องต าแหน่งหน้าที่ กับ เรื่องส่วนตัวออกจากกัน 
๓. คดิที่จะไม่น าประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกัน 
มาก้าวก่ายกัน 
๔. คิดที่จะไม่เอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตน  
๕. คิดที่จะไม่เอาผลประโยชน์ส่วนรวมมาตอบแทนบุญคุณส่วนตน  
๖. คิดเห็นแก่ประโยชน์สว่นรวมมากกว่าประโยชนส์่วนตน เครือญาติ 
และพวกพ้อง 
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แบบฝึกหัด เรื่อง ระบบคิดฐาน ๒ 
 
จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
 ๑. ระบบคิดฐาน ๒ คือ 
........................................................................................................................... ................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 ๒. ระบบคิดฐาน ๒ ดีหรือไม่ อย่างไร 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................................................. ................ 
.................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
 ๓. สังคมจะเป็นอย่างไร ถ้าใช้ระบบคิดฐาน ๒ 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................... ...................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
  ๔. เขียนพฤติกรรมของตนเองที่เป็นระบบคิดฐาน ๒  มา  ๓  พฤติกรรม 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................ ..............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 ๕. ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ระบบคิดฐาน ๒ ต่อตนเอง  ต่อสังคม และประเทศชาติ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................ ......................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................................ ...... 
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ใบกิจกรรมกลุ่ม 

เรื่อง  ระบบคิดฐาน ๒ 
 
 

ค าชี้แจง    ๑. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๔-๕ คน   
    ๒. แต่ละกลุ่มศึกษา  ข่าว เหตุการณ์ พฤติกรรมจากสื่อต่าง ๆ  เช่น  อินเทอร์เน็ต  หนังสือพิมพ์  
โทรทัศน์ ฯลฯ  จากห้องสมุด  (หรือที่ตนเองหามา)  แล้วตอบค าถามตามประเด็นที่ก าหนดให้ดังนี้ 

- จากเรื่องที่ศึกษาเกิดเหตุการณ์อะไรบ้าง 
- เหตุการณ์ใดท่ีระบุว่าใช้ระบบคิดฐาน ๒  
- นักเรียนจะน าระบบคิดฐาน ๒ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร 

      ๓. สรุปผลที่ได้จากการศึกษาเพ่ือน าเสนอหน้าชั้นเรียนโดยจัดท าในรูปแบบการน าเสนอตาม
ความคิดของกลุ่ม 
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ใบงาน  
เรื่อง  ระบบคิดฐาน ๒  

 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแนวทางการประพฤติตนที่ใช้ระบบคิดฐาน ๒ ในการด าเนินชีวิตให้เกิด
ประโยชน์ 

ต่อสังคม 
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แบบประเมินการให้คะแนน 

แบบฝึกหัด  และใบงาน 

 

ที ่ ช่ือ – สกุล 
รายการประเมิน รวม 

๒๐ 
คะแนน 

มีความ 
ถูกต้อง 

การใช้ภาษา การล าดับ
เนื้อหา 

ความเรยีบร้อย การคิด
วิเคราะห ์

  ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
 
 
 
 

 

 

               (ลงชื่อ)...........................................ผู้ประเมิน 

     (…………………………………………………) 

                                                                                 ............../................./................ 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๓ คะแนน เท่ากับ ดี 

๒ คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๑ คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

๑0-12  คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

7-9  คะแนน เท่ากับ ดี 

4-6  คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
0-3    คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
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แบบประเมินการให้คะแนน 

ใบกิจกรรมกลุ่ม และแผนผังมโนทัศน์ 

ค าชี้แจง    ให้ครูผู้สอนท าเครื่องหมาย ( / )  ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 

 

กลุ่มที ่
สรุปความรูไ้ด้ถูกต้อง  

ครบตรงประเด็น 

การเช่ือมโยงความรู้ได้
ถูกต้องตามล าดับขั้น

ความสัมพันธ์ 

มีความคิดสร้างสรรค์ใน
การเขียน 

 
รวม 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑  
              
              
              
              
              

 
        (ลงชื่อ)...........................................ผู้ประเมิน 

(…………………………………………………) 
                                                                                 ............../................./................. 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๔ (ดีมาก) ๓ (ดี) ๒ (พอใช้) ๑ (ปรับปรุง) 
๑. สรุปความรู้ได้
ถูกต้อง ครบตรง
ประเด็น 

สามารถสรุปความรู้ได้
ครบและตรงประเด็น
และถูกต้องทุกหัวข้อ 

สามารถสรุปความรู้ได้
ครบ  ตรงประเด็นและ
มีความถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ 

สรุปความรู้ไม่ครบทุก
ประเด็น 

สรุปความรู้ไม่ถูกต้อง 

๒. การเชื่อมโยงความรู้
ได้ถูกต้องตามล าดับขั้น
ความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง
ตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ และล าดับ
ความ สัมพันธ์ได้
ค่อนข้างครบ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้และล าดับ
ความสัมพันธ์ได้บ้าง 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ แต่ไม่เป็นไป
ตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 

๓. มีความคิด
สร้างสรรค์ใน 
การเขียน 

สามารถเขียนได้ใน
รูปแบบท่ีถูกต้องและ
สวยงาม 

สามารถเขียนได้
ถูกต้องและมี
ข้อบกพร่องเพียง
เล็กน้อย 

สามารถเขียนได้ และมี
ข้อบกพร่องเป็น
บางส่วน 

สามารถเขียนได้ แต่
ขาดรูปแบบและความ
สวยงาม 

 
คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 

คะแนน คุณภาพ 
๑๐ - ๑๒ 
๗ – ๙  
๔ – ๖ 
๑ – ๓  

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ควรปรับปรุง 
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แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ซื่อสัตย์) 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด                    
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

ที ่ ช่ือ – สกุล 

รายการประเมิน 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ 
เป็นจริง 

ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง 
ละอาย และเกรงกลัวที่จะ
ท าความผิด ท าตาม สัญญาที่ตนให้ไว้กับเพื่อน พ่อแม่หรือผู้ปกครอง และคร ู

ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความ
ซื่อตรง 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 

 
 
 
 
 
 

 
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ประเมิน 

         (....................................................) 
 

 

 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

๑0-12  คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

7-9  คะแนน เท่ากับ ดี 

4-6  คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
0-3    คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๓ คะแนน เท่ากับ ดี 

๒ คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๑ คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๑ ช่ือหน่วย การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่    ๓                     เรื่อง   ระบบคิดฐาน ๑๐     เวลา  ๒  ชั่วโมง 
 

1. ผลการเรียนรู้  
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชนส์่วนรวม 
1.2 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

2.จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 
๒.๑ บอกความหมายของระบบคิดฐาน ๑๐ ได้ 
๒.๒ ยกตัวอย่างพฤติกรรมที่สอดคล้องกับระบบคิดฐาน ๑๐ ได ้

3. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 

 1) ความหมายของระบบคิดฐาน ๑๐   และตัวอย่างพฤติกรรม  หรือการกระท าที่เก่ียวกับระบบ 
คิดฐาน ๑๐  

๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 ๑) ความสามารถในการสื่อสาร  
     (อ่าน ฟัง พูด เขียน) 
 ๒) ความสามารถในการคิด 
     (วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป)  

๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 
1) ใฝ่เรียนรู้ 

4. กิจกรรมการเรียนรู้  
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  

 ชั่วโมงที่ ๑ 
1. นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับ ระบบความคิดฐาน ๒ 
2. นักเรียนดูวีดิทัศน์  เรื่อง ข่าว “เตือนสั่งเก็บโต๊ะร้านผัดไทยประตูผี” แล้วช่วยกันเล่า หรือ แสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวิดิทัศน์ โดยใช้ค าถามดังนี้ 
1) ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของร้านผัดไทย นักเรียนตั้งโต๊ะริมทางเดินหรือไม่ เพราะเหตุใด 
2) นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กับเหตุการณ์นี้ เพราะเหตุใด 
3) นักเรียนมีวิธีแก้ปัญหานี้อย่างไร 

 ๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า “การกระท าของเจ้าของร้านผัดไทย เป็นการคิดเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตนว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการคิดนี้เป็นการคิดแบบฐาน ๑๐ 

๔. นักเรียนอ่านใบความรู้ เรื่อง การคิดฐาน ๑๐  โดยครูผู้สอน ยกตัวอย่าง เหตุการณ์ใกล้ตัวนักเรียน  
เช่น  ครูน าโทรศัพท์มาชาร์ตไฟในโรงเรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนน ารถของโรงเรียนรับ -ส่งลูกไปโรงเรียน  ครู
ถ่ายเอกสารใบงานเพ่ือน าไปสอนพิเศษที่บ้านของตนเอง เป็นการคิดแบบฐาน ๑๐ เป็นต้น 

๕. ให้นักเรียนท าใบงาน เรื่อง ระบบคิดฐาน ๑๐ 
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ชั่วโมงที่ ๒ 
1. นักเรียนและครูผู้สอนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับ ความหมายและลักษณะของ ระบบคิดฐาน ๑๐ 
 2. แบ่งนักเรียนเป็น ๒ กลุ่ม แล้ว ครูแจกใบกิจกรรม  เรื่อง ข่าวกรณีศึกษา ให้กับนักเรียน  โดยให้

นักเรียนร่วมกันอภิปราย  วิเคราะห์สถานการณ์ หรือ เหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการคิดว่าเป็นการคิดแบบใด 
ที่ปรากฏอยู่ในข่าว  จากนั้นให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลการวิเคราะห์ที่ได้ 

3.นักเรียนและครูผู้สอนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับ ระบบคิดฐานสิบ ว่า การคิดระบบฐาน ๑๐ เป็นการคิดท่ี
มีตัวเลขหลายตัว ซึ่งหมายถึงมีโอกาสที่จะเลือกได้หลายทาง เกิดความคิดท่ีหลากหลาย หากน ามาเปรียบเทียบ
กับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐคิดเยอะ จนไม่สามารถแยกผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ 

๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู ้
๑) ใบความรู้เรื่อง ระบบการคิดฐาน ๑๐ 
๒) วีดีทัศน์  เรื่อง ข่าว “เตือนสั่งเก็บโต๊ะร้านผัดไทยประตูผี” 
๓) ใบงาน เรื่อง ระบบการคิดฐาน ๑๐ 
๔)  ใบกิจกรรม เรื่องข่าวกรณีศึกษา 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วิธีการประเมิน 

1) ตรวจใบงาน เรื่อง ระบบการคิดฐาน ๑๐ 
2) ตรวจใบกิจกรรม เรื่อง ข่าวกรณีศึกษา 

5.2  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 1) แบบประเมินใบงาน  
 2) แบบประเมินใบกิจกรรมกลุ่ม 

๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  1) นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี ขึ้นไป 
6. บันทึกหลังสอนการเรียนรู้ 
......................................................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .................................................................... ......................... 

 
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

 (.................................................) 
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7. ภาคผนวก 
 
 

ใบความรู้ เรื่อง  ระบบความคิดฐาน ๑๐ 
 

เรามาเข้าใจและมาคิดแบบระบบเลขกันเถอะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 เมื่อน าระบบเลข “ฐานสิบ Analog” และ ระบบเลข “ฐานสอง Digital”   มาปรับใช้เป็นแนวคิด คือ 
ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” และ ระบบคิด “ฐานสอง Digital” จะเห็นได้ว่า... 
 ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวเลขหลายตัว และอาจหมายถึง
โอกาสที่จะเลือกได้หลายทาง เกิดความคิดที่หลากหลาย ซับซ้อนหากน ามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องคิดเยอะ ต้องใช้ดุลยพินิจเยอะ อาจจะน าประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกันได้ แยกประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันไม่ได้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบเลข “ฐานสิบ” (decimal number system) หมายถึง ระบบ
เลขที่มีตัวเลข ๑๐ ตัว คือ ๐ , ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖ , ๗ , ๘ , ๙ 
เป็นระบบคิดเลขที่เราใช้ในชีวิตประจ าวันกันมาตั้งแต่จ าความกันได้ ไม่
ว่าจะเป็นการใช้บอกปริมาณหรือบอกขนาด ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกันในการสื่อความหมาย สอดคล้องกับระบบ “Analog” ที่ใช้ค่า
ต่อเนื่องหรือสัญญาณซึ่งเป็นค่าต่อเนื่อง หรือแทนความหมายของข้อมูล
โดยการใช้ฟังชั่นที่ต่อเนื่องหรือ Continuous 

 

Analog 

Thinking 

 

ระบบเลข “ฐานสอง” (binary number system)  
หมายถึง ระบบเลขท่ีมีสัญลักษณ์เพียงสองตัว คือ ๐ (ศูนย์) กับ ๑ (หนึ่ง) 
สอดคล้องกับการท างานระบบ Digital ที่มีลักษณะการท างานภายในเพียง ๒ 
จังหวะ คือ ๐ กับ ๑ หรือ ON กับ OFF ตัดเด็ดขาด หรือ Discret 

 

Digital Thinking 
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- คิดก่อนท า (ก่อนกระท าการทุจริต) 

- คิดถึงผลเสียผลกระทบต่อประเทศชาติ (ความ 
เสียหายท่ีเกิดขึ้นกับประเทศในทุกๆ ด้าน) 

- คิดถึงผู้ได้รับบทลงโทษจากการกระท าการทุจริต  
  (เอามาเป็นบทเรียน) 

- คิดถึงผลเสียผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับตนเอง (จะต้อง 
อยู่กับความเสี่ยงท่ีจะถูกร้องเรียน ถูกลงโทษไล่ออก 
  และติดคุก) 

- คิดถึงคนรอบข้าง (เสื่อมเสียต่อครอบครัวและวงศ์ 
  ตระกูล) 

- คิดอย่างมีสติสัมปชัญญะ 
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ชื่อ ............................................................................................... ชั้น .............. เลขท่ี .. .......... 
 

ใบงาน เรื่อง ระบบคิดฐาน ๑๐ 
 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนพิจารณาพฤติกรรมต่อไปนี้โดยใส่เครื่องหมาย    หน้าพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ 
   ระบบคิดฐาน ๑๐ และใส่เครื่องหมาย ×  หน้าพฤติกรรมที่สอดคล้องกับระบบคิดฐาน ๒ 

 
 ..............  ๑. ครูชาคริตเอารถยนต์ของโรงเรียนรับ – ส่งลูกไปโรงเรียน 

 ..............  ๒. ครูวุ้นเส้นรับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนและจ่ายค่าอาหารกลางวันทุกวัน 

 ..............  ๓. เชาวณีน าโทรศัพท์มาชาร์ตไฟที่ห้องท างาน 

 ..............  ๔. ลูกชายครูสมศรีเข้าสอบคัดเลือกเพ่ือเรียนต่อโรงเรียนเตรียมทหาร 

 ..............  ๕. ครูทิพย์สุดาถ่ายเอกสารใบงานที่โรงเรียนเพื่อน าไปสอนพิเศษนักเรียนที่บ้าน 

 ..............  ๖. ครูสมพรสอนซ่อมเสริมนักเรียนหลังเลิกเรียน 

 ..............  ๗. ภารโรงล้างรถสว่นตัวที่โรงเรียนในวันหยุด 

 ..............  ๘. สมบัติน าเครื่องตัดหญ้าของเทศบาลไปตัดหญ้าที่บ้านตนเองทุก ๆ เดือน 

 ..............  ๙. ทิวาเข้าคิวซื้อตั๋วเพ่ือชมภาพยนตร ์

 ..............  ๑๐. นายด าเอาขยะบ้านตนเองไปทิ้งหน้าบ้านนายแดง 
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ใบกิจกรรม 
เรื่อง  ข่าวกรณีศึกษา 

 
ค าช้ีแจง    ให้แต่ละกลุ่มศึกษาข่าว  เรื่อง “เดก็เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 
คะแนนสอบสูงสุด ติดนิเทศฯ จุฬา”      
              จากนั้นตอบค าถามตอ่ไปน้ี 
 ๑. นักเรียนเห็นด้วยหรอืไม่ เพราะเหตุใดกับการยกเลิกระบบเด็กฝากเข้าเรียน    
 ๒. นักเรียนมีแนวทางในการแก้ปัญหานี้อยา่งไร 
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แบบประเมินการให้คะแนน 

ใบงาน 

 

ที ่ ช่ือ – สกุล 
รายการประเมิน รวม 

๒๐ 
คะแนน 

มีความ 
ถูกต้อง 

การใช้ภาษา การล าดับ
เนื้อหา 

ความเรยีบร้อย การคิด
วิเคราะห ์

  ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๓ คะแนน เท่ากับ ดี 

๒ คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๑ คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

๑๖-๒๐ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๑๑-๑๕ คะแนน เท่ากับ ดี 

๕-๑๐  คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
1-๕   คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
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แบบประเมินการให้คะแนน 

ใบกิจกรรมกลุ่ม 

ค าชี้แจง    ให้ครูผู้สอนท าเครื่องหมาย ( / )  ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 

 

กลุ่มที ่
สรุปความรูไ้ด้ถูกต้อง  

ครบตรงประเด็น 

การเช่ือมโยงความรู้ได้
ถูกต้องตามล าดับขั้น

ความสัมพันธ์ 

มีความคิดสร้างสรรค์ใน
การเขียน 

 
รวม 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑  
              
              
              
              
              
              

 
        (ลงชื่อ)...................................ผู้ประเมิน 

(…………………………………………………) 
                                                                        ............../................./................. 

เกณฑ์การประเมนิระดบัคณุภาพ 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๔ (ดีมาก) ๓ (ดี) ๒ (พอใช้) ๑ (ปรับปรุง) 
๑. สรุปความรู้ได้ถูกต้อง 
ครบตรงประเด็น 

สามารถสรุปความรู้ได้
ครบและตรงประเด็น
และถูกต้องทุกหัวข้อ 

สามารถสรุปความรู้ได้
ครบ  ตรงประเด็นและ
มีความถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ 

สรุปความรู้ไม่ครบทุก
ประเด็น 

สรุปความรู้ไม่ถูกต้อง 

๒. การเชื่อมโยงความรู้
ได้ถูกต้องตามล าดับขั้น
ความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยงความรู้
ได้ถูกต้องตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ และล าดับ
ความ สัมพันธ์ได้
ค่อนข้างครบ 

สามารถเชื่อมโยงความรู้
และล าดับความสัมพันธ์
ได้บ้าง 

สามารถเชื่อมโยงความรู้
ได้ แต่ไม่เป็นไป
ตามล าดับความสัมพันธ์ 

๓. มีความคิดสร้างสรรค์
ในการเขียน 

สามารถเขียนได้ใน
รูปแบบท่ีถูกต้องและ
สวยงาม 

สามารถเขียนได้ถูกต้อง
และมีข้อบกพร่องเพียง
เล็กน้อย 

สามารถเขียนได้ และมี
ข้อบกพร่องเป็น
บางส่วน 

สามารถเขียนได้ แต่
ขาดรูปแบบและความ
สวยงาม 

คะแนนตดัสนิระดับคุณภาพ 

คะแนน คุณภาพ 
๑๐ - ๑๒ 
๗ – ๙  
๔ – ๖ 
๑ – ๓  

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ควรปรับปรุง 
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แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ใฝ่เรียนรู้) 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด                    
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

ที ่ ช่ือ – สกุล 

รายการประเมิน 
แสวงหาข้อมูลจากแหล่ง

เรียนรูต้่าง ๆ  
มีการจดบันทึกความรู้

อย่างเป็นระบบ 
สรุปความรูไ้ด้อย่างมี

เหตุผล 
๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
 

 
 
 
 
 

ลงชื่อ ...................................................... ผู้ประเมิน 
                (....................................................) 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๓ คะแนน เท่ากับ ดี 

๒ คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๑ คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

10-12 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

7-9 คะแนน เท่ากับ ดี 

4-6  คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
1-3   คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่  ๑     ช่ือหน่วย การคดิแยกแยะระหว่างผลประโยชนส์่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่   ๔     เรื่อง  การแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต(สังคม)  เวลา   ๓   ชั่วโมง 
 

1. ผลการเรียนรู้  
๑.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชนส์่วนรวม 
๑.2 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
๒.๑ นักเรียนสามารถบอกความหมายของค าว่า จริยธรรม  และ การทุจริต ได้ 
๒.๒  นักเรียนสามารถอธิบายถึงความแตกต่างของค าว่า  จริยธรรมและการทุจริตในสังคมได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 

 ๑) ความหมายและความแตกต่าง ของจริยธรรมและการทุจริตในสังคม 
 ๒) การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
๓) ผลประโยชน์ทับซ้อน 

๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 ๑) ความสามารถในการสื่อสาร  
     (อ่าน ฟัง พูด เขียน) 
 ๒) ความสามารถในการคิด 
     (วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป)  

๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
1) มุ่งมั่นในการท างาน 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  

ชั่วโมงที่ ๑ 
๑. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเก่ียวกับ ค าว่า จริยธรรม โดยใช้ค าถาม ดังนี้ 
  1) นักเรียนคิดว่า ค าว่า จริยธรรมหมายถึงอะไร 

  2) จริยธรรมเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร 

๒. ให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิดว่าในการด าเนินชีวิตประจ าวันของนักเรียนนั้น  จริยธรรมอะไรที่
เกี่ยวข้องบ้าง  จริยธรรมมีความส าคัญต่อชีวิตเราอย่างไร  โดยครูผู้สอนอธิบายความหมายของ จริยธรรม 
เพ่ิมเติม 

3. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มละประมาณ ๔-๕ คน แล้วให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นใน 
หัวข้อ “ถ้าในสังคมปัจจุบันคนขาดจริยธรรมจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง” 

๔. ตัวแทนนักเรียนออกมาน าเสนอผลการระดมความคิดหน้าชั้นเรียน  โดยครูผู้สอนเป็นผู้สรุปอธิบาย
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับความหมายของจริยธรรม ดังนี้ “จริยธรรม คือ ส านึกหรือพฤติกรรมที่ดีงามเพ่ือประโยชน์
สุขของตนเองและสังคม 

ชั่วโมงที่ ๒ 
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1. นักเรียนดูคลิปวีดีโอ เกี่ยวกับการทุจริต “ปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่นไม่ใช่เรื่องไกลตัว”  ของ
ส านักงาน ปปช.  จากนั้นให้นักเรียนท าใบกิจกรรมกลุ่ม  โดยตอบค าถาม ดังนี้ 

1) การคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ เกิดจากใคร 
2) การทุจริตในเรื่องมีอะไรบ้าง 
3) ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างไร 
4) ผลกระทบของการคอร์รัปชั่นที่มีต่อประเทศมีอะไรบ้าง 

2. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความหมายและการกระท า ของค าว่า ทุจริต 
3. นักเรียนดูคลิปวีดีโอ เรื่อง Paoboonjin (รับทรัพย์สิน+เป็นคู่สัญญา)ของส านักงาน ปปช.  เพ่ิมเติม 

โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ซักถามความเข้าใจและให้ความรู้เพ่ิมเติม 
ชั่วโมงที่ ๓ 
1. นักเรียนจับคู่กันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ จริยธรรม และ การทุจริต  แล้วท าใบงาน เรื่อง  

พฤติกรรมที่เป็นจริยธรรม และ การทุจริต หมายถึง การคดโกง ไม่ซ่ือสัตย์ ไม่กระท าที่ผิดกฎหมาย เพ่ือเกิด
ความได้ เปรียบในการแข่งขัน 

2. นักเรียนน าเสนอใบงาน เรื่องพฤติกรรมที่เป็นจริยธรรม และการทุจริตว่ามีพฤติกรรมใดบ้าง 
3. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น ๔ กลุ่ม กลุ่มที่ ๑-๒ ให้ไปหาข่าวเกี่ยวกับการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม กลุ่มที่  ๓-๔ ให้ไปหาข่าวความขัดแย้งระหว่างผลทับซ้อน พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ข่าวว่า เกิดจากเหตุใด ผลที่เกิดจากการกระท าจากข่าวเป็นอย่างไร และเกิดผลเสียต่อส่วนรวม
อย่างไร  

4. น าผลงานไปจัดบอร์ดหน้าโรงเรียน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนชั้นอื่นๆ 
๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

 ๑) ใบความรู้เรื่อง จริยธรรมและทุจริต 
 ๒) วีดีทัศน์  เกี่ยวกับการทุจริต “ปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่นไม่ใช่เรื่องไกลตัว”   
 ๓) ใบกิจกรรมกลุ่ม 
 ๔)  วีดีทัศน์ เรื่อง Paoboonjin (รับทรัพย์สิน+เป็นคู่สัญญา) 
 ๕) ใบงาน เรื่อง พฤติกรรมที่เป็นจริยธรรมและการทุจริต 
 6) ข่าวการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 7) บอร์ด 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วิธีการประเมิน 
 1) ตรวจใบกิจกรรมกลุ่ม 
 2) ตรวจใบงาน 
 
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 3) แบบประเมินใบกิจกรรมกลุ่ม 
 4) แบบประเมินใบงาน 
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน  
 1) นักเรียนผ่านเกณฑ์ระดับดี ขึ้นไป 
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6. บันทึกหลังเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
               (.................................................) 
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7. ภาคผนวก 
 

ใบความรู้เรื่อง จริยธรรม และ การทุจริต 
ความหมายของจริยธรรม 

จริยธรรม คือ ความส านึก หรือความประพฤติท่ีดีงามเพ่ือประโยชน์สุขของตนเองและสังคม 
ค าว่า "จริยธรรม" แยกออกเป็น จริย + ธรรม ซึ่งค าว่า จริย หมายถึง ความประพฤติหรือกิริยาที่ควรประพฤติ 
ส่วนค าว่า ธรรม มีความหมายหลายประการ เช่น คุณความดี , หลักค าสอนของศาสนา, หลักปฏิบัติ เมื่อน าค า
ทั้งสองมารวมกันเป็น "จริยธรรม" จึงมีความหมายตามตัวอักษรว่า "หลักแห่งความประพฤติ" หรือ "แนวทาง
ของการประพฤติ" 
จริยธรรม เป็นสิ่งที่ควรประพฤติ มีที่มาจากบทบัญญัติหรือค าสั่งสอนของศาสนา หรือใครก็ได้ที่เป็นผู้มี
จริยธรรม และได้รับความเคารพนับถือมาแล้ว 
ลักษณะของผู้มีจริยธรรม ผู้มีจริยธรรมจะเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะดังนี้ 

๑. เป็นผู้ที่มีความเพียรความพยายามประกอบความดี ละอายต่อการปฏิบัติชั่ว 
๒. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม และมีเมตตากรุณา 
๓. เป็นผู้มีสติปัญญา รู้สึกตัวอยู่เสมอ ไม่ประมาท 
๔. เป็นผู้ใฝ่หาความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ เพื่อความม่ันคง 
๕. เป็นผู้ที่รัฐสามารถอาศัยเป็นแกนหรือฐานให้กับสังคม ส าหรับการพัฒนาใด ๆ ได้ 

ควรให้มีการสร้างบรรยากาศหรือสภาวะแวดล้อมในการท างานให้ดีด้วย ดังเช่นไม่ให้คนมีงานท ามากเกินไป 
หรือน้อยเกินไป การพิจารณาความดีความชอบให้มีความยุติธรรม และส่งเสริมด้วยมนุษยสัมพันธ์ภายใน
องค์การด้วย ซึ่งบรรยากาศท่ีดีจะช่วยการพัฒนาจิตใจ ในด้านสถาบันการศึกษาก็ควรได้มีการบรรจุหลัก
คุณธรรมไว้ในหลักสูตร เพ่ือเป็นการพัฒนาและให้การศึกษากับคนทั้งชาติ เพ่ือการพัฒนาจิตใจของคนในชาติ
ให้มีคุณภาพ 

ทุจริต คืออะไร 
 ค าว่าทุจริต มีการให้ความหมายได้มากมาย หลากหลาย ขึ้นอยู่กับว่าจะมีการให้ความหมายดังกล่าวไว้
ว่าอย่างไร โดยที่ค าว่าทุจริตนั้น จะมีการให้ความหมายโดยหน่วยงานของรัฐ หรือการให้ความหมายโดยกฎหมาย
ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการให้ความหมายจากแหล่งใด เนื้อหาส าคัญของค าว่าทุจริตก็ยังคงมีความหมายที่สอดคล้องกันอยู่ 
นั่นคือ การทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี มีการแสวหาหรือเอาผลประโยชน์ของส่วนรวม มาเป็นของส่วนตัว ทั้งๆ ที่ตนเอง
ไม่ได้มีสิทธิในสิ่งๆ นั้น การยึดถือ เอามาดังกล่าวจึงถือเป็นสิ่งที่ผิด ทั้งในแง่ของกฎหมายและศีลธรรม 

ดังนั้น การทุจริตคือ การคดโกง ไม่ซื่อสัตย์สุจริต การกระท าที่ผิดกฎหมาย เพ่ือให้เกิดความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน การใช้อ านาจหน้าที่ในทางที่ผิดเพ่ือแสวงหาประโยชน์หรือให้ได้รับสิ่งตอบแทน การให้หรือการ
รับสินบน การก าหนดนโยบายที่เอื้อประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้องรวมถึงการทุจริตเชิงนโยบาย 
รูปแบบการทุจริต 

รูปแบบการทุจริตที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งได้ ๓ ลักษณะ คือ แบ่งตามผู้ที่เกี่ยวข้อง แบ่งตามกระบวนการ 
ที่ใช้ และแบ่งตามลักษณะรูปธรรม ดังนี้คือ 
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 ๑) แบ่งตามผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นรูปแบบการทุจริตในเรื่องของอ านาจและความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์
ระหว่างผู้ที่ให้การอุปถัมภ์ (ผู้ให้การช่วยเหลือ) กับผู้ถูกอุปถัมภ์ (ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ) โดยในกระบวนการ
การทุจริตจะมี ๒ ประเภทคือ  

(๑) การทุจริตโดยข้าราชการ หมายถึงการกระท าที่มีการใช้หน่วยงานราชการเพื่อมุ่งแสวงหา
ผลประโยชน์จากการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นๆ มากกว่าประโยชน์ส่วนรวมของสังคมหรือประเทศ โดย
ลักษณะของการทุจริตโดยข้าราชการสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทย่อย ดังนี้ 

ก) การคอร์รัปชันตามน้ า (corruption without theft) จะปรากฏขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต้องการสินบนโดยให้มีการจ่ายตามช่องทางปกติของทางราชการ แต่ให้เพ่ิมสินบนรวมเข้าไว้กับการจ่ายค่าบริการ
ของหน่วยงานนั้นๆ โดยที่เงินค่าบริการปกติที่หน่วยงานนั้นจะต้องได้รับก็ยังคงได้รับต่อไป เช่น การจ่ายเงิน
พิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ในการออกเอกสารต่างๆ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติที่ต้องจ่ายอยู่แล้ว เป็นต้น 

ข) การคอร์รัปชันทวนน้ า (corruption with theft) เป็นการคอร์รัปชันในลักษณะที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐจะเรียกร้องเงินจากผู้ขอรับบริการโดยตรง โดยที่หน่วยงานนั้นไม่ได้มีการเรียกเก็บเงินค่าบริการแต่อย่างใด
เช่น ในการออกเอกสารของหน่วยงานราชการไม่ได้มีการก าหนดให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ แต่กรณี
นี้มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ที่มาใช้บริการของหน่วยงานของรัฐ 

(๒) การทุจริตโดยนักการเมือง (political corruption) เป็นการใช้หน่วยงานของทางราชการ
โดยบรรดานักการเมืองเพ่ือมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ในทางการเงินมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมของสังคมหรือ
ประเทศเช่นเดียวกัน โดยรูปแบบหรือวิธีการทั่วไปจะมีลักษณะเช่นเดียวกับการทุจริตโดยข้าราชการ แต่จะเป็น
ในระดับที่สูงกว่า เช่น การทุจริตในการประมูลโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ และมีการเรียกรับ หรือยอมจะรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ต่างๆ จากภาคเอกชน เป็นต้น 

 ๒) แบ่งตามกระบวนการที่ใช้มี ๒ ประเภทคือ (๑) เกิดจากการใช้อ านาจในการก าหนด กฎ กติกา
พ้ืนฐาน เช่น การออกกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ เพ่ืออ านวยประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจของตนหรือพวกพ้อง 
และ (๒) เกิดจากการใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์จากกฎ และระเบียบที่ด ารงอยู่ ซึ่งมักเกิดจาก
ความไม่ชัดเจนของกฎและระเบียบเหล่านั้นที่ท าให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ความคิดเห็นของตนได้ และการใช้ 
ความคิดเห็นนั้นอาจไม่ถูกต้องหากมีการใช้ไปในทางที่ผิดหรือไม่ยุติธรรมได้ 

 ๓) แบ่งตามลักษณะรูปธรรม มีทั้งหมด ๔ รูปแบบคือ  
(๑) คอร์รัปชันจากการจัดซื้อจัดหา (Procurement Corruption) เช่น การจัดซื้อสิ่งของใน

หน่วยงาน โดยมีการคิดราคาเพ่ิมหรือลดคุณสมบัติแต่ก าหนดราคาซื้อไว้เท่าเดิม  
(๒) คอร์รัปชันจากการให้สัมปทานและสิทธิพิเศษ (Concessionaire Corruption) เช่น การ

ให้เอกชนรายใดรายหนึ่งเข้ามามีสิทธิในการจัดท าสัมปทานเป็นกรณีพิเศษต่างกับเอกชนรายอ่ืน 
(๓) คอร์รัปชันจากการขายสาธารณสมบัติ (Privatization Corruption) เช่น การขายกิจการ

ของรัฐวิสาหกิจ หรือการยกเอาที่ดิน ทรัพย์สินไปเป็นสิทธิการครอบครองของต่างชาติ เป็นต้น 
(๔) คอร์รัปชันจากการก ากับดูแล (Regulatory Corruption) เช่น การก ากับดูแลในหน่วยงาน

แล้วท าการทุจริตต่าง เป็นต้น 
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ใบกิจกรรมกลุ่ม 

เรื่อง  “ปัญหาการทุจรติ คอร์รัปชันไม่ใชเ่รื่องไกลตัว”   

 

ค าช้ีแจง    ให้แต่ละกลุ่มศึกษา คลิปวีดีโอ  เรื่อง  “ปัญหาการทุจริต คอร์รัปชันไม่ใช่
เรื่องไกลตัว”   จากนั้นตอบค าถามตอ่ไปน้ี 

๑.  การคอร์รัปช่ันขนาดใหญ่ เกิดจากใคร 
 ๒.  การทุจริตในเรื่องมีอะไรบ้าง 
 ๓.  ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างไร 
 ๔. ผลกระทบของการคอร์รัปชันที่มีต่อประเทศมีอะไรบ้าง 
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ชื่อ ..................................................................................... ชั้น ................... เลขท่ี .............. 
 

ใบงาน 

เรื่อง  พฤติกรรมที่เป็นจริยธรรม และ การทุจริต 

ค าชี้แจง     ให้นักเรียนเขียนพฤติกรรมที่เป็นจริยธรรม  และพฤติกรรมการทุจริต  มาอย่างละ ๕ ข้อ 

 

พฤติกรรมที่เป็นจริยธรรม พฤติกรรมการทุจริต 

๑.  
 
 

๑.  
 
 

๒. 
 
 

๒. 
 
 

๓. 
 
 

๓. 
 
 

๔. 
 
 

๔. 
 
 

๕. 
 
 

๕. 
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แบบประเมินการให้คะแนน 

ใบงาน 

 

ที ่ ช่ือ – สกุล 
รายการประเมิน รวม 

๒๐ 
คะแนน 

มีความ 
ถูกต้อง 

การใช้ภาษา การล าดับ
เนื้อหา 

ความเรยีบร้อย การคิด
วิเคราะห ์

  ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๓ คะแนน เท่ากับ ดี 

๒ คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๑ คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

๑๖-๒๐ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๑๑-๑๕ คะแนน เท่ากับ ดี 

๕-๑๐  คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๐-๕   คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
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แบบประเมินการให้คะแนน 

ใบกิจกรรมกลุ่ม 

ค าชี้แจง    ให้ครูผู้สอนท าเครื่องหมาย ( / )  ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 

 

กลุ่มที ่
สรุปความรูไ้ด้ถูกต้อง  

ครบตรงประเด็น 

การเช่ือมโยงความรู้ได้
ถูกต้องตามล าดับขั้น

ความสัมพันธ์ 

มีความคิดสร้างสรรค์ใน
การเขียน 

 
รวม 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑  
              
              
              
              
              
              

 
        (ลงชื่อ)...................................ผู้ประเมิน 

(…………………………………………………) 
                                                                        ............../................./................. 

เกณฑ์การประเมนิระดบัคณุภาพ 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๔ (ดีมาก) ๓ (ดี) ๒ (พอใช้) ๑ (ปรับปรุง) 
๑. สรุปความรู้ได้ถูกต้อง 
ครบตรงประเด็น 

สามารถสรุปความรู้ได้
ครบและตรงประเด็น
และถูกต้องทุกหัวข้อ 

สามารถสรุปความรู้ได้
ครบ  ตรงประเด็นและ
มีความถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ 

สรุปความรู้ไม่ครบทุก
ประเด็น 

สรุปความรู้ไม่ถูกต้อง 

๒. การเชื่อมโยงความรู้
ได้ถูกต้องตามล าดับขั้น
ความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยงความรู้
ได้ถูกต้องตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ และล าดับ
ความ สัมพันธ์ได้
ค่อนข้างครบ 

สามารถเชื่อมโยงความรู้
และล าดับความสัมพันธ์
ได้บ้าง 

สามารถเชื่อมโยงความรู้
ได้ แต่ไม่เป็นไป
ตามล าดับความสัมพันธ์ 

๓. มีความคิดสร้างสรรค์
ในการเขียน 

สามารถเขียนได้ใน
รูปแบบท่ีถูกต้องและ
สวยงาม 

สามารถเขียนได้ถูกต้อง
และมีข้อบกพร่องเพียง
เล็กน้อย 

สามารถเขียนได้ และมี
ข้อบกพร่องเป็น
บางส่วน 

สามารถเขียนได้ แต่
ขาดรูปแบบและความ
สวยงาม 

คะแนนตดัสนิระดับคุณภาพ 

คะแนน คุณภาพ 
๑๐ - ๑๒ 
๗ – ๙  
๔ – ๖ 
๑ – ๓  

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ควรปรับปรุง 
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แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ใฝ่เรียนรู้) 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด                    
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

ที ่ ช่ือ – สกุล 

รายการประเมิน 
แสวงหาข้อมูลจากแหล่ง

เรียนรูต้่าง ๆ  
มีการจดบันทึกความรู้

อย่างเป็นระบบ 
สรุปความรูไ้ด้อย่างมี

เหตุผล 
๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
 

 
 
 
 
 

ลงชื่อ ...................................................... ผู้ประเมิน 
                (....................................................) 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๓ คะแนน เท่ากับ ดี 

๒ คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๑ คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

10-12 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

7-9 คะแนน เท่ากับ ดี 

4-6  คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
1-3   คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
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หน่วยที่   ๒        
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่   ๒       ชื่อหน่วย    ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   ๑     เรื่อง    การท าการบ้าน หรือ ชิ้นงาน เวลา   ๒   ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
1.2 ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 

2 จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 
๒.๑ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม (การบ้านหรือชิ้นงาน) 

3 สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 

 1) ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต(การท าการบ้าน) 
๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

 ๑) ความสามารถในการสื่อสาร  
     1.1 ฟัง พูด เขียน 

 ๒) ความสามารถในการคิด 
    2.1  วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป 

 ๓)  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 

1) ซื่อสัตย์สุจริต 
4 กิจกรรมการเรียนรู้  

๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  
ชั่วโมงที่ ๑ 
๑) นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนความรู้เดิม ค าว่า การละอาย และการทุจริต โดย ถามค าถาม  เช่น   
ทุจริต  หมายถึงอะไร 

1. การกระท าใดบ้างท่ีเรียกว่าทุจริต 
2. จงยกตัวอย่างที่เป็นการทุจริต  ทั้งที่เป็นเหตุการณ์ใกล้ตัว และ การทุจริตที่พบในสังคมปัจจุบัน 
3. ความละอาย คือ อะไร 
4 การกระท าอย่างไรที่เรียกว่า การละอาย 

๒) นักเรียนดูคลิปวีดีโอ สื่อที่ใช้ประกอบชุดวิชาความไม่ทนและความละอายต่อการทุจริต ของ สนง. 
ปปช.  โดยครูผู้สอนก าหนดประเด็น เรื่อง ความละอาย  แล้วแบ่งกลุ่มให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นให้
มากที่สุดภายในเวลา ๕ นาที ในหัวข้อ ในชีวิตประจ าวันของนักเรียนมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่ต้องละอายแก่ใจใน
การท าลงในใบงานที่ ๑ 

๓. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอความคิดเห็น พร้อมกับเปิดโอกาสให้เพ่ือน ๆ มีการ
พิจารณาแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล   
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ชั่วโมงที่ ๒ 
๔. ครูยกประเด็นหรือเหตุการณ์ท่ีใกล้ตัวนักเรียนเกี่ยวกับการละอาย   เช่น  การไม่ท าการบ้าน การ

ไม่ท าชิ้นงาน  ฯลฯ   
๕. นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลเสียของประเด็นที่เลือกมา  แล้วช่วยกันระดมสมองคิดแนวทางแก้ไข

ปัญหาพฤติกรรมดังกล่าวลงในใบงานที่ ๒ 
๖. นักเรียนและครูผู้สอนร่วมกันสรุปบทเรียนเรื่องการละอายและการไม่ทนต่อการทุจริต 

๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
๑) คลิปวีดีโอ สื่อที่ใช้ประกอบชุดวิชาความไม่ทนและความละอายต่อการทุจริต ของ ปปช.  
๒) ใบงาน 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วิธีการประเมิน 

 1) การน าเสนอผลงาน 
 2) ตรวจใบงาน 

5.2  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1) แบบประเมินผลงาน 

  2) แบบประเมินใบงาน 
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 

1) นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป 
6. บันทึกหลังการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

       (.................................................) 
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7. ภาคผนวก 
 

ใบความรู้ส าหรับครูผู้สอนเรื่อง ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
 

ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เป็นการปรับเปลี่ยนสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝัง
ความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ ผ่านทางสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท า
หน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ เกิดพฤติกรรมที่ละอายต่อการกระท าความผิด 
การไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  

 ๑.๒.๑ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต คืออะไร 
 ค าว่า “ความละอาย” และ “ความไม่ทน” ได้มีการให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
 พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของค าว่าละอาย หมายถึง การรู้สึกอายที่จะท าในสิ่งที่ 
ไม่ถูก ไม่ควร เช่น ละอายที่จะท าผิด ละอายใจ 

 ความละอาย เป็นความละอายและความเกรงกลัวต่อสิ่งที่ไม่ดี ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม เพราะเห็นถึงโทษ
หรือผลกระทบที่จะได้รับจากการกระท านั้น จึงไม่กล้าที่จะกระท า ท าให้ตนเองไม่หลงท าในสิ่งที่ผิด นั่นคือ  
มีความละอายใจ ละอายต่อการท าผิด  

 พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของค าว่า ทน หมายถึง การอดกลั้นได้ ทานอยู่ได้ เช่น 
ทนด่า ทนทุกข์ ทนหนาว ไม่แตกหักหรือบุบสลายง่าย 

 ความอดทน คือ การรู้จักรอคอยและคาดหวัง เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมั่นคง แน่วแน่ต่อสิ่งที่รอคอย 
หรือสิ่งที่จูงใจให้กระท าในสิ่งที่ไม่ดี 

ไม่ทน หมายถึง ไม่อดกลั้น ไม่อดทน ไม่ยอม  

 ดังนั้น ความไม่ทน หมายถึง การแสดงออกต่อการกระท าที่เกิดขึ้นกับตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือ
สังคม ในลักษณะที่ไม่ยินยอม ไม่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น ความไม่ทนสามารถแสดงออกได้หลายลักษณะ ทั้งใน
รูปแบบของกริยาท่าทางหรือค าพูด 

 ความไม่ทนต่อการทุจริตหรือการกระท าที่ไม่ถูกต้อง ต้องมีการแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น 
เช่น การแซงคิวเพ่ือซื้อของ การแซงคิวเป็นการกระท าที่ไม่ถูกต้อง ผู้ถูกแซงคิวจึงต้องแสดงออกให้ผู้ที่แซงคิว
รับรู้ว่าตนเองไม่พอใจ โดยแสดงกิริยาหรือบอกกล่าวให้ทราบ เพ่ือให้ผู้ที่แซงคิวยอมที่จะต่อท้ายแถว กรณีนี้
แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ถูกแซงคิว ไม่ทนต่อการกระท าที่ไม่ถูกต้อง และหากผู้ที่แซงคิวไปต่อแถวก็จะแสดงให้เห็นว่า
บุคคลนั้นมีความละอายต่อการกระท าที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น 

ความไม่ทนต่อการทุจริต บุคคลจะมีความไม่ทนต่อการทุจริตมาก – น้อย เพียงใด ขึ้นอยู่กับจิตส านึก 
ของแต่ละบุคคลและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ แล้วมีพฤติกรรมที่แสดงออกมา ซึ่งการแสดงกริยา
หรือการกระท าจะมีหลายระดับ เช่น การว่ากล่าวตักเตือน การประกาศให้สาธารณชนรับรู้ การแจ้งเบาะแส 
การร้องทุกข์กล่าวโทษ การชุมนุมประท้วงซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่รุนแรงที่สุด เนื่องจากมีการรวมตัว ของคน
จ านวนมาก และสร้างความเสียหายอย่างมากเช่นกัน 
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 ความไม่ทนของบุคคลต่อสิ่งต่างๆ รอบตัวที่ส่งผลในทางไม่ดีต่อตนเองโดยตรง สามารถพบเห็นได้ง่าย 
ซึ่งปกติแล้วทุกคนมักจะไม่ทนต่อสภาวะ สภาพแวดล้อมที่ไม่ดีและส่งผลกระทบต่อตนเองแล้ว มักจะแสดง
ปฏิกิริยาออกมา แต่การที่บุคคลจะไม่ทนต่อการทุจริตและแสดงปฏิกิริยาออกมานั้นอาจเป็นเรื่องยาก เนื่องจาก
ปัจจุบันสังคมไทยมีแนวโน้มยอมรับการทุจริต เพ่ือให้ตนเองได้รับประโยชน์หรือให้งานสามารถด าเนินต่อไปสู่
ความส าเร็จ ซึ่งการยอมรับการทุจริตในสังคมไม่เว้นแม่แต่เด็กและเยาวชน และมองว่าการทุจริตเป็นเรื่องไกล
ตัวและไม่มีผลกระทบกับตนเองโดยตรง 

 ๑.๒.๒ ลักษณะของความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

 ลักษณะของความละอายสามารถแบ่งได้ ๒ ระดับ คือ ความละอายระดับต้น หมายถึง ความละอาย 
ไม่กล้าที่จะท าในสิ่งที่ผิด เนื่องจากกลัวว่าเมื่อตนเองได้ท าลงไปแล้วจะมีคนรับรู้ หากถูกจับได้จะได้รับการลงโทษ 
หรือได้รับความเดือดร้อนจากสิ่งที่ตนเองได้ท าลงไป จึงไม่กล้าที่จะกระท าผิด และในระดับที่สองเป็นระดับที่สูง 
คือ แม้ว่าจะไม่มีใครรับรู้หรือเห็นในสิ่งที่ตนเองได้ท าลงไป ก็ไม่กล้าที่จะท าผิด เพราะนอกจากตนเองจะได้รับ
ผลกระทบแล้ว ครอบครัว สังคมก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วย ทั้งชื่อเสียงของตนเองและครอบครัวก็จะเสื่อมเสีย 
บางครั้งการทุจริตบางเรื่องเป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่น การลอกข้อสอบอาจจะไม่มีใครใส่ใจหรือสังเกตเห็นแต่หากเป็น
ความละอายขั้นสูงแล้วบุคคลนั้นก็จะไม่กล้าท า  
 ตัวอย่างความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

 การทุจริตมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ท าให้เกิดความเสียหายอย่างมากในด้านต่างๆ หากน าเอา
เงินที่ทุจริตไปมาพัฒนาในส่วนอ่ืน ความเจริญหรือการได้รับโอกาสของผู้ที่ด้อยโอกาสก็จะมีมากขึ้น ความเหลื่อม
ล้ าทางด้านโอกาส ทางด้านสังคม ทางด้านการศึกษา ฯลฯ ของประชาชนในประเทศก็จะลดน้อยลง ดังที่เห็นใน
ปัจจุบันว่าความเจริญต่างๆ มักอยู่กับคนในเมืองมากกว่าชนบท ทั้งๆ ที่คนชนบทก็คือประชาชนส่วนหนึ่งของ
ประเทศ แต่เพราะอะไรท าไมประชาชนเหล่านั้นถึงไม่ได้รับโอกาสให้ทัดเทียมหรือใกล้เคียงกับคนในเมือง 
ปัจจัยหนึ่งคือการทุจริต สาเหตุการเกิดทุจริตมีหลายประการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ท าอย่างไรถึงท าให้มี
การทุจริตได้มาก อย่างหนึ่งคือการลงทุน เมื่อมีการลงทุนก็ย่อมมีงบประมาณ เมื่อมีงบประมาณก็เป็นสาเหตุให้
บุคคลที่คิดจะทุจริตสามารถหาช่องทางดังกล่าวในทางทุจริตได้ แม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายหลายฉบับเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต แต่นั่นก็คือตัวหนังสือที่ได้เขียนเอาไว้ แต่การบังคับใช้ยังไม่จริงจัง
เท่าที่ควร และยิ่งไปกว่านั้น หากประชาชนเห็นว่าเรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับตนเองก็มักจะไปอยากเข้าไป
เกี่ยวข้อง เนื่องจากตนเองก็ไม่ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้น แต่การคิดดังกล่าวเป็นสิ่งที่ผิด เนื่องจากว่าตนเองอาจจะ
ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงต่อการที่มีคนทุจริต แต่โดยอ้อมแล้วถือว่าใช่ เช่น เมื่อมีการทุจริตมาก งบประมาณของ
ประเทศที่จะใช้พัฒนาหรือลงทุนก็น้อย อาจส่งผลให้ประเทศไม่สามารถจ้างแรงงานหรือลงทุนได้  
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ใบงานที่ ๑ 
 เรื่อง  ความละอายต่อการทุจริต 

 
ชื่อกลุ่ม........................................................... 

สมาชิกในกลุ่ม
 ............................................................................................................................. ...................................
 ......................................................................................................................................... ....................... 
 .......................................................................................................... ...................................................... 
 ............................................................................................................................. ................................... 
 ................................................................................................................................................................  
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความละอายใจต่อการทุจริตที่
เกิดข้ึน   
             ในชีวิตประจ าวันของนักเรียน หรือ ที่เกิดใกล้ตัวนักเรียนมาให้มากท่ีสุดภายในเวลา ๕ นาที 
 

เหตุการณ์ที ่ เหตุการณ์/สถานการณ์ 
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ใบงานที่ ๒ 

 เรื่อง  ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต (การท าการบ้าน/ชิ้นงาน) 

 

ชื่อกลุ่ม........................................................... 

สมาชิกในกลุ่ม
 ............................................................................................................................. ...................................
 ......................................................................................................................................... ....................... 

 .......................................................................................................... ...................................................... 
 ............................................................................................................................. ................................... 
 ................................................................................................................................................................   
ค าชี้แจง ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความละอายใจ แล้วช่วยกัน
วิเคราะห์ถึงผลเสียและแนวทางแก้ไขปัญหา 

เหตุการณ์/สถานการณ์ ผลเสีย/ผลกระทบที่ได้รับ แนวทางแก้ไข 
การไม่ท าการบ้าน/ชิ้นงาน   
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แบบประเมินการให้คะแนน ใบงาน  (กลุ่ม) 

ค าชี้แจง    ให้ครูผู้สอนท าเครื่องหมาย ( / )  ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 

 

กลุ่มท่ี 
สรุปความรู้ได้ถูกต้อง   

ครบตรงประเด็น 
การเชื่อมโยงความรู้ได้ถูกต้อง
ตามล าดับขั้นความสัมพันธ์ 

มีความคิดสร้างสรรค์ 
ในการเขียน 

 
รวม 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑  
              
              
              
              
              
              
              
              

 
        (ลงชื่อ)...................................ผู้ประเมิน 

(…………………………………………………) 
                                                                           ............../................./................ 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๓ (ดี) ๒ (พอใช้) ๑ (ปรับปรุง) 
๑. ความเหมาะสมของ
บทบาทการน าเสนอ 

แสดงบทบาทเหมาะสม  เสียง
ดังฟังชัด  ลีลาประกอบดีมาก 

แสดงบทบาทเหมาะสม  เสียง
ดังปานกลาง  ลีลาประกอบด ี

แสดงบทบาทเหมาะสม  
เสียงเบา  ลลีาประกอบ
ค่อนข้างน้อย 

๒. ความถูกต้องข้อมูล  
สาระ  ความรู ้

เนื้อหาสาระถูกต้องครบถ้วน เนื้อหาสาระถูกต้องเป็น
ส่วนมาก 

เนื้อหาสาระถูกต้องเป็นส่วน
น้อย 

๓. ส่วนประกอบอ่ืนๆ
และความคิดรเิริ่ม
สร้างสรรค ์

มีการน าอุปกรณ์ประกอบการ
น าเสนอ ดีมาก 

มีการน าอุปกรณ์ประกอบการ
น าเสนอ ด ี

มีการน าอุปกรณ์มาประกอบ 
การน าเสนอ ค่อนข้างน้อย 

 

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 

คะแนน คุณภาพ 
๗ – ๙  
๔ – ๖ 
๑ – ๓  

ด ี
พอใช้ 

ควรปรับปรุง 
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แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ซื่อสัตย์) 

ค าชี้แจง :   ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด   ลงในช่อง 

                ที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

ที ่ ช่ือ – สกุล 

รายการประเมิน 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ 
เป็นจริง 

ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง 
ละอาย และเกรงกลัวที่จะ

ท าความผิด ท าตาม
สัญญาที่ตนให้ไว้กับเพื่อน 

พ่อแม่หรือผู้ปกครอง 
และคร ู

ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความ
ซื่อตรง 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 

 

 

 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน  
  ............../.................../................ 
 
 
 
 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๓ คะแนน เท่ากับ ดี 

๒ คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๑ คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

10-12 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

7-9 คะแนน เท่ากับ ดี 

4-6  คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
1-3   คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่  ๒   ช่ือหน่วย ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๒    เรื่อง   การท าเวรหรือการท าความสะอาด  เวลา  ๒ ชัว่โมง 

 

1. ผลการเรียนรู้  
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
1.2ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 

2 จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 
๒.๑ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม 

3 สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 

 1) ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต(การท าเวร/การท าความสะอาด) 
๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

 ๑) ความสามารถในการสื่อสาร  
1.1  ฟัง พูด เขียน 

 ๒) ความสามารถในการคิด 
2.1  วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป 

 ๓) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 

1) มีจิตสาธารณะ 
4 กิจกรรมการเรียนรู้  

๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  
ชั่วโมงที่ ๑ 
๑. นักเรียนสังเกตภาพถ่ายบริเวณต่างๆ ในโรงเรียนของตนเอง  ทั้งท่ีสะอาด  จัดเก็บสิ่งของอย่างเป็น

ระเบียบ  และบริเวณที่สกปรกมีเศษขยะ  จัดเก็บสิ่งของไม่เป็นระเบียบ  และร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ 
ได้แก่ 

1) นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับบริเวณท่ีสะอาดและไม่สะอาด 
2) นักเรียนคิดว่าเพราะอะไรบางบริเวณจึงสะอาด แต่บางบริเวณไม่สะอาด 
3) นักเรียนคิดว่าจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาบริเวณที่ไม่สะอาดอย่างไร 

๒. นักเรียนดูคลิปวีดีโอ เรื่อง รู้จักหน้าที่ จากhttps://www.youtube.com/watch แล้วท าใบงานที่ 
1เรื่อง  ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต(การท าเวร/การท าความสะอาด) 

ชั่วโมงที่ ๒ 
๑. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๔-๕ คน  ร่วมกันคิดโครงการที่จะพัฒนาความสะอาดของโรงเรียน   
การปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน ตามความเหมาะสมของบริบทของโรงเรียน 
๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอโครงการของตน  หลังจากนั้น  แต่ละกลุ่มร่วมกันพิจารณา

โครงการที่น าเสนอของทุกกลุ่มแล้วโหวตเลือกกลุ่มท่ีดีที่สุด  มีความเหมาะสมมากท่ีสุด  เป็นโครงการของชั้น
เรียนที่นักเรียนทุกคนจะร่วมมือกันปฏิบัติโครงการดังกล่าว 
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๓. นักเรียนและครูผู้สอนร่วมกันสรุปบทเรียน  
๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

 ๑) คลิปวีดีโอ เรื่อง รู้จักหน้าที่ จาก https://www.youtube.com/watch?v=GATjrfppBBA 
๒) ใบงานที่ ๑ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต(การท าเวร/การท าความสะอาด) 
๓) ใบงานที่ ๒ โครงการ 

5 การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วิธีการประเมิน 

1)  การน าเสนอผลงาน 
2) ตรวจใบงาน 

5.2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  1)แบบประเมินผลงาน 

๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
1) นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป 

๖. บันทึกหลังการเรียนรู้ 
  ............................................................................................................................. ............................ 
...................................................................................................... ........................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
..................................................................................................................................... ......................................... 
......................................................................................... .....................................................................................  
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
            (.................................................) 
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7. ภาคผนวก 
 
 

ใบงานที่ ๑ 
 เรื่อง  ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต(การท าเวร/การท าความสะอาด) 

 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ เรื่อง รู้จักหน้าที่ แล้วเขียนประโยชน์ที่ได้รับ พร้อมแนวทางการน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

ประโยชน์/ข้อคิดที่ได้รับ การน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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ใบงานที่ ๒ 
โครงการ เรื่อง  ................................................................................ 

สมาชิกกลุ่ม 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๑.  ………………………………………………………………………………………………… 
 ๒.  ………………………………………………………………………………………………… 
 ๓.  ………………………………………………………………………………………………… 
๓.  เป้าหมาย   
 ๑.  .…………………………………………………………………………………………… 
 ๒.  .…………………………………………………………………………………………… 
๔.  วิธีด าเนินการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………๕.ระยะเวลาด าเนินการ(ระบุระยะเวลาเริ่มต้น – สิ้นสุดโครงการ) 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
…………๖.สถานที่ด าเนินการ 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
…………๗.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
…………๘.  งบประมาณที่ใช้ 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
…………๙.ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

๑. …………………………………………………………………………………………… 
๒. …………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ.................................................... 
     (.............................................................) 

              หัวหน้ากลุ่ม 
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แบบประเมินการให้คะแนน 

ใบงาน 

 

ที ่ ช่ือ – สกุล 
รายการประเมิน รวม 

๒๐ 
คะแนน 

มีความ 
ถูกต้อง 

การใช้ภาษา การล าดับ
เนื้อหา 

ความเรยีบร้อย การคิด
วิเคราะห ์

  ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๓ คะแนน เท่ากับ ดี 

๒ คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๑ คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

๑๖-๒๐ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๑๑-๑๕ คะแนน เท่ากับ ดี 

๕-๑๐  คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๐-๕   คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (มีจิตสาธารณะ) 

ค าชี้แจง :   ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด                        

                ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล 

รายการประเมิน 

รู้จักช่วยพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง และครู

ท างาน 

อาสาท างาน ช่วย
คิด ช่วยท า และ
แบ่งปันสิ่งของให้

ผู้อื่น 

รู้จักดูแล รักษา
ทรัพย์สมบตัิและ
สิ่งแวดล้อมของ

ห้องเรียน โรงเรียน 
ชุมชน 

เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์
ของโรงเรียน 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 

 

 

 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน  
          ............../.................../................ 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๓ คะแนน เท่ากับ ดี 

๒ คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๑ คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

13-16 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

9-12 คะแนน เท่ากับ ดี 

5-8  คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๐-4   คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่  ๒   ช่ือหน่วย  ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจรติ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่   ๓    เรื่อง   การสอบ    เวลา  ๑ ชัว่โมง 

 

1. ผลการเรียนรู้  
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
1.2 ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 
๒.๑ ปฏิบัติตนในการสอบได้อย่างถูกต้อง 

๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 

 1) ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต(การสอบ) 
๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

 ๑) ความสามารถในการสื่อสาร  
     1.1 ฟัง พูด เขียน 
 ๒) ความสามารถในการคิด 
    1.2 วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป 
 ๓)  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 
1) ซื่อสัตย์  สุจริต 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  

1) ครูผู้สอนถามนักเรียนว่า นักเรียนรู้จักการสอบประเภทใดบ้าง (การสอบเข้าศึกษาต่อ,การ 
สอบเพ่ือเข้าท างาน,การสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร, การสอบเข้ารับราชการ เป็นต้น) 
 ๒)  นักเรียนดูคลิปวีดีโอเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ จากhttps://www.youtube.com/watch? 
แล้วร่วมกันวิเคราะห์ ตามประเด็น ดังนี้ 

1.1 สาเหตุที่ท าให้เกิดการทุจริตการสอบ 
1.2 ปัญหาที่เกิดจากการทุจริตการสอบ 
1.3 วธิีการทุจริตการสอบ 
1.4 โทษของการทุจริตการสอบ   
1.5 ฯลฯ 

  ๓.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๔-๕ คน  โดยให้นักเรียนร่วมกันคิดหาวิธี หรือ มาตรการ
ป้องกันการทุจริตการสอบ  โดยเขียนเป็นแผนผังมโนทัศน์ แล้วน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
   

๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑) คลิปวีดีโอ เรื่อง การทุจริตการสอบ จากhttps://www.youtube.com/watch? 
 ๒) ใบงาน เรื่อง  ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต(การสอบ) 



- 58 - 
 

 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วิธีการประเมิน 
 1)  การน าเสนอผลงาน 
 2) ตรวจใบงาน 
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 1)แบบประเมินผลงาน  
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 

1) นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................  

 
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

          
               (.................................................) 
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7. ภาคผนวก 
 

ใบงาน เรื่อง ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต(การสอบ) 
สมาชิกกลุ่ม 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..…………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..…………………… 

 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์แนวทาง/วิธีป้องกันการทุจริตการสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

แนวทาง/วิธีป้องกันการทุจริตการสอบ 
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แบบประเมินการให้คะแนน 

ใบงาน 

 
 

ที ่ ช่ือ – สกุล 
รายการประเมิน รวม 

๒๐ 
คะแนน 

มีความ 
ถูกต้อง 

การใช้ภาษา การล าดับ
เนื้อหา 

ความเรยีบร้อย การคิด
วิเคราะห ์

  ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๓ คะแนน เท่ากับ ดี 

๒ คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๑ คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

๑๖-๒๐ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๑๑-๑๕ คะแนน เท่ากับ ดี 

๕-๑๐  คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๐-๕   คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 



- 61 - 
 

 

แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ซื่อสัตย์สุจริต) 

ค าชี้แจง :   ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด    ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

ที ่ ช่ือ – สกุล 

รายการประเมิน 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และ
เป็นจริง 

ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง 
ละอาย และเกรงกลัวที่จะ
ท าความผิด ท าตาม สัญญาที่ตนให้ไว้กับเพื่อน พ่อแม่หรือผู้ปกครอง และคร ู

ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความ
ซื่อตรง 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 

 

 

 

 

 

 ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน  
                                                                            ............../.................../................ 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๓ คะแนน เท่ากับ ดี 

๒ คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๑ คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

10-12 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

7-9 คะแนน เท่ากับ ดี 

4-6  คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๐-3   คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่  ๒   ชื่อหน่วย ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่   ๔  เรื่อง   กิจกรรมนักเรียน (โรงเรียน)   เวลา  ๒ ชัว่โมง 

 

1. ผลการเรียนรู้  
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
1.2 ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 
๒.๑ อธิบายความรับผิดชอบในการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 

3. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 

 1)ความรับผิดชอบในการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 
๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 ๑) ความสามารถในการสื่อสาร  
     1.1 ฟัง พูด เขียน 
 ๒) ความสามารถในการคิด 
     2.1 วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป 
 ๓)  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 

1) มีวินัย รับผิดชอบ 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้  

๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  
ชั่วโมงที่ ๑ 
1) ครเูกริ่นน าโดยใช้ค าถามกับนักเรียน เช่น  ในโรงเรียนมีการท ากิจกรรมอะไรบ้าง  โดยให้นักเรียน
แต ่
ละคนช่วยกันตอบ  เช่น  กิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมกีฬาสี  เป็นต้น  
2) ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมที่นักเรียนตอบมาว่าแต่ละกิจกรรมที่โรงเรียนจัดล้วนมี
ความส าคัญ   
เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนานักเรียนในด้านต่างๆ  ดังนั้น  นักเรียนทุกคนควรเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง 
3) ครูผู้สอนตั้งประเด็นค าถาม  ถามนักเรียนว่า  หากนักเรียนคนใดไม่เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน   
นักเรียนจะได้รับผลกระทบหรือผลเสียอย่างไรบ้าง  และนักเรียนมีวิธีแก้ไขปัญหาการไม่เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างไรบ้าง 
4) ครูผู้สอนสุ่มนักเรียนออกมา ๓-๔ คนออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน  โดยครูผู้สอนอธิบายเพิ่มเติม 
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ชั่วโมงที่ ๒ 
1) ครูน ารูปกิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียนมาให้นักเรียนดูและอธิบายเพิ่มเติมว่า กิจกรรมต่างๆจะส าเร็จ
ได้ 
จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือจากนักเรียน  เพราะหาก
โรงเรียนจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นแต่นักเรียนไม่เข้าร่วม  หรือไม่ให้ความร่วมมือ  กิจกรรมนั้น ๆก็ไม่ประสบ
ความส าเร็จ 
2) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม ให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ  โดยกลุ่มที่ ๑  แสดงใน
หัวข้อ  ความ 
รับผิดชอบในการท ากิจกรรม  ส่วนกลุ่มที่ ๒  หัวข้อ การขาดการรับผิดชอบในการท ากิจกรรม 
3)  นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติกลุ่มละไม่เกิน ๑๕ นาที เสร็จแล้วช่วยกันวิเคราะห์  แสดงความ
คิดเห็น  แสดงความรู้สึกเกี่ยวกับเหตุการณ์สมมุติ ทั้ง ๒ เหตุการณ์  แล้วท าใบงาน 

๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑) รูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน 
 ๒)  ใบงานที่ ๑ และ ๒  

4. การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วิธีการประเมิน 
 1) ตรวจใบงาน 
 2) การแสดงบทบาทสมมติ 
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

  1) แบบประเมินใบงาน  
  2) แบบประเมินบทบาทสมมติ 

๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
1) นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป 

5. บันทึกหลังการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................................................................................... ...................................... 

 
 

    ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
(.................................................) 
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7. ภาคผนวก 
 

ใบงานที่ ๑ 
ความรับผิดชอบต่อกิจกรรมโรงเรียน 

 
๑. ค าชี้แจง  ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์  กรณีท่ีมีนักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรมของ 

โรงเรียน  นักเรียนจะได้รับผลกระทบหรือผลเสียอย่างไรบ้าง  และนักเรียนมีวิธีแก้ไขปัญหาการไม่เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างไร 
 

ผลกระทบหรือผลเสียที่เกิดขึ้น แนวทางการแก้ไขปัญหา 
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ใบงานที่ ๒ 
ความละอายต่อการขาดความรับผิดชอบต่อกิจกรรมโรงเรียน 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น  หรือ  ความรู้สึกเห็นต่อเหตุการณ์สมมติที่ได้ดู  พร้อมแสดงเหตุผล
ประกอบ 
 

สถานการณ์ ๑ ความรับผิดชอบในกิจกรรม สถานการณ์ ๒ ขาดความรับผิดชอบในกิจกรรม 
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แบบประเมินการให้คะแนน 

ใบงาน 

 

ที ่ ช่ือ – สกุล 
รายการประเมิน รวม 

๒๐ 
คะแนน 

มีความ 
ถูกต้อง 

การใช้ภาษา การล าดับ
เนื้อหา 

ความเรยีบร้อย การคิด
วิเคราะห ์

  ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๓ คะแนน เท่ากับ ดี 

๒ คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๑ คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

๑๖-๒๐ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๑๑-๑๕ คะแนน เท่ากับ ดี 

๕-๑๐  คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๐-๕   คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
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แบบประเมินการให้คะแนน 

ใบกิจกรรมกลุ่ม (บทบาทสมมุติ) 

ค าชี้แจง    ให้ครูผู้สอนท าเครื่องหมาย ( / )  ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 

 

กลุ่มที่ 
ความเหมาะสมของ
บทบาทการน าเสนอ 

ความถูกต้องข้อมูล 
สาระ ความรู ้

ส่วนประกอบอื่น ๆ และ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

รวม 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑  
           
           
           
           
           
           
           
           

 
        (ลงชื่อ)...................................ผู้ประเมิน 

(…………………………………………………) 
                                                                           ............../................./................. 

 
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๓ (ดี) ๒ (พอใช้) ๑ (ปรับปรุง) 
๑. ความเหมาะสมของบทบาท
การน าเสนอ 

แสดงบทบาทเหมาะสม  
เสียงดังฟังชัด  ลีลา
ประกอบดีมาก 

แสดงบทบาทเหมาะสม  
เสียงดังปานกลาง  ลีลา
ประกอบด ี

แสดงบทบาทเหมาะสม  
เสียงเบา  ลลีาประกอบ
ค่อนข้างน้อย 

๒. ความถูกต้องข้อมูล  สาระ  
ความรู ้

เนื้อหาสาระถูกต้อง
ครบถ้วน 

เนื้อหาสาระถูกต้องเป็น
ส่วนมาก 

เนื้อหาสาระถูกต้องเป็นส่วน
น้อย 

๓. ส่วนประกอบอ่ืนๆและ
ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์

มีการน าอุปกรณ์มา
ประกอบการน าเสนอ ดมีาก 

มีการน าอุปกรณ์มา
ประกอบการน าเสนอ ด ี

มีการน าอุปกรณ์มา
ประกอบการน าเสนอ 
ค่อนข้างน้อย 

 
คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 

คะแนน คุณภาพ 
๗ – ๙  
๔ – ๖ 
๑ – ๓  

ด ี
พอใช้ 

ควรปรับปรุง 
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แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (มีวินยั  รับผิดชอบ) 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด                    
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

ที ่ ช่ือ – สกุล 

รายการประเมิน 
ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ 
ครอบครัว  และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการ 
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 

 

 

 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน  
                                                                            ............../.................../............... 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๓ คะแนน เท่ากับ ดี 

๒ คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๑ คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

10-12 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

7-9 คะแนน เท่ากับ ดี 

4-6  คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๐-3   คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
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หน่วยที่  ๓      
STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต   
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่  ๓     ชื่อหน่วย   STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่   ๑    เรื่อง   ความพอเพียง         เวลา   ๒   ชั่วโมง 

1. ผลการเรียนรู้   
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต   
1.2 ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต   

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 
๒.๑  บอกความหมายของค าว่า พอเพียงได้ 
๒.๒  ระบุพฤติกรรมที่เป็นความพอเพียงได้ 

3. สาระการเรียนรู ้
๓.๑ ความรู้ 
 1) ความหมายของความพอเพียง และพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความพอเพียง 
๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 ๑) ความสามารถในการสื่อสาร  
     1.1 อ่าน ฟัง พูด เขียน 
 ๒) ความสามารถในการคิด 
     1.1 วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป  
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 
    1) อยู่อย่างพอเพียง 
4. กิจกรรมการเรียนรู้  

4.1  ขั้นตอนการเรียนรู้  
ชั่วโมงที่ ๑ 
๑)  นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับ ค าว่า พอเพียง  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยใช้ค าถาม ดังนี้ 
1.1 นักเรียนคิดว่า พอเพียงมีความหมายว่าอย่างไร 

 1.2 พฤติกรรมอะไรบ้างที่เป็นความพอเพียง 
 1.3 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นของใคร  และมีหลักการอย่างไรบ้าง 
๒)  ให้นักเรียนชม วีดิทัศน์ เรื่อง “พอเท่ากับดี”  จากนั้นให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม 

แล้วช่วยกันอภิปรายประเด็นดังนี้  
 2.1 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักเรียนคิดว่าเด็กคนที่เอาปลาไปคืนผู้ใหญ่เป็นเด็กท่ีมีลักษณะนิสัย

อย่างไร จงอธิบาย    
      2.2 ถ้านักเรียนเป็น ๑ ใน ๓ คน ที่ผู้ใหญ่ให้มาจับปลานักเรียนจะท าอย่างไร  เพราะอะไร จง

ให้เหตุผลประกอบ 
๓) ให้แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน   โดยครูผู้สอนเป็นผู้สรุปอธิบายเพิ่มเติม  
ชั่วโมงที่ ๒ 
4) ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จากนั้นท าใบงาน  เรื่อง  

ความพอเพียง และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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5) ให้นักเรียนตอบค าถามในใบงาน เรื่อง ความพอเพียง และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6) ครู และนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ 

๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑) วีดิทัศน์  เรื่อง พอเท่ากับดี 
 ๒) ใบกิจกรรมกลุ่ม 
 ๓) วีดิทัศน์ เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การรักษาป่าไม้เพ่ือเป็นแหล่งอาหาร (สนง. ปปช.) 
 ๔)  ใบความรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕)  ใบงาน เรื่อง  ความพอเพียง และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 

๕.๑ วิธีการประเมิน 
 1) ตรวจใบกิจกรรมกลุ่ม 
 2) ตรวจใบงาน 
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 1) แบบประเมินใบกิจกรรมกลุ่ม 
 2) แบบประเมินใบงาน 
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน  

1)นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................... ...................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
  (.................................................) 
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ใบความรู้เรื่อง ความพอเพียง และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
             “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระ
ราชด ารัสชี้แนะแนวทาง  การด ารัสชี้แนะแนวทาง การด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด
นานกว่า ๓๐ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางแก้ไข
เพ่ือให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวคิดหลัก 

เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทาง
สายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ 

เป้าหมาย 
           มุ่งให้เกิดความสมดุลพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
หลักการ  

ความพอเพียง หมายถึง   ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
พอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน 

เงื่อนไขพื้นฐาน 
         - จะต้องอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน าวิชาการ 
ต่าง ๆ  มาใช้ในการวางแผน และการด าเนินการทุกข้ันตอน 
         - การเสริมสร้างจิตใจของตนในชาติ  โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุก
ระดับให้ส านึกคุณธรรม  ความซื่อสัตย์ สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม  ด าเนินชีวิตด้วยความ
อดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ 
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ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,หนังสือเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร 
๒๕๔๙. 

 

 

นิยามของความพอเพียง  
ความพอประมาณ   หมายถึง  ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผู้อื่น เช่น การผลิต และการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
ความมีเหตุผล   หมายถึง  การตัดสินใจเกี่ยวกับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล  โดยพิจารณา
จากเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้อง  ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดจากการกระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี  หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 

 เงื่อนไขเพื่อให้เกิดความพอเพียง 
การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้พอเพียงต้องอาศัยทั้งความรู้ และคุณธรรมพ้ืนฐาน 

         เงื่อนไขความรู้  ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างรอบด้านความรอบคอบที่
จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน  เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
         เงื่อนไขคุณธรรม  ที่จะต้องเสริมสร้าง  ประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรม  เช่น  
มีความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 

 

หมายเหตุ  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก ศูนย์สถานศึกษาพอเพียงมูลนิธิสถิรคุณ 
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ใบกิจกรรม 
เรื่อง  “พอเท่ากับดี” 

 
ค าชี้แจง    ให้แต่ละกลุ่มศึกษา วีดีโอ  เรื่อง  “พอเท่ากับดี”  จากนั้นตอบค าถามต่อไปนี้ 

 
๑.  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักเรียนคิดว่าเด็กคนที่เอาปลาไปคืนผู้ใหญ่เป็นเด็กที่มีลักษณะนิสัย

อย่างไร  
จงอธิบาย    
  ๒. ถ้านักเรียนเป็น ๑ ใน ๓ คน ที่ผู้ใหญ่ให้มาจับปลานักเรียนจะท าอย่างไร  เพราะอะไร จง
ให้เหตุผลประกอบ 
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ชื่อ ............................................................................................... ชั้น ............... เลขท่ี . ............ 
 

ใบงาน 
เรื่อง  ความพอเพียง และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ค าชี้แจง :  ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง ความพอเพียง และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แล้ววิเคราะห์
แนวทางการด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๑.  ความพอประมาณ   ด้านการเรียน อ่านหนังสือพอประมาณแก่วัยและเวลา   (ตัวอย่างการตอบค าถาม) 
.................................................................................................................................................... .......................... 
๒. ความมีเหตุผล 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
๓. มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวที่ดี 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
๔. เงื่อนไขความรู้ 
.............................................................. ............................................................................................. ................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
๕. เงื่อนไขคุณธรรม 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
๖. ให้นักเรียนเขียนสรุปแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- ด้านวัตถุ....เช่น การออมสิน
............................................................................................................................. ..............................  

- ด้านสังคม
..................................................................... .................................................................................................  

- ด้านสิ่งแวดล้อม 
............................................................................................................................. ........................................ 

- ด้านวัฒนธรรม
............................................................................................................................. ...................................... 
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ค าชี้แจง :  นักเรียนวิเคราะห์แนวทางการด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
แนวค าตอบ 
 
๑.  ความพอประมาณ  เช่น ด้านการเรียน อ่านหนังสือพอประมาณแก่วัยและเวลา   
ด้านสุขภาพ อย่าอ่านหนังสือดึกให้พักผ่อนให้พอเพียง ด้านกีฬา เล่นกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด  
 
๒. ความมีเหตุผล  เช่น การใช้จ่ายอย่างประหยัด รู้จักล าดับความส าคัญของการใช้เงิน  การท าบัญชีรายรับ-
รายจ่าย การอดอออม 
 
๓. มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวที่ดี เช่น การวางแผนการอ่านหนังสือ เพื่อเตรียมตัวสอบ  การปลูกต้นไม้เพ่ืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  
 
๔. เงื่อนไขความรู้  มีความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 
๕. เงื่อนไขคุณธรรม การเป็นคนดี ประพฤติตนตามหลักธรรม เช่น มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์สุจริต  
ขยัน มีความรอบคอบ   
 
๖. ให้นักเรียนเขียนสรุปแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- ด้านวัตถ ุ เช่น  การออมเงิน   การท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
- ด้านสังคม....เช่น จิตอาสา   ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
- ด้านสิ่งแวดล้อม   เช่น  อนุรักษ์ต้นน้ า   ปลูก/ฟ้ืนฟูป่า 
- ด้านวัฒนธรรม  เช่น การพูดภาษาถ่ิน   อนุรักษ์อาหารท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 

 

เฉลย ใบงาน 
เร่ือง  ความพอเพียงและ ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
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แบบประเมินการให้คะแนน 

ใบงาน 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
รายการประเมิน รวม 

๒๐ 
คะแนน 

มีความ 
ถูกต้อง 

การใช้ภาษา การล าดับ
เนื้อหา 

ความ
เรียบร้อย 

การคิด
วิเคราะห์ 

  ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๓ คะแนน เท่ากับ ดี 

๒ คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๑ คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

๑๖-๒๐ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๑๑-๑๕ คะแนน เท่ากับ ดี 

๕-๑๐  คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๐-๕   คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
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แบบประเมินการให้คะแนน 

ใบกิจกรรมกลุ่ม 

ค าชี้แจง    ให้ครูผู้สอนท าเครื่องหมาย ( / )  ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 

กลุ่มที ่
สรุปความรูไ้ด้ถูกต้อง  ครบ

ตรงประเด็น 

การเช่ือมโยงความรู้ได้
ถูกต้องตามล าดับขั้น

ความสัมพันธ์ 

มีความคิดสร้างสรรค์ในการ
เขียน 

 
รวม 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑  
              
              
              
              
              

 
        (ลงชื่อ)...................................ผู้ประเมิน 

(…………………………………………………) 
                                                                                  ............../................./................. 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๔ (ดีมาก) ๓ (ดี) ๒ (พอใช้) ๑ (ปรับปรุง) 
๑. สรปุความรู้ได้
ถูกต้อง ครบตรง
ประเด็น 

สามารถสรปุความรูไ้ด้
ครบและตรงประเด็น
และถูกต้องทุกหัวข้อ 

สามารถสรปุความรูไ้ด้
ครบ  ตรงประเด็นและมี
ความถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ 

สรุปความรูไ้ม่ครบทุก
ประเด็น 

สรุปความรูไ้ม่ถูกต้อง 

๒. การเช่ือมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง
ตามล าดับขั้น
ความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยงความรู้
ได้ถูกต้องตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยงความรู้
ได้ และล าดับความ 
สัมพันธ์ได้ค่อนข้างครบ 

สามารถเชื่อมโยงความรู้
และล าดับความสัมพันธ์
ได้บ้าง 

สามารถเชื่อมโยงความรู้
ได้ แตไ่ม่เป็นไป
ตามล าดับความสัมพันธ์ 

๓. มีความคิด
สร้างสรรค์ในการเขียน 

สามารถเขียนได้ใน
รูปแบบที่ถูกต้องและ
สวยงาม 

สามารถเขียนได้ถูกต้อง
และมีข้อบกพร่องเพียง
เล็กน้อย 

สามารถเขียนได้ และมี
ข้อบกพร่องเป็นบางส่วน 

สามารถเขียนได้ แต่ขาด
รูปแบบและความ
สวยงาม 

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 

คะแนน คุณภาพ 
๑๐ - ๑๒ 
๗ – ๙  
๔ – ๖ 
๑ – ๓  

ดีมาก 
ด ี

พอใช้ 
ควรปรับปรุง 
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แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (อยู่อย่างพอเพียง) 

ค าชี้แจง :   ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด     ลงใน
ช่อง ที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

ที ่ ช่ือ – สกุล 

รายการประเมิน 

ใช้
ทร

ัพย
์สิน

ขอ
งต

นเ
อง

 เช่
น 

สิ่ง
ขอ

ง เ
คร

ื่อง
ใช้

 ฯ
ลฯ

 อ
ย่า

ง
ปร

ะห
ยดั

 ค
ุ้มค

่า แ
ละ

เก
็บ

รัก
ษา

ดูแ
ลอ

ยา่
งด

ี แ
ละ

ใช้
เวล

าอ
ย่า

งเห
มา

ะส
ม 

ใช้
ทร

ัพย
าก

รข
อง

ส่ว
นร

วม
อย

่าง
ปร

ะห
ยดั

 ค
ุ้มค

่า แ
ละ

เก
็บร

ักษ
าด

ูแล
อย

่าง
ด ี

ปฏ
ิบัต

ิตน
แล

ะต
ัดส

ินใ
จด

้วย
คว

าม
รอ

บค
อบ

 ม
ีเห

ตุผ
ล 

ไม
่เอ

าเป
รีย

บผ
ู้อื่น

 แ
ละ

ไม
่ท า

ให
้ผู้อ

ื่นเ
ดือ

ดร
้อน

 พ
ร้อ

มใ
ห้

อภ
ัยเ

มื่อ
ผู้อ

ื่นก
ระ

ท า
ผิด

พล
าด

 

วา
งแ

ผน
กา

รเร
ียน

 ก
าร

ท า
งา

นแ
ละ

กา
รใ

ช้
ชีว

ิตป
ระ

จ า
วัน

บน
พื้น

ฐา
น

ขอ
งค

วา
มร

ู้ ข้
อม

ูล 
ข่า

วส
าร

 
รู้เท

่าทั
นก

าร
เป

ลี่ย
นแ

ปล
งท

าง
สัง

คม
 แ

ละ
สภ

าพ
แว

ดล
้อม

 
ยอ

มร
ับแ

ละ
ปร

ับต
ัว 

อย
ู่

ร่ว
มก

ับผ
ู้อื่น

ได
้อย

่าง
มี

คว
าม

สุข
 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          

 
 
 
 
 
 
 

 
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ประเมิน 

        (....................................................) 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๓ คะแนน เท่ากับ ดี 

๒ คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๑ คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

15-24 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

13-14 คะแนน เท่ากับ ดี 

7-12  คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
1-6   คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่  ๓     ชื่อหน่วย   STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   ๒    เรื่อง   ความโปร่งใส       เวลา   ๑   ชัว่โมง 
 

๗. ผลการเรียนรู้   
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต   
1.2 ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต   

 
๘. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 

๒.๑  บอกความหมายของค าว่า ความโปร่งใสได้ 
๒.๒  ระบุพฤติกรรมที่เก่ียวกับความโปร่งใสได้ 
 

๙. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 
 - ความหมายของความโปร่งใส และพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความโปร่งใส 
๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 ๑) ความสามารถในการสื่อสาร  
     - อ่าน ฟัง พูด เขียน 
 ๒) ความสามารถในการคิด 
     - วิเคราะห์  สรุป  
๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 

- ซื่อสัตย์ สุจริต 
๑๐. กิจกรรมการเรียนรู้  

4.3 ขั้นตอนการเรียนรู้  
๑) ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับความโปร่งใส ที่นักเรียนเคยพบเห็น จากนั้นให้นักเรียนศึกษาใบ

ความรู้ เรื่องความโปร่งใส  แล้วสนทนาโต้ตอบโดยใช้ค าถาม  เช่น 
 - ความโปร่งใส หมายถึงอะไร 
 - มีพฤติกรรมอะไรบ้างที่แสดงถึงความโปร่งใส 
 - ความโปร่งใส มีผลดีอย่างไร 
๒) ให้นักเรียนดู วีดิทัศน์ จาก youtube  เรื่อง ความโปร่งใสในองค์กร    
๓) แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม กลุ่มละ ๔-๕ คน  ท าใบกิจกรรมกลุ่ม เรื่อง ความ

โปร่งใสแล้วออกมาน าเสนอสิ่งที่ได้จากการดูวีดีโอ  ครูอธิบายเพิ่มเติมจากท่ีนักเรียนน าเสนอ 
๔) ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงความโปร่งใส  เช่น  การเปิดเผยข้อมูล

การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ    การด าเนินงานต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นตอน 
๕) ให้นักเรียนเขียนพฤติกรรมที่แสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินชีวิตในปัจจุบันของนักเรียน 

หรือที่นักเรียนเคยพบเจอ  ลงในใบงาน  เรื่อง  ความโปร่งใสในชีวิตประจ าวัน  
๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
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 ๑) วีดิทัศน์  เรื่องความโปร่งใสในองค์กร 
 ๒) ใบกิจกรรมกลุ่ม  เรื่อง ความโปร่งใส 
 ๓) ใบงาน เรื่อง ความโปร่งใสในชีวิตประจ าวัน 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วิธีการประเมิน 
 1) ตรวจใบกิจกรรมกลุ่ม 
 2) ตรวจใบงาน 
4.4 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

  1) แบบประเมินใบกิจกรรมกลุ่ม 
  2) แบบประเมินใบงาน 

๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน  
 1) นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป 

๖. บันทึกหลังสอน 
 
 ............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................... ............................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

.............................................................................................................................. ................................................ 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
          

        (.................................................) 
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ใบความรู้ 
เรื่อง ความโปร่งใส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การกระท าการใด ๆ ของภาครัฐทั้งในระดับบุคคล

และองค์กรที่ผู้อื่นสามารถมองเห็นได้ คาดเดาได้ และเข้าใจได้ ครอบคลุมถึงทุกการกระท าที่เป็นผลจาก
การตัดสินใจของผู้บริหาร การด าเนินงานทางธุรกิจ และงานสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การมี
ระบบงานและขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน (ซึ่งจะดูได้จาก กฎระเบียบ หรือประกาศ) การมีหลักเกณฑ์
ประเมินหรือการให้คุณให้โทษที่ชัดเจน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างตรงไปตรงมา ความ
โปร่งใสจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบความถูกต้อง และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต 
รวมทั้งน าไปสู่การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันทั้งระหว่างผู้ปฏิบัติร่วมกันในองค์กรเดียวกัน 
ระหว่างประชาชนต่อรัฐไปจนถึงระหว่างคนในชาติด้วยกัน ดังนั้น ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐหรือภาคเอกชนควรปรับปรุงกลไกการท างานให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพ่ือประชาชนจะได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
โดยสะดวก และช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการท างานได้ 
ตัวอย่าง “ความโปร่งใส” 
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ใบกิจกรรม 
เรื่อง  “ความโปร่งใสในองค์กร” 

 
ค าชี้แจง    ให้แต่ละกลุ่มศึกษา วีดีโอ  เรื่อง  “ความโปร่งใสในองค์กร”  จากนั้นตอบค าถามต่อไปนี้ 

 
๑.  ความโปร่งใสในองค์กรมีข้ันตอนอย่างไรบ้าง 

  ๒. นักเรียนสามารถน าความโปร่งใสในองค์กรนี้มาใช้ในห้องเรียนได้หรือไม่ อย่างไร  จง
อธิบาย 
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ใบงาน 
เรื่อง  ความโปร่งใสในชีวิตประจ าวัน 

 
ค าชี้แจง :  ให้นักเรียนเขียนพฤติกรรมที่แสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินชีวิตในปัจจุบันของนักเรียน หรือที่
นักเรียนเคยพบเจอ  มา ๕ พฤติกรรม 
  
 
 ๑. .......................................................................................................................... ... 

๒. ................................................................................. ............................................ 

 ๓. .......................................................................................................................... ... 

 ๔. .............................................................................................................................  

 ๕. .......................................................................................................................... ... 
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แบบประเมินการให้คะแนน 
ใบงาน 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
รายการประเมิน รวม 

๒๐ 
คะแนน 

มีความ 
ถูกต้อง 

การใช้ภาษา การล าดับ
เนื้อหา 

ความ
เรียบร้อย 

การคิด
วิเคราะห์ 

  ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๓ คะแนน เท่ากับ ดี 

๒ คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๑ คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

๑๖-๒๐ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๑๑-๑๕ คะแนน เท่ากับ ดี 

6-๑๐  คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๐-๕   คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
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แบบประเมินใบกิจกรรมกลุ่ม  

รายการประเมิน 

1. สรุปความรู้ได้ถูกต้อง  ครบตรงประเด็น 
2. การเชื่อมโยงความรู้ได้ถูกต้องตามล าดับขั้นความสัมพันธ์ 
3. มีความคิดสร้างสรรค์ในการเขียน 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๔ (ดีมาก) ๓ (ดี) ๒ (พอใช้) ๑ (ปรับปรุง) 
๑. สรุปความรู้ได้
ถูกต้อง ครบตรง
ประเด็น 

สามารถสรุป
ความรู้ได้ครบและ
ตรงประเด็นและ
ถูกต้องทุกหัวข้อ 

สามารถสรุป
ความรู้ได้ครบ  
ตรงประเด็นและมี
ความถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่ 

สรุปความรู้ไม่ครบ
ทุกประเด็น 

สรุปความรู้ไม่
ถูกต้อง 

๒. การเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง
ตามล าดับขั้น
ความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง
ตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ และ
ล าดับความ 
สัมพันธ์ได้
ค่อนข้างครบ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้และล าดับ
ความสัมพันธ์ได้
บ้าง 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ แต่ไม่
เป็นไปตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 

๓. มีความคิด
สร้างสรรค์ใน 
การเขียน 

สามารถเขียนได้ใน
รูปแบบที่ถูกต้อง
และสวยงาม 

สามารถเขียนได้
ถูกต้องและมี
ข้อบกพร่องเพียง
เล็กน้อย 

สามารถเขียนได้ 
และมีข้อบกพร่อง
เป็นบางส่วน 

สามารถเขียนได้ 
แต่ขาดรูปแบบ
และความสวยงาม 

 

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 

คะแนน คุณภาพ 
๑๐ - ๑๒ 
๗ – ๙  
๔ – ๖ 
๑ – ๓  

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ควรปรับปรุง 
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แบบประเมินการให้คะแนน 
ใบกิจกรรมกลุ่ม 

 
ค าชี้แจง    ให้ครูผู้สอนท าเครื่องหมาย ( / )  ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 

 

กลุ่มท่ี 
สรุปความรู้ได้ถูกต้อง  

ครบตรงประเด็น 

การเชื่อมโยงความรู้ได้
ถูกต้องตามล าดับขั้น

ความสัมพันธ์ 

มีความคิดสร้างสรรค์
ในการเขียน 

 
รวม 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑  
              
              
              
              
              
              
              
              

 
        (ลงชื่อ)...................................ผู้ประเมิน 

(…………………………………………………) 
                                                                           ............../................./................. 
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แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ความซื่อสัตย์) 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด                    
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล 

รายการประเมิน 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ 
เป็นจริง 

ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง 
ละอาย และเกรงกลัว
ที่จะท าความผิด ท า

ตาม สัญญาที่ตน
ให้ไว้กับเพ่ือน พ่อแม่
หรือผู้ปกครอง และครู 

ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วย
ความซื่อตรง 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 

 
 
 
 
 
 

 
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ประเมิน 

           (....................................................) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๓ คะแนน เท่ากับ ดี 

๒ คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๑ คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

10-12 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

7-9 คะแนน เท่ากับ ดี 

4-6  คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
1-3   คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่  ๓     ชื่อหน่วย   STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   ๓    เรื่อง   ความตื่นรู้ และความรู้        เวลา   ๑   ชั่วโมง 
 

๑๑. ผลการเรียนรู้   
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต   
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต   

 
๑๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 

๒.๑  บอกความหมายของค าว่า ความตื่นรู้ และความรู้ได้ 
๒.๒  ระบุพฤติกรรมที่เก่ียวกับความตื่นรู้ และความรู้ได้ 
 

๑๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 
 1) ความหมายของความตื่นรู้, ความรู้ และพฤติกรรมที่เก่ียวกับความตื่นรู้ และความรู้ 
๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 ๑) ความสามารถในการสื่อสาร  
     - อ่าน ฟัง พูด เขียน 
 ๒) ความสามารถในการคิด 
     - วิเคราะห์  สรุป  
๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 

- มุ่งม่ันในการท างาน 
๑๔. กิจกรรมการเรียนรู้  

4.5 ขั้นตอนการเรียนรู้  
๑) ครูสนทนากับนักเรียน เรื่อง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์

ส่วนรวม  
ที่ได้เรียนไปในหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑   และสนทนากับนักเรียนในเรื่องของ ความหมายของค าว่า ความตื่นรู้ 
และความรู้ และพฤติกรรมที่แสดงถึงความตื่นรู้   เช่น  มีความกระตือรือร้นในการท างาน    เข้าเรียนตรงเวลา  
มีความสนใจ ตั้งใจในการท ากิจกรรมต่าง ๆ  

 
๒) ครูให้นักเรียนดูภาพยนตร์สั้น “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เรื่อง เลือก”  จากนั้นสนทนา

แลกเปลี่ยนโดยใช้ค าถาม  ดังนี้  
 - จากภาพยนตร์นี้   หลานใช้คุณธรรมใดในการปฏิบัติตน (ความตื่นรู้ ..... หลานเห็นเพื่อนมี

กล่องดินสอใหม่ มีความอยากได้ จึงใช้การเก็บออมเงินแล้วค่อยไปซื้อ) 
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 - ถ้านักเรียนเป็นหลาน  นักเรียนจะท าอย่างไร ให้มีกล่องดินสอเหมือนเพ่ือน  
๓) ให้นักเรียนท าใบงาน  พฤติกรรมที่แสดงถึงความตื่นรู้  
๔) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความหมาย  พฤติกรรม และการปฏิบัติตน ที่แสดงถึงความตื่นรู้ 
 

๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู ้
 ๑) ใบความรู้ เรื่อง ความตื่นรู้ และความรู้ 
 ๒) ภาพยนตร์สั้น  “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เรื่อง เลือก”   
 ๓) ใบงาน เรื่อง พฤติกรรมที่แสดงถึงความตื่นรู้ 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วิธีการประเมิน 
 1) ตรวจใบงาน 
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

  2) แบบประเมินใบงาน 
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน  

1) นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 

 
 ............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................... .................................................................................. ......................... 

............................................................................................................................. ................................................. 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
          

        (.................................................) 
 

 
 
 
 
 
 

R (realise) บุคคลและหน่วยงานมีความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบภายในสังคมและประเทศ สามารถวิเคราะห์และระบุถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต เข้าใจถ่องแท้เกี่ยวกับการ
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้  
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ใบความรู้ 
เรื่อง ความตื่นรู้ และความรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
R (realise) บุคคลและหน่วยงานมีความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบภายในสังคมและประเทศ สามารถวิเคราะห์และระบุถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต เข้าใจถ่อง
แท้เกี่ยวกับการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวได้  

ความตื่นรู้ หมายถึง   ความรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถท่ีจะฝึกฝน เรียนรู้ ผ่านการ
เฝ้าดูความคิด เพ่ือที่จะแยกแยะความคิด ความรู้สึก ออกจากตัวตนของเรา และค่อยๆสร้างหนทาง 
เชื่อมโยงถึงจิตเดิมแท้  

ความรู้ หมายถึง สารสนเทศที่น าไปสู่การปฏิบัติ เป็นเนื้อหาข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยข้อเท็จจริง 
ความคิดเห็น หลักการ รูปแบบ กรอบความคิด หรือข้อมูลอ่ืนๆซึ่งอาจจะรวมไปถึงความสามารถในการ
น าสิ่งนั้นไปใช้เพื่อเป้าหมายบางประการ 

 

 

http://www.im2market.com/2015/11/14/2031
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ใบงาน 
เรื่อง  พฤติกรรมที่แสดงถึงความตื่นรู้ 

 
ค าชี้แจง :  ให้นักเรียนเขียนพฤติกรรมที่แสดงถึงความตื่นรู้ ในการท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวัน  มา ๕ 
พฤติกรรม 
  
 
 ๑. .............................................................................................................................  

๒. .......................................................................................................................... ... 

 ๓. .......................................................................................................................... ... 

 ๔. .......................................................................................................................... ... 

 ๕. .......................................................................................................................... ... 
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แบบประเมินการให้คะแนน 
ใบงาน 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
รายการประเมิน รวม 

๒๐ 
คะแนน 

มีความ 
ถูกต้อง 

การใช้ภาษา การล าดับ
เนื้อหา 

ความ
เรียบร้อย 

การคิด
วิเคราะห์ 

  ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๓ คะแนน เท่ากับ ดี 

๒ คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๑ คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

๑๖-๒๐ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๑๑-๑๕ คะแนน เท่ากับ ดี 

๕-๑๐  คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๐-๕   คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
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แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (มุ่งม่ันในการท างาน) 
 

ค าชี้แจง :   ให้ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด   ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล 

รายการประเมิน 
มีความตั้งใจและพยายามในการ

ท างานที่ได้รับมอบหมาย  
มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่อ

อุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ 
4 3 2 1 4 3 2 1 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลงชื่อ ...................................................... ผู้ประเมิน 
                          (....................................................) 
 

 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

15-24 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

13-14 คะแนน เท่ากับ ดี 

7-12  คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
1-6   คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๓ คะแนน เท่ากับ ดี 

๒ คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๑ คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่  ๓     ชื่อหน่วย   STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   ๔    เรื่อง   การต่อต้านทุจริต        เวลา   ๒   ชั่วโมง 
 

๑๕. ผลการเรียนรู้   
๓. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต   
๔. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต   

 
๑๖. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 

๒.๑  บอกความหมายของการทุจริตได้ 
๒.๒  ระบุพฤติกรรมที่เป็นการต่อต้านการทุจริตได้ 
 

๑๗. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 
 1) ความหมายของการทุจริต และพฤติกรรมต่อต้านการทุจริต 
๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 ๑) ความสามารถในการสื่อสาร  
     (อ่าน ฟัง พูด เขียน) 
 ๒) ความสามารถในการคิด 
     (วิเคราะห์  สรุป)  
๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 

- ซื่อสัตย์ สุจริต 
๑๘. กิจกรรมการเรียนรู้  

๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  
ชั่วโมงที่ ๑  
๑) นักเรียนศึกษา วีดีทัศน์ เรื่อง รับสินบน  และร่วมกันสนทนาซักถามด้วยค าถาม  ดังนี้ 
 - นักเรียนคิดว่าการทุจริตหมายถึงอะไร 
 - นักเรียนเคยพบเห็นพฤติกรรมที่เรียกว่า การทุจริตที่ใดบ้าง 
 - ถ้านักเรียนมีโอกาสทุจริต นักเรียนจะท าหรือไม่  เพราะเหตุใด 
 - ถ้าในประเทศเกิดการรับสินบนจนเป็นเรื่องปกติ  ประเทศชาติจะเป็นอย่างไร 
๒) นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง การทุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
๓) แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความเหมาะสม ท ากิจกรรมกลุ่ม  ให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติในหัวข้อ 

“พฤติกรรมที่ต่อต้านการทุจริต”  
 
ชั่วโมงที่ ๒  
๔) นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอบทบาทสมมุติ  และร่วมกันสนทนาซักถามถึงผลดีที่จะเกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติ 
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๕) ครู และนักเรียนร่วมกันสรุปความหมายของการทุจริต และแนวทางการปฏิบัติตนได้ 
๖) นักเรียนท าใบงาน แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อต่อต้านการทุจริต เพ่ือเป็นการสรุปบทเรียน 
๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑) วีดีทัศน์ เรื่อง รับสินบน 
 ๒) ใบความรู้ เรื่องการทุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
 ๓) ใบกิจกรรมกลุ่ม แสดงบทบาทสมมุติ 
 ๔) ใบงาน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วิธีการประเมิน 
 1) การแสดงบทบาทสมมุติ 
 2) การตรวจใบงาน 
4.6 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

  1) แบบประเมินกิจกรรมกลุ่ม (บทบาทสมมุติ) 
  2) แบบประเมินใบงาน 

๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน  
1) นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป 

๖. บันทึกหลังสอน 
 
 ............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................... ............................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

.............................................................................................................................. ................................................ 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
          

              (.................................................) 
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ใบความรู้ 
เรื่อง ต้านทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ใบกิจกรรม (แสดงบทบาทสมมุติ) 

เรื่อง  “พฤติกรรมที่ต่อต้านการทุจริต” 
 

 
O (onward) บุคคลและหน่วยงานมีแนวคิดมุ่งพัฒนาหน่วยงานให้เกิดความโปร่งใสและร่วมสร้างวัฒนธรรม

ไม่ทนต่อการทุจริตใหเ้กิดขึ้น และไม่ย่อท้อต่อการแกไ้ขปัญหาการทจุริตประพฤติมิชอบให้ส าเร็จลลุ่วงได้ตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดร่วมกัน 

ทุจริต มีการใหค้วามหมายได้มากมาย หลากหลาย ขึ้นอยู่กับว่าจะมกีารให้ความหมายดังกลา่วไว้ว่าอย่างไร 
โดยที่ค าว่าทุจริตนั้น จะมีการให้ความหมายโดยหน่วยงานของรัฐ หรือการให้ความหมายโดยกฎหมายซึ่งไม่ว่าจะเป็นการ
ให้ความหมายจากแหล่งใด เนื้อหาส าคัญของค าว่าทุจริตก็ยังคงมีความหมายที่สอดคล้องกันอยู่ นั่นคือ การทุจริตเป็นสิ่งที่
ไม่ดี มีการแสวหาหรือเอาผลประโยชน์ของส่วนรวม มาเป็นของส่วนตัว ท้ังๆ ที่ตนเองไม่ได้มสีิทธิในสิ่งๆ นั้น การยึดถือ 
เอามาดังกล่าวจึงถือเป็นสิ่งท่ีผิด ทัง้ในแง่ของกฎหมายและศีลธรรม  

ปัญหาการทุจริต เป็นปญัหาทีส่ าคญัทั้งของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ปัญหาการทุจรติจะท าให้
เกิดความเสื่อมในดา้นต่างๆ เกดิขึน้ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และนับวันปัญหาดังกล่าวก็จะรุนแรงมากขึ้น และมี
รูปแบบการทุจริตที่ซับซ้อน ยากแก่การตรวจสอบมากขึ้น จากเดิมที่กระท าเพียงสองฝ่าย ปัจจุบันการทุจริตจะกระท ากัน
หลายฝ่าย ทั้งผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ และเอกชน โดยประกอบด้วยสองส่วนใหญ่ๆ คือ ผู้ให้
ผลประโยชน์กับผู้รับผลประโยชน์ ซึ่งท้ังสองฝ่ายนี้จะมผีลประโยชน์รว่มกัน ตราบใดที่ผลประโยชน์สมเหตุสมผลต่อกัน 
ก็จะน าไปสู่ปัญหาการทุจริตได้ บางครั้งผู้ที่รับผลประโยชน์ก็เป็นผู้ให้ประโยชน์ได้เช่นกัน โดยผู้รับผลประโยชน์และผู้ให้
ผลประโยชน์ คือ 
 ๑. ผู้รับผลประโยชน์ จะเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งมีอ านาจ หน้าท่ีในการกระท า การด าเนินการต่างๆ และ
รับประโยชน์จะเป็นไปในรูปแบบตา่งๆ เช่น การจัดซื้อจดัจ้าง การเรยีกรับประโยชน์โดยตรง การก าหนดระเบียบหรือ
คุณสมบัติที่เอื้อต่อตนเองและพวกพ้อง 

๒. ผู้ให้ผลประโยชน์ เช่น ภาคเอกชน โดยการเสนอผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เช่น เงิน สิทธิพิเศษอื่นๆ 
เพื่อจูงใจให้นักการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งในต าแหน่งหน้าที่ ซึ่งการ
กระท าดังกล่าวเป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนต่อระเบียบหรือผิดกฎหมาย 

ทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ประเทศไทยได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความร่วมมือทั้ง
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน และภาคประชาชนในการร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงได้มี
การออกกฎหมายลงโทษผู้ที่กระท าความผิดได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ซึ่งฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่ ๓ มีก าหนดใช้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) และมีพันธกิจ คือ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการ
ทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไมท่นต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจรติ 
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ค าชี้แจง    
๑.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม แสดงบทบาทสมมุติ  ในหัวข้อ “พฤติกรรมที่ต่อต้านการ

ทุจริต”  โดยใช้เวลากลุ่มละ  ๑๕  นาที  
๒. หากนักเรียนต้องใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงให้นักเรียนเตรียมมาเอง  
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ใบงาน 
เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 
ค าชี้แจง :  ให้นักเรียนเขียนแผนผังมโนทัศน์ แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการปฏิบัติตน
เพ่ือต่อต้านการทุจริต 
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แบบประเมินการให้คะแนน 
ใบงาน 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
รายการประเมิน รวม 

๒๐ 
คะแนน 

มีความ 
ถูกต้อง 

การใช้ภาษา การล าดับ
เนื้อหา 

ความ
เรียบร้อย 

การคิด
วิเคราะห์ 

  ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๓ คะแนน เท่ากับ ดี 

๒ คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๑ คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

๑๖-๒๐ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๑๑-๑๕ คะแนน เท่ากับ ดี 

๕-๑๐  คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
1-๕   คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
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แบบประเมินการให้คะแนน 
ใบกิจกรรมกลุ่ม (บทบาทสมมุติ) 

 
ค าชี้แจง    ให้ครูผู้สอนท าเครื่องหมาย ( / )  ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 

 

กลุ่มที ่
ความเหมาะสมของ
บทบาทการน าเสนอ 

ความถูกต้องข้อมูล สาระ 
ความรู ้

ส่วนประกอบอ่ืน ๆ และ
ความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ 

รวม 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑  
           
           
           
           
           
           

 
        (ลงชื่อ)...................................ผู้ประเมิน 

(…………………………………………………) 
                                                                           ............../................./................. 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๓ (ดี) ๒ (พอใช้) ๑ (ปรับปรุง) 
๑. ความเหมาะสมของ
บทบาทการน าเสนอ 

แสดงบทบาทเหมาะสม  
เสียงดังฟังชัด  ลีลาประกอบ
ดีมาก 

แสดงบทบาทเหมาะสม  
เสียงดังปานกลาง  ลีลา
ประกอบด ี

แสดงบทบาทเหมาะสม  
เสียงเบา  ลลีาประกอบ
ค่อนข้างน้อย 

๒. ความถูกต้องข้อมูล  
สาระ  ความรู ้

เนื้อหาสาระถูกต้องครบถ้วน เนื้อหาสาระถูกต้องเป็น
ส่วนมาก 

เนื้อหาสาระถูกต้องเป็นส่วน
น้อย 

๓. ส่วนประกอบอ่ืนๆและ
ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์

มีการน าอุปกรณ์มา
ประกอบการน าเสนอ ดมีาก 

มีการน าอุปกรณ์มา
ประกอบการน าเสนอ ด ี

มีการน าอุปกรณ์มา
ประกอบการน าเสนอ 
ค่อนข้างน้อย 

 

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 

คะแนน คุณภาพ 
๗ – ๙  
๔ – ๖ 
๑ – ๓  

ด ี
พอใช้ 

ควรปรับปรุง 
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แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ความซื่อสัตย์) 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด                    
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

ที ่ ช่ือ – สกุล 

รายการประเมิน 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ 
เป็นจริง 

ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง 
ละอาย และเกรงกลัวที่จะ

ท าความผิด ท าตาม
สัญญาที่ตนให้ไว้กับเพื่อน 

พ่อแม่หรือผู้ปกครอง 
และคร ู

ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความ
ซื่อตรง 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ...................................................... ผู้ประเมิน 
            (....................................................) 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๓ คะแนน เท่ากับ ดี 

๒ คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๑ คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

15-24 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

13-14 คะแนน เท่ากับ ดี 

7-12  คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
1-6   คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่  ๓     ชื่อหน่วย   STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   ๕    เรื่อง   มุ่งไปข้างหน้า        เวลา   ๑   ชั่วโมง 
 

๑๙. ผลการเรียนรู้   
๕. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต   
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต   

 
๒๐. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 

๒.๑  บอกความหมายของค าว่า การมุ่งไปข้างหน้าได้ 
๒.๒  บอกแนวทางปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

๒๑. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 
 1) การมุ่งไปข้างหน้า คือ ผู้ที่มีการพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือให้รู้เท่าทันต่อการทุจริต 
๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 ๑) ความสามารถในการสื่อสาร  
     - อ่าน ฟัง พูด เขียน 
 ๒) ความสามารถในการคิด 
     - วิเคราะห์  จัดกลุ่ม  สรุป  
๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 

- มุ่งม่ันในการท างาน 
๒๒. กิจกรรมการเรียนรู้  

4.7 ขั้นตอนการเรียนรู้  
๑) ครูสนทนากับนักเรียน ถึงการพัฒนาตนเองว่าท าอย่างไรได้บ้าง  เช่น การวางแผนทางการ

เรียนว่า เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ แล้วจะเรียนต่อที่ไหน หรือจะประกอบอาชีพอะไร  พัฒนาความรู้ใน
เรื่องท่ีเราสนใจเป็นพิเศษ  

๒) ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง มุ่งไปข้างหน้า  และร่วมสนทนาโต้ตอบเนื้อหาในใบความรู้ 

3) ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม  ช่วยกันเขียนแนวทางในการพัฒนาตนเอง  แล้ว
ออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

N (knowledge) บุคคลและหน่วยงานมีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เท่าทันต่อสถานการณ์
การทุจริตของหน่วยงาน สังคมและของประเทศ 

แนวทางการปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่มีความรู้  มีการพัฒนาตนเอง เพ่ือให้รู้เท่าทันต่อการทุจริต  เช่น  มี
การศึกษาหาความรู้  แสวงหาความรู้  ใช้สื่อในสังคม Social  อย่างมีวิจารณญาณ และตรวจสอบข้อมูลทุกครั้ง
ก่อนที่จะตัดสินใจว่าข้อมูลนั้นถูกต้อง และเหมาะสม 
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4)  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปบทเรียน แนวทางของการพัฒนาความรู้ เพ่ือจะได้รู้เท่าทันต่อการ
ทุจริตต่าง ๆ  

 
๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑) ใบความรู้ เรื่อง มุ่งไปข้างหน้า 
 ๒) ใบงาน เรื่อง แนวทางในการพัฒนาตนเอง 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วิธีการประเมิน 
 1) ตรวจใบงาน 
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

  1) แบบประเมินใบงาน 
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน  

1) นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 

 
 ............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................... ............................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

......................................................................................................................................... ..................................... 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
          

               (.................................................) 
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ใบความรู้ 
เรื่อง มุ่งไปข้างหน้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

N (knowledge) บุคคลและหน่วยงานมีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เท่าทันต่อ
สถานการณก์ารทุจริตของหน่วยงาน สังคมและของประเทศ 

การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นแนวทางยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญใน
กระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความ
พอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการ
กล่อมเกลาทางสังคม ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 
ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้  อันจะน ามาสู ่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ตลอดจนส่งเสริมและเสริมสร้างบทบาทของสื่อมวลชน กลุ่มทางสังคม และองค์กรวิชาชีพในการสร้าง
สังคมโปร่งใสด้วยการบูรณาการแผนงานในทุกระดับของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ปฏิบัติไปใน
ทิศทางเดียวกัน บนพ้ืนฐานของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งแนวทางที่ได้
จาก “Benchmarking” โดยถอดบทเรียนและแนวทางการด าเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตจาก
ประเทศต่าง ๆ ที่ประสบความส าเร็จด้านการป้องกันการทุจริต และปลูกฝังค่านิยมในความซื่อสัตย์
สุจริต ตลอดจนไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ มาปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทและ
สภาพปัญหาของประเทศไทย ควบคู่กับการด าเนินการต่อยอดกลไกหรือแนวทางที่มีอยู่เดิม ด้วยการบูร
ณาการและเปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและ
ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
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ใบงาน  กลุ่มที่ ................. 
เรื่อง  แนวทางในการพัฒนาตนเอง 

 
ค าชี้แจง :  ให้นักเรียนเขียนแนวทางในการพัฒนาตนเอง 
  
 
 ๑. .............................................................................................................................  

๒. .......................................................................................................................... ... 

 ๓. .......................................................................................................................... ... 

 ๔. .......................................................................................................................... ... 

 ๕. .......................................................................................................................... ... 
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แบบประเมินการให้คะแนน 
ใบงาน 

 

กลุ่มท่ี 
รายการประเมิน รวม 

๒๐ 
คะแนน 

มีความ 
ถูกต้อง 

การใช้ภาษา การล าดับ
เนื้อหา 

ความ
เรียบร้อย 

การคิด
วิเคราะห์ 

 ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑  
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๓ คะแนน เท่ากับ ดี 

๒ คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๑ คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

๑๖-๒๐ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๑๑-๑๕ คะแนน เท่ากับ ดี 

6-๑๐  คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
1-๕   คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
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แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (มุ่งม่ันในการท างาน) 
 

ค าชี้แจง :   ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด     ลงใน
ช่อง 

                ที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

ที ่ ช่ือ – สกุล 

รายการประเมิน 
มีความตั้งใจและพยายามในการ

ท างานท่ีได้รับมอบหมาย  
มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่อ

อุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ 
        

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ ...................................................... ผู้ประเมิน 
           (....................................................) 
 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

15-24 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

13-14 คะแนน เท่ากับ ดี 

7-12  คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
1-6   คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๓ คะแนน เท่ากับ ดี 

๒ คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๑ คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่  ๓     ชื่อหน่วย   STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   ๖    เรื่อง   ความเอ้ืออาทร        เวลา   ๑   ชั่วโมง 
 

๒๓. ผลการเรียนรู้   
๗. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต   
๘. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต   

๒๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 
๒.๑  บอกความหมายของค าว่า ความเอ้ืออาทรได้ 
๒.๒  ระบุพฤติกรรมที่แสดงถึงความเอ้ืออาทรได้ 

๒๕. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 
 1) ความหมายของความเอ้ืออาทร และพฤติกรรมที่แสดงถึงความเอ้ืออาทร 
๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 ๑) ความสามารถในการสื่อสาร  
     - อ่าน ฟัง พูด เขียน 
 ๒) ความสามารถในการคิด 
     - วิเคราะห์  สรุป  
๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 

- มีจิตสาธารณะ 
๒๖. กิจกรรมการเรียนรู้  

4.8 ขั้นตอนการเรียนรู้  
๑) นักเรียนศึกษาวีดีทัศน์  เรื่อง การท างานด้วยความรอบคอบ (จิตอาสา)  และร่วมกันสนทนา

ซักถามด้วยค าถาม  ดังนี้ 
 - เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น 
 - นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์นี้ 
 - ถ้านักเรียนเป็นต ารวจเห็นคนท้องแก่ก าลังจะคลอดลูกนักเรียนจะท าอย่างไร 
 - นักเรียนคิดว่าต ารวจมีคุณธรรมอะไรบ้าง 
๒) นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง ความเอ้ืออาทร  และท าแบบฝึกหัด เรื่องความเอ้ืออาทร 
๓) แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความเหมาะสม  ระดมสมองท าใบงาน พฤติกรรมที่แสดงถึงความเอ้ือ

อาทรของตนเอง 
๔) นักเรียนออกมาน าเสนอผลงานโดยใช้ผังมโนทัศน์ 
๕) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความหมาย และแนวทางการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีความเอ้ืออาทร 

 
 
 
 

G (generosity) บุคคลและหน่วยงานร่วมพัฒนาหน่วยงานให้มีความเอ้ืออาทรบน
พ้ืนฐานของจริยธรรมและจิตพอเพียง 
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๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑) วีดีทัศน์  เรื่อง การท างานด้วยความรอบคอบ (จิตอาสา) 
 ๒) ใบความรู้ เรื่อง ความเอ้ืออาทร 
 ๓) แบบฝึกหัด เรื่อง ความเอ้ืออาทร 
 ๔. ใบงาน เรื่อง พฤติกรรมความเอ้ืออาทร 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วิธีการประเมิน 
 1) ตรวจแบบฝึกหัด 
 2) ตรวจใบงาน 
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

  1) แบบประเมินแบบฝึกหัด 
  2) แบบประเมินใบงาน 

๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน  
1)นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป 

๖. บันทึกหลังสอน 
 
 ............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .................................................................... ......................... 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
 (.................................................) 
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ใบความรู้ 
เรื่อง ความเอ้ืออาทร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

G (generosity) บุคคลและหน่วยงานร่วมพัฒนาหน่วยงานให้มีความเอ้ืออาทรบนพ้ืนฐานของ
จริยธรรมและจิตพอเพียง 

ค าว่า “เอ้ือ” หมายถึง เอาใจใส่ มีน้ าใจ เห็นแก่กัน ส่วนค าว่า “อาทร” หมายถึง ความเอ้ือเฟ้ือ 
ความเอาใจใส่ ความพะวง รวมค าว่า “เอ้ืออาทร” หมายถึง การเอ้ือเฟ้ือมีน้ าใจให้แก่กัน 

ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่าในเพ่ือนมนุษย์ 
มีความเอ้ืออาทร เอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้องการ ความจ าเป็น ความทุกข์สุขของผู้อ่ืนและพร้อมที่จะ
ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ผู้ที่มีน้ าใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละ
ความสุขส่วนตน เพ่ือท าประโยชน์แก่ผู้อ่ืน เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคมด้วย
แรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติการ เพ่ือบรรเทาปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดข้ึนในชุมชน 

คุณธรรมพ้ืนฐานมีประโยชน์ต่อเด็ก 
          การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข จ าเป็นจะต้องเป็นผู้มีน้ าใจ มีไมตรีต่อเพ่ือนมนุษย์และ

สรรพสิ่ง และความมีน้ าใจเป็นสิ่งที่เด็กทุกคนสามารถท าได้ ด้วยการเอาใจเขามาใส่ใจเรา คิดถึงผู้อ่ืน และ
แสดงต่อผู้อ่ืนเหมือนที่ต้องการให้คนอ่ืนแสดงต่อตนเอง สามารถท าดีต่อผู้อ่ืนได้ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็น
ผู้ให้มากกว่าที่จะเป็นผู้รับ แสดงน้ าใจกับคนรอบข้าง เสียสละก าลังทรัพย์ สติปัญญา ก าลังกาย และเวลา 
ให้แก่ผู้เดือดร้อน เท่าท่ีเด็กๆ จะท าได้ ดังนั้น ถ้าเด็กมีนิสัยเอื้อเฟ้ือ ช่วยเหลือเกื้อกูล ให้ความรักแก่ผู้อ่ืน และ
ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถด้วยความจริงใจที่มี ก็ย่อมเป็นที่รัก ที่ต้องการ เป็นคนมี
คุณค่าต่อสังคม และเป็นที่ชื่นชมของผู้อ่ืนเสมอ การเป็นคนมีน้ าใจ จะท าให้เด็กมีจิตใจที่ดีงาม เบิกบาน 
แจ่มใส ผิวพรรณผ่องใส มีมิตรสหายมาก ใครก็อยากคบหาสมาคมด้วย เพราะความมีน้ าใจแสดงถึงความมี
เมตตากรุณาต่อเพ่ือนมนุษย์ ชีวิตก็ย่อมพบแต่ความสุข และหากเด็กทุกคนฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมีน้ าใจ 
สังคมของเราจะเป็นสังคมท่ีน่าอยู่ ที่มีแต่ความสันติสุขโดยแท้ 

ในการด าเนินชีวิต เราทุกคนไม่ควรประมาท สร้างศัตรู แบ่งพรรคแบ่งพวก ต่อสู้ แก่งแย่งชิงดีกัน แต่
ควรที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน มีความน้ าใจโอบอ้อมอารี และมีความเมตตากรุณาต่อ
สัตว์ทั้งหลาย โดยเฉพาะเมื่อเกิดมาในครอบครัวเดียวกัน เราทุกคนควรมีความรัก มีเมตตากรุณา ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน และพัฒนาชีวิตของเราทุกคนให้มีความสุขพ่อแม่ ผู้ปกครองจึงควรส่งเสริมคุณธรรมพ้ืนฐานเรื่องมี
ความเอ้ืออาทรให้ลูก 
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ชื่อ ......................................................................................................... ชั้น ....................... เลขท่ี ................... 
 

แบบฝึกหัด เรื่อง ความเอื้ออาทร 
 

จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
 ๑. ความเอ้ืออาทร  หมายถึงอะไร 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 ๒. ถ้าทุกคนมีความเอ้ืออาทรต่อกันสังคมจะเป็นอย่างไร 
............................................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. ............................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................ .............................................. 
 ๓. นักเรียนเคยพบเห็นพฤติกรรมที่แสดงถึงความเอ้ืออาทรของใครบ้าง อธิบายพอสังเขป 
................................................................................................................................... ........................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 ๔. จงบอกพฤติกรรมของตนเองที่บ่งบอกถึงความเอ้ืออาทรต่อสังคม 
...................................................................................................................................... ........................................ 
.......................................................................................... ....................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
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ใบงาน 
เรื่อง  พฤติกรรมที่แสดงถึงความเอื้ออาทร 

 
ค าชี้แจง :  ให้นักเรียนเขียนพฤติกรรมที่แสดงถึงความเอ้ืออาทรของตนเอง  (เป็นแผนผังความคิด) 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมที่แสดงความ 

เอื้ออาทรของตนเอง 
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แบบประเมินการให้คะแนน 
แบบฝึกหัด 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
รายการประเมิน รวม 

๒๐ 
คะแนน 

มีความ 
ถูกต้อง 

การใช้ภาษา การล าดับ
เนื้อหา 

ความ
เรียบร้อย 

การคิด
วิเคราะห์ 

  ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๓ คะแนน เท่ากับ ดี 

๒ คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๑ คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

๑๖-๒๐ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๑๑-๑๕ คะแนน เท่ากับ ดี 

๕-๑๐  คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
1-๕   คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
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แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (มีจิตสาธารณะ) 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด                    
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

ที ่ ช่ือ – สกุล 

รายการประเมิน 

รู้จักช่วยพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง และครู

ท างาน 

อาสาท างาน ช่วย
คิด ช่วยท า และ
แบ่งปันสิ่งของให้

ผู้อื่น 

รู้จักดูแล รักษา
ทรัพย์สมบตัิและ
สิ่งแวดล้อมของ

ห้องเรียน โรงเรียน 
ชุมชน 

เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์
ของโรงเรียน 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 
 
 
 
 

 
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ประเมิน 

         (....................................................) 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๓ คะแนน เท่ากับ ดี 

๒ คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๑ คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

15-24 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

13-14 คะแนน เท่ากับ ดี 

7-12  คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
1-6   คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
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หน่วยที่  ๔    
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่  ๔   ชื่อหน่วย พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   ๑  เรื่อง   การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อ่ืน  เวลา  ๓ ชัว่โมง 
 

๒๗. ผลการเรียนรู้  
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
1.2 ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

๒๘. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 
๒.๑ รู้และเข้าใจความหมายความส าคัญของค าว่าสิทธิและหน้าที่ 

๒๙. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 
 ความหมายของค าว่าสิทธิและหน้าที่ 
๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 ๑) ความสามารถในการสื่อสาร  
     -  ฟัง พูด เขียน 

  ๒) ความสามารถในการคิด 
          -  วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป 
๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
        - มีวินัย   รับผิดชอบ  
๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  

ชั่วโมงที่ ๑ 
๑. ครูให้นักเรียนดูรูปภาพ เด็กขายพวงมาลัย ตามท้องถนน  เด็กถูกทารุณกรรม ฯลฯ  แล้ว

สอบถามนักเรียน 
ว่า ภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไร จากนั้นครูอธิบายเพ่ิมเติมว่าเป็นภาพการใช้แรงงานเด็ก  การทารุณกรรม
เด็ก เป็นการละเมิดสิทธิ  ครูอธิบายความหมายของค าว่า  สิทธิ  ให้นักเรียนฟัง ค าว่า สิทธิ (อ่านว่า สิด-ทิ) 
โดยทั่วไปหมายถึง อ านาจอันชอบ 

๒. ครูทบทวนความรู้ เรื่อง สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กว่ามี อะไรบ้าง 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๑๘ - 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. แจกใบงานที่ 1 เรื่องการละเมิดสิทธิผู้อ่ืน ให้นักเรียนหาข่าวเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของเด็กจาก
หนังสือพิมพ์  เสร็จแล้ววิเคราะห์ว่า เป็นการละเมิดสิทธิด้านใด  แล้วน ามาเสนอหน้าชั้นเรียน 
 ชั่วโมงท่ี ๒ 

๑. ครูสนทนากับนักเรียน เกี่ยวกับหน้าที่ ว่าหมายถึงอะไร  คนแต่ละคนมีหน้าที่อะไรบ้าง  เหมือน
หรือ 

แตกต่างกันอย่างไร จากนั้นครุและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน 
๒.  ครูตั้งค าถามน า  เช่น 

- ครู มีหน้าที่อะไรบ้าง 
- พ่อแม่  มีหน้าที่อะไรบ้าง 
- นักเรียน  มีหน้าที่อะไรบ้าง 
- ต ารวจ มีหน้าที่อะไรบ้าง 
- นักการเมือง  มีหน้าที่อะไรบ้าง 

๓.  นักเรียนดูวีดีทัศน์ เรื่อง หน้าที่พลเมือง คืออะไร จาก 
https://sites.google.com/a/pongppk.ac.th/krooplammy-hunny   

๔. นักเรียนท า แผนผังมโนทัศน์ จากวีดีทัศน์ที่ดู และน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 

ชั่วโมงที่ ๓   
๑. ครูซักถามนักเรียนว่า หากมีคนอ่ืนขับรถมาจอดขวางประตูทางเข้าบ้านของนักเรียน  ซึ่งนักเรียน 

จ าเป็นต้องพาคนป่วยไปโรงพยาบาล  แต่ออกไม่ได้เพราะรถดึงเบรคมือไว้  
- จากเหตุการณ์ข้างต้นนักเรียนรู้สึกอย่างไร   
- และจะแก้ไขปัญหาอย่างไร   

๒. หลังจากที่นักเรียนตอบ ครูอธิบายว่า การใช้สิทธิบางอย่างโดยไม่ค านึงว่าตนเองมีหน้าที่อย่างไร 
อาจจะท าให้ไปละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นได้ เช่น การใช้สิทธิในการขับรถ แต่ไม่ค านึงว่าตนมีหน้าที่ที่จะต้องไม่
ขับรถกีดขวางทางผู้อ่ืน ท าให้ไปจอดรถขวางประตูบ้านของคนอ่ืน ย่อมท าให้ผู้อ่ืนเกิดความเดือดร้อน เป็นการ
กระท าที่ไม่ถูกต้อง  

สิทธิขั้นพ้ืนฐานของเด็ก 

๑. สิทธิที่จะมีชีวิตรอด – ได้รับการดูแลสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน มีสันติภาพ และความปลอดภัย 
          ๒. สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา – มีครอบครัวที่อบอุ่น ได้รับการศึกษาที่ดี และภาวะโภชนาการที่

เหมาะสม 
          ๓. สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง - ให้รอดพ้นจากการท าร้าย การล่วงละเมิด การละเลย การน าไป

ขาย การใช้แรงงานเด็ก และการแสวงประโยชน์โดยมิชอบในรูปแบบอ่ืนๆ และ 
          ๔. สิทธิที่ในการมีส่วนร่วม – ในการแสดงความคิดเห็น แสดงออก การมีผู้รับฟัง และมีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบกับตนเอง 

https://sites.google.com/a/pongppk.ac.th/krooplammy-hunny
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๓. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๔–๖ คน แต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิของคน
ในสังคมไทย แล้ววิเคราะห์ว่า คนในข่าวดังกล่าวใช้สิทธิโดยค านึงถึงหน้าที่หรือไม่ เพราะอะไร 
สรุปผลลงในแบบบันทึกผลการวิเคราะห์ข่าวเรื่อง การใช้สิทธิและหน้าที่ แล้วส่งตัวแทนน าเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน 
๔.  ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบค าถาม จากใบงานที่ 2 เรื่อง การเคารพสิทธิ
หน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น 
๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑) หนังสือพิมพ์ 
๒)  วีดีทัศน์เรื่องหน้าที่พลเมือง จาก  https://sites.google.com/a/pongppk.ac.th 
๓)  ใบงานที่ 1 เรื่อง ละเมิดสิทธิผู้อ่ืน 
4) ใบงานที่ 2 เรื่อง การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
5) ใบความรู้ 
6) ตัวอย่างภาพประกอบ 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วิธีการประเมิน 
 -  ตรวจใบงาน 
 - การน าเสนอผลงาน 
 -  ตรวจชิ้นงาน 
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

  - แบบประเมินผลงาน 
  - แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (มีวินัย รับผิดชอบ) 

๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  - นักเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดีข้ึนไป 

๖. บันทึกหลังสอน 
 ............................................................................................................................ ................................. 

............................................................................................................................. .............................................. 

...........................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .............................................. 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
(.................................................) 

 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/a/pongppk.ac.th
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ใบความรู้(ส าหรับครู) 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยจะมีความมั่นคงก้าวหน้าเพียงไร ย่อมขึ้นอยู่กับการที่ประชาชนใน
ชาติรู้จักสิทธิ เสรีภาพ กระท าหน้าที่ตามความรับผิดชอบและมีคุณธรรม  ความ  ส าคัญของสิทธิ เสรีภาพ 
หน้าที่ และคุณธรรมของพลเมือง  มีดังนี้คือ 
            ๑. สิทธิ  หมายถึง  อ านาจหรือผลประโยชน์ที่ได้รับการคุ้มครองและรับรองตามกฎหมาย 
            ๒. สิทธิที่เป็นสิทธิเฉพาะบุคคล   ได้แก่ 
               ๒.๑ สิทธิในชีวิตและร่างกาย 
               ๒.๒ สิทธิในเคหะสถาน 
               ๒.๓ สิทธิในครอบครัว 
               ๒.๔ สิทธิในการประกอบอาชีพ 
               ๒.๕ สิทธิในชื่อเสยีงและเกียรติยศ 
            ๓. สิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สิน  หมายถึง  สิทธิที่มีเจ้าของมีอยู่ในทรัพย์สินนั้นโดยการถือกรรมสิทธิ์
และสามารถใช้ประโยชน์ใดๆได้  ตามท่ีเจ้าของทรัพย์สินต้องการ เช่น มีสิทธิในการให้ผู้อ่ืนเช่าบ้าน มีสิทธิใน
การขายที่ดินของตน 
            ๔. การใช้สิทธิของบุคคล  มีข้อจ ากัดดังนี้คือ 
             ๔.๑ การใช้สิทธิต้องเป็นไปตามขอบเขตและหลักการที่กฎหมายก าหนดไว้  จะละเมิดมิได้ 
             ๔.๒ สิทธิบางอย่างเป็นสิทธิเฉพาะตน  ผู้มีสิทธิจะต้องใช้ด้วยตนเองเท่านั้น  จะมอบให้ผู้อ่ืน
ไม่ได้  เช่น  สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  เป็นต้น 
             ๔.๓ สิทธิบางอย่างอาจใช้โดยการมอบอ านาจหรือแต่งตั้งผู้แทนได้ เช่น การเบิกถอนเงินจาก
ธนาคารเป็นต้น 
  เสรีภาพของประชาชน 
            ๑. เสรีภาพ  หมายถึง  ความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระท าการต่างๆได้ตามความต้องการของ
ตน  โดยไม่ละเมิดต่อผู้อื่นและไม่ผิดกฎหมาย 
            ๒. เสรีภาพของประชาชนไทยตามรัฐธรรมนูญ  มีดังนี ้
               ๒.๑ เสรีภาพในการนับถือศาสนา 
               ๒.๒ เสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
               ๒.๓ เสรีภาพในร่างกาย 
               ๒.๔ เสรีภาพในเคหะสถาน 
               ๒.๕ เสรีภาพในการศึกษาอบรม 
               ๒.๖ เสรีภาพในการเดินทาง 
               ๒.๗ เสรีภาพในการพูด  การเขียน  การพิมพ์  การโฆษณา 
               ๒.๘ เสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม  สหภาพ  สหกรณ์  และพรรคการเมือง 
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               ๒.๙ เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
               ๒.๑๐ เสรภีาพในการส่งข่าวสารโดยทางไปรษณีย์หรือทางอ่ืนที่ชอบโดยกฎหมาย 
  หน้าที ่
            ๑. หน้าที ่ หมายถึง  ภาวะที่บุคคลต้องกระท าหรืองดเว้นกระท าตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
            ๒. หน้าที่มีความสัมพันธ์กับสิทธิโดยตรง  ทั้งนี้ต้องค านึงว่า  เมื่อเรามีสิทธิแล้วเราต้องมีหน้าที่ด้วย 
            ๓. หน้าที่ของพลเมืองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  มีดังนี้คือ 
                 ๓.๑ ธ ารงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
                ๓.๒ หน้าที่ในการป้องกันชาติบ้านเมือง 
                ๓.๓ หน้าที่ในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง 
                ๓.๔ หน้าที่ในการช่วยเหลือราชการตามกฎหมาย 
                ๓.๕ หน้าที่ในการรับราชการทหาร 
               ๓.๖หน้าที่ในการเสียภาษีอากรตามกฎหมาย 
              ๓.๗ หน้าที่ในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ 
               ๓.๘ หน้าที่ในการใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริต 
            ๔. หน้าที่ของพลเมืองตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายอ่ืนๆ มีดังนี้คือ 
              ๔.๑ หน้าที่ของบิดามารดาในการอุปการะเลี้ยงดูบุตร 
              ๔.๒ หน้าที่ในการปฏิบัติตามอาชีพที่ตนรับผิดชอบ 
              ๔.๓ หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาที่กระท าไว้ 
            ๕.หน้าที่ของพลเมืองในระดับท้องถิ่น  มีดังนี้ 
                ๕.๑ หน้าที่ทางการเมือง  เช่น  การลงสมัครรับเลือกตั้ง การใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนในท้องถิ่น
ของตน 
             ๕.๒ หน้าที่ทางเศรษฐกิจ  เช่น 
                      ก. การประกอบอาชีพที่สุจริต 
                      ข. การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
                      ค. การร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 
              ๕.๓ หน้าที่ทางสังคม  ได้แก่  การประพฤติดี  การพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้า 
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ภาพประกอบ 
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ชื่อ...........................................................................................................ชั้น....................เลขท่ี........... 

ใบงานที่ ๑ 
การละเมิดสิทธิผู้อ่ืน 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนหาข่าวเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของเด็กจากหนังสือพิมพ์ ติดลงในใบงาน เสร็จแล้ว
วิเคราะห์ว่า เป็นการละเมิดสิทธิด้านใด  แล้วน ามาเสนอหน้าชั้นเรียน 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ชื่อ............................................................................................................ชั้น....................เลขท่ี........... 
ใบงานที่ ๒ 

การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านค าถาม แล้วตอบอย่างมีเหตุผล โดยยกตัวอย่างหรือเหตุผลประกอบ(๑๐ 
คะแนน) 

๑. การใช้สิทธิจะต้องค านึงถึงอะไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๒. หากเราจะใช้สิทธิชุมนุมทางการเมือง เราต้องค านึงว่าตนเองมีหน้าที่อะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๓. เหตุใดเราต้องใช้สิทธิอย่างมีความรับผิดชอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๔. ยกตัวอย่างการกระท าที่แสดงถึงการเคารพสิทธิหน้าทีต่อตนเองและผู้อื่น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓๐. ยกตัวอย่างการกระท าที่ใช้สิทธิของตนเองแต่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินการให้คะแนน 
แบบฝึกหัด  และใบงาน 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
รายการประเมิน รวม 

๒๐ 
คะแนน 

มีความ 
ถูกต้อง 

การใช้ภาษา การล าดับ
เนื้อหา 

ความ
เรียบร้อย 

การคิด
วิเคราะห์ 

  ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๓ คะแนน เท่ากับ ดี 

๒ คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๑ คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

๑๖-๒๐ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๑๑-๑๕ คะแนน เท่ากับ ดี 

๕-๑๐  คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๐-๕   คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
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แบบประเมิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (มีวินัย  รับผิดชอบ) 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด                    
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

ที ่ ช่ือ – สกุล 

รายการประเมิน 
ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ 
ครอบครัว  และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการ 
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 

 

 

 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน  
                                                                            ............../.................../................ 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๓ คะแนน เท่ากับ ดี 

๒ คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๑ คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่  ๔   ชื่อหน่วย พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   ๒  เรื่อง   ระเบียบ  กฎ  กติกา  กฎหมาย  เวลา  ๓ ชัว่โมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
๙. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
๑๐. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 

๒.๑ บอกความหมายของค าว่าระเบียบ  กฎ  กติกา  และกฎหมาย 
๒.๒ ความส าคัญของค าว่าระเบียบ  กฎ  กติกา  และกฎหมาย 
 

๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 
 - ความหมายของค าว่า ระเบียบ  กฎ  กติกา  กฎหมาย 

  - ความส าคัญของค าว่า ระเบียบ กติกา และกฎหมาย 
๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 ๑) ทักษะการใช้ชีวิต 
 ๒) ความสามารถในการคิด 
     -  วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป 
  
๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 

        - มีวินัย   รับผิดชอบ  

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  

ชั่วโมงที ่๑ 
๑. ครูและนักเรียน สนทนาอภิปรายถึงความแตกต่างของค าว่า  ระเบียบ และ วินัย  มีความ

แตกต่างกันอย่างไร โดย ครูอธิบายเพ่ิมเติม ให้เห็นถึงความหมายของค าว่า “ระเบียบ” 
 
 

 
 
 
 
 

 

ระเบียบ  หมายถึง แบบแผนที่วางไว้เป็นแนวปฏิบัติหรือด าเนินการ เช่น ระเบียบวินัยระเบียบ
ข้อบังคับ ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ถูกล าดับ ถูกท่ีเป็นแถวเป็นแนว มีลักษณะเรียบร้อย เช่น เขาท างานอย่าง
มีระเบียบ  ส่วน วินัย หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ส าหรับควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา 
ของคนในสังคมให้เรียบร้อยดีงาม  เป็นแบบแผน อันหนึ่งอันเดียวกัน จะได้อยู่ร่วมกันด้วยความสุขสบาย ไม่
กระทบกระทั่งซึ่งกันและกัน  



- ๑๓๑ - 
 

 
 

๒. ครูแจกใบงานที่ 1 เรื่องระเบียบวินัย จากนั้นให้นักเรียนศึกษาพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับ
การมีระเบียบวินัยจากใบงานที่ 1 เรื่อง ระเบียบวินัย นักเรียนปฏิบัติตามค าชี้แจง 

๓. ครูสุ่มเลือกนักเรียน ๓–๕ คน ออกมาน าเสนอผลงานหน้าห้องเรียน จากนั้นครูและ
นักเรียนร่วมกันสรุปว่า ระเบียบวินัยท าให้บ้านเมืองของเราสงบสุขและมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย การมีระเบียบวินัยจึงเป็นคุณลักษณะส าคัญที่ควรปลูกฝังให้เกิดขึ้นในคนไทยทุก
คน 

 
ชั่วโมงท่ี ๒ 

๑. ครูอธิบายหรือเสริมความรู้ว่า การเป็นผู้มีระเบียบวินัยไม่ใช่แค่การปฏิบัติตามข้อตกลง กติกา 
กฎ และระเบียบของโรงเรียนเท่านั้น แต่การเป็นผู้มีระเบียบวินัยยังรวมถึงข้อก าหนดทางใจด้วย 
เช่น มารยาท (ความเกรงใจ การต่อแถว ฯลฯ) ขนบธรรมเนียมประเพณี (การเคารพผู้ใหญ่ 
ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ ฯลฯ) วัฒนธรรม (ภาษาไทย การแต่งกาย การไหว้)   

 2.  นักเรียนอ่านใบความรู้ เรื่อง กติกา  กฎ  กฎหมาย  แล้ว ท าใบงานที่ ๒กติกา  กฎ  กฎหมาย   
3.  ครูสรุปความรู้และความแตกต่างระหว่าง กติกา  กฎ  และกฎหมายอีกครั้งหนึ่ง  เรื่อง กติกา กฎ 
กฎหมาย 
4.  นักเรียนเขียนเรียงความ เรื่อง ความส าคัญของกติกา กฎและกฎหมายเป็นการบ้าน 

 
ชั่วโมงที่ ๓   

๑. ครูให้นักเรียนชมคลิปวีดิโอเรื่อง กฎในโรงเรียนที่เรารู้ว่าผิดแต่ก็ยังท า จาก
https://www.youtube.com 

/watch?v=Qvfjz_Y๕veM 
๒. เมื่อนักเรียนชมคลิปวีดิโอเสร็จ ครูและนักเรียน ช่วยกันระดมสมอง พิจารณาจากเรื่องที่ดูว่า  

เป็นเรื่องจริงหรือไม่  ข้อมูลน่าเชื่อถือหรือไม่โดยยกตัวอย่างแสดงเหตุผลประกอบความคิดเห็น 
 ๓.  นักเรียนท าใบงานที่ ๓ เรื่อง การปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
๑) ใบความรู้ 

๒)  วีดีทัศน์เรื่องกฎในโรงเรียนที่เรารู้ว่าผิดแต่ก็ยังท า จากhttps://www.youtube.com 
/watch?v=Qvfjz_Y๕veM 

๓)  ใบงาน เรื่องท่ี 1 ระเบียบวินัย 
4)  ใบงานที่ 2 เรื่อง กติกา กฎ กฎหมาย 
5)  ใบงานที่ 3 เรื่อง ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วิธีการประเมิน 
 -  ตรวจใบงาน 
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

  - แบบประเมินผลงาน 
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 

  - นักเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดีข้ึนไป 



- ๑๓๒ - 
 

 
 

 
๖. บันทึกหลังสอน 

 
 ................................................................. ........................................................................................ .... 

............................................................................................................................. .............................................. 

............................................................................................................................. .............................................. 

............................................................................................................................. .............................................. 

.................................................................................... ................................................................. ...................... 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
           

        (.................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๓๓ - 
 

 
 

 
ใบความรู้ เรื่อง กติกา กฎ กฎหมาย 

 
กติกา  คือ  สิ่งที่บุคคลหรือคณะบุคคลสร้างขึ้น  เพ่ือให้เป็นแบบแผนปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  

เมื่อ กติกานั้น  ได้รับได้รับการยอมรับในสังคมมากขึ้น  กติกานั้นก็จะกลายเป็น กติกาสากล  กติกาการ
แข่งขันกีฬาเป็นต้น 

กฎ  ตาม พ.ร.บ.  หมายถึง  วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  มาตรา ๕(๒)  หมายความ
ว่า  พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ประกาศกระทรวง  ข้อบัญญัติท้องถิ่น  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือ 
บทบัญญัติอ่ืนที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป  โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการจ าเพาะ 
  อธิบาย  กฎ  หมายถึงทุกอย่างที่กล่าวมาแต่ต้นออกโดย  หน่วยงานทางปกครอง  โดยมีผลบังคับ
เช่นเดียวกับกฎหมาย  อาจมีระยะเวลาหรือไม่ก็ได้  ที่เรียกว่า กฎ ก็เพราะว่า กฎ ไม่ได้ออกโดยรัฐสภา  หรือ
ฝ่ายนิติบัญญัติ  มีศักดิ์ทางกฎหมายตามล าดับขั้นอยู่ในชั้น กฎ  ถึงแม้ระเบียบข้อบังคับท้องถิ่นจะออกโดย
สภานิติบัญญัติท้องถิ่น  ก็มีศักดิ์เป็นเพียง กฎ 
  กฎหมาย  หรือ  พระราชบัญญัติ  ถูกตราขึ้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติหรือ รัฐสภา  คือ  สภาผู้แทน + 
วุฒิสภา = รัฐสภา  ในประเทศที่ใช้ระบบ สองสภา  ส่วนในประเทศที่ใช้สภาเดียว  ก็ท าหน้าที่เป็นรัฐสภาไป
เลย 
  การเสนอกฎหมาย  ถึงแม้โดยหลักการจะออกโดยรัฐสภา  แต่กฎหมายส่วนใหญ่ถูกเสนอขึ้นโดยฝ่าย
บริหาร หรือ รัฐบาล(ในรูปแบบรัฐสภา)  ในรูปแบบอ่ืนจะต่างไปจากนี้  กฎหมาย  สมาชิกสภาผู้แทนฯ 
สามารถเสนอเข้าสู่สภาได้  โดยมีผู้เข้าชื่อรับรองในการเสนอร่างกฎหมายนั้ น ๒๐ คน  แต่กฎหมายใดเป็น
กฎหมายที่เกี่ยวกับการเงิน  คือ เกี่ยวข้องกับงบประมาณแผ่นดิน เช่น แยกกระทรวง  แยกจังหวัด เป็นต้น  
ร่างกฎหมายฉบับนั้น ต้องให้นายกรัฐมนตรีเซ็นรับรองก่อนเสนอเข้าสู่สภา 
  ดังนั้น กฎหมายจึงมีศักดิ์สูงกว่ากฎ  โดยล าดับชั้นทางกฎหมาย  รัฐธรรมนูญมีศักดิ์สูงสุด  การแก้ไข
รัฐธรรมนูญหรือยกเลิกก็จะเลิกด้วยรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  หรือ รัฐประหารที่เป็นวิธีนอกขั้นตอน  กฎหมายถ้า
จะยกเลิกก็ต้องตรากฎหมายใหม่ขึ้นมายกเลิกเช่นกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๓๔ - 
 

 
 

ชื่อ..........................................................................................................ชั้น........... ........เลขที่........... 
 

ใบงานที่ ๑ 
ระเบียบ วินัย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนอ่านพระบรมราโชวาท แล้วแล้วเขียนสรุปเป็นข้อ ๆ และระบุว่าจะน้อมน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันอย่างไร  

๑. ความรู้ที่ได้รับ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๒. การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

การมีวินัย มีความสามัคคี และรู้จักหน้าที่ ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติส าคัญประจ าตัวของคนทุกคน แต่ในการ
สร้างเสริมคุณสมบัติ ๓ ข้อนี้ จะต้องไม่ลืมว่า วินัย สามัคคี และหน้าที่นั้น เป็นได้ทั้งในทางบวกและทางลบ ซึ่งย่อม
ให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่าๆ กัน ทั้ง ๒ ทาง เพราะฉะนั้น เมื่อจะอบรม จ าเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แน่ชัดก่อน
ว่า เป็นวินัยสามัคคีและหน้าที่ดีคือ ปราศจากโทษ เป็นประโยชน์ เป็นธรรม 

พระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... (๗๒) 
(พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วันอังคาร ๑๒ ก.ค.๒๕๒๖) 

 



- ๑๓๕ - 
 

 
 

 
ชื่อ..........................................................................................................ชั้น...................เลขที่...........  

 
ใบงานที่ ๒ 

กติกา  กฎ  กฎหมาย 
 

ค าชี้แจง จงตอบค าถามต่อไปนี้ โดยการเขียนอธิบายพร้อมยกเหตุผลประกอบ 
๑.  กติกา  หมายถึงอะไรจงอธิบาย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

๒. จงยกตัวอย่างกติกาที่นักเรียนรู้จัก หรือ เข้าใจมาอย่างน้อย ๕ กติกา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๓. กฎ  หมายถึงอะไรจงอธิบาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

๔. จงยกตัวอย่างกฎที่นักเรียนรู้จัก หรือ เข้าใจมาอย่างน้อย ๕ ข้อ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๕. กฎหมาย  หมายถึงอะไรจงอธิบาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

๖. จงยกตัวอย่างกติกาที่นักเรียนรู้จัก หรือ เข้าใจมาอย่างน้อย ๕ ข้อ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 



- ๑๓๖ - 
 

 
 

 
ชื่อ............................................................................................................ชั้น....................เลขท่ี........... 

 
ใบงานที่ ๓ 

การปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ ของโรงเรียน 
 

ค าชี้แจง   หากนักเรียนพบเพื่อนก าลังท าผิดกฎระเบียบของโรงเรียน  นักเรียนจะท าอย่างไร  จงเขียน
อธิบาย  พร้อมยกตัวอย่างบทสนทนา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



- ๑๓๗ - 
 

 
 

แบบประเมินการให้คะแนน 
แบบฝึกหัด  และใบงาน 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
รายการประเมิน รวม 

๒๐ 
คะแนน 

มีความ 
ถูกต้อง 

การใช้ภาษา การล าดับ
เนื้อหา 

ความ
เรียบร้อย 

การคิด
วิเคราะห์ 

  ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
  
 
 
 

 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๓ คะแนน เท่ากับ ดี 

๒ คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๑ คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

๑๖-๒๐ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๑๑-๑๕ คะแนน เท่ากับ ดี 

๕-๑๐  คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๐-๕   คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
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แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (มีวินัย  รับผิดชอบ) 

 
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด                    

ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

ที ่ ช่ือ – สกุล 

รายการประเมิน 
ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ 
ครอบครัว  และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการ 
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน  
                                                                            ............../.................../................ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๓ คะแนน เท่ากับ ดี 

๒ คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๑ คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่  4   ชื่อหน่วย พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อการทุจริต         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3        เรื่อง   ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน    เวลา  ๓ ชั่วโมง 
 

1. ผลการเรียนรู้  
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมือง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 2. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมือง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
  

 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้  

2.1 นักเรียนอธิบายความหมายของความรับผิดชอบได้ 
๒.๒ นักเรียนระบุพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่นได้ 
 

3. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 
 - ความหมายของความรับผิดชอบ  และการปฏิบัติตนที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และ
ผู้อื่น 
 
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 1) ความสามารถในการคิด 
     (วิเคราะห์  จัดกลุ่ม  สรุป) 
3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 

- มีวินัย รับผิดชอบ 
4. กิจกรรมการเรียนรู้  

4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  
ชั่วโมงที่ 1  

 ๑.นักเรียนชมคลิปวิดีโอ เรื่อง “ความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
เรื่อง มันไม่ใช่ของๆเรา”  และร่วมกันวิเคราะห์พฤติกรรมในเรื่องที่เป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบ  โดยครูตั้งค าถามน า  เช่น 

-  มีพฤติกรรมอะไรบ้างที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบ 
-  พฤติกรรมที่นักเรียนตอบ มีพฤติกรรมอะไรบ้างที่ดี และไม่ดี 
-  ถ้านักเรียนเป็นตัวละครในเรื่อง นักเรียนจะปฏิบัติเช่นนั้นหรือไม่ เพราะเหตุใด 
-  การกระท าของนักเรียนในเรื่อง เหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 
2. แจกใบความรู้  เรื่อง ความรับผิดชอบให้ นักเรียนศึกษาต่อตนเองเสร็จแล้ว  
3. ครูตั้งค าถามเพ่ือให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบ เช่น 
 - มีพฤติกรรมอะไรบ้างเป็นความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อ่ืน 
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 - หากเราไม่มีความรับผิดชอบจะเกิดผลอย่างไร 
4. นักเรียนท าแบบฝึกหัด เรื่อง ความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น 
5. เมื่อผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว  ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปการปฏิบัติตนที่มีความ

รับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น 
ชั่วโมงที่ 2 
5. ครูและนักเรียนชมวีดีโอ เรื่อง “เคารพสิทธิของผู้อ่ืน”  จากนั้นสนทนาซักถามกับ

นักเรียน  ดังนี้ 
 - การเคารพสิทธิของผู้อ่ืนมีข้อดีอย่างไร 
 - ถ้านักเรียนเป็นเพื่อนบ้าน นักเรียนจะท าอย่างไร 
 - นักเรียนคิดว่าคนที่น ากระถางต้นไม้ไปวางบนรั้วท าถูกหรือไม่ เพราะเหตุใด 
6. แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความเหมาะสม  ให้ท าใบกิจกรรมกลุ่ม  เรื่อง  พฤติกรรมที่แสดง

ถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น  โดยเขียนเป็นแผนผังความคิด พร้อมทั้งตกแต่งให้สวยงาม 
7. ครู และนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน เรื่อง ความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น 
ชั่วโมงที่ 3 
8.  ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานจากใบกิจกรรมกลุ่ม และครูอธิบายเพ่ิมเติมจากการ

น าเสนอ 
9.  น าผลงานที่นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอแล้ว ไปจัดป้ายนิเทศหน้าห้องเรียนให้สวยงาม 

4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1) วิดีโอเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เรื่อง มันไม่ใช่
ของๆเรา” https://www.youtube.com/watch?v=VIINT1rrBTQ 
 2. วีดีโอ เรื่อง “การเคารพสิทธิของผู้อ่ืน”
https://www.youtube.com/watch?v=bztZQ_hkkNs 
 3) ใบความรู้เรื่อง ความรับผิดชอบ 
 4) แบบฝึกหัด เรื่อง ความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น 
 5) ใบกิจกรรมกลุ่ม  เรื่อง พฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น (แผนผัง
ความคิด) 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 
 - ตรวจแบบฝึกหัด เรื่อง ความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อ่ืน 
 - ตรวจใบกิจกรรมกลุ่ม 
 
5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

  - แบบประเมินแบบฝึกหัด 
  - แบบให้คะแนนการตรวจผลงานการท าใบกิจกรรมกลุ่ม 

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ระดับดีไป 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VIINT1rrBTQ
https://www.youtube.com/watch?v=bztZQ_hkkNs
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6. บันทึกหลังสอน 

 
 ............................................................................................................................. ................................ 

.................................................................................................. ......................................................................... 

............................................................................................................................. .............................................. 

....................................................................................................................................... .................................... 
 

  
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

          
        (.................................................) 
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ใบความรู้ เรื่อง  ความรับผิดชอบ 
ความรับผิดชอบ หมายถึง การยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าใดๆทั้งที่ตนเอง กระท าหรือผู้อ่ืน

กระท าไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือไม่ จะส าเร็จหรือไม่ เช่น ความรับผิดชอบต่องานหรือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้ส าเร็จ
ลุล่วงตามท่ีได้รับมอบหมายหรือที่ได้ก าหนดไว้ ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ควรมีความรับผิดชอบ ซึ่งอาจแตกต่างกัน
ไปตามวัยวุฒิ และคุณวุฒิ ความรับผิดชอบที่ส าคัญที่สุดของผู้อยู่ในวัยเรียน คือ รับผิดชอบในการเรียน การ
ท ากิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนให้ส าเร็จผลด้วยดี และการตั้งใจเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ เพ่ือจะได้ใช้
ความรู้ความสามารถนั้นประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ต่อไป ในอนาคต ไม่ต้องพ่ึงพาผู้อ่ืน ผู้ที่มีความรู้จะไม่
เป็นปัญหาแก่สังคมและจะสามารถช่วยให้สังคมเจริญขึ้นด้วย ส่วนผู้ที่ไม่ตั้งใจเรียน ไม่รับผิดชอบหน้าที่ของ
ตนก็จะไม่มีความรู้ อาจไม่มีอาชีพตกงาน หรือจะต้องประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองด้วยความยากล าบาก คุณพ่อ 
คุณแม่ หรือผู้ปกครองย่อมมีความโทมนัสใจอย่างยิ่งและตนเองอาจเป็นปัญหาของสังคมได้ เด็กๆที่อยู่ในวัย
เรียนควรรับผิดชอบงานเล็กๆน้อยๆ ที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองมอบหมายให้ท าเช่น ดูแลคุณปู่ คุณย่า คุณ
ตา คุณยาย กวาดบ้าน ถูเรือน จัดโต๊ะอาหาร รดน้ าต้นไม้ ให้อาหารสัตว์เลี้ยง ฯลฯ การท างานเห่านี้นอกจาก
จะช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองแล้ว ยังจะช่วยให้มีโอกาสฝึกการท างานมีโอกาสคิ ดหาวิธี
ท างานให้ส าเร็จเรียบร้อยและเกิดผลดี และยังได้ออกก าลังกายไปในตัวด้วย ท าให้มีสุขภาพดีด้วย การดูแล
ผู้สูงอายุในครอบครัวท าให้มีความสุข และการให้อาหารสัตว์เลี้ยงจะท าให้เด็กมีความอ่ิมเอมใจ ท าให้ชีวิตมี
ความสุขอันเกิดจากการท าความดีของตนความรับผิดชอบที่ส าคัญที่สุดของคนเรา คือ ความรับผิดชอบต่อ 
ตนเอง การดูแลตนเองไม่ให้หลงไปในทางที่ผิด ให้เป็นคนดีของสังคม ให้มีคุณธรรม 

1. ความรับผิดชอบต่อตนเอง หมายถึง พฤติกรรมการรู้จักระมัดระวังรักษาสุขภาพอนามัยของ
ตนเองให้สมบูรณ์ ปลอดภัยจากอันตรายอยู่เสมอ รู้จักประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสม ละเว้นความชั่ว รู้จัก
ประมาณในการใช้จ่ายและมีความประหยัด สามารถจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคส าหรับตนเองได้อย่าง
เหมาะสม ถูกกาลเทศะในแต่ละวัย ส านึกในบทบาทและหน้าที่ของตน หมั่นใฝ่หาความรู้และฝึกฝนตนเองให้
มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ จนประสบความส าเร็จในการด ารงชีวิต ยอมรับผลการกระท าของตนเองทั้งที่
เป็นผลดีและผลเสีย ไม่ปัดความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองให้แก่คนอ่ืน ไตร่ตรองให้รอบคอบว่าสิ่งที่
ท าลงไปนั้นจะเกิดผลเสียหายขึ้นหรือไม่ ปฏิบัติแต่สิ่งที่ท าให้เกิดผลดี และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้
ได้ผลดียิ่งขึ้น 

2. ความรับผิดชอบต่อผู้อ่ืน หมายถึง ภาระหน้าที่ของบุคคลที่จะต้องเกี่ยวข้อง และมีส่วนร่วมต่อ
สวัสดิภาพของสังคมท่ีตนเองด ารงอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายสิ่งหลายอย่าง ตั้งแต่สังคมขนาดเล็ก ๆ 
จนถึงสังคมขนาดใหญ่ การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งย่อมมีผลกระทบต่อสังคมไม่มากก็น้อย บุคคลทุก
คนจึงต้องมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติต่อสังคม ดังต่อไปนี้ 

    2.1 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่พลเมือง ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม การรักษา
ทรัพย์สินของสังคม การช่วยเหลือผู้อื่น และการให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน 

    2.2 ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ได้แก่การเคารพเชื่อฟังผู้ปกครอง การช่วยเหลืองานบ้านและ
การรักษาชื่อเสียงของครอบครัว 

    2.3 ความรับผิดชอบต่อโรงเรียน ได้แก่ ความตั้งใจเรียน การเชื่อฟังครู – อาจารย์ การปฏิบัติ
ตามกฎของโรงเรียนและการรักษาสมบัติของโรงเรียน 

    2.4 ความรับผิดชอบต่อเพ่ือน ได้แก่ การช่วยตักเตือนแนะน าเมื่อเพ่ือนกระท าผิด การช่วยเหลือ
เพ่ือนอย่างเหมาะสม การให้อภัยเมื่อเพ่ือนท าผิดการไม่ทะเลาะและ เอาเปรียบเพ่ือน และการเคารพสิทธิซึ่ง
กันและกัน 
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แบบฝึกหัด เรื่อง ความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อ่ืน 

 
ค าชี้แจง จงตอบค าถาม 
 
 1. ความรับผิดชอบ  หมายถึงอะไร 
............................................................................................................................. .............................................. 
....................................................................................................................................................... .................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
 2. ความรับผิดชอบต่อตนเองของนักเรียนมีอะไรบ้าง 
....................................................................................................................................................... .................... 
......................................................................................................................... .................................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
 3. ถ้าคนในครอบครัว ไม่มีความรับผิดชอบจะเกิดผลอย่างไร  เพราะเหตุใด 
............................................................................................................................. .............................................. 
...................................................................................................................................................... .....................
..................................................................................................................................... ...................................... 
 4. ถ้าคนในประเทศขาดความรับผิดชอบ ประเทศจะเป็นอย่างไร  และเกิดผลเสียอย่างไร จง
อธิบาย 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
....................................................................................................................................................... .................... 
 5. ในฐานะท่ีนักเรียนเป็นพลเมืองของประเทศคนหนึ่งนักเรียนคิดว่ามีส่วนช่วยเหลือสังคม ชุมชน 
หรือประเทศชาติได้อย่างไรบ้าง 
......................................................................................................................................... .................................. 
................................................................................................ ........................................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
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ใบกิจกรรมกลุ่ม (เขียนแผนผังความคิด) 

เรื่อง  พฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น 
 
 

ค าชี้แจง    1. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน   
    2. แต่ละกลุ่มปรึกษา วิเคราะห์เก่ียวกับพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อ่ืน 

      3. สรุปผลที่ได้จากการศึกษาเพ่ือน าเสนอหน้าชั้นเรียนโดยจัดท าในรูปแบบ การเขียนแผนผัง
ความคิด เมื่อน าเสนอหน้าชั้นเรียนแล้ว ให้นักเรียนน าผลงานไปจัดป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียน 
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แบบประเมินการให้คะแนน 
แบบฝึกหัด  และใบงาน 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
รายการประเมิน รวม 

20 
คะแนน 

มีความ 
ถูกต้อง 

การใช้ภาษา การล าดับ
เนื้อหา 

ความ
เรียบร้อย 

การคิด
วิเคราะห์ 

  4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

4 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

3 คะแนน เท่ากับ ดี 

2 คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
1 คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

16-20 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

11-15 คะแนน เท่ากับ ดี 

5-10  คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
0-5   คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
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แบบประเมินการให้คะแนน 
ใบกิจกรรมกลุ่ม (เขียนแผนผังความคิด) 

ค าชี้แจง    ให้ครูผู้สอนท าเครื่องหมาย ( / )  ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 

กลุ่มที ่
สรุปความรูไ้ด้ถูกต้อง  

ครบตรงประเด็น 

การเช่ือมโยงความรู้ได้
ถูกต้องตามล าดับขั้น

ความสัมพันธ์ 

มีความคิดสร้างสรรค์ใน
การเขียน 

 
รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  
              
              
              
              
              

 
        (ลงชื่อ)...................................ผู้ประเมิน 

(…………………………………………………) 
                                                              ............../................./................. 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
1. สรปุความรู้ได้ถูกต้อง 
ครบตรงประเด็น 

สามารถสรปุความรูไ้ด้
ครบและตรงประเด็นและ
ถูกต้องทุกหัวข้อ 

สามารถสรปุความรูไ้ด้
ครบ  ตรงประเด็นและมี
ความถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ 

สรุปความรูไ้ม่ครบทุก
ประเด็น 

สรุปความรูไ้ม่ถูกต้อง 

2. การเช่ือมโยงความรู้
ได้ถูกต้องตามล าดับขั้น
ความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยงความรู้
ได้ถูกต้องตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยงความรู้
ได้ และล าดับความ 
สัมพันธ์ได้ค่อนข้างครบ 

สามารถเชื่อมโยงความรู้
และล าดับความสัมพันธ์
ได้บ้าง 

สามารถเชื่อมโยงความรู้
ได้ แตไ่ม่เป็นไตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 

3. มีความคิดสร้างสรรค์
ในการเขียน 

สามารถเขียนได้ใน
รูปแบบที่ถูกต้องและ
สวยงาม 

สามารถเขียนได้ถูกต้อง
และมีข้อบกพร่องเพียง
เล็กน้อย 

สามารถเขียนได้ และมี
ข้อบกพร่องเป็นบางส่วน 

สามารถเขียนได้ แต่ขาด
รูปแบบและความ
สวยงาม 

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 

คะแนน คุณภาพ 
10 - 12 
7 – 9  
4 – 6 
1 – 3  

ดีมาก 
ด ี

พอใช้ 
ควรปรับปรุง 
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แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (มีวินัย รับผิดชอบ) 

 
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด                    

ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล 

รายการประเมิน 
ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ

ครอบครัว และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 

4 3 2 1 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ...................................................... ผู้ประเมิน 
            (....................................................) 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๓ คะแนน เท่ากับ ดี 

๒ คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๑ คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่  ๔   ชื่อหน่วย พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   ๔  เรื่อง   ความเป็นพลเมือง     เวลา  ๓ ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
๑.๒ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 
๒.๑ บอกความหมายของพลเมืองได้ 
๒.๒  ระบุพฤติกรรมของความเป็นพลเมืองดีได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 
 ความหมายของค าว่า พลเมือง และการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 
๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 ๑) ความสามารถในการสื่อสาร 
     - อ่าน ฟัง พูด เขียน 
 ๒) ความสามารถในการคิด 
     -  วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป 
 ๓) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 

        - มีวินัย   รับผิดชอบ  

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  

ชั่วโมงที่ ๑ 
๑. ครูสนทนากับนักเรียนว่าเพราะอะไรเมื่ออยู่ในห้องสมุด  เราจึงไม่ควรพูดคุยหรือส่งเสียงดัง  

หลังจากท่ีนักเรียนตอบ  ครูอธิบายเพ่ิมเติมว่า  เมื่ออยู่ในห้องสมุด  เราไม่ควรพูดคุยหรือส่งเสียง
ดังเพราะเป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบของห้องสมุด  และยังเป็นการรบกวนผู้อ่ืน  ซึ่งถือ
เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นอย่างหนึ่ง  ครูสรุปความรู้แล้วแล้วเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาที่จะเรียน 

๒. ครูแจกใบความรู้ที่ ๑  เรื่องความเป็นพลเมือง ให้นักเรียน จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันบอก
ความหมายของพลเมือง  ประชาชน  ประชากรและราษฎร 

๓. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียน  ในใบงานที่ ๑ 
เรื่อง ความเป็นพลเมือง 

4. ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการถามค าถาม  ได้แก่ 
- พลเมือง  คืออะไร 
- พฤติกรรมของความเป็นพลเมืองดีมีอะไรบ้าง 



- ๑๔๙ - 
 

 
 

ชั่วโมงท่ี ๒ 
๑. ครูสนทนากับนักเรียนในประเด็น  พลเมืองและราษฎรตามความเข้าใจของนักเรียน มี

ความหมายว่าอย่างไร  หลักจากนักเรียนตอบค าถามแล้ว  ครูสรุปความหมายของค าว่า 
พลเมือง และราษฎร  ให้นักเรียนฟังพร้อมกันอีกครั้ง 

๒. นกัเรียนศึกษาใบความรู้ที่ ๒  เรื่อง ความเป็นพลเมือง 
๓. นักเรียนช่วยกันสรุปความแตกต่างระหว่าง ค าว่า ราษฎร  กับ พลเมือง  เมื่อนักเรียนสรุปเสร็จ

ครูสรุปให้นักเรียนฟังอีกครั้ง  จากนั้นให้นักเรียนศึกษาคุณลักษณะของพลเมืองในใบความรู้ที่ ๒ 
(ต่อ) 

๔. นักเรียนเขียนสรุปความคิดเป็นแผนผังมโนทัศน์ เรื่อง คุณลักษณะของพลเมือง  แล้วออกมา
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 

๕. ครูและนักเรียนสนทนาอภิปรายสรุปคุณลักษณะของพลเมืองพร้อมกัน 
 
ชั่วโมงที่ ๓   

๓. ครแูละนักเรียนชมคลิปวิดีโอเรื่อง พลเมืองดีของสังคม(โฆษณาไทยประกันชีวิต) จาก  
https://www.youtube.com/watch?v=๖olmV๘AgBSY  จากนั้นครูตั้งประเด็นค าถามให้นักเรียนตอบ 

ดังนี้ 
- - ชายในคลิปได้รับสิ่งใดจากการกระท าของเขา 
- - ถ้านักเรียนเป็นชายในคลิปนักเรียนจะท าพฤติกรรมใดได้บ้าง 

๔. เมื่อนักเรียนตอบค าถามเสร็จ  ครูช่วยสรุปให้นักเรียนฟัง ว่า  ชายคนนั้นจะได้รับความรู้สึกได้
เห็น 

ความสุข  ได้เข้าใจ  ได้รับความรับ  ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้  ได้โลกที่สวยงาม 
๕. แจกใบงาน เรื่อง ลุงพอใจคนดีของสังคม ให้นักเรียนท าใบกิจกรรมที่ ๒  เรื่อง ลุงพอใจ  คนดี

ของสังคม  โดยตอบตามประเด็นค าถามต่อไปนี้ 
 ๔.  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาอภิปรายสรุปข้อคิดที่ได้จากเรื่องลุงพอใจคนดีของสังคม 
๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

1)  วีดิโอเรื่อง พลเมืองดีของสังคม(โฆษณาไทยประกันชีวิต) จาก https://www.youtube.com/   
watch?v=๖olmV๘AgBSY 

2) ใบความรู้ที่ 1  เรื่อง ความเป็นพลเมือง (1) 
๓)  ใบงานที่ 1 เรื่อง ความเป็นพลเมือง 
4) ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง ความเป็นพลเมือง (2) 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วิธีการประเมิน 
 -  ตรวจใบงาน 
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

  - แบบประเมินผลงาน 
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 

  - นักเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดีข้ึนไป 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6olmV8AgBSY
https://www.youtube.com/%20%20watch?v=6olmV8AgBSY
https://www.youtube.com/%20%20watch?v=6olmV8AgBSY
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๖. บันทึกหลังสอน 

 
 ............................................................................................................................. ................................ 

.................................................................................................. ......................................................................... 

............................................................................................................................. .............................................. 

....................................................................................................................................... .................................... 

............................................................................................................................. .............................................. 
  

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
(.................................................) 
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ใบความรู้ที่ 1  
เรื่อง ความเป็นพลเมือง (1) 

 ค าว่า “พลเมือง” มีความหมายในหลายแง่มุม และมีการน าไปใช้เทียบกับค าอ่ืนๆ อาทิ ประชากร 
ประชาชน ปวงชน และราษฎร์ ฯลฯ แต่หากพิจารณาให้ละเอียดจะสามารถท าความเข้าใจความหมายของค า
ต่างๆ ที่คล้ายกัน ได้ดังนี้    
 ประชาชน หมายความถึง คนทั่วไป คนของประเทศ ซึ่งไม่ใช่ผู้ปกครอง เป็นสามัญชนอยู่ภายใต้รัฐ เช่น 
ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ต้องรู้กฎหมาย ใครจะปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่ได้ 
 ประชากร หมายถึง คนโดยทั่วไป โดยมักใช้ในกรณีพิจารณาถึงจ านวน  
 ราษฎร ค าว่า "ราษฎร" เป็นค าเก่าแก่ที่มีใช้กันมานาน ในกฎหมายสมัยกรุงศรีอยุธยาและกฎหมาย
ตราสามดวง ก็มีการใช้ค าว่า “ราษฎร” หมายถึงคนโดยทั่วไป แต่ว่า “ราษฎร” เป็นค าที่ใช้ในช่วงสมัยรัชกาล
ที่ ๕ เนื่องจากสังคมไทยสมัยโบราณ ประชาชนเป็นไพร่หรือทาสเกือบทั้งหมด พอมาถึงช่วงรัชกาลที่ ๕ ได้มี
การเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแผ่นดินครั้งใหญ่และได้ท าการเลิกทาสเลิกไพร่ท าให้ประชาชนเหล่านั้น
กลายเป็นราษฎรหรือเสรีชนที่ไม่ต้องเป็นข้ารับใช้มูลนายและมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกัน จึงเรียกอดีต
ไพร่ ทาส ขุนนาง รวมทั้งชนชั้นใหม่ๆ ว่า “ราษฎร”ในความหมายของ ผู้ที่ต้องเสียภาษีให้กับรัฐและต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายของบ้านเมืองเช่นเดียวกันหมด 
    ปัจจุบันค าว่าราษฎร และประชาชน มีความหมายเกือบจะเหมือนกัน แต่ประชาชน สื่อถึงการเป็น
เจ้าของประเทศ และเจ้าของอ านาจอธิปไตย มากกว่าราษฎร ส่วนราษฎรมีนัยของคนที่ เสียเปรียบคนที่ด้อย
กว่าอยู่ด้วย และมีนัยความหมายเป็นทางการน้อยกว่าค าว่า ประชาชนเช่น แม้เราจะเป็นราษฎรธรรมดา แต่ถ้า
ผู้บริหารประเทศคดโกงฉ้อราษฎร์บังหลวง เราก็ต้องไปคัดค้าน  ที่ผ่านมาข้าราชการมักจะกดขี่ราษฎร ดั้งนั้น 
ราษฎรแปลว่า คนของรัฐ เดิมหมายถึง สามัญชน คือคนที่ไม่ใช่ขุนนาง โดยทั่วไปมักหมายถึง คนธรรมดา หมู่
คนที่มิใช่ข้าราชการ  
 พลเมือง ค าว่า “พลเมือง” เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อเกิดการปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศส เริ่มต้นเมื่อปี ค.ศ. ๑๗๘๙ 
ชาวฝรั่งเศสลุกฮือกันขึ้นมาล้มล้างระบอบการปกครองของพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๖ ล้มล้างระบบชนชั้นต่างๆ
ขณะนั้นได้แก่ พระราชวงศ์ ขุนนางข้าราชการ สมณะ นักพรต นักบวช และไพร่ ประกาศความเสมอภาคของ
ชาวฝรั่งเศสทุกคน ต่อมาค าว่า "Citoyen" จึงแปลเป็น "Citizen" ในภาษาอังกฤษ  

 ส าหรับประเทศไทย ค าว่า “พลเมือง” น่าจะถูกน ามาใช้สมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.
๒๔๗๕เนื่องจากผู้น าคณะราษฎรบางท่านเคยเรียนที่ประเทศฝรั่งเศส จึงได้น าเอาค านี้มาใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญ
ฉบับถาวร ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ต่อมากลายเป็นวิชาบังคับที่นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาจะต้องเรียนควบคู่กับวิชาศีลธรรม กลายเป็นวิชา "หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม" 

  ส าหรับค าว่า “พลเมือง” มีนักวิชาการให้ความหมาย สรุปได้พอสังเขป  

 พจนานุกรมนักเรียนฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมาย “พลเมือง” หมายถึง ชาวเมือง ชาวประเทศ
ประชาชน“วิถ”ี หมายถึง สาย แนว ทาง ถนน และ “ประชาธิปไตย” หมายถึง แบบการปกครองที่ถือมติปวงชน
เป็นใหญ่ ดังนั้น ค าว่า “พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย” จึงหมายถึง พลเมืองที่มีคุณลักษณะที่ส าคัญ คือ 
เป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา มีหลักการทางประชาธิปไตยในการด ารงชีวิตปฏิบัติ
ตนตามกฎหมายด ารงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันจะก่อให้เกิดการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติ ให้เป็นสังคมและประเทศประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 



- ๑๕๒ - 
 

 
 

 
ชื่อ..........................................................................................................ชั้น........... ........เลขที่........... 

 
ใบงานที่ ๑ 

ความเป็นพลเมือง 
 

ค าชี้แจง จงเขียนอธิบายความหมายของค าต่อไปนี้ 
 
 ๑. พลเมือง  หมายถึงอะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 ๒. ประชาชน  หมายถึงอะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ๓. ประชากร  หมายถึงอะไร 
………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ๔. ราษฎร  หมายถึงอะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ๕. ประชาชน  กับ  ประชากร  เหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 
 
 
 



- ๑๕๓ - 
 

 
 

ใบความรู้ที่ ๒ 
ความเป็นพลเมือง(2) 

 
 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความเป็นราษฏร และความเป็นพลเมือง ดังตาราง(อ้างจาก 
จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๗ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒) (ความเป็นราษฎร, ม.ป.ป.) 
 

ความเป็นราษฎร ความเป็นพลเมือง 
- ปฏิบัติตนตามหน้าที่เท่าน้ัน เช่น เสียภาษี ปฏิบ้ติตาม
กฏหมาย 
 

- นอกจากเสียภาษีและปฏิบัติตามกฏหมายแล้ว ต้องมีส านึก
ในทางการเมือง อย่างน้อยต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือมากกว่า
นั้น คือแสดงความคิดเห็นต่างๆ ตอ่บ้านเมืองใช้สิทธิเข้าร่วม
การท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับรัฐ 

- ยอมรับกฏหมาย นโยบาย กิจการ  
กิจกรรม ตา่งๆ ของรัฐ  
 

- มีอิสรภาพ ศักดิศ์รี มีความเท่าเทียมกับผู้อื่น  
ให้ความสนใจต่อส่วนรวมมีบทบาทและมสี่วนร่วมทางการเมือง 

- ไม่กระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมทางการเมือง 
หรือกิจกรรมสาธารณะ 
 

- เคารพตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น  
เป็นเจ้าของชีวิตตนเอง ไม่อยู่ใต้ระบบอุปถัมภ์ หรืออิทธิพล
อ านาจของใคร 

- คิดว่าตนเองเป็นผู้น้อย ต้องคอยรับการอุปถัมภ์จาก
ผู้ใหญ ่
 

- ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของพรรคการเมือง และนักการเมือง ไม่
รับเงินหรือความช่วยเหลือ 
ที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง ไมซ่ื้อสิทธิ ไม่ขายเสียง 

 
 
- 

- เอาใจใส่ แสดงความคดิเห็นเกีย่วกับการท างานของรัฐบาล 
ตรวจสอบ ร้องเรียน เมื่อมีการด าเนินนโยบายผิดพลาด รูส้ึก
เดือดร้อน เมื่อรัฐบาลท าเรื่องไม่ดี ท างานผิดพลาด หรือด าเนิน
นโยบายผิด 

- - เป็นฝ่ายรุก เพื่อเรียกร้องกฏหมาย นโยบาย หรือกิจการที่
ตนเองเห็นพ้อง    

- - สามารถแก้ปญัหาส่วนรวมเบื้องต้นได้ ไม่ต้องรอแต่รัฐบาลมา
แก้ไข  

   กล่าวโดยสรุป “พลเมือง” มีความแตกต่างจากค าว่า “ประชาชน” และ “ราษฎร” ตรงที่ว่า 
พลเมืองจะแสดงออกถึงความกระตือรือร้นในการรักษาสิทธิต่างๆ ของตน รวมถึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง
โดยการแสดงออกซึ่งสิทธิ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ความเป็นพลเมือง (Citizen) มีความหมายที่
สะท้อนให้เห็นถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของสมาชิกทางสังคมที่มีต่อรัฐ ต่างจากค าว่า 
ประชาชน ที่กลายเป็นผู้รับค าสั่งท าตามผู้อ่ืน ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญจึงอยู่ที่การเปลี่ยนให้ประชาชน
คนธรรมดา กลายเป็นพลเมืองที่มีสิทธิก าหนดทิศทางของประเทศได้ 

 

 

 



- ๑๕๔ - 
 

 
 

 คุณลักษณะของพลเมือง 
“พลเมือง" ในระบอบประชาธิปไตย ประกอบด้วยลักษณะ ๖ ประการ (ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, 

๒๕๕๕) คือ  
    ๑) มีอิสรภาพและพ่ึงตนเองได้ หมายความว่า ประชาธิปไตย คือ ระบอบการปกครองที่ประชาชน
เป็นเจ้าของอ านาจสูงสุดในประเทศ ประชาชนจึงมีฐานะเป็นเจ้าของประเทศ เป็นเจ้าของชีวิตและมีสิทธิเสรีภาพ 
ในประเทศของตนเอง ระบอบประชาธิปไตยจึงท าให้เกิดหลักสิทธิเสรีภาพ และท าให้ประชาชนมีอิสรภาพ คือ 
เป็นเจ้าของชีวิตตนเอง “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยจึงเป็นไท คือ เป็นอิสระชนที่พ่ึงตนเองและสามารถ
รบัผิดชอบตนเองได้ และไม่ยอมตกอยู่ภายใต้อิทธิพลอ านาจ หรือ “ระบบอุปถัมภ์” ของผู้ใด  
           ๒) เห็นคนเท่าเทียมกัน หมายความว่า ประชาธิปไตยคือระบอบการปกครองที่อ านาจสูงสุดในประเทศ
เป็นของประชาชน ดังนั้น ไม่ว่าประชาชนจะแตกต่างกันอย่างไรทุกคนล้วนแต่เท่าเทียมกันในฐานะที่เป็นเจ้าของ
ประเทศ “พลเมือง” จึงต้องเคารพหลักความเสมอภาคและจะต้องเห็นคนเท่าเทียมกัน คือ เห็นคนเป็นแนว
ระนาบ (horizontal) เห็นตนเท่าเทียมกับคนอ่ืน ทุกคนล้วนมีศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าของประเทศอย่าง 
เสมอกัน ถึงแม้จะมีการพึ่งพาอาศัยแต่จะเป็นไปอย่างเท่าเทียม  
          ๓) ยอมรับความแตกต่าง หมายความว่า ประชาธิปไตย คือ ระบอบการปกครองที่ประชาชนเป็น
เจ้าของประเทศ  ประชาชนจึงมีเสรีภาพ ระบอบประชาธิปไตยจึงให้เสรีภาพและยอมรับความหลากหลาย
ของประชาชน ประชาชนจึงแตกต่างกันได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลือกอาชีพ วิถีชีวิต  ความเชื่อทางศาสนา
หรือความคิดเห็นทางการเมือง ดังนั้น เพ่ือมิให้ความแตกต่างน ามาซึ่งความแตกแยกในสังคม “พลเมือง” ใน
ระบอบประชาธิปไตยจึงต้องยอมรับและเคารพความแตกต่างของกันและกัน  เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ 
และจะต้องไม่มีการใช้ความรุนแรงต่อผู้ที่เห็นแตกต่างไปจากตนเอง  
  ๔) เคารพสิทธิผู้อื่น หมายความว่า ในระบอบประชาธิปไตยทุกคนเป็นเจ้าของประเทศทุกคนจึงมีสิทธิ 
แต่ถ้าทุกคนใช้สิทธิโดยค านึงถึงแต่ประโยชน์ของตนเอง หรือเอาแต่ความคิดของตนเองเป็นที่ตั้ง โดยไม่ค านึงถึง
สิทธิผู้อื่น หรือไม่สนใจว่าจะเกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใดย่อมจะท าให้เกิดการใช้สิทธิที่กระทบซึ่งกันและกัน สิทธิใน
ระบอบประชาธิปไตยจึงจ าเป็นต้องมีขอบเขต คือ มีสิทธิและใช้สิทธิได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิผู้อ่ืน “พลเมือง” 
ในระบอบประชาธิปไตยจึงต้องเคารพสิทธิผู้อื่นและจะต้องไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน 
       ๕) รับผิดชอบต่อสังคม หมายความว่า ประชาธิปไตยมิใช่ระบอบการปกครองตามอ าเภอใจหรือ
ใครอยากจะท าอะไรก็ท าโดยไม่ค านึงถึงส่วนรวม ดังนั้น “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยยังจะต้องใช้สิทธิ
เสรีภาพของตนโดยรับผิดชอบต่อสังคมด้วย ด้วยเหตุที่สังคมหรือประเทศชาติมิได้ดีขึ้นหรือแย่ลง โดย
ตัวเอง หากสังคมจะดีข้ึนได้ก็ด้วยการกระท าของคนในสังคม 
  ๖) เข้าใจระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม หมายความว่า ประชาธิปไตยคือการปกครองโดย
ประชาชน ใช้กติกาหรือกฎหมายที่มาจากประชาชนหรือผู้แทนประชาชน ระบอบประชาธิปไตยจะประสบ
ความส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อมี “พลเมือง” ที่เข้าใจหลักการพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตาม
สมควร ทั้งในเรื่องหลักประชาธิปไตยหรือการปกครองโดยประชาชน และหลักนิติรัฐหรือการปกครองโดย
กฎหมาย ถ้ามีความขัดแย้งก็เคารพกติกาและใช้วิถีทางประชาธิปไตยในการแก้ปัญหาโดยไม่ใช้ก าลังหรือ
ความรุนแรง  
 
 
 
 



- ๑๕๕ - 
 

 
 

ชื่อ...........................................................................................................ชั้น....................เลขท่ี........... 
 

ใบงานที่ ๒ 
ลุงพอใจคนดีของสังคม 

 
ค าชี้แจง จงตอบค าถามต่อไปนี้พร้อมยกตัวอย่างเหตุผลประกอบ 
 
 ๑. เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 ๒. จากเรื่องนี้  ลุงพอใจเป็นคนอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 ๓. ถ้านักเรียนเป็นลุงพอใจ  นักเรียนจะท าเหมือนที่ลุงพอใจท าหรือไม่ เพราะอะไร 
………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ๔. เรื่องนี้เก่ียวข้องกับความเป็นพลเมืองหรือไม่อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ๕. เรื่องนี้ให้ข้อคิด  คติเตือนใจแก่นักเรียนอย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



- ๑๕๖ - 
 

 
 

แบบประเมินการให้คะแนน 
แบบฝึกหัด  และใบงาน 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
รายการประเมิน รวม 

๒๐ 
คะแนน 

มีความ 
ถูกต้อง 

การใช้ภาษา การล าดับ
เนื้อหา 

ความ
เรียบร้อย 

การคิด
วิเคราะห์ 

  ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๓ คะแนน เท่ากับ ดี 

๒ คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๑ คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

๑๖-๒๐ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๑๑-๑๕ คะแนน เท่ากับ ดี 

๕-๑๐  คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๐-๕   คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 



- ๑๕๗ - 
 

 
 

แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (มีวินัย  รับผิดชอบ) 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด                    
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

ที ่ ช่ือ – สกุล 

รายการประเมิน 
ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ 
ครอบครัว  และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการ 
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน  
                                                                            ............../.................../................ 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๓ คะแนน เท่ากับ ดี 

๒ คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๑ คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 



- ๑๕๘ - 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่  ๔   ชื่อหน่วย   พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อการทุจริต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๕        เรื่อง   ความเป็นพลโลกต่อสังคม  เวลา  ๓ ชัว่โมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมือง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 ๑.๒ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมือง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ๑.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 

๒.๑ บอกความหมายของการเป็นพลโลกได้ 
๒.๒ อธิบายลักษณะของการเป็นพลโลกได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 
 - ความหมายของพลโลก  และลักษณะการเป็นพลโลก 
๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 ๑) ความสามารถในการสื่อสาร 
     - วิเคราะห์   ฟัง   พูด   เขียน 
 ๒) ความสามารถในการคิด 
     - วิเคราะห์  จัดกลุ่ม  สรุป 
๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 

- รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้  

๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  
ชั่วโมงที่ ๑  

  ๑. นักเรียนศึกษา คลิปวีดีโอ เรื่อง  “ไทยจ๋า  ท าไมท าผิด แล้วต้องอ้างว่าใคร ๆ เขาก็ท ากัน”  
จากนั้น ครุและนักเรียนสนทนาซักถาม  ดังนี้  

- ค ากล่าวที่ว่า “ใคร ๆ เขาก็ท ากัน”  นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไร 
- ถ้าพลเมืองทุกคนปฏิบัติตนตามแบบ วีดีโอ แล้วนักเรียนคิดว่าประเทศชาติจะ

เป็นอย่างไร 
- นักเรียนคิดว่าค าว่า “พลโลก” หมายถึงอะไร 
- ลักษณะของการเป็นพลโลก คืออะไร อธิบายตามความเข้าใจของตนเอง 

  ๒. ครูสรุป และเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาที่จะเรียน 
  ๓. แจกใบความรู้ เรื่อง พลโลก ให้นักเรียนศึกษา และครูอธิบายเพิ่มเติม 
  ๔. แจกใบงาน เรื่อง ลักษณะการเป็นพลโลกในรูปแบบของแผนผังมโนทัศน์ ให้นักเรียน
ปฏิบัติตามค าชี้แจง 
   
 



- ๑๕๙ - 
 

 
 

 ชั่วโมงท่ี ๒  
  ๕. แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความเหมาะสม จากนั้นแต่ละกลุ่มจับฉลากเลือกหัวข้อร่วมกัน
เขียนบทพูดสุนทรพจน์ตามใบกิจกรรมที่ก าหนดให้ 
   กลุ่มท่ี ๑ หัวข้อ  “เคารพกฎหมาย/ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม” 
   กลุ่มท่ี ๒ หัวข้อ  “มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น” 
   กลุ่มท่ี ๓ หัวข้อ  “รักประชาธิปไตย เห็นแก่ส่วนรวม” 
   กลุ่มท่ี ๔ หัวข้อ  “รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชม และประเทศชาติ” 
   กลุ่มท่ี ๕ หัวข้อ  “เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น” 
  ชั่วโมงท่ี ๓ 
  ๖. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทน ออกมาพูดสุนทรพจน์ตามหัวข้อที่กลุ่มตนเองได้รับ 
  ๗. เมื่อพูดสุนทรพจน์จบในแต่ละกลุ่ม  ให้ครู และนักเรียนร่วมกันสรุปตามหัวข้ออีกครั้ง 
  ๘. แจกใบงานที่ 2 ให้นักเรียนแต่ละคนท าใบงานที่ 2 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพล
โลก เพื่อเป็นการสรุปบทเรียน 

๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑) คลิปวีดิโอเรื่อง  “ไทยจ๋า  ท าไมท าผิด แล้วต้องอ้างว่าใคร ๆ เขาก็ท ากัน” 
https://www.youtube.com/watch?v=t2fBszA-3UA 

๒) ใบความรู้ เรื่อง พลโลก 
 ๓) ใบงาน เรื่อง ลักษณะการเป็นพลโลก 
 ๔) ใบกิจกรรมกลุ่ม (พูดสุนทรพจน์) 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วิธีการประเมิน 
 - ตรวจใบงาน เรื่อง ลักษณะการเป็นพลโลก 
 - การพูดสุนทรพจน์ 
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

  - แบบประเมินใบงาน 
  - แบบประเมินการพูดสุนทรพจน์ 

๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป 

๖. บันทึกหลังสอน 
 ........................................................................................................................... ..................................
.................................................................................................................................... ....................................... 
...........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
 
        ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

 (.................................................) 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=t2fBszA-3UA


- ๑๖๐ - 
 

 
 

ใบความรู้ เรื่อง  พลโลก 
 
 พลโลก  หมายถึง  ทุกคน ทุกบ้าน ทุกต าบล ทุกอ าเภอ และทุกประเทศ ทุกชน ทุกเผ่า ทุกชั้น
วรรณะ ไม่มีแบ่งแยก  เราทุกคนอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเป็นบ้านหลังใหญ่  

คุณลักษณะพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและสังคมโลก 
 ๑. เคารพกฎหมายและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสังคม  เมื่อพลเมืองทุกคนปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับของสังคม และบทบัญญัติของกฎหมาย เช่น ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน หรือไม่กระท า
ความผิดตามที่กฎหมายก าหนดก็จะท าให้รัฐไม่ต้องเสียงบประมาณในการป้องกันปราบปราม และจับกุมผู้ที่
กระท าความผิดมาลงโทษ นอกจากนี้ยังท าให้สังคมมีความเป็นระเบียบสงบสุขทุกคน อยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ ไม่หวาดระแวงคิดร้ายต่อกัน 
 ๒. เป็นผู้มีเหตุผล และรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนทุกคนย่อมมีอิสรภาพ เสรีภาพในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ซึ่งการรู้จักการใช้เหตุผลในการด าเนินงาน จะท าให้ช่วยประสาน
ความสัมพันธ์ ท าให้เกิดความเข้าใจอันดีงามต่อกัน 
 ๓. ยอมรับมติของเสียงส่วนใหญ่   เมื่อมีความขัดแย้งกันในการด าเนินกิจกรรมอันเกิดจากความ
คิดเห็น ที่แตกต่างกัน และจ าเป็นต้องตัดสินปัญหาด้วยการใช้เสียงข้างมากเข้าช่วย และมติส่วนใหญ่ตกลงว่า
อย่างไร ถึงแม้ว่าจะไม่ตรงกับความคิดของเรา เราก็ต้องปฏิบัติตาม เพราะเป็นมติของเสียงส่วนใหญ่นั้น 
 ๔. เป็นผู้น ามีน้ าใจประชาธิปไตย และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  ผู้ที่มีความเป็นประชาธิปไตยนั้น 
จะต้องมีความเสียสละ ในเรื่องที่จ าเป็น เพ่ือผลประโยชน์ของส่วนรวม และรักษาไว้ซึ่งสังคมประชาธิปไตย 
เป็นการส่งผลต่อความม่ันคงและความก้าวหน้าขององค์กรซึ่งสุดท้าย แล้วผลประโยชน์ดังกล่าวก็ย้อนกลับมา
สู่สมาชิกของสังคม เช่นการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ถึงแม้ว่าเราจะมีอาชีพบางอย่าง  ที่มีรายได้ตลอดเวลา เช่น
ค้าขาย แต่ก็ยอมเสียเวลาค้าขายเพ่ือไปลงสิทธิ์เลือกตั้ง บางครั้งเราต้องมีน้ าใจช่วยเหลือกิจกรรมส่วนร่วม 
เช่น การสมัครเป็นกรรมการเลือกตั้ง หรือสมาคมบ าเพ็ญประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น 
 ๕. เคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน ควรรู้จักเคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืนเช่นบุคคลมีเสรีภาพใน
กา รแสดงความคิดเห็น การพูด แต่ต้องไม่เป็นการพูดแสดงความคิดเห็นที่ใส่ร้ายผู้อ่ืนให้เสียหาย 
 ๖. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน ประเทศชาติ ในการอยู่ร่วมกันในสังคม ย่อมต้องมี
การท างานเป็นหมู่คณะ จึงต้องมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในงานนั้นๆ ให้สมาชิกแต่ละคนน าไปปฏิบัติ
ตามท่ีได้รับมอบหมายไว้อย่างเต็มที ่
 ๗. มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองการปกครอง ในสังคมประชาธิปไตยนั้นสมาชิกทุกคนต้องมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเมืองการปกครอง เช่น การเลือกตั้ง เป็นต้น 
 ๘. มีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง ช่วยสอดส่อง
พฤติกรรมมั่วสุมของเยาวชนในสถานบันเทิงต่าง ไม่หลงเชื่อข่าวลือค ากล่าวร้ายโจมตี  ไม่มองผู้ที่ไม่เห็ นด้วย
กับเราเป็นศัตรู รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ด้วยสันติวิธี  
 ๙. มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามหลักธรรม ทุกคนควรมีศีลธรรมไว้เป็นหลักในการ
ควบคุมพฤติกรรมของบุคลให้ด าเนินไปอย่างเหมาะสม ถึงแม้จะไม่มีบทลงโทษใดๆ ก็ตาม 

 
 
 
 



- ๑๖๑ - 
 

 
 

ใบงานที่ ๑  
เรื่อง  ลักษณะการเป็นพลโลก 

 
ค าชี้แจง :  ให้นักเรียนเขียนลักษณะการเป็นพลโลก  (เป็นแผนผังมโนทัศน์) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะการเป็นพลโลก 



- ๑๖๒ - 
 

 
 

ใบงานที่ ๒ 
เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลโลก 

 
ค าชี้แจง :  ให้นักเรียนเขียนแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลโลก 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



- ๑๖๓ - 
 

 
 

ใบกิจกรรม (พูดสุนทรพจน์) 
 

ค าชี้แจง ๑. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม และส่งตัวแทนออกมาจับฉลาก หัวข้อการพูดสุนทร
พจน์ ดังนี้ 
   กลุ่มท่ี ๑ หัวข้อ  “เคารพกฎหมาย/ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม” 
   กลุ่มท่ี ๒ หัวข้อ  “มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น” 
   กลุ่มท่ี ๓ หัวข้อ  “รักประชาธิปไตย เห็นแก่ส่วนรวม” 
   กลุ่มท่ี ๔ หัวข้อ  “รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชม และประเทศชาติ” 
   กลุ่มท่ี ๕ หัวข้อ  “เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น” 
 ๒. ให้นักเรียนใช้เวลาการพูดสุนทรพจน์ แต่ละกลุ่มไม่เกิน ๑๐ นาที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



- ๑๖๔ - 
 

 
 

แบบประเมินการให้คะแนน 
แบบฝึกหัด  และใบงาน 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
รายการประเมิน รวม 

๒๐ 
คะแนน 

มีความ 
ถูกต้อง 

การใช้ภาษา การล าดับ
เนื้อหา 

ความ
เรียบร้อย 

การคิด
วิเคราะห์ 

  ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๓ คะแนน เท่ากับ ดี 

๒ คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๑ คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

๑๖-๒๐ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๑๑-๑๕ คะแนน เท่ากับ ดี 

๕-๑๐  คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๐-๕   คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 



- ๑๖๕ - 
 

 
 

แบบประเมินการให้คะแนน 
การพูดสุนทรพจน์ 

 

ที ่ ประเด็นการให้คะแนน 
กลุ่มที ่

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ การออกเสียง  (๕ คะแนน)      

๒ พูดตามท้องเรื่องและบทบาท (๕ คะแนน)      

๓ ความคล่องแคล่ว  (๕ คะแนน)      

๔ การแสดงท่าทางน้ าเสียง   (๕ คะแนน)      

 
        (ลงชื่อ)...................................ผู้ประเมิน 

(…………………………………………………) 
                                                            ............../................./................. 

 
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๓ (ดี) ๒ (พอใช้) ๑ (ปรับปรุง) 
๑. การออกเสียง ออกเสียงถูกต้องตามหลักการ

ออกเสียงมีเสียงเน้นหนักในค า  
ประโยคอย่างสมบรูณ ์

ออกเสียงค า  ประโยคได้ถูกต้อง 
มีเสียงเน้นหนักในค า  
ประโยคเป็นส่วนใหญ ่

ออกเสียงค า  ประโยคผดิหลักการ 
ไม่เน้นเสียง ท าให้สื่อสารไมไ่ด ้

๒. พูดตามท้องเรื่องและ
บทบาท 

พูดไดต้รงตามท้องเรื่องและ
บทบาทที่ได้รับมอบหมาย 

พูดเบี่ยงเบนเล็กน้อยจาก
ท้องเรื่องและบทบาทที่ไดร้ับ 
มอบหมาย 

พูดไม่ตรงตามท้องเรื่องและ
บทบาทที่ได้รับมอบหมาย 

๓. ความคล่องแคล่ว พูดต่อเนื่อง ไม่ตดิขัดพูดชัดเจน 
ท าให้สื่อสารไดด้ ี

พูดตะกุกตะกักบ้างแต่ยังพอ
สื่อสารได ้

พูดเป็นค า ๆ หยุดเป็นช่วง ๆ ท า
ให้สื่อสารไดไ้ม่ชัดเจน 

๔. การแสดงท่าทาง
น้ าเสียง 

แสดงท่าทางประกอบและพูดโดย
ใช้น้ าเสียงเหมาะสมกับบทบาท
และสถานการณ ์

พูดโดยไม่ค่อยแสดงท่าทาง
ประกอบน้ าเสียงไม่ค่อย 
เหมาะสมกับบทบาทและ
สถานการณ ์

พูดเหมือนอ่านไม่เป็นธรรมชาต ิ
ยืนนิ่ง ๆ ไม่มีท่าทางท าให้การ
สื่อสารขาดความนา่สนใจ 

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 

คะแนน คุณภาพ 
๑๖ - ๒๐ 
๑๑ - ๑๕ 
๖ - ๑๐ 
๑ - ๕ 

ดีมาก 
ด ี

พอใช้ 
ควรปรับปรุง 

 
 



- ๑๖๖ - 
 

 
 

แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์) 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด      ลง
ในช่อง 

                ที่ตรงกับระดับคะแนน 
  

ที ่ ช่ือ – สกุล 

รายการประเมิน 
๑.

 ย
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๓.
 ให
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าม
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รท
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กับ

สม
าช
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๔.
 เข

้าร
่วม

กิจ
กร

รม
ที่ส

ร้า
งค

วา
ม

สา
มัค

คี 
ปร

อง
ดอ

ง แ
ละ

เป
็น

ปร
ะโ

ยช
น์ต

่อโ
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เรีย
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ชน
 

๕.
 เข

้าร
่วม

กิจ
กร

รม
ทา

งศ
าส

นา
ที่

ตน
นับ

ถือ
 ป

ฏิบ
ัติต

นต
าม

หล
ัก

ขอ
งศ

าส
นา

 

๖.
 เข

้าร
่วม

กิจ
กร

รม
ที่เ

กี่ย
วก

ับ
สถ

าบ
ันพ

ระ
มห

าก
ษัต

ริย
์ตา

มท
ี่

โร
งเร

ียน
แล
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ุมช

นจ
ดัข

ึ้น 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          

 

 

 

 

 

ลงชื่อ ...................................................... ผู้ประเมิน 
         (....................................................) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๓ คะแนน เท่ากับ ดี 

๒ คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๑ คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

19-24 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

13-18 คะแนน เท่ากับ ดี 

7-12  คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
1-6  คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 



- ๑๖๗ - 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 

 



- ๑๖๘ - 
 

 
 

 

  
ค าสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ที.่. 646/2560 
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต 

---------------------------------------- 
 

 ด้วย คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 855-26/2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 
ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต เพ่ือด าเนินการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกัน
การทุจริต ส าหรับใช้เป็นเนื้อหามาตรฐานกลางให้สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปพิจารณา
ปรับใช้ในการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในการ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง และสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการ
ทุจริต อันเป็นการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วง
วัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และกลยุทธ์ที่ 3 
ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต  

 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา 19 (16) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 จึงขอแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต โดย
มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.มาณี  ไชยธีรานุวัฒศิริ  ประธานอนุกรรมการ 
2.  รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.   อนุกรรมการ 

      (นายประหยัด  พวงจ าปา)    
3.  ผู้ชว่ยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.   อนุกรรมการ 

      (นายกิตติ  ลิ้มพงษ์) 
4.  ผู้ชว่ยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.   อนุกรรมการ 

      (นายอุทิศ  บัวศรี) 
 5.  ผู้อ านวยการส านักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง อนุกรรมการ 
 6.  ผู้อ านวยการส านักป้องกันการทุจริตภาครฐัวิสาหกิจ อนุกรรมการ 
        และธุรกิจเอกชน  
 7.  ผู้อ านวยการส านักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคม อนุกรรมการ 
         และการพัฒนาเครือข่าย 
 8.  ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อนุกรรมการ 
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      (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
9.  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อนุกรรมการ 

       (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
10.  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
11.  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
12.  ผู้แทนส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
13.  ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ อนุกรรมการ 

        การศึกษาตามอัธยาศัย  
        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
14.  ผู้แทนส านักงานลูกเสือแห่งชาติ   อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
15.  ผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
16.  ผู้แทนทีป่ระชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
17.  ผู้แทนคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัย  อนุกรรมการ 

        เทคโนโลยีราชมงคล  
        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
18.  ผู้แทนสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  อนุกรรมการ 

        กองบัญชาการกองทัพไทย  
        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
19.  ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารบก   อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
20.  ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารเรือ   อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
21.  ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ   อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
22.  ผู้แทนกองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
23.  พลโท ดร.ชัยฤกษ์  แก้วพรหมมาลย์   อนุกรรมการ 
24.  นายเสฏฐนันท์  อังกูรภาสวิชญ์   อนุกรรมการ 
25.  นายสุเทพ พรหมวาศ    อนุกรรมการ 

          26.  ผู้อ านวยการส านักป้องกันการทุจริตภาครัฐ อนุกรรมการและเลขานุการ 
         27.  นายสมพจน์  แพ่งประสิทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 28.  นางสาวกัลยา  สวนโพธิ ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
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 29.  นายสราวุฒ ิ เศรษฐกร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 30.  นายกาญจน์บัณฑิต  สนนุช ผู้ช่วยเลขานุการ 
 31.  นายเทอดภูมิ  ทัศนพิมล ผู้ช่วยเลขานุการ 
 32.  นายธนวัฒน์  มะแม้น ผู้ช่วยเลขานุการ 

 โดยคณะอนุกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้

และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต  
2. ก าหนดแนวทางและขอบเขตในการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อ

ประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” 

3. พิจารณายกร่างและจัดท าเนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ 
ด้านการป้องกันการทุจริต โดยก าหนดโครงสร้างหลักสูตร วัตถปุระสงค์ของหลักสูตร จุดประสงค์ของรายวิชา 
เนื้อหาสาระ จัดระเบียบ/ล าดับของเนื้อหาสาระ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
 4. พิจารณาให้ความเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อ
ประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต เพ่ือให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมและสมบูรณ์ พร้อมทั้งน าเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้ด าเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2560 

5. ก าหนดแผนหรือแนวทางการน าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้  
ด้านการป้องกันการทุจริต ไปใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 

  ทั้งนี้  ตั้ งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป   

                                  สั่ง  ณ  วันที่ 26 เดือน  เมษายน พ.ศ. 2560 

 

 
พลต ารวจเอก        

(วัชรพล  ประสารราชกิจ) 
       ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
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รายช่ือคณะท างาน 
จัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ และสื่อประกอบการเรียนรู้ 

ด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
-------------------------------- 

 
ที่ปรึกษา 
1. นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. นางสาวอุษณีย์  ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร  ผู้อ านวยการส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
4. นายอุทิศ  บัวศรี  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 
คณะท างาน 

กลุ่มที่ 1  หลักสูตรปฐมวัย 
1. นางธารณี  พรมหนู  ครู โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ สพป.สระบุรี เขต 1 
2. นางสมบัตร  สืบศักดิ์  ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
3. นางสาวนภัสสร  ภิรมย์รักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
4. นางสาวลักขณา  โคบุตร ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
5. นางสมใจ  จีนเท่ห์  ครู โรงเรียนวัดเก้าชั่ง สพป.สิงห์บุรี 
6. นางสาวกชกร  จีนเทห์  ครู โรงเรียนวัดระนาม สพป.สิงห์บุร ี
7. นางสุพิกา  ต้นสอน  ครู โรงเรียนวัดบ้านป้องน้อย สพป.ราชบุรี เขต 2 
8. นายพัฒนา  พวงมาลี  ครู โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 
9. นางสุภัคษร  พรอุดมประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์” สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 
10. นางฐิติพร  ศรีแจ่ม  ครู โรงเรียนวัดบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์” สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 
11. นางอารีย์วรรณ  เข็มเงิน ครู โรงเรียนวัดน้ าพุ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 

กลุ่มที่ 2  หลักสูตรประถมศึกษาตอนต้น 
1. นางสาวสุภัสสร  สุภาพ ครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
2. นางสาวกนกนพ  วรัฏธร ครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
3. นางอารี  พวงวรินทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
4. นางละเอียด  สะอ้ิงทอง ครู โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
5. นางสาวเรณู  กุศลวงษ์  ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทอง 
6. นางสุจิรา  อาบู  ครู โรงเรียนบ้านนาดา สพป.นราธิวาส เขต 1 
7. นางสาววิไลวรรณ  ทองไหม ครู โรงเรียนเมืองนราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 
8. นางสาวนิตยา  อาหมาด ครู โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป.นราธิวาส เขต 1 
9. นางสาวกัสมานี  มามะ  ครู โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ สพป.นราธิวาส เขต 1 
10. นางสาวนิสริน  เทพลักษณ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกพนอม สพป.นราธิวาส เขต 1 
11. นายยูกิฟลี  มาหะ  ครู โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ สพป.นราธิวาส เขต 1 
12. นางสาวซาฮาเราะ  เจะยิ ครู โรงเรียนบ้านยือสาแม สพป.นราธิวาส เขต 1 
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กลุ่มที่ 3  หลักสูตรประถมศึกษาตอนปลาย 
1. นายกิตติพงศ์  ศรัทธาวาณิชย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
2. นางพรทิพย์  อิ่มศิลป์  ครู โรงเรียนวัดสมถะ (สมถวิทยาคาร) สพป.ราชบุรี เขต 2 
3. นางอัจฉราวดี  บุญโต  ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
4. นางสาวศิริเพ็ญ  จันทร์ทอง ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
5. นางสาวเสาวรส  แสนแซว ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
6. นางสมพร  ค านุช  ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
7. นางรุสนานี  ยะโก๊ะ  ครู โรงเรียนบ้านกูวา สพป.นราธิวาส เขต 1 
8. นางซีเตาะห์  นิมะ  ครู โรงเรียนบ้านยะหอ สพป.นราธิวาส เขต 1 
9. นางสุนทรี  ทองชิตร์  ครู โรงเรียนสายน้ าทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร 
10. นางสาวพิชญดา  ไชยดี ครู โรงเรียนสายน้ าทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร 
11. นางสาวศศิธร  ค านึง  ครู โรงเรียนสายน้ าทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร 
12. นางสาวณิชนันทน์  สุวรรณาภัย ครู โรงเรียนสายน้ าทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร 
กลุ่มที่ 4  หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 
1. นางสาวสุธีรา  ศิริพิรุณ  ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
2. นางสลิตตา  มะโนวัฒนา ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
3. นางทิวาพร  อุณยเกียรติ ครู โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง สพป.ราชบุรี เขต 2 
4. นางสาววรรณดี  ศรีอินสวัสดิ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก สพป.ราชบุรี เขต 2 
5. นางสาวฉวีวรรณ  หอธรรมกุล ครู โรงเรียนบ้านลาดวิถี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
6. นางสาวชนาธิป  เทียนวรรณ ครู โรงเรียนบ้านตะพานหิน (ประชาสามัคคี) สพป.ชัยนาท 
7. นายวิทยา  ศิริด ารง  ครู โรงเรียนบ้านไพรนกยูง (วันชัยประชาสรรค์) สพป.ชัยนาท 
8. นางสาวขจร  สังข์ประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป.ชัยนาท 
9. นายเมธา  สุระจิตร  ครู โรงเรียนวัดบางปูน สพป.สิงห์บุรี 
10. นายนพรัตน์  บุญอ้น  ครู โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง สพป.นครสวรรค์ เขต 2 
11. นางสาวบุษยพรรณ  พรหมวาทย์ จันทรา ครู โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 
12. นางสาวลักษิกา  มีกุศล ครู โรงเรียนสาคลีวิทยา สพม. เขต 3 

กลุ่มที่ 5  หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. นายภูธร  จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธ ารง ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ สนก. 
2. นายจักรพงษ์  วงค์อ้าย  นักวิชาการศึกษา สนก. 
3. นายฐาปณัฐ  อุดมศรี  นักวิชาการศึกษา สนก. 
4. นายศุภกร  มรกต   ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 2 
5. นายสพลกิตติ์  สังข์ทิพย์ ครู โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ช่วยราชการ สนก. 
6. นางสาวพรรณราย ธนสัตย์สถิตย์ ครู โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” สพม. เขต 4 
7. นายวรินทร  ตันติรัตน์  ครู โรงเรียนหนองแคสรกิจวิทยา สพม. เขต 4 
8. นางเยาวลักษณ์ หงส์หิรัญเรือง ครู โรงเรียนสายน้ าผึ้งในพระอุปถัมภ์ สพม. เขต 2 
9. นางสาวขวัญวิภา  ภู่แส ครู โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. เขต 5 
10. นายธรรมสรณ์  สุศิริ  ครู โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. เขต 5 
11. นางสาววิภา  ทวีวงศ์  ครู โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก สพป.ราชบุรี เขต 2 
12. นางสาวดวงจันทร์  บัวเบา ครู โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก สพป.ราชบุรี เขต 2 
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คณะท างานส่วนกลาง 
1. นายไชยวัฒน์  สุคันธวิภัติ ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
2. นางสาธุพร  สุคันธวิภัติ ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
3. นางสาวสรรเสริญ  สุวรรณ์ ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
4. นางสุณิสาห์  ม่วงคราม ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
5. นางสุจิตรา  พิชัย  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สนก. 
6. นางสาวณัฐรดา  เนตรสว่าง นักจัดการงานทั่วไป  สนก. 
7. นางสาวมณฑาทิพย์  ศิริสุมทุม นักจัดการงานทั่วไป  สนก. 
8. นางสาวศรัญญา  โชติ  พนักงานบันทึกข้อมูล  สนก. 
9. นายสหัสพล  ษรบัณฑิต เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก. 
10. นายภูริตะ  ปราศกาเมศ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก. 
11. นางสาวอรอุมา  เสือเฒ่า เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก. 
 

*************************** 
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รายช่ือคณะบรรณาธิการกิจ 
หลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ 
ด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

-------------------------------- 
 
ที่ปรึกษา 
1. นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. นางสาวอุษณีย์  ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร  ผู้อ านวยการส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
4. นายอุทิศ  บัวศรี  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 
คณะท างาน 
1. นางสาวสรรเสริญ  สุวรรณ์ ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
2. นางจ านงค์  ศรีมังกร  ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
3. นายธนบดีพิพัฒน์  ด านิล ศึกษานิเทศก์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท 
4. นางณัฐพร  พ่วงเฟ่ือง  ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 3 
5. นายศุภกร  มรกต   ศึกษานิเทศก์ สพป. ราชบุรี เขต 2 
6. นายวินัย  อสุณี ณ อยุธยา ศึกษานิเทศก์ สพป. อุดรธานี เขต 1 
7. นายณัฐพล  คุ้มวงศ์  ศึกษานิเทศก์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 
8. นางเพ็ญจา  เสมอเหมือน ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 2 
9. นางบังอร  ควรประสงค์ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 17 
10. นางนิรมล  บัวเนียม  ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร 
11. นายวชิรเมษฐ์  บ ารุงผดุงวิทย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) สพป. 

สกลนคร เขต 1 
12. นายไกรสร  พิมพ์ประชา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแบง สพป.หนองคาย เขต 2 
13. นายธนกฤติ  พรมบุตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกเฟือง สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 
14. นายบุณยพงศ์  โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อ านวยการโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
15. นางนันทนา  ชมชื่น  ผู้อ านวยการโรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” สพม. เขต 3 
16. นางสาวปิยนุช  เปี่ยมวิริยวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้ารับร่อ สพป.ชุมพร เขต 1 
17. นางทิพาภรณ์  หญีตศรีค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหินกบ สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 
18. นางสุจิตรา  จรรยา  ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป.ลพบุรี 
19. นางสาวภัณฑิลา  บ้านด่าน ครู โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17 
20. นางสุวรรณี  ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ ครู โรงเรียนวัดบางปูน สพป.สิงห์บุรี 
21. นางลัดดา  ค าวิจิตร  ครู โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.สิงห์บุรี 
22. นางสาวชัญญานุช  รัตนวิชัย ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
23. นางสาวอรสา  อิษฐเจริญ ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
24. นางสาวรัตนากร  ศรีคุณ ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
25. นางสาวกัญญาพัชร  หมู่ม่วง ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
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26. นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
27. นางสาวณัฐทิตา  รักษา ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
28. นางสาวเบญจวรรณ  ศิริหัตถ์ ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
29. นางสาวรังสิมา  ไกรนรา ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
30. นางสาวสุวรรณี  สมประเสริฐ ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
31. นายบริบูรณ์ พรหมสว่าง ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
32. นางนิตยา  ภิรมย์กิจ  นักทรัพยากรบุคคล สพร. 
33. นายภูธร  จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธ ารง ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สนก. 
34. นายจักรพงษ์  วงค์อ้าย นักวิชาการศึกษา สนก. 
35. นายสพลกิตติ์  สังข์ทิพย์ ครู โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ช่วยราชการ สนก. 
36. นายฐาปณัฐ  อุดมศรี  นักวิชาการศึกษา สนก. 
37. นางสุจิตรา  พิชัย  เจ้าพนักงานธุรการ สนก. 
38. นางสาวณัฐรดา  เนตรสว่าง นักจัดการงานทั่วไป สนก. 
39. นางสาวศรัญญา  โชติ พนักงานบันทึกข้อมูล  สนก. 
40. นายสหัสพล  ษรบัณฑิต เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก. 
41. นางสาวอรอุมา  เสือเฒ่า เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก. 
 

*************************** 
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รายช่ือคณะผู้ประสานงาน 
การจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ 

ด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงาน ป.ป.ช. 

-------------------------------- 
 
ที่ปรึกษา 

1. นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
2. นายประหยัด  พวงจ าปา รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
3. นายกิตติ  ลิ้มพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
4. นายอุทิศ  บัวศร ี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ
5. นางสาวจินตนา พลอยภัทรภิญโญ ผู้อ านวยการส านักป้องกันการทุจริตภาครัฐ 
 
 
คณะผู้ประสานงาน 

1. นายสมพจน์  แพ่งประสิทธิ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตช านาญการพิเศษ 
2. นายสราวุฒิ  เศรษฐกร เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตช านาญการ 
3. นายธนวัฒน์  มะแม้น เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตช านาญการ 
4. นายณัฐพงศ์  มณีจักร์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ 
5. นางสาว จิดาภา  แสงหิรัญ นักศึกษาฝึกงาน มหาวิยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
6. นางสาววัลภา  บุญชู นักศึกษาฝึกงาน มหาวิยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
 
 

*************************** 
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ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เลขที่ 361 ถนนนนทบุร ีต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบรุี 11000 

โทรศัพท์ 0 2528 4800 - 01 สายด่วน ป.ป.ช. 1205 
www.nacc.go.th 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
“รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต” 

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที ่5 
 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
(Anti - Corruption Education) 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2561 
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ค าน า 
 

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต อันมีกลยุทธ์ว่าด้วยเรื่องของการปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท า
หลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต ขึ้น เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และ
รวบรวมข้อมูล ก าหนดแนวทางและขอบเขตในการจัดท าหลักสูตร ยกร่างและจัดท าเนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการ
เรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ พิจารณาให้ความเห็นเพ่ิมเติม ก าหนดแผนหรือแนวทางการน าหลักสูตรไปใช้ 
ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 

 คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการ
ทุจริตได้ร่วมกันสร้างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ประกอบด้วย ๕ หลักสูตร ดังนี้   
๑. หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน (รายวิชาเพ่ิมเติม การป้องกันการทุจริต) ๒. หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด 
“Youngster with good heart”) ๓. หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและต ารวจ ๔. หลักสูตรสร้าง
วิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และ ๕. หลักสูตรโค้ชเพ่ือการรู้คิดต้านทุจริต หลักสูตร
ดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการน าไปทดลองใช้ เพ่ือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ ส าหรับการใช้ในกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการ
ทุจริตยังได้คัดเลือกสื่อการเรียนรู้ จากแหล่งต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือประกอบการเรียนการสอน
ต่อไป 

 ส านักงาน ป.ป.ช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education จะสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและทักษะให้แก่ผู้เรียนหรือผู้ผ่านการอบรมในเรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และพลเมือง
กับความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือร่วมกันป้องกันหรือต่อต้านการทุจริต มิให้มีการทุจริตเกิดขึ้นในสังคมไทย  
ร่วมสร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป 
 
 

พลต ารวจเอก 
     (วัชรพล  ประสารราชกิจ) 
     ประธานกรรมการ ป.ป.ช. 

                                                14  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
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โครงสร้างรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 5 

 
ล าดับ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง รวมชั่วโมง 

1. การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

- การคิดแยกแยะ 
- ระบบคิดฐาน 10 กับ ฐาน 2 
- การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม (สังคม 
ประเทศชาติ โลก) 
- ผลประโยชน์ทับซ้อน (สังคม 
ประเทศชาติ โลก) 
- รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
(สังคม ประเทศชาติ โลก) 

10 
 

2. ความละอายและความไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

- การท าการบ้าน/การท าเวร/การท า
ความสะอาด 

- การสอบและการเลือกตั้ง 
- การแต่งกาย 
- การเข้าแถว 
- กิจกรรมนักเรียน (ชุมชน) 

7 

ห3. STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการ
ทุจริต 

- ความพอเพียง 
- ความโปร่งใส 
- ความตื่นรู้และความรู้ 
- ต่อต้านทุจริต 
- มุ่งไปข้างหน้า 
- ความเอ้ืออาทร 

8 

4. พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม - การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย 
- พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
- แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี 
- ความเป็นพลเมืองของประเทศ 
- ความเป็นพลเมืองของโลก 

* สัมมนา เสวนา 

15 
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การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 

และผลประโยชน์ส่วนรวม 
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  แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วย การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สว่นรวม  เวลา ๒ ชัว่โมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
๑.๑  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๑.๒  สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
๒.๑  นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
๒.๒  นักเรียนสามารถการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 

๑) ผลประโยชน์ส่วนตนหรือผลประโยชน์ส่วนตน   
๒) ผลประโยชน์ส่วนรวม   

 

๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
๑) ความสามารถในการสื่อสาร  

-  ฟัง  
-  เขียน 

๒) ความสามารถในการคิด 
 -  คิดวิเคราะห์ 

๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
๑) ใฝ่เรียนรู้ 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  

๑) ชั่วโมงท่ี ๑ 
๑. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับความหมายของผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนผลประโยชน์ส่วนรวม 
 โดยให้นักเรียนเขียนลงในกระดาษ เอ ๔ ที่ครูแจกให้คนละ ๑ แผ่น 
๒. สุ่มนักเรียน ๒ – ๔ คนให้น าเสนอความหมายของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ 

ส่วนรวม ที่ตนเองเขียนแล้วให้ทุกคนในชั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็นที่เพ่ือนเขียนความหมายมานั้นถูก
หรือไม ่

เพราะเหตุใด  
๓. การแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ เท่าๆ กัน จ านวน ๔ กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มศึกษา ใบความรู้ เรื่อง 

ความหมายของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมและตรวจสอบค าตอบที่นักเรียนเขียนกับใบ
ความรู้ว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องให้ปรับแก้ให้ถูกต้อง แล้วส่งให้ครูตรวจ 

๔. นักเรียนและครูร่วมกันสรุป ความหมายของ ค าว่า ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ 
ส่วนรวม ดังนี้  

ผลประโยชน์ส่วนตนหรือผลประโยชน์ส่วนตน  หมายถึง  การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ท ากิจกรรมหรือได้กระท าการต่างๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว ญาติ เพ่ือนหรือของ
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กลุ่มในสังคมที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆ เช่น การประกอบอาชีพ การท าธุรกิจ การค้า การลงทุน เพ่ือ
หาประโยชน์ในทางการเงินหรือในทางทรัพย์สินต่างๆ เป็นต้น 

ผลประโยชน์ส่วนรวม  หมายถึง  การที่บุคคลใดๆ ในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ )  ได้กระท า
การใดๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเป็นการด าเนินการในอีกส่วนหนึ่งที่แยกออกมาจากการด าเนินการ
ตามหน้าที่ในสถานะของเอกชน การกระท าการใดๆ ตามหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมี
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม หรือการรักษาประโยชน์ส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ของรัฐ 
การท าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายและจะมีรูปแบบ
ของความสัมพันธ์หรือมีการกระท าในลักษณะต่างๆ กันที่เหมือนหรือคล้ายกับการกระท าของบุคคลในสถานะ
เอกชน เพียงแต่การกระท าในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกับการกระท าในสถานะเอกชน จะมีความแตกต่าง
กันที่วัตถุประสงค ์
     ๒) ชั่วโมงที่ ๒ 

๑. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ เรื่อง ตัวอย่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม แล้วร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่ม ความแตกต่างระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ดังใบงานที่ ๑  

๒. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมากลุ่มละ ๑ คน ร่วมกันน าเสนอผลการอภิปรายความแตกต่าง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

๓. ให้แต่ละกลุ่มท าใบงานที่ ๒ เรื่อง การคิดแยกแยะระหว่างผลผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม โดยไปค้นคว้าจากห้องสมุดหรือค้นคว้าทาง Internet 

๔. น าผลการจัดท าใบงานที่ ๒ มาน าเสนอหน้าชั้นเรียน และน าไปติดที่ป้ายนิเทศในชั้นเรียนให้
นักเรียนทุกคนไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปความรู้ที่ได้ลงในสมุดงานของนักเรียนแต่ละคน 

๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
๑) ใบความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สว่นรวม 
๒) ใบงานที่ ๑ การอภิปรายเรื่องความแตกต่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
๓) ใบงานที่ ๒ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
๔) ห้องสมุด / Internet 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วิธีการประเมิน 

๑) ตรวจผลงานการเขียนความหมายของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒) ตรวจผลงานใบงานที่ ๒ เรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ 

ส่วนรวม 
๓) สังเกตพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน 

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
๑) แบบให้คะแนนการตรวจผลงานการเขียนความหมายของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ 

ส่วนรวม 
 
๒) แบบให้คะแนนการตรวจใบงานที่ ๒ เรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ 

ผลประโยชน์ส่วนรวม 
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๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
๑) นักเรียนผ่านการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปในแต่ละกิจกรรม 
๒) นักเรียนผ่านการประเมินพฤติกรรมระดับดี ขึ้นไป 

๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. ........................... 
........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................... 
............................................................................................................................. ........................... 
 

 
       ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

                                                                             (.................................................) 
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7. ภาคผนวก 
ใบความรู้ 

เรื่อง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

ผลประโยชน์ส่วนตนหรือผลประโยชน์ส่วนตน  หมายถึง  การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ท ากิจกรรมหรือได้กระท าการต่างๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว ญาติ เพ่ือนหรือของ
กลุ่มในสังคมที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆ เช่น การประกอบอาชีพ การท าธุรกิจ การค้า การลงทุน เพ่ือ
หาประโยชน์ในทางการเงินหรือในทางทรัพย์สินต่างๆ เป็นต้น 

ผลประโยชน์ส่วนรวม  หมายถึง  การที่บุคคลใดๆ ในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ )  ได้กระท า
การใดๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเป็นการด าเนินการในอีกส่วนหนึ่งที่แยกออกมาจากการด าเนินการ
ตามหน้าที่ในสถานะของเอกชน การกระท าการใดๆ ตามหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมี
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม หรือการรักษาประโยชน์ส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ของรัฐ 
การท าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายและจะมีรูปแบบ
ของความสัมพันธ์หรือมีการกระท าในลักษณะต่างๆ กันที่เหมือนหรือคล้ายกับการกระท าของบุคคลในสถานะ
เอกชน เพียงแต่การกระท าในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกับการกระท าในสถานะเอกชน จะมีความแตกต่าง
กันที่วัตถุประสงค ์

 

 
ตัวอย่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

เรื่อง ผลประโยชน์ส่วนตน ผลประโยชน์ส่วนรวม 
๑. การรับผลประโยชน์ต่างๆ ๑. จ้างเพื่อนท าเวรให้ 

๒. จ้างเพื่อนท าการบ้านให้ 
๓. ชวนเพื่อนไปทะเลาะกับคู่อริแล้ว 
    จึงจะรับเข้ากลุ่ม (บังคับเพ่ือนให้ 
    ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง) 
๔. หาเสียงเลือกตั้งกรรมการนักเรียน 
    โดยสัญญาว่าจะแจกสิ่งของ 

๑. ไม่จ้างเพ่ือนให้ท าเวรให้ 
๒. ไม่จ้างเพ่ือนให้ท าการบ้านให้ 
๓. ไม่บังคับเพ่ือนให้ท าในสิ่งที่ไม่ 
    ถูกต้อง 
๔. ไม่หาเสียงเลือกตั้งกรรมการ 
    นักเรียนโดยสัญญาว่าจะแจก 
    สิ่งของ 

๒. การท าธุรกิจกับตัวเอง ๑. น าของมาขายเพ่ือนในห้องเรียน ๑. ไม่น าของมาขายเพื่อนใน 
    ห้องเรียน 

๓. การท างานหลังจากออก 
    ต าแหน่งสาธารณะหรือ 
    หลังเกษียณ  
    Post-Employment 

๑. ใช้อิทธิพล เป็นหัวหน้าห้อง/พ่อแม่ 
    เป็นผู้มีอิทธิพล/ข่มขู่เพ่ือน 

๑. ไม่ใช้อิทธิพล เป็นหัวหน้าห้อง/ 
    พ่อแม่เป็นผู้มีอิทธิพล/ข่มขู่เพ่ือน 

๔. การท างานพิเศษ 
   Outside Employment 
   or Moonlighting 
 
 

๑. เล่นการพนัน 
๒. ค้าและเสพสิ่งเสพติดให้โทษ 
 

๑. ไม่เล่นการพนัน 
๒. ไม่ค้าและเสพสิ่งเสพติดให้โทษ 
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เรื่อง ผลประโยชน์ส่วนตน ผลประโยชน์ส่วนรวม 
๕. การรู้ข้อมูลภายใน 
    Inside Information 

๑. รู้คะแนนสอบของเพ่ือนแล้วน ามา 
    บอกต่อ ก่อนได้รับอนุญาต 
๒. รู้ปัญหาที่เพ่ือนไม่อยากให้ใครรู้  
    แล้วน ามาบอกต่อ  

๑. รู้คะแนนสอบของเพ่ือนแล้วน ามา 
    บอกต่อ เก็บไว้เป็นความลับ 
๒. รู้ปัญหาที่เพ่ือนไม่อยากให้ใครรู้  
    แล้วเก็บเป็นความลับ 

๖. การใช้บุคลากรหรือ
ทรัพย์สินของหน่วยงานเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน Using 
Employer, Property for 
Private advantages 

๑. ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ชาร์ตไฟ
โรงเรียน 
๒. เปิดพัดลมเป่าเฉพาะตนเอง 
๓. ล้างจานชามก่อน โดยใช้น้ ามาก 
    เหลือไว้น้อย  
๔. แซงคิวผู้อื่น 
๕. เอาสี หนังสือของโรงเรียนเป็นของ 
    ตนเอง 
๖. เล่นฟุตบอลไม่แบ่งกลุ่มอ่ืน/น้องๆ 
    เล่นบ้าง 
๗. น าอุปกรณ์การเรียนส่วนกลาง  
    (ของห้อง) ไปใช้ที่บ้าน 
๘. ขีดเขียนฝาผนัง เช่น ห้องน้ า 
    ห้องเรียน 

๑. ไม่ใช้อิทธิพล เป็นหัวหน้าห้อง/ 
    พ่อแม่เป็นผู้มีอิทธิพล/ข่มขู่เพ่ือน 
๒. ไม่เปิดพัดลมเป่าเฉพาะตนเอง 
๓. ไม่ล้างจานชามก่อน โดยใช้น้ า
มาก 
    เหลือไว้น้อย  
๔. ไม่แซงคิวผู้อ่ืน 
๕. ไม่เอาสี หนังสือของโรงเรียนเป็น
ของ 
    ตนเอง 
๖. เล่นฟุตบอลแบ่งกลุ่มอ่ืน/น้องๆ 
    เล่นบ้าง 
๗. ไม่น าอุปกรณ์การเรียนส่วนกลาง  
    (ของห้อง) ไปใช้ที่บ้าน 
๘. ไม่ขีดเขียนฝาผนัง เช่น ห้องน้ า 
    ห้องเรียน 

๗. การน าโครงการ
สาธารณะ ลงในเขตเลือกตั้ง 
เพ่ือประโยชน์ทางการเมือง  
Pork - Barreling 

๑. กรรมการนักเรียนเขียนโครงการ 
    พัฒนาห้องน้ าเฉพาะชั้นที่กลุ่ม 
    ตนเองอยู่ 
๒. จัดสรรเงินให้ระดับชั้น 
    ตนเองมากกว่าชั้นอื่น 
๓. แผ่อาณาเขตที่นั่งของตนเอง 
    ให้มากกว่าคนอ่ืน 
๔. ให้ของขวัญครูเพ่ือให้ครูรัก 

๑. กรรมการนักเรียนเขียนโครงการ 
    พัฒนาห้องน้ าไม่เฉพาะชั้นที่กลุ่ม 
    ตนเองอยู่ 
๒. จัดสรรเงินให้ระดับชั้น 
    ตนเองเท่าเทียมชั้นอ่ืน 
๓. ไม่แผ่อาณาเขตท่ีนั่งของตนเอง 
    ให้มากกว่าคนอ่ืน 
๔. ไม่ให้ของขวัญครูเพ่ือให้ครูรัก 
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ใบงานที่ ๑  
เรื่อง การอภิปราย เรื่อง ความแตกต่างของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

 

ค าชี้แจง 
๑. ให้ทุกคนในกลุ่มศึกษาใบความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒. ทุกคนในกลุ่มร่วมกันอภิปราย เกี่ยวกับความแตกต่างของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์

ส่วนรวม 
ตามประเด็นต่อไปนี้ 

๒.๑ ความหมายของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมแตกต่างกันอย่างไร 
๒.๒ นักเรียนเคยปฏิบัติตน ตามตัวอย่างในเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในเรื่อง

ใด และสิ่งที่ปฏิบัติถูกต้องหรือไม่เพราะเหตุใด 
    ๓. ส่งตัวแทนกลุ่มละ ๑ คน น าเสนอผลการอภิปรายหน้าชั้นเรียนกลุ่มละไม่เกิน ๕ นาท ี
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ใบงานที่ ๒  
เรื่อง การอภิปราย เรื่อง ความแตกต่างของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

 

ค าชี้แจง 
๑. ให้นักเรียนทุกคนในกลุ่มช่วยกันระดมความคิดเกี่ยวกับการกระท าที่เป็นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตน

และ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม มากลุ่มละ ๑๐ เรื่อง 

๒. ส่งตัวแทนน าเสนอกลุ่มละ ๑ คน  
๓. น าเสนองานที่น าไปติดที่ป้ายนิเทศในชั้นเรียน 

 

ผลประโยชน์ส่วนตน 

(คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

ผลประโยชน์ส่วนรวม 

(คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑. ๑. 
๒. ๒. 
๓. ๓. 
๔. ๔. 
๕. ๕. 
๖. ๖. 
๗. ๗. 
๘. ๘. 
๙. ๙. 
๑๐. ๑๐. 
 
หมายเหตุ 
 ๑. คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน 
 ๒. ตอบถูกได้ข้อละ ๑ คะแนน ตอบผิดได้ ๐ คะแนน 
 ๓. นักเรียนต้องได้ คะแนน ๑๖ คะแนน (ร้อยละ ๘๐) ขึ้นไปถือว่าผ่าน     
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แบบสังเกตพฤติกรรม ใฝ่เรียนรู้ 
 

ค าชี้แจง : ให้ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

แสวงหาข้อมูล
จากแหล่ง 

การเรียนรู้ต่างๆ 

มีการจดบันทึก
ความรู้อย่าง 
เป็นระบบ 

สรุปความรู้ได้
อย่างมีเหตุผล 

รวม  
คะแนน 

สรุป 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๙ ผ มผ 
  

            

  
            

  
            

  
            

  
            

  
            

  
            

  
            

  
            

  
            

 

      ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน  

              (...................................................) 
                                                  ............../.................../................ 
 
 

 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน 

ดีเยี่ยม ได้คะแนน ๗-๙ คะแนน 
ดี ได้คะแนน ๕-๖ คะแนน 
ผ่าน ได้คะแนน ๓-๔ คะแนน 
ไม่ผ่าน ได้คะแนน ๑-๒ คะแนน 
 
หมายเหตุ  นักเรียนผ่านระดับ ดี ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
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แบบให้คะแนนการตรวจผลงาน 
เรื่อง การเขียนความหมายของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

 

 

๑. ความหมายของ      ๕   หมายถึง  บอกความหมายได้ถูกต้องครบถ้วนตรงประเด็น 
ผลประโยชน์ส่วนตน    ๔   หมายถึง  บอกความหมายได้ถูกต้องครบทุกประเด็น แต่มีบางประเด็นต้องเพิ่มเติม
เล็กน้อย 

๓   หมายถึง บอกความหมายได้ถูกต้องแต่ไม่ครบทุกประเด็น 
๒   หมายถึง บอกความหมายได้ถูกต้องเล็กน้อย และตรงประเด็น 
๑   หมายถึง บอกความหมายได้แต่ไม่ตรงประเด็น 

 

๒. ความหมายของ      ๕   หมายถึง  บอกความหมายได้ถูกต้องครบถ้วนตรงประเด็น 
ผลประโยชน์ส่วนรวม   ๔   หมายถึง  บอกความหมายได้ถูกต้องครบทุกประเด็น แต่มีบางประเด็นต้องเพิ่มเติม
เล็กน้อย 

๓   หมายถึง บอกความหมายได้ถูกต้องแต่ไม่ครบทุกประเด็น 
๒   หมายถึง บอกความหมายได้ถูกต้องเล็กน้อย และตรงประเด็น 
๑   หมายถึง บอกความหมายได้แต่ไม่ตรงประเด็น 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วย การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนละผลประโยชน์ส่วนรวม  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง  ระบบคิดฐาน๑๐ กับฐาน ๒            เวลา ๒ ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชนส์่วนรวม 
๑.๒ การแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชนส์่วนรวม 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
๒.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคิดฐาน๑๐ กับฐาน๒ 
๒.๒ นักเรียนสามารถคิดแยกแยะเกี่ยวกับระบบคิดฐาน๑๐ กับฐาน๒ ได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 

          ๑) ระบบเลขฐาน ๑๐ 
 ๒) ระบบเลขฐาน ๒ 
 

๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
๑) ความสามารถในการสื่อสาร  

- ฟัง พูด เขียน 
๒) ความสามารถในการคิด 

- คิดวิเคราะห์ 
๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 

๑) ใฝ่เรียนรู้ 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้  

๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  
 ๑) ชั่วโมงท่ี ๑ 

๑. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องระบบคิดฐาน ๑๐ และฐาน ๒ จ านวน ๑๐ ข้อ 
เมื่อนักเรียนท าเสร็จแล้วให้ส่งครูเพื่อตรวจให้คะแนน (แต่ครูยังไม่ต้องเฉลยค าตอบ) 

๒. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม จ านวน ๔ กลุ่มๆละเท่าๆกันให้ตัวแทนกลุ่มมารับใบความรู้ เรื่องฐาน ๑๐ 
กับฐาน ๒ ไปศึกษาเก่ียวกับความหมายและตัวอย่างการคิดฐาน ๑๐ กับฐาน ๒  

๓. ให้แต่ละกลุ่มสรุปความรู้จากการศึกษาเกี่ยวกับการคิดระบบฐาน ๑๐ กับฐาน ๒ โดยจัดท าเป็น
แผนผังความคิด 

๔.แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอแผนผังความคิดแล้วน าไปติดไว้ที่ป้ายนิเทศในโรงเรียน เป็นการ
เผยแพร่ความรู้แก่นักเรียนคนอ่ืนๆ  

๒) ชั่วโมงท่ี ๒ 
๑. ให้นักเรียนแต่กลุ่มศึกษากรณีตัวอย่างที่ก าหนดให้แล้วร่วมกันอภิปรายตามประเด็นต่อไปนี้ 

๑.๑ การการะท าของเจ้าหน้าที่เป็นการกระท าตามความคิดระบบฐาน ๑๐ กับ หรือฐาน ๒ 
 ๑.๒ ถ้าเจ้าหน้าที่กระท าตามระบบคิดฐาน ๑๐ กับฐาน ๒  
 ๑.๓ ถ้าเจ้าหน้าที่มีความคิดระบบฐาน๒ จะต้องท าอย่างไร 
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๒. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอ ตามกรณีตัวอย่างที่ได้รับ ดังนี้ 
๒.๑ กลุ่มท่ี ๑ เรื่องการรับผลประโยชน์ 

นายสุจริต ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ได้เดินทางไปปฏิบัติข้าราชการในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่ง
ในวันดังกล่าว นายรวย นายก อบต. ได้มอบงาช้างจ านวนหนึ่งคู่ให้แก่ นายสุจริต เพ่ือเป็นของที่ระลึก นาย
สุจริตได้มอบงาช้างดังกล่าวให้หน่วยงานต้นสังกัด ตรวจสอบมูลค่าพร้อมทั้งด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ
และกฎหมาย แต่ต่อมา นายสุจริต พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สมควรรับงาช้างดังกล่าวไว้ จึงเร่งให้หน่วยงานต้น
สังกัดคืนงาช้างให้แก่นายรวย 

๒.๒ กลุ่มท่ี ๒ ท าธุรกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญา  
 นิติกร ฝ่ายกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ส านักงานสรรพากรจังหวัดในส่วนภูมิภาค

หารายได้พิเศษโดยการเป็นตัวแทนขายประกันชีวิตของบริษัทเอกชน ได้อาศัยโอกาสที่ตนปฏิบัติหน้าที่ เร่งรัด
ภาษีอากรค้างผู้ประกอบการรายหนึ่งหาผลประโยชน์ให้แก่ตัวเองด้วยการขายประกันชีวิตให้แก่หุ้นส่วน
ผู้จัดการของผู้ประกอบการดังกล่าว รวมทั้งพนักงานของผู้ประกอบการนั้นอีกหลายคน ในขณะตนก าลัง
ด าเนินการเร่งรัดภาษีอากรค้างอยู่ 

๒.๓ กลุ่มท่ี ๓ เรื่องการท างานหลังออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ 
 อดีตผู้อ านวยการโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง เพ่ิงเกษียณอายุราชการไปท างานเป็นที่ปรึกษา

ในบริษัทผลิตหรือขายยา โดยใช้อิทธิพลจากที่เคยด ารงต าแหน่งในโรงพยาบาลดังกล่าว  ให้โรงพยาบาลซื้อยา
จากบริษัทท่ีตนเองเป็นที่ปรึกษาอยู่ พฤติการณ์เช่นนี้มีมูลความผิดทั้งทางวินัยและทางอาญาฐานเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่าตนมีต าแหน่งโดยหน้าที่ ทั้งที่
ตนไม่ได้ต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น 

๒.๔ กลุ่มท่ี ๔ เรื่องการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
  คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ใช้อ านาจหน้าที่โดยทุจริต ด้วยการสั่งให้เจ้าหน้าที่น าเก้าอ้ี

พร้อมผ้าคลุมเก้าอ้ี เครื่องใช้วิดีโอ เครื่องเล่นวีดีโอ กล้องถ่ายรูป และผ้าเต็นท์ น าไปใช้ในงานมงคลสมรสของ
บุตรสาวรวมทั้งรถยนต์ รถตู้ส่วนกลาง เพ่ือใช้รับส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี แล้วขนย้ายอุปกรณ์ทั้งที่บ้านและที่พัก
งานฉลองมงคลสมรสที่โรงแรม 

๓. ครูอธิบายกรณีตัวอย่างแต่ละเรื่องพร้อมทั้งสรุป(ตามเอกสาร) 
๔. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการคิดฐาน ๑๐ และฐาน ๒ ดังนี้ 

“การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสิบ (Analog)” คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐยังมีระบบ
การคิดที่ยังแยกเรื่องต าแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตัวออกจากกันไม่ได้ น าประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวมมาปะปนกันไปหมด แยกแยะไม่ออกว่าสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตนสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม น า
บุคลากรหรือทรัพย์สินของราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เบียดบังราชการ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เครือ
ญาติ หรือพวกพ้อง เหนือกว่าประโยชน์ของส่วนรวมหรือของหน่วยงาน จะคอยแสวงหาผลประโยชน์จาก
ต าแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีเกิดการขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จะยึดประโยชน์
ส่วนตนเป็นหลัก 

“การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสอง (Digital)” คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีระบบการ
คิดที่สามารถเรียกเลือกต าแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนบุคคลออกจากการได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งไหนถูกสิ่งใดผิด  สิ่ง
ไหนท าได้สิ่งไหนท าไม่ได้ สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตนสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม ไม่น ามาปะปนกัน ไม่น า
บุคลากรหรือทรัพย์สินของราชการมาใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนไม่เบียดบังราชการ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
เครือญาติ หรือพวกพ้อง ไม่แสวงหราประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่ราชการ ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดอ่ืน
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จากการปฏิบัติหน้าที่ กรณีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ก็จะยึดประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก 

๕. นักเรียนท าแบบทดสอบเกี่ยวกับการคิดฐาน ๑๐ กับฐาน ๒ จ านวน ๑๐ ข้อ 
๖. ครูตรวจแบบทดสอบพร้อมทั้งเฉลยแบบทดสอบ 

 
๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑) แบบทดสอบ ก่อน-หลังเรียน เรื่องระบบการคิดฐาน ๑๐ และฐาน ๒ 
๒) ใบความรู้ การคิดฐาน ๑๐ และฐาน ๒ 
๓) เฉลยกรณีตัวอย่าง 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วิธีการประเมิน 

๑) ทดสอบก่อนเรียน - หลังเรยีน  
๒) ตรวจแผนผังความคิด สรุปความรู้ เรื่อง การคิดฐาน ๑๐ กับฐาน ๒ 
๒) สังเกตพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ 

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
๑) แบบทดสอบจ านวน ๑๐ ข้อ 
๒) แบบประเมินแผนผังความคิด 
๓) แบบสังเกตพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ 

๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
๑) นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
๒) นักเรียนผ่านการประเมินพฤติกรรมระดับดี ขึ้นไป 

๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. ........................... 
....................................................................................................... ................................................. 
............................................................................................................................. ........................... 
........................................................................................................................................................  

 
       ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

                                                                             (.................................................) 
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7. ภาคผนวก 
ใบความรู้ 

เรื่อง ระบบคิดฐานสิบ และระบบคิดฐานสอง 
๑. ระบบคิดฐานสิบ (Analog) 

 ความหมาย ระบบคิด “ฐานสิบ (Analog)” เป็นระบบการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวเลขหลายตัว และอาจ
หมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้หลายทาง เกิดความที่หลากหลายซับซ้อน หากน ามาเปรียบเทียบการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐคิดเยอะ ต้องใช้ดุลยพินิตเยอะ อาจจะน าประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกันได้ แยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันไม่ได้ 
 “การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสิบ (Analog)” คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐยังมีระบบการคิดที่
ยังแยกเรื่องต าแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตัวออกจากกันไม่ได้ น าประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมา
ปะปนกันไปหมด แยกแยะไม่ออกว่าสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตนสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม น าบุคลากรหรือ
ทรัพย์สินของราชการมาใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน เบียดบังราชการ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เครือญาติ หรือ
พวกพ้อง เหนือกว่าประโยชน์ของส่วนรวมหรือของหน่วยงาน จะคอยแสวงหาผลประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่
ราชการ กรณีเกิดการขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จะยึดประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก 
 

๒. ระบบคิดฐานสอง (Digital) 
 ความหมาย “ฐานสอง (Digital)”เป็นระบบการวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถเลือกได้เพียง ๒ ทางเท่านั้น 
คือ ๐ (ศูนย์) กับ ๑ (หนึ่ง) และอาจหมายถึงโอกาสที่เลือกได้เพียง ๒ ทาง เช่น ใช่ กับ ไม่ใช่, จริง กับ เท็จ, ท า
ได้ กับ ท าไม่ได้, ประโยชน์ส่วนตน กับ ประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น จึงเหมาะกับการน ามาเปรียบเทียบกับการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องสมารถแยกเรื่องต าแหน่งหน้าที่เรื่ องส่วนตัวออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด 
และไม่กระท าการท่ีเป็นการขัดแข้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

“การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสอง (Digital)”คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีระบบการคิดที่
สามารถเรียกเลือกต าแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนบุคคลออกจากการได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งไหนถูกสิ่งใดผิด สิ่งไหน
ท าได้สิ่งไหนท าไม่ได้ สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตนสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม ไม่น ามาปะปนกัน ไม่น า
บุคลากรหรือทรัพย์สินของราชการมาใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนไม่เบียดบังราชการ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
เครือญาติ หรือพวกพ้อง ไม่แสวงหราประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่ราชการ ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดอ่ืน
จากการปฏิบัติหน้าที่ กรณีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ก็จะยึดประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก 
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การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม 

ระบบคิด ฐาน ๑๐ 

(Analog) 

ระบบคิดฐาน ๒ 

(Digital) 

๑.การรบัผลประโยชน์
ต่างๆ Accepting Benefits 

๑.จ้างให้เพื่อนท าเวรให้ ท าการบ้านให้ (จ้างให้ท า) 
๒.บังคับให้เพื่อนให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เช่น ชวน
เพื่อนไปทะเลาะกับคู่อริจึงจะรับเข้ากลุ่ม 

๓.หาเสียงเลือกตั้งกรรการ โดยสญัญาว่าจะแจก
สิ่งของ 

๑.ไม่จ้างให้เพื่อนท าเวรให้ ท าการบ้าน
ให้ (ไม่จ้างให้ท า) 
๒.ไม่บังคับให้เพื่อนให้ท าในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง เช่น ชวนเพ่ือนไปทะเลาะกับ
คู่อริจึงจะรับเข้ากลุม่ 

๓.ไม่หาเสียงเลือกตั้งกรรการ โดย
สัญญาว่าจะแจกสิ่งของ 

๒.การท าธุรกิจกับตนเอง 

(Self - Dealing) 
หรือเป็นคู่สัญญา 

(Contracts) 

๑.น าของมาขายเพื่อนในห้องเรียน ๑.น าของมาขายเพื่อนในห้องเรียน 

 

การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม 

ระบบคิด ฐาน ๑๐ 

(Analog) 

ระบบคิดฐาน ๒ 

(Digital) 

๓.การท างานหลังจาก
ออกจาก 

ต าแหน่งสาธารณะหรือ
หลังเกษียณ 

Post 
Employment 

 

๑.ใช้อิทธิพลเป็นหัวหน้าห้อง/พ่อแม่เป็นผูม้ีอิทธิพล/
ข่มขู่เพื่อน  

๑.ไม่จ้างให้เพื่อนท าเวรให้ ท าการบ้าน
ให้ (ไม่จ้างให้ท า) 
 

๔.การท างานพิเศษ 
Outside 

Employment to 
Moonlighting 

๑.เล่นการพนัน 

๒.ค้าและเสพยาเสพติดใหโ้ทษ 
๑.ไม่เล่นการพนัน 

๒.ไม่ค้าและเสพยาเสพติดใหโ้ทษ 

๕.การรูข้้อมลูภายใน 
Inside 

Information 

๑.รู้คะแนนสอบของเพื่อนแล้วน ามาบอกต่อ ก่อน
ได้รับอนญุาต 
๒.รู้ปญัหาที่เพื่อนไม่อยากให้ใครรู ้แล้วน ามาบอกต่อ 

๑.รู้คะแนนสอบของเพื่อแต่เก็บเปน็
ความลับ 

๒.รู้ปัญหาที่เพื่อนไม่อยากให้ใครรู้ แล้ว
เก็บเป็นความลับ 

๖.การใช้บุคคลากรหรือ
ทรัพย์สินของหน่วยงาน

เพ่ือประโยชน์ส่วน 

๑.ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ชาร์ตที่โรงเรียน 

๒.เปิดพัดลมเป่าเฉพาะตนเอง 

๓.ล้างจานชามก่อน โดยใช้น้ ามากเหลือน้อย 

๑.ไม่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ชาร์ตที่
โรงเรียน 

๒.ไม่เปิดพดัลมเป่าเฉพาะตนเอง 

ตัวอย่างผลการพัฒนาโรงเรียนสุจริต “ระบบคิดฐานสอง” 

นักเรียน 
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บุคคล Using 
Employer, 

Property for 
Private 

advantagez 

๔.แซงคิวผู้อื่น 

๕.เอาสี หนังสือของโรงเรยีนเป็นของตนเอง 
๖.เล่นฟุตบอลไม่แบ่งกลุม่อื่น/น้องๆเล่นบา้ง 

๗.น าอุปกรณ์การเรียนส่วนกลาง(ของห้อง) ไปใช้ที่
บ้าน 

๘.ขีดเขียนฝาผนัง เช่น ห้องน้ า ห้องเรียน 

๓.ล้างจานชามก่อน โดยใช้น้ ามากเหลือ
น้อย 

๔.ไม่แซงคิวผู้อื่น 

๕.ไม่เอาสี หนังสือของโรงเรียนเปน็ของ
ตนเอง 

๖.ไม่เล่นฟุตบอลไม่แบ่งกลุม่อื่น/นอ้งๆ
เล่นบ้าง 

๗.ไม่น าอุปกรณ์การเรียนส่วนกลาง(ของ
ห้อง) ไปใช้ที่บ้าน 

๘.ไม่ขีดเขียนฝาผนัง เช่น ห้องน้ า 
ห้องเรียน 

 

การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม 

ระบบคิด ฐาน ๑๐ 

(Analog) 

ระบบคิดฐาน ๒ 

(Digital) 

๗.การน าโครงการ
สาธารณะ ลงในเขตเลือง

ต้ัง เพ่ือประโยชน์ทาง
การเมือง 

Pork-Barreling 
 

๑.กรรมการนักเรียนเขียนโครงการพัฒนาห้องน้ า
เฉพาะช้ันท่ีกลุ่มตัวเองอยู ่
๒.จัดสรรเงินในระดับชั้นตัวเองมากกว่าช้ันอ่ืน 

๓.แผ่อาณาเขตที่นั่งของตนเองมากกว่าคนอื่น 

๔.กีดกันไม่ให้เพื่อนเข้ากลุ่ม 

๕. ให้ของขวัญครูเพื่อให้ครรูัก 

๑.กรรมการนักเรียนเขียนโครงการพัฒนา
ห้องน้ าไม่เฉพาะช้ันท่ีกลุม่ตัวเองอยู่ 
๒.จัดสรรเงินในระดับชั้นตัวเองเทา่เทียมช้ัน
อื่น 

๓.ไม่แผ่อาณาเขตที่นั่งของตนเองมากกว่า
คนอ่ืน 

๔.ไม่กีดกันไม่ให้เพื่อนเข้ากลุ่ม 

๕. ไม่ให้ของขวัญครูเพื่อให้ครรูัก 
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แบบสังเกตพฤติกรรม     ใฝ่เรียนรู้ 
ค าชี้แจง : ให้ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

แสวงหาข้อมูล
จากแหล่ง 

การเรียนรู้ต่างๆ 

มีการจดบันทึก
ความรู้อย่าง 
เป็นระบบ 

สรุปความรู้ได้
อย่างมีเหตุผล 

รวม  
คะแนน 

สรุป 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๙ ผ มผ 
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

                                           ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

              (...................................................) 
                                                  ............../.................../................ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน 

ดีเยี่ยม ได้คะแนน ๗-๙ คะแนน 
ดี ได้คะแนน ๕-๖ คะแนน 
ผ่าน ได้คะแนน ๓-๔ คะแนน 
ไม่ผ่าน ได้คะแนน ๑-๒ คะแนน 
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 ค าชี้แจง : ๑. แบบทดสอบมีทั้งหมด ๑๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน 
    ๒. ให้นักเรียนเขียนค าตอบที่ตรงกับความคิดของนักเรียนมากที่สุด 
 

๑. นักเรียนไม่ชอบคบกับเพ่ือนที่เป็นคนซื่อสัตย์ เพราะจะท าให้ตนเองถูกจ ากัดด้วยกรอบของระเบียบ
ตลอดเวลาท าให้ขาดความเป็นอิสระในการใช้ชีวิต นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ตอบ
............................................................................................................................. ........................................... 

๒. นักเรียนมีความเชื่อว่า “การขับรถแม้จะผิดจราจรบ้าง แต่หากท าให้ประหยัดเวลาและถึงที่หมายก่อนใครก็
ถือว่าดีที่สุดแล้ว” นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ตอบ
............................................................................................................................. ........................................... 

๓. ค าถามคุณธรรมส าหรับนักเรียน หมายความว่าผู้ใดกระท าดีต้องได้รับความดีตอบแทน แต่ถ้าหากกระท า
ความชั่วควรได้รับความเห็นใจสงสาร เพราะเขาอาจจะท าไปเพราะความจ าเป็นบางอย่างเพ่ือความอยู่รอดของ
ชีวิต นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ตอบ
........................................................................................................................................................................  

๔. นักเรียนจะยกย่องบุคคลที่ท าบุญท าทานด้วยจ านวนเงินมากๆโดยไม่ต้องสนใจว่าเขาท ามาหากินอะไร ได้มา
ด้วยวิธีที่ถูกต้องสุจริตหรือไม่ นักเรยีนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ตอบ
............................................................................................................................. ........................................... 

๕. เด็กชายต๋องหนีออกจากบ้านโดยขี่จักรยานยนต์เพ่ือเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ระหว่างทางเจอด่านตรวจ
เด็กชาย 
ต๋องกลัวจะโดนต ารวจจับจึงโกหกว่า เดินทางมาตามหาพ่ีชายเนื่องจากพ่อเสียชีวิต นักเรียนเห็นด้วยกับการ
กระท าของเด็กชายต๋องหรือไม่ เพราะเหตุใด 
ตอบ
.......................................................................... ..............................................................................................  

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน เรื่อง ระบบการคิดฐาน ๑๐ และ ฐาน ๒ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
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๖. นักเรียนได้แอบน าโทรศัพท์มาใช้ที่โรงเรียน เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องติดต่อกับผู้ปกครองแต่บังเอิญ
โทรศัพท์แบตเตอรี่หมด ในช่วงพักกลางวันจึงขึ้นมาบนอาคารเรียนเพื่อชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ เพราะกลัวว่า
จะไม่สามารถติดต่อกับผู้ปกครองได้ นักเรียนคิดว่าเป็นการกระท าที่ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ตอบ
............................................................................................................................. ........................................... 

 

๗. ครูสมหมายมกัใช้เวลาว่างจากชั่วโมงสอนท าธุรกิจขายตรงผ่านโปรแกรมไลน์ในคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน 
เพ่ือเป็นการหารายได้เสริม เนื่องจากลูกก าลังเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต้องใช้เงินจ านวนมาก นักเรียนคิดว่า
ครูสมหมายท าถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ตอบ
............................................................................................................................. ........................................... 

๘. เด็กชายสมบัติมาโรงเรียนพร้อมกับคุณพ่อโดยรถยนต์ที่มีตราของคณะแพทย์ศาสตร์มารับ-ส่งที่ประตู
ทางเข้าโรงเรียนทุกวัน นักเรียนคิดว่าการกระท าดังกล่าวสมควรหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ตอบ
............................................................................................................................. ........................................... 

๙. คนขับรถโรงเรียนเป็นคนขยัน จะล้างรถของผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นประจ า โดยใช้น้ าในโรงเรียนนักเรียน
คิดว่าคนขับรถโรงเรียนท าถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ตอบ
............................................................................................................................. ........................................... 

๑๐. สมชายเป็นบุตรของครูสายสมร ตอนเย็นหลังเลิกเรียนสมชายต้องไปนั่งรอคุณครูสายสมรในห้องพักครู 
โดยนั่งเล่นคอมพิวเตอร์และเปิดเครื่องปรับอากาศ นักเรียนคิดว่าสมชายท าถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ตอบ
......................................................................................... ............................................................................... 
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 ค าชี้แจง : ๑. แบบทดสอบมีทั้งหมด ๑๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน 
     ๒. ให้นักเรียนเขียนค าตอบที่ตรงกับความคิดของนักเรียนมากที่สุด 
 

๑. นักเรียนไม่ชอบคบกับเพ่ือนที่เป็นคนซื่อสัตย์ เพราะจะท าให้ตนเองถูกจ ากัดด้วยกรอบของระเบียบ
ตลอดเวลาท าให้ขาดความเป็นอิสระในการใช้ชีวิต นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ตอบ ไม่เห็นด้วย เพราะความซื่อสัตย์เป็นลักษณะนิสัยของบุคคลที่พึงมี อีกทั้งปฏิบัติตามกรอบของระเบียบ
กฎหมาย ซึ่งเป็นกติกาในการปฏิบัติต่อกันในสังคม เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง 

๒. นักเรียนมีความเชื่อว่า “การขับรถแม้จะผิดจราจรบ้าง แต่หากท าให้ประหยัดเวลาและถึงที่หมายก่อนใครก็
ถือว่าดีที่สุดแล้ว” นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ตอบ ไม่เห็นด้วย เพราะกฎจราจรเป็นกฎหมายเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนถนน การขับ
รถผิดกฎจราจรท าให้เกิดอุบัติเหตุกับบุคคลอ่ืนได้ เป็นการท า ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์
ส่วนรวม 

๓. ค าถามคุณธรรมส าหรับนักเรียน หมายความว่าผู้ใดกระท าดีต้องได้รับความดีตอบแทน แต่ถ้าหากกระท า
ความชั่วควรได้รับความเห็นใจสงสาร เพราะเขาอาจจะท าไปเพราะความจ าเป็นบางอย่างเพ่ือความอยู่รอดของ
ชีวิต นักเรียนด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ตอบ  ๑. เห็นด้วยกับ “คุณธรรมส าหรับนักเรียน” เพราะผู้ใดกระท าดีต้องได้รับความดีตอบแทน แม้อาจ
ไม่ได้รับผลตอบแทนอย่างฉับพลัน หรือเป็นรูปธรรม แต่อย่างน้อยก็ภูมิใจในตนเองที่ได้กระท าความดีแม้ไม่มี
ใครรู้เห็นหรือได้การชื่นชม 

๒. ไม่เห็นด้วย กลับค ากล่าวที่ว่าการกระท าชั่วควรได้รับความเห็นใจสงสาร เพราะความจ าเป็น
บางอย่างเพ่ือความอยู่รอดของชีวิต เนื่องจากการกระท าชั่วกับการท าเพราะความจ าเป็นต้องแยกออกจากกัน 
หากต้องตัดสินใจท าสิ่งใดในเรื่องที่จ าเป็นหรือความอยู่รอดของชีวิตหรือเรื่องอ่ืนใดก็ตาม ต้องยึดหลักความ
ถูกต้องเป็นที่ตั้ง ไม่ท าให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน 

 ๔.นักเรียนจะยกย่องบุคคลที่ท าบุญท าทานด้วยจ านวนเงินมากๆโดยไม่ต้องสนใจว่าเขาท ามาหากินอะไร ได้มา
ด้วยวิธีที่ถูกต้องสุจริตหรือไม่ นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ตอบ ไม่เห็นด้วย เพราะการท าบุญท าทานไม่ขึ้นอยู่กับจ านวนเงินที่บริจาค หากน าเงินหรือทรัพย์สิ นที่ได้จาก
การทุจริต มาสร้างประโยชน์ในสังคมไม่ควรได้รับการยกย่อง ในทางกลับกันหากท าบุญท าทานด้วยเงินเพียง
เล็กน้อยแต่หากมาด้วยความถูกต้องซื่อสัตย์สุจริต ควรได้รับการยกย่อง 

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน เรื่อง “ระบบการคิดฐาน ๑๐ และฐาน ๒” 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 



- ๒๒ -  
 

 

๕. เด็กชายต๋องหนีออกจากบ้านโดยขี่จักรยานยนต์เพ่ือเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ระหว่างทางเจอด่านตรวจ
เด็กชายต๋องกลัวจะโดนต ารวจจับจึงโกหกว่า เดินทางมาตามหาพ่ีชายเนื่องจากพ่อเสียชีวิต นักเรียนด้วยกับการ
กระท าของเด็กชายต๋องหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ตอบ ไม่เห็นด้วย เพราะตามกฎหมายก าหนดให้ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์บนท้องถนนได้นั้น ต้องมีใบอนุญาตขับ
ขี่รถจักรยานยนต์ โดยเด็กชายต๋องได้ฝ่าฝืนข้อบังคับของกฎหมายซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อตนเองและผู้
สัญจรไปมา เป็นการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักและการโกหกเพ่ือให้ตนพ้นจากความรับผิด เป็นการ
แสดงออกถึงการไม่ซื่อสัตย์สุจริตไม่มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองกระท าลงไป 

๖. นักเรียนได้แอบน าโทรศัพท์มาใช้ที่โรงเรียน เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องติดต่อกับผู้ปกครองแต่บังเอิญ
โทรศัพท์แบตเตอรี่หมด ในช่วงพักกลางวันจึงขึ้นมาบนอาคารเรียนเพ่ือชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ เพราะกลัวว่า
จะไม่สามารถติดต่อกับผู้ปกครองได้ นักเรียนคิดว่าเป็นการกระท าท่ีถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ตอบ ไม่ถูกต้อง เนื่องจากการกระท าดังกล่าวเป็นการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนท าให้โรงเรียนต้องมีภาระ
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้นจากการน าโทรศัพท์ส่วนตัวมาชาร์จแบตเตอรี่ที่โรงเรียนหากมีความจ าเป็นในการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองอย่างยิ่ง อาจใช้โทรศัพท์สาธารณะ เลยยืมโทรศัพท์เพ่ือน ครูในการติดต่อ เป็นต้น 

๗.ครูสมหมายมักใช้เวลาว่างจากชั่วโมงสอนท าธุรกิจขายตรงผ่านโปรแกรมไลน์ในคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน 
เพ่ือเป็นการหารายได้เสริม เนื่องจากลูกก าลังเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต้องใช้เงินจ านวนมาก นักเรียนคิดว่า
ครูสมหมายท าถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ตอบ ท าไม่ถูกต้อง เพราะเป็นการน าทรัพย์สินของโรงเรียนมาใช้ประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ 
สัญญาณอินเตอร์เน็ต ซึ่งท างานด้วยกระแสไฟฟ้าของโรงเรียน ท าให้โรงเรียนมีภาระค่าใช้จ่ายสูงขึ้น และเป็น
การเบียดบังเวลาราชการ เนื่องจากยังอยู่ในเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการ จึงควรที่จะเอาเวลาว่างจากชั่วโมงสอน
ในการพัฒนาการศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนหรือที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

๘. เด็กชายสมบัติมาโรงเรียนพร้อมกับคุณพ่อโดยรถยนต์ที่มีตราของคณะแพทย์ศาสตร์มารับ-ส่งที่ประตู
ทางเข้าโรงเรียนทุกวัน นักเรียนคิดว่าการกระท าดังกล่าวสมควรหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ตอบ ไม่สมควร เพราะเป็นการน าทรัพย์สินทางราชการมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งการใช้รถยนต์ของทาง
ราชการต้องใช้ในกิจการของหน่วยงานและต้องเป็นงานราชการเท่านั้นและมีความผิดตามกฎหมาย 

๙. คนขับรถโรงเรียนเป็นคนขยัน จะล้างรถของผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นประจ า โดยใช้น้ าในโรงเรียนนักเรียน
คิดว่าคนขับรถโรงเรียนท าถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ตอบ ไม่ถูกต้อง เพราะเป็นการด าน้ าประปาของโรงเรียนซึ่งเป็นทรัพย์สินของโรงเรียนมาล้างรถยนต์ของ
ผู้อ านวยการโรงเรียนซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนตัวเป็นการน าทรัพย์สินทางราชการมาใช้ประโยชน์ส่วนตน ท าให้
โรงเรียนต้องจ่ายค่าน้ าประปาเพ่ิมข้ึน 
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๑๐. สมชายเป็นบุตรของครูสายสมร ตอนเย็นหลังเลิกเรียนสมชายต้องไปนั่งรอคุณครูสายสมรในห้องพักครู  
โดยนั่งเล่นคอมพิวเตอร์และเปิดเครื่องปรับอากาศ นักเรียนคิดว่าสมชายท าถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ตอบ ไม่ถูกต้อง เพราะคอมพิวเตอร์และเครื่องปรับอากาศเป็นทรัพย์สินของโรงเรียนต้องใช้ในงานราชการ
เท่านั้น การที่คุณครูสายสมรให้สมชายนั่งเล่นคอมพิวเตอร์และเปิดเครื่องปรับอากาศในห้องพักครู ระหว่างรอ
คุณครูสายสมร เป็นการใช้ทรัพย์ของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว ท าให้โรงเรียนต้องมีภาระค่าใช้จ่าย
เพ่ิมข้ึน 
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เฉลยกรณีศึกษา 

 

 

๑.๑ นายสุจริต ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ได้เดินทางไปปฏิบัติข้าราชการในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในวันดังกล่าว 
นายรวย นายก อบต. ได้มอบงาช้างจ านวนหนึ่งคู่ให้แก่ นายสุจริต เพ่ือเป็นของที่ระลึก นายสุจริตได้มอบงาช้าง
ดังกล่าวให้หน่วยงานต้นสังกัด ตรวจสอบมูลค่าพร้อมทั้งด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย แต่
ต่อมา นายสุจริต พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สมควรรับงาช้างดังกล่าวไว้ จึงเร่งให้หน่วยงานต้นสังกัดคืนงาช้าง
ให้แก่นายรวย 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๑๐๓ ประกอบประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๗ ประกอบข้อ ๕ (๒) ได้ก าหนดว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้ใดได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจาก บุคคลที่ไม่ใช่ญาติซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท แล้วประสงค์จะ
รับทรัพย์สินนั้นไว้เป็นสิทธิของตน จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นต่อผู้บังคับบัญชา
หรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธาน
วุฒิสภาหรือประธานสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในทันทีที่สามารถกระท าได้ เสื้อ ให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความ
จ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น รับทรัพย์สินนั้นไว้เป็นสิทธิของตนเองหรือไม่  

เมื่อข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ปรากฏว่า เมื่อนายสุจริต ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ได้รับงาช้างแล้ว ได้ส่งให้
หน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบคุณภาพพร้อมทั้งด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎระเบียบและกฎหมาย แต่ต่อมา
นายสุจริตพิจารณาเห็นว่าไม่สมควรรับงานชั้นดังกล่าวไว้ จึงส่งคืนให้นายรวยไป โดยใช้ระยะเวลาในการ
ตรวจสอบระเบียบแนวทางปฏิบัติและข้อมูลที่เก่ียวข้องกับความรอบคอบ และส่งคืนงาช้าง แกนายรวยภายใน 
๓ วัน จากข้อเท็จจริง จริงฟังได้ว่านายสุจริตไม่ได้มีเจตนาหรือมีความประสงค์ที่จะรับงาช้างนั้นไว้เป็นสิทธิ์ของ
ตนแต่อย่างใด 

๑.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เพ่ือช่วยให้บริษัทเอกชนรายนั้น ชนะ
การประมูลรับงานโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ 

๑.๓ การที่บริษัทแห่งหนึ่งได้ของขวัญเป็นทองค ามูลค่ามากกว่า ๑๐ บาทแก่เจ้า หน้าที่ในปีที่ผ่านมาและปี
เจ้าหน้าที่เร่งรัดคืนภาษีให้บริษัทนั้นเป็นกรณีพิเศษ โดยลัดคิวให้ก่อนบริษัทอ่ืนๆ เพราะคาดว่าจะได้รับ
ของขวัญอีก 

๑. การรับผลประโยชน์ต่างๆ 
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๑.๔ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไปเป็นคณะกรรมการของบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจและได้รับความ
บันเทิงในรูปแบบต่างๆ จากบริษัทเหล่านั้น ซึ่งมีผลต่อ การให้ค าวินิจฉัยหรือข้อเสนอแนะที่ เป็นธรรมหรือ
เป็นไปในลักษณะนี้เพื่อประโยชน์ ต่อบริษัทผู้ให้นั้นๆ 

๑.๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับชุดไม้กอล์ฟจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เมื่อต้องท างานที่เกี่ยวข้องกับ
เอกชนแห่งนั้น ก็ช่วยเหลือให้บริษัทนั้นได้รับสัมปทาน เนื่องจากรู้สึกว่าควรตอบแทนที่เคยได้รับของขวัญมา 

 

 

๒.๑ นิติกร ฝ่ายกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ส านักงานสรรพากรจังหวัดในส่วนภูมิภาคหารายได้
พิเศษโดยการเป็นตัวแทนขายประกันชีวิตของบริษัทเอกชน โดยอาศัยโอกาสที่ตนปฏิบัติหน้าที่ เร่งรัดภาษี
อากรทางผู้ประกอบการรายหนึ่งหาประโยชน์ให้แก่ตนเองด้วยการขายประกันชีวิตให้แก่หุ้นส่วนผู้จัดการของ
ผู้ประกอบการดังกล่าว รวมทั้งพนักงานของผู้ประกอบการอีกหลายคน ในขณะที่ตนก าลังด าเนินการเร่งรัด
ภาษีอากรค้าง พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเป็นการอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่
ตนเอง เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงมาตรา ๘๓ (๓) ประกอบมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒.๒ การที่เจ้าหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท าสัญญาให้หน่วยงานต้นสังกัดซื้อคอมพิวเตอร์
ส านักงานจากบริษัทของครอบครัวของตนเอง หรือบริษัทท่ีตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ 

๒.๓ ผู้บริหารหน่วยงานท าสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัท ซึ่งเป็นของเจ้าหน้าที่หรือบริษัท
ที่ผู้บริหารมีหุ้นส่วนอยู่ 

๒.๔ การที่ผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษา หรือเป็นผู้ท าบัญชีให้กับบริษัทที่ถูกต้อง
ตรวจสอบ 

๒.๕ ภรรยาอดีตนายกรัฐมนตรี ประมูลซื้อที่ดินย่านถนนรัชดาภิเษกใกล้กับศูนย์วัฒนธรรมแห่ง แห่ง
ประเทศไทย จากกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในการก ากับดูแลของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย กระทรวงการคลัง โดยอดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งในขณะนั้นด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีในฐานะเจ้า
พนักงานมีหน้าที่ดูแลกิจการกองทุน ได้ลงนามยินยอมในฐานะคู่สมรสให้ภรรยาประมูลซื้อที่ดินและท าสัญญา
ซื้อขายที่ดิน ส่งผลให้เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาซื้อที่ดินโฉนดแปลงดังกล่าว อันเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ. ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ (๑) 

 

 

๒. การท าธุรกิจกับตนเองหรือท า
คู่สัญญา 
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๓.๑ อดีตผู้อ านวยการโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง เพ่ิงเกษียณอายุราชการไปท างานเป็นที่ปรึกษาในบริษัท
ผลิตหรือขายยา โดยใช้อิทธิพลจากที่เคยด ารงต าแหน่งในโรงพยาบาลดังกล่าว ให้โรงพยาบาลซื้อยาจากบริษัท
ที่ตนเองเป็นที่ปรึกษาอยู่ พฤติการณ์เช่นนี้มีมูลความผิดทั้งทางวินัยและทางอาญาฐาน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่าตนมีต าแหน่งโดยหน้าที่ ทั้งที่ตนไม่ได้
ต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ. ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓ 

๓.๒ การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรด้านเวชภัณฑ์และสุขภาพออกจากราชการไปท างาน
บริษัทผลิตหรือขายยา 

๓.๓ การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกษียณแล้วใช้อิทธิพลที่เคยด ารงต าแหน่งใน
หน่วยงานรัฐ รับเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนที่ตนเคยติดต่อประสานงาน โดยอ้างว่าจะได้รับติดต่อกับกับ
หน่วยงานรัฐได้อย่างราบรื่น 

๓.๔ การว่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณมาท างานในต าแหน่งเดิมที่หน่วยงานเดิมโดยไม่คุ้มค่ากับภารกิจที่
ได้รับมอบหมาย 

 

๔.๑ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ใช้อ านาจหน้าที่โดยทุจริต ด้วยการสั่งให้เจ้าหน้าที่น าเก้าอ้ีพร้อมผ้าคลุม
เก้าอ้ี เครื่องใช้วิดีโอ เครื่องเล่นวีดีโอ กล้องถ่ายรูป และผ้าเต็นท์ น าไปใช้ในงานมงคลสมรสของบุตรสาวรวมทั้ง
รถยนต์ รถตู้ส่วนกลาง เพ่ือใช้รับส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี แล้วขนย้ายอุปกรณ์ทั้งที่บ้านและที่พักงานฉลองมงคล
สมรสที่โรงแรม ซึ่งล้วนเป็นทรัพย์สินของทางราชการการกระท าของจ าเลยนับเป็นการใช้อ านาจโดยทุจริต เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตนอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ คณะกรรมการ ป.ป.ช ได้ชี้มูลความผิดวินัยและอาญาต่อมาเรื่องเข้า
สู่กระบวนการในชั้นศาล ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์แล้วเห็นว่าการกระท าของจ าเลยเป็นการทุจริตต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ฐานเป็นเจ้า พนักงานมีหน้าที่ซื้อท าจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดใดซึ่งอ านาจต าแหน่งโดยทุจริตอัน
เป็นการเสียหายแก่รัฐ และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ 
และ ๑๕๗ โดยพิพากษาให้จ าคุก ๕ ปีและปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท ค าให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การ
พิจารณาคดีลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจ าคุกจ าเลยไว้ ๒ ปี ๖ เดือนและปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท 

๔.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนราชการ น าน้ ามัน ในรถยนต์ไปขายและน าเงินมา
ไว้ใช้จ่ายส่วนตัวท าให้ส่วนราชการต้องเสียงบประมาณ เพ่ือซื้อน้ ามันรถมากกว่าที่ควรจะได้เป็นพฤติกรรม
ดังกล่าวถือเป็นการทุจริต เบียดบังผลประโยชน์ของส่วนรวม เพ่ือประโยชน์ของส่วนตนเองและมีความผิดฐาน
ลักทรัพย์ 

๔.๓ การที่เจ้าหน้าที่รัฐผู้มีอ านาจอนุมัติให้ใช้รถราชการหรือเบิกจ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิงน ารถยนต์ของ
ส่วนราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว 

๓. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งได้ที่สาธารณะหรือหลัง
เกษียณ 

๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน 
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แผนผังความคิด 
 

ที ่ กลุ่มที่ 
มีความถูกต้อง การใช้ภาษา การล าดับเนื้อหา ความเรียบร้อย 

 
การคิดวิเคราะห์ 

 
รวม 

 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๒๐
คะแนน 

๑                       
๒                       
๓                       
๔                       
๕                       
๖                       
๗                       
๘                       
๙                       

๑๐                       
  

      ลงชื่อ...................................................ผู้สังเกต 

              (...................................................) 
                                                  ............../.................../................ 

 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
๔  คะแนน  เท่ากับ    ดีมาก 
๓  คะแนน  เท่ากับ    ดี 
๒  คะแนน  เท่ากับ    พอใช้ 
๑  คะแนน  เท่ากับ    ปรับปรุง 

๑๖-๒๐  คะแนน  เท่ากับ    ดีมาก 
๑๑-๑๕  คะแนน  เท่ากับ    ด ี
๖-๑๐    คะแนน  เท่ากับ    พอใช้ 
๑-๕      คะแนน  เท่ากับ    ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรม     ใฝ่เรียนรู้ 
 

ค าชี้แจง : ให้ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

แสวงหาข้อมูล
จากแหล่ง 

การเรียนรู้ต่างๆ 

มีการจดบันทึก
ความรู้อย่าง 
เป็นระบบ 

สรุปความรู้ได้
อย่างมีเหตุผล 

รวม  
คะแนน 

สรุป 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๙ ผ มผ 
  

            

  
            

  
            

  
            

  
            

  
            

  
            

  
            

  
            

  
            

 

 

      ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน  

              (...................................................) 
                                                  ............../.................../................ 
 

 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน 

ดีเยี่ยม ได้คะแนน ๗-๙ คะแนน 
ด ี ได้คะแนน ๕-๖ คะแนน 
ผ่าน ได้คะแนน ๓-๔ คะแนน 
ไม่ผา่น ได้คะแนน ๑-๒ คะแนน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่ ๑  ชื่อหน่วย การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม(ประเทศชาติ)  เวลา 3 ช่ัวโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  

๑.๑  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๑.๒  สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
๒.๑  นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ 

ส่วนรวม (ประเทศชาติ) ได้  
๒.๒  นักเรียนสามารถบอกความแตกต่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน ์

ส่วนรวม (ประเทศชาติ) ได้ 
๓. สาระการเรียนรู้ 

๓.๑ ความรู้ 
 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (ประเทศชาติ) หมายถึง  การที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการใด ๆ ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม   แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับ
กิจกรรม หรือการด าเนินการที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง ท าให้การใช้อ านาจหน้าที่เป็นไปโดย
ไม่สุจริตก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ   

๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 ๑) ความสามารถในการสื่อสาร  
      -  ฟัง  
  -  เขียน 
 ๒) ความสามารถในการคิด 
      -  คิดวิเคราะห์ 

๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
๑) มุ่งม่ันในการท างาน  

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  

 ๑) ชั่วโมงท่ี ๑ 
๑) ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาความหมายเรื่องประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

 (ประเทศชาติ)   ที่เรียนชั่วโมงท่ีผ่านมา  
๒) ครูให้นักเรียนชมสื่อวีดีทัศน์จากYouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=2vg7Mi4Uh4I 
๓) ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับสื่อที่รับชม ซึ่งมีเนื้อหา “ผู้ที่ท าหน้าเพ่ือประเทศชาติ เช่น นักการเมือง 

เจ้าหน้าที่ของรัฐกลับคิดและท าเพ่ือตนเอง การท าผิดประเภทนี้เรียกว่าอะไร” การกระท าลักษณะนี้เรียกว่า... 
๔) ครูถามนักเรียนว่า “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและและประโยชน์ส่วนรวม

(ประเทศชาติ) เกิดจากสาเหตุอะไร”  
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๕) ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและอภิปราย จากการรับชมสื่อวีดีทัศน์ ตามประเด็น
ต่อไปนี้ ที่ครูมอบให้ “การกระท าใดที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
(ประเทศชาติ)” 

๖) ครูสรุปผลการอภิปรายให้นักเรียนเข้าใจ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (ประเทศชาติ) เป็นพฤติกรรมที่อยู่ระหว่างจริยธรรมกับการทุจริตที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตน
และกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวม(ประเทศชาติ) พฤติกรรมบางประเภทมีบัญญัติตามกฎหมายมีบทลงโทษ
ชัดเจน แต่บางประเภทยังไม่ได้บัญญัติตามกฎหมาย  

๒) ชั่วโมงท่ี ๒ 
๗) ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและและประโยชน์

ส่วนรวม(ประเทศชาติ)   
๘) ครูให้นักเรียนหาสาเหตุของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและและประโยชน์ส่วนรวม

(ประเทศชาติ) จากใบงาน เรื่อง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและและประโยชน์ส่วนรวม (ประเทศชาติ) 
๙) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและและประโยชน์

ส่วนรวม(ประเทศชาติ) 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและและประโยชน์ส่วนรวม(ประเทศชาติ) เป็นพฤติกรรมที่อยู่

ระหว่างจริยธรรมกับการทุจริตที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตนและกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวม
(ประเทศชาติ) ซึ่งพฤติกรรมบางประเภทมีบัญญัติทาง กฎหมายมีบทลงโทษชัดเจน แต่บางประเภทยังไม่ได้
บัญญัติตามกฎหมาย ดังนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่คนทุกวัย ทุกระดับในสังคมต้องจัดการระบบการคิดให้สามารถ
แยะแยะได้อย่างชัดเจน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (ประเทศชาติ) สร้างสังคม
สุจริต ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันลดพ้ืนที่สีเทาที่เกิดจากการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมประเทศชาติอาจน าไปสู่การทุจริตคอรัปชั่นอย่างมหาศาลก่อให้เกิดผลเสียหายร้ายแรงที่ไม่อาจ
ประเมินค่าได้ต่อประเทศชาติในอนาคต 

๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑) สื่อวีดิทัศน์จากYouTube https://www.youtube.com/watch?v=2vg7Mi4Uh4I 

๒) ใบความรู้ เรื่อง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและและประโยชน์ส่วนรวม(ประเทศชาติ) 
๓) ใบงาน เรื่อง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและและประโยชน์ส่วนรวม(ประเทศชาติ) 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วิธีการประเมิน 

๑) ตรวจผลงานการท าใบงาน เรื่อง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและและประโยชน์ส่วนรวม 
(ประเทศชาติ) 

๒ ) สังเกตพฤติกรรมมุ่งม่ันในการท างานของนักเรียน 
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 ๑) แบบประเมินใบงาน เรื่อง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและและประโยชน์ส่วนรวม 
(ประเทศชาติ) 
 ๒) แบบให้คะแนนการตรวจผลงาน เรื่อง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
(ประเทศชาติ)  

  ๓) แบบสังเกตพฤติกรรมมุ่งมั่นในการท างาน 
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
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๑) นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
๒) นักเรียนผ่านการประเมินพฤติกรรมระดับดี ขึ้นไป 

๖. บันทึกหลังสอน 
.......................................................................................................... .............................................. 
............................................................................................................................. ........................... 
............................................................................................................................. ........................... 
............................................................................................................................. ........................... 
 

 
       ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

                                                                             (.................................................) 
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7. ภาคผนวก 
ใบความรู้  

เรื่อง  การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและและประโยชน์ส่วนรวม (ประเทศชาติ) 
 

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (ประเทศชาติ) หมายถึง  การที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการใด ๆ ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม   แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับ
กิจกรรม หรือการด าเนินการที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง ท าให้การใช้อ านาจหน้าที่เป็นไปโดย
ไม่สุจริตก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ จริยธรรมเป็นกรอบใหญ่ทางสังคมที่เป็นพ้ืนฐานของแนวคิดเกี่ยวกับการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต การกระท าใดที่ผิดต่อกฎหมายการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต ย่อมเป็นความผิดต่อจริยธรรมด้วย แต่ตรงกัน
ข้ามการกระท าใดที่ฝ่าฝืนจริยธรรมอาจไม่เป็นความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต เช่น การมีพฤติกรรมส่วนตัวที่ไม่เหมาะสม การมีพฤติกรรมชู้สาว เป็นต้น 
 รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
   ๑) การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ  (Accepting benefits) เช่น การรับของขวัญจากบริษัทธุรกิจ บริษัท
ขายยาหรืออุปกรณ์การแพทย์สนับสนุนค่าเดินทางให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ไปประชุมเรื่องอาหารและยาที่ต่างประเทศ หรือ
หน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้างส านักงานจากธุรกิจที่เป็นลูกค้าของหน่วยงาน หรือแม้กระทั่งในการใช้งบประมาณของ
รัฐเพ่ือจัดซื้อจัดจ้างแล้วเจ้าหน้าที่ได้รับของแถม หรือประโยชน์อื่นตอบแทน เป็นต้น 

๒) การท าธุรกิจกับตนเอง (Self - dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง
สถานการณ์ท่ีผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะ มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานที่ตนสังกัด ตัวอย่างเช่น การใช้
ต าแหน่งหน้าที่ท าให้หน่วยงานท าสัญญา ซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเอง หรือจ้างบริษัทของตนเป็นที่ปรึกษา 
หรือซื้อที่ดินของตนเองในการจัดสร้างส านักงาน สถานการณ์เช่นนี้เกิดบทบาทที่ขัดแย้ง เช่น เป็นทั้งผู้ซื้อและ
ผู้ขายในเวลาเดียวกัน 

๓) การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post -employment) 
หมายถึงการที่บุคคลลาออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปท างานในบริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน 
เช่น ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การอาหารและยา ลาออกจากงานราชการและไปท างานในบริษัทผลิตหรือ
ขายยา หรือผู้บริหารกระทรวงคมนาคมหลังเกษียณออกไปท างานเป็นผู้บริหารของบริษัทธุรกิจสื่อสาร 

๔) การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) ในรูปแบบนี้มีได้
หลายลักษณะ เช่น ผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจ ที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์การ
สาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยอาศัยต าแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือ
ว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ที่ปรึกษาสังกัดอยู่ หรือในกรณีที่
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร ก็รับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ท าบัญชีให้กับบริษัทที่ต้องถูก
ตรวจสอบ 

๕) การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ด ารงต าแหน่ง
สาธารณะใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่ามีการตัดถนนผ่านบริเวณ
ใด ก็จะเข้าไปซื้อที่ดินนั้นในนามของภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อขายที่ดินเพ่ือท าโครงการของรัฐก็จะเข้าไป
ซื้อที่ดินนั้นเพื่อเก็งก าไรและขายให้กับรัฐในราคาท่ีสูงขึ้น 

๖) การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s 
property for private advantage)เช่น การน าเครื่องใช้ส านักงานต่างๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การน ารถยนต์ราชการไป
ใช้ในงานส่วนตัว  
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๗) การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork - 
barreling)เช่น การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณ
สาธารณะเพ่ือหาเสียง 

๘) การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism)   
“ระบบอุปถัมภ์พิเศษ”  เช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อิทธิพลหรือใช้อ านาจหน้าที่ท าให้หน่วยงานของตนเข้าท า
สัญญากับบริษัทของพ่ีน้องของตน 

๙) การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน 
(influence) เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ใต้บังคับ 
บัญชาให้หยุดท าการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน 

ดังนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่คนทุกวัย ทุกระดับในสังคมต้องจัดการระบบการคิดให้สามารถแยะ
แยะได้อย่างชัดเจน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (ประเทศชาติ) สร้างสังคมสุจริต 
ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันลดพ้ืนที่สีเทาที่เกิดจากการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ประเทศชาติอาจน าไปสู่การทุจริตคอรัปชั่นอย่างมหาศาลก่อให้เกิดผลเสียหายร้ายแรงที่ไม่อาจประเมินค่าได้
ต่อประเทศชาติในอนาคต 
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ใบงาน 
เรื่อง  การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและและประโยชน์ส่วนรวม(ประเทศชาติ) 

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้  
 

๑. จงบอกความหมายของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (ประเทศชาติ) 
............................................................................................................................. .......................................... 
........................................................................................ ...............................................................................     
............................................................................................................................. ........................................
........................................................................................... .......................................................................... 
 
๒. การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและและประโยชน์ส่วนรวม(ประเทศชาติ) เกิดจากสาเหตุอะไร 
............................................................................................... ........................................................................
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................................. .......................... 
๓. รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม มีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง (ความรู้
ความจ า) ท าไมบุคคลบางคนจึงมีพฤติกรรม การกระท าที่ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม 
............................................................................................................................. ..........................................
................................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ......................................................................... .. 
............................................................................................................................. ..........................................
........................................................................................................................................ .............................. 
 
๔. จงยกตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ที่ก่อให้เกิดผลเสียหาย
ร้ายแรงต่อประเทศชาติ มา ๒ รูปแบบ 
............................................................................................................................. ..........................................
....................................................................... ................................................................... ............................. 
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. ..........................................
......................................................................................... .............................................................................. 
............................................................................................................................. ..........................................
....................................................................................................................................... ................................ 
.................................................................................................. ..................................................................... 
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ใบงาน  (เฉลย) 
 

เรื่อง  การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและและประโยชน์ส่วนรวม(ประเทศชาติ) 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
 

๑. จงบอกความหมายของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (ประเทศชาติ) 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (ประเทศชาติ) หมายถึง  การที่

เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการใด ๆ ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม   แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับ
กิจกรรม หรือการด าเนินการที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง ท าให้การใช้อ านาจหน้าที่เป็นไปโดย
ไม่สุจริตก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ จริยธรรมเป็นกรอบใหญ่ทางสังคมที่เป็นพ้ืนฐานของแนวคิดเกี่ยวกับการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต การกระท าใดที่ผิดต่อกฎหมายการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต ย่อมเป็นความผิดต่อจริยธรรมด้วย แต่ตรงกัน
ข้ามการกระท าใดที่ฝ่าฝืนจริยธรรมอาจไม่เป็นความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต เช่น การมีพฤติกรรมส่วนตัวที่ไม่เหมาะสม การมีพฤติกรรมชู้สาว เป็นต้น 

 

๒. การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและและประโยชน์ส่วนรวม (ประเทศชาติ) เกิดจากสาเหตุอะไร 
เกิดจากการคิดที่ไม่สามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ท าให้

กลายเป็นปัญหาใหญ่ของการทุจริตคอรัปชั่น 
 

๓. รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม มีก่ีรูปแบบ  
  ๑) การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits)  

๒) การท าธุรกิจกับตนเอง (Self - dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts)  
๓) การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post -employment)  
๔) การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)  
๕) การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information)  
๖) การใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s property for 
private advantage)  
๗) การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง (Pork - barreling) 
๘) การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism)    
๙) การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน (Influence)  

 

๔. จงยกตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม มา ๒ รูปแบบ 
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของครูผู้สอน 
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แบบให้คะแนนการตรวจผลงาน 
เรื่อง  การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและและประโยชน์ส่วนรวม(ประเทศชาติ) 

ค าชี้แจง : ครูให้คะแนนการตรวจผลงานนักเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล 
รายการประเมิน รวม

๑๖  
คะแนน 

รูปแบบผลงาน ภาษา เนื้อหา เวลา   

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

      ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน  

               (..................................................) 
                                                  ............../.................../................  
 
เกณฑ์การตัดสิน คะแนน ๑๔-๑๖  คะแนน หมายถึง ดีเยี่ยม 
  คะแนน ๑๐-๑๓  คะแนน หมายถึง  ดี 
  คะแนน ๕-๙  คะแนน หมายถึง ผ่าน 
  คะแนน ๑-๔   คะแนน หมายถึง ไม่ผ่าน   
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รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนแบบให้คะแนนการตรวจผลงาน   
เรื่อง จริยธรรมกับการทุจริต 

 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. รูปแบบผลงาน - รูปแบบผลงาน
ถูกต้องตามที่
ก าหนด 
- รูปแบบแปลกใหม่
น่าสนใจ 
- มีขนาดเหมาะสม 
- มีสีสันสวยงาม
สัมพันธ์กับเนื้อหา 

- รูปแบบผลงาน
แปลกใหม่  
- มีขนาดเหมาะสม 
- มีสีสันสวยงาม
สัมพันธ์กับเนื้อหา 

- มีขนาดเหมาะสม 
- มีสีสันสวยงาม
สัมพันธ์กับเนื้อหา 

- มีสีสันสวยงาม
สัมพันธ์กับเนื้อหา 

๒. ภาษา - มีการใช้ภาษา
อย่างถูกต้อง 
- สะกดค าถูกต้อง  
- มีการเว้นวรรค
โดยไม่ฉีกค า  
- มีการใช้ภาษา
อย่างสร้างสรรค์  

- สะกดค าถูกต้อง  
- มีการเว้นวรรค
โดยไม่ฉีกค า  
- มีการใช้ภาษา
อย่างสร้างสรรค์ 

- มีการเว้นวรรค
โดยไม่ฉีกค า  
- มีการใช้ภาษา
อย่างสร้างสรรค์ 

- มีการใช้ภาษา
อย่างสร้างสรรค์ 

๓. เนื้อหา - เนื้อหาถูกต้อง 
- เนื้อหาตรงตาม
หัวข้อเรื่อง 
- เนื้อหาเป็นไป
ตามท่ีก าหนด  
- รายละเอียด
ครอบคลุม 
- เนื้อหาสอดคล้อง 

- เนื้อหาตรงตาม
หัวข้อเรื่อง 
- เนื้อหาเป็นไป
ตามท่ีก าหนด  
- รายละเอียด
ครอบคลุม 
- เนื้อหาสอดคล้อง 

- เนื้อหาเป็นไป
ตามท่ีก าหนด  
- รายละเอียด
ครอบคลุม 
- เนื้อหาสอดคล้อง 

- รายละเอียด
ครอบคลุม 
- เนื้อหาสอดคล้อง 

๔. เวลา - ส่งชิ้นงานภายใน
เวลาที่ก าหนด  

- ส่งชิ้นงานช้ากว่า
ก าหนด ๑ วัน 
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แบบสังเกตพฤติกรรม     มุ่งมั่นในการท างาน 
 

ค าชี้แจง : ให้ครสูังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

มีความตั้งใจและ
พยายามในการท างาน 

ที่ได้รับมอบหมาย 

มีความอดทนและ 
ไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรค

เพื่อให้งานส าเร็จ 

รวม  
คะแนน 

สรุป 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๖ ผ มผ 
           
           
           
           
           
           
           
           

 

      ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน  

              (...................................................) 
                                                  ............../.................../................ 
 

 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน 

ดีเยี่ยม ได้คะแนน ๖ คะแนน 
ด ี ได้คะแนน ๔-๕ คะแนน 
ผ่าน ได้คะแนน ๒-๓ คะแนน 
ไม่ผา่น ได้คะแนน ๐-๑ คะแนน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่ ๑  ชื่อหน่วย การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔  เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน         เวลา 3 ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๑.๒ สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
๒.๑ นักเรียนอธิบายความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 
๒.๒ นักเรียนสามารถอธิบายรูปแบบของการทุจริตได้  
๒.๓ นักเรียนสามารถบอกแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมีการใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัวโดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
 “การทุจริต” เป็นภัยร้ายแรงส าคัญที่ท าลายความมั่นคงของชาติ ก่อให้เกิดผลเสียต่อความเป็นอยู่ของ
คนในสังคม ต่อระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ โดยมีสาเหตุที่ส าคัญของการทุจริต คือ พฤติกรรม
หรือลักษณะส่วนบุคคล โดยเฉพาะความโลภ และระบบทางสังคมที่เอ้ือต่อการเกิดทุจริต ซึ่งการทุจริต โดย
อาศัยอ านาจหน้าที่เป็นผลประโยชน์กับซ่อนรูปแบบหนึ่ง ทั้งนี้เพราะเป็นการทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ภาครัฐ 
๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 ๑) ความสามารถในการสื่อสาร  
      -  ฟัง  
  -  เขียน 
 ๒) ความสามารถในการคิด 
      -  คิดวิเคราะห์ 
๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 

 ๑) ใฝ่เรียนรู้ 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้  

๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  
 ๑) ชั่วโมงท่ี ๑ 

๑. ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ และแบ่งนักเรียนเป็น ๔ กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกัน 
๒. ให้นักเรียนชมสื่อวิดีโอเรื่อง รู้ทันการโกง ตอนทุจริตท าลายชาติ ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ

ความหมายและรูปแบบการทุจริต 
๓. ครูซักถามนักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตอบค าถาม เกี่ยวกับการชมวิดีโอ เรื่องรู้ทันการโกง ตอน

ทุจริตท าลายชาติ ตามประเด็นต่อไปนี้ 
๓.๑ เรื่องท่ีชมเป็นเรื่องเก่ียวกับอะไร 
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๓.๒ การกระท าของตัวละครในเรื่องเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด 
๓.๓ ถ้ามีคนทุจริตมากๆ จะเกิดผลเสียอย่างไรต่อประเทศชาติ 
๓.๔ นักเรียนจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างไร 

๔. สุ่มนักเรียน ๒-๓กลุ่ม ให้ออกมาน าเสนอ การตอบค าถามตามประเด็นที่ครูก าหนด 
๕. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปรูปแบบการทุจริตโดยจัดท าเป็นแผนผังความคิด 

๒) ชั่วโมงท่ี ๒ 
๑. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และสรุปความรู้ที่ได้จาก

การศึกษาเป็นผังมโนทัศน์ ตามประเด็นต่อไปนี้ 
๑.๑ ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑.๒ ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑.๓ รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑.๔ หลักการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑.๕ แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยให้เขียนสรุปลงในกระดาษ flip chart 

ออกแบบตกแต่งให้สวยงาม แล้วส่งตัวแทนน าเสนอและน าไปติดที่บอร์ดของโรงเรียนหรือป้า ยนิเทศของ
โรงเรียน 

๒. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับเรื่องที่น าเสนอ ดังนี้  
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมี

การใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่ อ
ประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมี ๓ ประเภท ได้แก่ 

๑) ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนจริง 
๒) ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น 
๓) ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้  
รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลายรูปแบบ เช่น การหาประโยชน์ให้ตนเอง การรับ

ผลประโยชน์จากการที่ด ารงต าแหน่งหน้าที่ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน การใช้
ข้อมูลลับของทางราชการเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง เป็นต้น 

หลักการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมี ๔ หลัก ได้แก่  
๑) ปกป้องประโยชน์สาธารณะ 
๒) สนับสนุนความโปร่งใสและความรับผิดชอบ 
๓) ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคล 
๔) สร้างวัฒนธรรมองค์กร 
แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น ไม่รับและไม่ให้ของขวัญ รวมทั้งผลประโยชน์

อ่ืนๆแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่น าผลประโยชน์ส่วนรวมไปตอบแทนบุญคุณส่วนตัว 
 

๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
๑) สื่อวีดิโอ เรื่องรู้ทันการโกง ตอนทุจริตท าลายชาติ  
๒) ใบความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน 
๓) กระดาษ flip chart  
๔) บอร์ด หรือ ป้ายนิเทศ 
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๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วิธีการประเมิน 

๑) ตรวจผังความคิด เรื่องรู้ทันการโกง ตอนทุจริตท าลายชาติ 
๒) ตรวจผังมโนทัศน์ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน 
๓) สังเกตพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ 

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 ๑) แบบให้คะแนนการตรวจผังความคิด 
 ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้  

๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
๑) นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
๒) นักเรียนผ่านการประเมินพฤติกรรมระดับดีขึ้นไป 

๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. ........................... 
........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................... 
............................................................................................................................. ........................... 
 

 
       ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน  

                                                                  (.................................................)  
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7. ภาคผนวก 
 

ใบความรู้ 
เรื่อง  ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมีการใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ 
อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่ง ในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท
จ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทาน
หรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ฯลฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยามศัพท์และแนวคิดส าคัญ 
 ผลประโยชน์ส่วนตน (Private Interest)  
 ผลประโยชน์ คือ สิ่งใดๆ ที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่ม ไม่ว่าในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้
ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของเจ้าหน้าที่ แต่รวมถึงคนที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น เพ่ือน 
ญาติคู่แข่ง ศัตรูเม่ือใดเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้คนเหล่านี้ได้หรือเสียประโยชน์ เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเรื่องผลประโยชน์
ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 
 ผลประโยชน์ส่วนตน มี ๒ ประเภท คือ ที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และที่ไม่เกี่ยวกับเงิน (non-
pecuniary)  
 ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการเพ่ิมพูน
ประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้วเช่น ที่ดิน หุ้น ต าแหน่งในบริษัท รับงานจากหน่วยงาน 
รวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่นสัมปทาน ส่วนลด ของขวัญ หรือของที่แสด ง
น าใจไมตรี อ่ืนๆ 
 ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทางสังคม
วัฒนธรรมอื่นๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิดมักอยู่ในรูปความล าเอียง/อคติ/เลือกที่รักมักที่ชัง
และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้ 

 

 

-รัฐโดยองค์กรของรัฐเป็นผู้ดูแลรักษาประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ 

-แต่ในกรณีท่ีประโยชน์ส่วนตัวของเอกชนไม่สอดคล้องกับประโยชน์สาธารณะจะต้องให้ประโยชน์
สาธารณะอยู่เหนือประโยชน์ส่วนตัวของเอกชน 

แนวความคิดพื้นฐาน : ประโยชนส์าธารณะ 
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 หน้าที่สาธารณะ (Public Duty) หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ท างานให้ภาครัฐคือ การให้
ความส าคัญอันดับต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) คนเหล่านี้ไม่จ ากัดเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งระดับท้องถิ่นละระดับประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนอ่ืนๆ ที่ท างานให้
ภาครัฐ เช่น ที่ปรึกษา อาสาสมัคร  

 ผลประโยชน์สาธารณะ คือ ประโยชน์ของชุมชนโดยรวมไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของ
ปัจเจกบุคคล และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่อง
ง่าย แต่ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถให้ความส าคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้โดย  

- ท างานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
- ท างานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะมีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจ ากัดขอบเขต

ที่ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการท าหน้าที่ 
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการท าหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
- หลีกเลี่ยงการกระท า/กิจกรรมส่วนตนที่อาจท าให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน 
- หลีกเลี่ยงการใช้ต าแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
- ป้องกันข้อความหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อ านาจหน้าที่ 
- ไม่ใช้ประโยชน์จากต าแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในต าแหน่ง ขณะที่ไปหาต าแหน่ งงาน

ใหม ่
 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) องค์กรสากล คือ Organization for 

Economic Cooperation and Development (OECD) นิยามว่า เป็นความทับซ้อน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะ ที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

สถานะของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นมีความสัมพันธ์กับ ๒ สถานะ 

สถานะหนึ่ง คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัตงิานตามอ านาจหน้าที่ซึ่ง
เป็นบุคคลที่ท างานให้กับรัฐหรือเป็นตัวแทนของรัฐ 

กับอีกสถานะหนึง่ คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นเอกชนคนหนึ่ง 

ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีของรัฐกับรัฐ 
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ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (Actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ

สาธารณะ 
เกิดข้ึน 

๒. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (Perceived & Apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามีแต่
จริงๆ 
อาจไม่มีก็ได้ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพก็อาจน ามาซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่า
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่างมี
จริยธรรมเท่านั้น แต่ต้องท าให้คนอื่นๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง  

๓. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (Potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบัน อาจจะทับซ้อน
กับ 
ผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคตส าหรับหน้าที่ทับซ้อน (Conflict of Duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน 
(Competing Interests) มี ๒ ประเภท 

๑) เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและเป็น
คณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจ าหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาทหน้าที่ทั้ง
สองออกจากกันได้อาจท าให้ท างานไม่มีประสิทธิภาพหรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติ
หน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีก าลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถท างานบางอย่างที่คนอ่ืนๆ ท า
ไม่ได้ ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 

๒) เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการท าบทบาทหน้าที่ใน
หน่วยงานหนึ่งนั้นท าให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจน ามาใช้เป็นประโยชน์แก่การท าบทบาทหน้าที่ให้แก่อีก
หน่วยงานหนึ่งได้ผลเสียคือ ถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบ หรือความล าเอียง/อคติต่อคนบาง
กลุ่ม ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยเพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่น
คือ การตัดสินใจท าหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถน ามาจัดการกับ
หน้าที่ทับซ้อนได ้
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ตัวอย่างรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบบ่อยในสังคม 
 การหาประโยชน์ให้ตนเอง 
 การรับผลประโยชน์จากการที่ด ารงต าแหน่งหน้าที่ 
 การใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
 การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เพ่ือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง 
 การรับงานนอกแล้วส่งผลต่อความเสียหายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งและเอ้ือประโยชน์ต่อบริษัท 
 การให้ของขวัญ ของก านัล เพ่ือหวังความก้าวหน้า 
 การช่วยญาติมิตรให้ได้งานอย่างไม่เป็นธรรมในหน่วยงานที่ตนมีอ านาจ 
 การซื้อขายต าแหน่งการจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอ่ืน เพ่ือให้ได้มาซึ่งการ

เลื่อนระดับต าแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ 
 ผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ท าบัญชีให้กับบริษัทที่ต้องถูกตรวจสอบ 
 เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยต าแหน่งหน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการเพ่ือให้บริษัทเอกชนที่

ว่าจ้างนั้นเกิดความน่าเชื่อถือกว่าบริษัทคู่แข่ง 
 ข้าราชการครูที่สอนไม่เต็มที่ในเวลาราชการและต้องการให้นักเรียนไปเรียนพิเศษกับตนนอกเวลาราชการ 
 เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้านจึงบอกให้ ญาติพ่ีน้องไปซื้อที่ดินบริเวณ

โครงการ ดังกล่าวนั้น เพ่ือขายให้กับราชการในราคาท่ีสูงขึ้น 
 เจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคมทราบมาตรฐาน (SPEC) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการวางโครงข่ายโทรคมนาคม

แล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จัก เพ่ือให้ได้เปรียบในการประมูล 
 การที่นักการเมืองในจังหวัดขอเพ่ิมงบประมาณเพ่ือน าโครงการตัดถนน สร้างสะพานลงในจังหวัด โดยใช้

ชื่อหรือนามสกุลของตนเป็นชื่อของสะพาน 
 การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพ้ืนที่หรือในบ้านเกิดของตนเอง 
 การใช้งบสาธารณะในการหาเสียง 
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หลักการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

๑. ปกป้องประโยชน์สาธารณะ : การปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตัวมาแทรกซ้อน รวมถึง
ความเห็น 
หรือทัศนคติส่วนบุคคล มีความเป็นกลาง ไม่อคติ ล าเอียง 

๒. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด : เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ หรือการเปิดเผย
ผลประโยชน์ 
ส่วนตัว หรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

๓. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติเป็นแบบอย่าง : การปฏิบัติตนที่ยึดหลักคุณธรรม 
และความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ในการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเฉพาะผู้บริหารต้องเป็น
แบบอย่าง 

๔. สร้างวัฒนธรรมองค์กร : สร้างสภาพแวดล้อมสนับสนุนการหลีกเลี่ยงประโยชน์ทับซ้อน และสร้าง 
วัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์ 

จุดเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน การท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการท างานหรืออุปกรณ์ การอนุมัติ/อนุญาต การออกใบอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพ การกระจายงบประมาณ การปรับการลงโทษ การให้เงินหรือสิ่งของช่วยเหลือ ผู้เดือดร้อนการ
ตัดสินข้อพิพาท การรับของขวัญของก านัลจากผู้ที่มาติดต่ออันเก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ 
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แผนผังความคิด 
 

 

ที ่ กลุ่มที่ 
มีความถูกต้อง การใช้ภาษา การล าดับเนื้อหา ความเรียบร้อย 

 
การคิดวิเคราะห์ 

 
รวม 

 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๒๐
คะแนน 

๑                       
๒                       
๓                       
๔                       
๕                       
๖                       
๗                       
๘                       
๙                       

๑๐                       
  

       ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                        (...................................................) 
                                                            ............../.................../................ 

 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
๔  คะแนน  เท่ากับ    ดีมาก 
๓  คะแนน  เท่ากับ    ดี 
๒  คะแนน  เท่ากับ    พอใช้ 
๑  คะแนน  เท่ากับ    ปรับปรุง 

๑๖-๒๐  คะแนน  เท่ากับ    ดีมาก 
๑๑-๑๕  คะแนน  เท่ากับ    ด ี
๖-๑๐    คะแนน  เท่ากับ    พอใช้ 
๑-๕      คะแนน  เท่ากับ    ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรม     ใฝ่เรียนรู้ 
 

 

ค าชี้แจง : ให้ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

แสวงหาข้อมูล
จากแหล่ง 

การเรียนรู้ต่างๆ 

มีการจดบันทึก
ความรู้อย่าง 
เป็นระบบ 

สรุปความรู้ได้
อย่างมีเหตุผล 

รวม  
คะแนน 

สรุป 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๙ ผ มผ 
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 

      ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน  

              (...................................................) 
                                                  ............../.................../................ 
 

 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน 

ดีเยี่ยม ได้คะแนน ๗-๙ คะแนน 
ด ี ได้คะแนน ๕-๖ คะแนน 
ผ่าน ได้คะแนน ๓-๔ คะแนน 
ไม่ผา่น ได้คะแนน ๑-๒ คะแนน 
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การให้คะแนนตารางผังความคิด 

๑. การระบุใจความส าคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่ศึกษา  (๒ คะแนน) 
๒. การตีความและประเมินคุณค่าแนวคิดท่ีได้จากงานเขียน    (๒ คะแนน) 
๓. การเสนอแนะแนวทางในการน าความคิดจากเรื่องไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต  (๒ คะแนน) 
๔. ความถูกต้องของการเขียนกรอบแนวคิด      (๒ คะแนน) 
๕. การใช้ภาษา         (๒ คะแนน) 

 

รายการประเมิน ๑ คะแนน ๒ คะแนน 

๑. การระบุใจความส าคญัและ
รายละเอียดของข้อมลูที่สนับสนุนจาก
เรื่องที่ศึกษา 

ระบุใจความส าคญัและรายละเอียดของ
ข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่ศึกษาเป็น
บางส่วน 

ระบุใจความส าคญัและรายละเอียดของ
ข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่ศึกษาได้
ถูกต้อง 

๒. การตคีวามและประเมินคณุค่า
แนวคิดที่ได้จากงานเขียน 

ตีความและประเมินคณุค่าแนวคดิที่ได้
จากงานเขียนได้ถูกต้องมีตัวอย่างชัดเจน
เป็นบางส่วน 

ตีความและประเมินคณุค่าแนวคดิที่ได้
จากงานเขยีนได้ถูกต้องมีตัวอย่างชัดเจน 

๓. การเสนอแนะแนวทางในการน า
ความคิดจากเรื่องไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต 

แนวทางในการน าความคิดจากเรือ่งไป
ใช้แก้ปัญหาในชีวิตได้อย่างมีคณุภาพ
เป็นบางส่วน 

แนวทางในการน าความคิดจากเรือ่งไป
ใช้แก้ปัญหาในชีวิตได้อย่างมีคณุภาพ 

๔. ความถูกต้องของการเขียนกรอบ
แนวคิด 

มีข้อบกพร่องในการเขียนผังความคิด วิเคราะหเ์นื้อหา เรยีบเรียง จัดหมวดหมู่ 
เนื้อหา วางประเด็นหลักไว้กลาง
หน้ากระดาษ เขียนประเด็นรองไวต้าม
หัวข้อ 

๕. การใช้ภาษา ใช้ภาษาถูกต้อง สละสลวย ไม่สบัสน 
วกวน อ่านเข้าใจง่ายเป็นบางส่วน 

ใช้ภาษาถูกต้อง สละสลวย ไม่สบัสน 
วกวน อ่านเข้าใจง่าย 
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หน่วยที่ ๒   
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่ ๒  ชื่อหน่วย ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง  การท าการบ้าน และการท าเวร ท าความสะอาด         เวลา 1 ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
๑.๑  มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
๑.๒  ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
๒.๑  นักเรียนสามารถท าการบ้านส่งครูตามเวลาที่ก าหนดและท าด้วยตนเองโดยไม่ต้องลอกเพ่ือน 
๒.๒  นักเรียนสามารถท าเวรและท าความสะอาดได้ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๒.๓  นักเรียนไม่หลีกเลี่ยงการท าการบ้าน การท าเวร และการท าความสะอาด 

๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 

๑) การท าการบ้านส่งครูตามเวลาที่ก าหนด 
๒) การท าเวรและท าความสะอาด 
๓) ไม่หลีกเลี่ยงการท าการบ้านการท าเวรและการท าความสะอาด 

๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ  
๑) ความสามารถในการสื่อสาร  
      -  ฟัง พูด อ่าน เขียน 
๒) ความสามารถในการคิด 
      -  คิดวิเคราะห์ 

๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
๑) วินัย 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  

๑) ชั่วโมงท่ี ๑ 
๑) ครูเปิดคลิปวีดิโอ เรื่อง เบื้องหลังการท าการบ้านของนักเรียน (YouTube The WINNER TV)  

ให้นักเรียนดู 
๒) ครูให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็น อภิปรายถึง พฤติกรรมของตัวละครแต่ละคน นักเรียน 

คิดเห็นอย่างไร เพราะอะไรจึงคิดเช่นนั้น  
๓) ครูพูดถึงความจ าเป็นที่ต้องท าการบ้าน ท าความสะอาดห้อง โดยครูชี้ให้นักเรียนถึงความมีวินัย 

ในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง  
๔) ครูให้นักเรียนแต่ละคนเขียนข้อดีของการท าการบ้านลงในใบงาน การท าความสะอาดห้องเรียน 

และข้อเสียของคนท่ีไม่ชอบท าการบ้าน ไม่ช่วยเพื่อนท าความสะอาดห้องเรียน บริเวณโรงเรียน ส่งครู 
  

๕) ครูน าผลงานของนักเรียนไปติดท่ีป้ายนิเทศให้นักเรียนทุกคนได้อ่านถึงผลดีผลเสีย  
นักเรยีนแสดงความคิดเห็นว่านักเรียนจะเลือกปฏิบัติตามแบบอย่างข้อไหนดีและถ้าเลือกปฏิบัติตาม 
แล้วจะส่งผลดีต่อตัวเองและประเทศชาติอย่างไร     
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๖) ครูแบ่งนักเรียนเป็น ๒ กลุ่ม ช่วยกันคิดวางแผนดังนี้ 
กลุ่มท่ี ๑ สร้างคลิปวีดีโอ “เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการท าการบ้าน” 
กลุ่มท่ี ๒ เขียน Power point ข้อดีข้อเสียของการไม่ช่วยกันท าความสะอาดห้องเรียน  

๒) ชั่วโมงท่ี ๒ 
๑) แต่ละกลุ่มน าเสนองานผ่านจอคอมพิวเตอร์ ครูและนักเรียนช่วยกัน เสนอข้อคิดที่ได้จากการ

ชมการน าเสนอของแต่ละกลุ่ม 
๒) ครูสรุปผลดี ผลเสีย ของการท าการบ้าน และการท าความสะอาดห้องเรียน 

๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
๑) ป้ายนิเทศ  
๒) คลิปวิดีโอ เรื่อง เบื้องหลังการท าการบ้านของนักเรียน   
๓) คลิปวิดีโอ เรื่อง เปรียบเทียบข้อดีของการท าการบ้าน 
๔) สื่อ Power Point 
๕) ห้องสมุด 
๖) อินเตอร์เน็ต 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วิธีการประเมิน 

๑) สังเกตพฤติกรรมการท างาน 
๒) ตรวจผลงานจากใบงาน 
๓) ตรวจการน าเสนอผลงานกลุ่ม 

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
๑) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน 
๒) แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 

๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับดี ขึ้นไป 

๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. ........................... 
............................................................................................................................. ........................... 
....................................................................................................... ................................................. 
............................................................................................................................. ........................... 
 

       ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
                                                                             (.................................................) 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม 
กลุ่ม............ชั้น............ 

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล 
สมาชิกกลุ่ม 

พฤติกรรม 
รวม 

 
ความร่วมมือ การแสดงความ

คิดเห็น 
การรับฟังความ

คิดเห็น 
การมีส่วนร่วมใน

การอภิปราย 
๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑                   
๒                   
๓                   
๔                   
๕                   
๖                   
๗                   
๘                   
๙                   

๑๐                   

เกณฑ์การให้คะแนน 
ดีมาก         =   ๔  ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์  ๙๐-๑๐๐ %        หรือปฏิบัติบ่อยครั้ง 
ดี              =   ๓  ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์  ๗๐-๘๙ %          หรือปฏิบตัิบางครั้ง 
ปานกลาง   =   ๒  ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์  ๕๐-๖๙ %          หรือปฏิบตัิครั้งเดียว 
ปรับปรุง      =   ๑  ประสิทธิภาพต่ ากว่าเกณฑ์  ๕๐ %              หรือไมป่ฏิบัติเลย 
 

นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับดี ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ดี ๗๐-๘๙ %   
  

      ลงชื่อ...................................................ผู้สังเกต 

              (...................................................) 
                                                  ............../.................../................ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล (การอภิปรายแสดงความคิดเห็น) 
 

ที ่

              พฤติกรรม 

 

ช่ือ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดงความ

คิดเห็น 
การตอบค าถาม 

การยอมรับฟัง
ผู้อื่น 

 
ท างานตามที่ได้รับ

มอบหมาย 

หมาย
เหตุ 

 
๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑                       
๒                       
๓                       
๔                       
๕                       
๖                       
๗                       
๘                       
๙                       

๑๐                       

เกณฑ์การวัดผล     ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้  
ดีมาก       =  ๔  สนใจฟัง ไม่พูดคุยนอกประเด็น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบ 
   ตรงเวลา 
ดี            =  ๓  สนใจฟัง พูดคุยนอกประเด็นบ้าง มีค าถาม ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบ 
   ตรงเวลา 
ปานกลาง  =  ๒  สนใจฟัง พูดคุยนอกประเด็นบ้าง มีค าถาม ไม่ค่อยตอบค าถาม ท างานส่งครบ 
   ตรงเวลาบ้างไม่ตรงเวลาบ้าง 
ปรับปรุง   =  ๑  สนใจฟัง พูดคุยนอกประเด็นบ้าง ไม่มีการตั้งค าถาม ไม่ตอบค าถาม ส่งงานไม่ครบ 
                     ครบ ไม่ตรงเวลา  
 

นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับ ๒ จึงจะผ่าน   
  

      ลงชื่อ...................................................ผู้สังเกต 

              (...................................................) 
                                                  ............../.................../................ 
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ตัวช้ีวัด  ๖.๑  ตั้งใจและรับผิดชอบหน้าที่การท างาน 
  ๖.๒  ท างานด้วยความเพียรพยายาม และอดทนเพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี ้
๖.๑  ตั้งใจและรับผิดชอบหน้าท่ีการท างาน ๖.๑.๑  เอาใจใสต่่อการ ปฏิบตัิหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 

๖.๑.๒  ตั้งใจและรับผิดชอบในการท างานให้ส าเร็จ 

๖.๑.๓  ปรับปรุงและพัฒนาการท างานด้วยตนเอง  
๖.๒  ท างานด้วยความเพียรพยายาม และอดทนเพื่อให้ 
       งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

๖.๒.๑  ทุ่มเทท างาน อดทน ไมย่อ่ท้อต่อปัญหา และ 

          อุปสรรคในการท างาน 

๖.๒.๑  พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 

          ให้ส าเร็จ 

๖.๒.๓  ช่ืนชมผลงานด้วยความภมูิใจ 
 

เกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัดที่ ๖.๑  ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 
 

พฤติกรรมบ่งชี ้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเย่ียม(๓) 

๖.๑.๑  เอาใจใสต่่อ
การปฏิบัตหิน้าท่ีที่
ได้รับมอบหมาย 

๖.๑.๒  ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ท างานให้ส าเร็จ 

๖.๑.๓  ปรับปรุงและ
พัฒนาการท างานด้วย
ตนเอง 

ไม่ตั้งใจปฏิบตัิหน้าที่
การงาน 

ตั้งใจและรับผิดชอบใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีที่
ได้รับมอบหมายให้
ส าเรจ็ มีการปรับปรุง
และการท างานใหด้ีขึ้น 

ตั้งใจและรับผิดชอบใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีที่
ได้รับมอบหมายให้
ส าเรจ็ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการท างาน
ให้ดีขึ้น 

ตั้งใจและรับผิดชอบใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีที่
ได้รับมอบหมายให้
ส าเรจ็ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการท างาน
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง 

ตัวช้ีวัดที่ ๖.๒  ท างานด้วยความเพียรและความอดทนเพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
 

พฤติกรรมบ่งชี ้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเย่ียม(๓) 

๖.๒.๑  ทุ่มเทท างาน 
อดทนไม่ย่อท้อต่อ
ปัญหาและอุปสรรคใน
การท างาน 

๖.๒.๒  พยายาม
แก้ปัญหาและอุปสรรค
ในการ 

๖.๒.๓  ช่ืนชมผลงาน
ด้วยความภาคภมูิใจ 

ไม่ขยัน อดทนในการ
ท างาน 

ท างานด้วยความขยัน 
อดทน และพยายาม
ให้งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย และชื่นชม
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

ท างานด้วยความขยัน 
อดทน และพยายาม
ให้งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย ไม่ย่อท้อต่อ
ปัญหาในการท างาน
และช่ืนชมผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

ท างานด้วยความขยัน 
อดทน และพยายาม
ให้งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย ภายในเวลา
ที่ก าหนดไมย่่อท้อต่อ
ปัญหาในการท างาน
และช่ืนชมผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 
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เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ ๖ มุ่งม่ันในการท างาน 
 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเยี่ยม (๓) ๑. ไดผ้ลการประเมินระดับดีเยี่ยม ทุกตัวช้ีวัด หรือ 

๒. ไดผ้ลการประเมินระดับดีเยี่ยม และดี ระดับละ ๑ ตัวช้ีวัด 

ด ี(๒) ๑. ไดผ้ลการประเมินระดับดี ทุกตวัช้ีวัด หรือ 

๒. ไดผ้ลการประเมินระดับดีเยี่ยม และระดับผา่น ระดับละ ๑ ตัวช้ีวดั 

ผ่าน (๑) ๑. ไดผ้ลการประเมินระดับผ่าน ทกุตัวช้ีวัด หรือ 

๒. ไดผ้ลการประเมินระดับดี และระดับผ่าน ระดับละ ๑ ตัวช้ีวัด 

ไม่ผา่น (๐)     มีผลการประเมินตัวชี้วัดข้อใดข้อหนึ่งได้ระดับ ไมผ่่าน 
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แบบประเมินการน าเสนอผลงาน/อภิปรายหน้าห้อง 
 

เรื่อง.......................................................................... 
 

 
กลุ่ม...........................................ห้อง......................................... 
สมาชิก 
๑........................................................................................................................................................................... 
๒...........................................................................................................................................................................  
๓...........................................................................................................................................................................
ค าชี้แจง : ให้ท าเครื่องหมาย √  ในช่องว่างที่ก าหนดให้ 
√  ประเมินตนเอง 

รายการประเมิน พฤติกรรมบ่งช้ี รวม 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. มีการวางแผนการท างาน       

๒. มีความพร้อมในการน าเสนอ       

๓. ความน่าสนใจในการน าเสนอ       

๔. มีความคิดสร้างสรรค์       

๕. ประโยชน์-ความถูกต้องของงานน าเสนอ       

  
√  เพื่อนประเมิน 

รายการประเมิน พฤติกรรมบ่งช้ี รวม 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. มีการวางแผนการท างาน       

๒. มีความพร้อมในการน าเสนอ       

๓. ความน่าสนใจในการน าเสนอ       

๔. มีความคิดสร้างสรรค์       

๕. ประโยชน์-ความถูกต้องของงานน าเสนอ       

 
เกณฑ์การประเมิน  

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย ต้องปรับปรุง 

 
 ลงชื่อ..................................ผู้ประเมิน                              ลงชื่อ..................................ผู้ปร ะเมิน              
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เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน 
 

รายการประเมิน คะแนน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. ผลงานตรงกับ
จุดประสงค์ที่ก าหนด 

ผลงาน
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ทุก
ประเด็นมาก
ที่สุด 

ผลงาน
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ทุก
ประเด็น 

ผลงาน
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์เป็น
ส่วนใหญ ่

ผลงาน
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์บาง
ประเด็น 

ผลงานไม่
สอดคล้องกับ
จุดประสงค ์

ไม่ท าผลงาน 

๒. ผลงานมีความ
ถูกต้องสมบูรณ ์

เนื้อหาสาระ
ของผลงาน
ถูกต้อง
ครบถ้วนดี
เยี่ยม 

เนื้อหาสาระ
ของผลงาน
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

เนื้อหาสาระ
ของผลงาน
ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ ่
 

เนื้อหาสาระ
ของผลงาน
ถูกต้องเป็นบาง
ประเด็น 

เนื้อหาสาระ
ของผลงานไม่
ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ ่

ไม่ท าผลงาน 

๓. ผลงานมีความคดิ
สร้างสรรค ์

ผลงานมี
ความคิด
สร้างสรรค์
แปลกใหม่และ
เป็นระบบมาก
ที่สุด 

ผลงานมี
ความคิด
สร้างสรรค์
แปลกใหม่และ
เป็นระบบ 

ผลงานมี
ความคิด
สร้างสรรค์ แต่
ยังไม่เป็นระบบ 

ผลงานมีความ
น่าสนใจ แต่ยัง
ไม่มีความคิด
สร้างสรรค์
แปลกใหม ่

ผลงานไม่
น่าสนใจไมม่ี
ความคิด
สร้างสรรค์
แปลกใหม ่

ไม่ท าผลงาน 

๔. ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ 

ผลงานท่ีมี
ความเป็น
ระเบียบ
แสดงออกถึง
ความประณีต 

ผลงานมีความ
เป็นระเบียบ
แสดงออกถึง
ความประณีต 

ผลงานส่วน
ใหญ่มีความ
เป็นระเบียบ 
แต่ยังมี
ข้อบกพร่อง
เล็กน้อย 

ผลงานมีความ
เป็นระเบียบ 
แต่มี
ข้อบกพร่อง
บางส่วน 

ผลงานส่วน
ใหญ่ไมเ่ป็น
ระเบียบและมี
ข้อบกพร่อง 

ไม่ท าผลงาน 

๕. ผลงานเสร็จตาม
เวลาที่ก าหนด 

ส่งผลงานตาม
เวลาที่ก าหนด
ที่สุด 

ส่งผลงานตาม
เวลาที่ก าหนด 

ส่งผลงานช้า
กว่าเวลาที่
ก าหนด  
๑-๒ วัน 

ส่งผลงานช้า
กว่าเวลาที่
ก าหนด  
๓-๕ วัน 

ส่งผลงานช้า
กว่าเวลาที่
ก าหนด เกิน ๕ 
วันข้ึนไป 

ไม่ท าผลงาน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่ ๒  ชื่อหน่วย ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง  การสอบและการเลือกตั้ง       เวลา ๒ ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
๑.๑  มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
๑.๒  ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
๒.๑  นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในการสอบได้อย่างถูกต้อง 
๒.๒  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเลือกตั้งด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 

๑) ปฏิบัติตนในการสอบ 
๒) กิจกรรมการเลือกตั้งด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 ๑) ความสามารถในการสื่อสาร  
      -  ฟัง พูด อ่าน เขียน 
 ๒) ความสามารถในการคิด 
      -  คิดวิเคราะห์ 
๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 

๑) ซื่อสัตย์สุจริต 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้  

๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  
 ๑) ชั่วโมงท่ี ๑ 

๑) ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นถึงคนที่ชอบลอกข้อสอบเพ่ือน / คนที่จดข้อสอบเข้าห้องสอบ 
มี 

ลักษณะเป็นคนอย่างไร ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น 
๒) ครูพูดถึงความมีวินัยในการสอบและการไม่เลือกตั้งเราควรจะต้องยึดกฎระเบียบของการสอบ

และการ 
เลือกตั้งให้ถูกต้องไม่สร้างความเดือดร้อนกับสังคม และประเทศชาติ 

๓) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน ๒ กลุ่มไปศึกษาค้นคว้าหัวข้อต่อไป 
๓.๑ การสอบกับการทุจริต 
๓.๒. การเลือกตั้งกับการทุจริต 

๔) นักเรียนส่งตัวแทนออกมาจับฉลากหัวข้อจากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มรวมกันวางแผนการไป
ศึกษา 

ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต ห้องสมุด ฯลฯ มาเขียนลงในกระดาษ Flip Chart 
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๒) ชั่วโมงท่ี ๒ 
๑)  แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนแล้วน าผลงานไปจัดป้ายนิเทศของโรงเรียน 

เพ่ือให้ 
นักเรียนชั้นต่างๆ ได้มาศึกษาเรียนรู้ และน าไปปฏิบัติเพื่อจะได้ลดละการทุจริตต่อไป 

๒)  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อดีของการไม่ลอกข้อสอบและการไม่รับสินบนจากการไปใช้สิทธิ์
ในการ 

เลือกตั้ง เพ่ือให้นักเรียนน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันต่อไป 
๔.๒  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑) กระดาษ Flip Chart 
๒) สีไม้,สีชอล์ก 
๓) สื่อจากอินเตอร์เน็ต 
๔) ห้องสมุด / แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ  

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วิธีการประเมิน 

๑) ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒) สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติรายบุคคล 
๓) สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม 
๔) ตรวจการน าเสนอผลงาน 

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
๑) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
๓) แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม 
๔) แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 

๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับดีข้ึนไป 

๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. ........................... 
....................................................................................................... ................................................. 
............................................................................................................................. ........................... 
........................................................................................................................................................  
 

 
       ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

                                                                             (.................................................) 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม 
กลุ่ม............ชั้น............ 

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล 
สมาชิกกลุ่ม 

พฤติกรรม 
รวม 

 
ความร่วมมือ การแสดงความ

คิดเห็น 
การรับฟังความ

คิดเห็น 
การมีส่วนร่วมใน

การอภิปราย 
๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑                   
๒                   
๓                   
๔                   
๕                   
๖                   
๗                   
๘                   
๙                   

๑๐                   

เกณฑ์การให้คะแนน 
ดีมาก        =   ๔  ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์  ๙๐-๑๐๐ %        หรือปฏิบัติบ่อยครั้ง 
ดี             =   ๓  ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์  ๗๐-๘๙ %          หรือปฏิบตัิบางครั้ง 
ปานกลาง   =   ๒  ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์  ๕๐-๖๙ %          หรือปฏิบตัิครั้งเดียว 
ปรับปรุง     =   ๑  ประสิทธิภาพต่ ากว่าเกณฑ์  ๕๐ %              หรือไมป่ฏิบัติเลย 
 

นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับดี ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ดี ๗๐-๘๙ %   
  

      ลงชื่อ...................................................ผู้สังเกต 

              (...................................................) 
                                                  ............../.................../................ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล (การอภิปรายแสดงความคิดเห็น) 
 

ที ่

                    

             พฤติกรรม 

ช่ือ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดงความ

คิดเห็น 
การตอบค าถาม 

การยอมรับฟัง
ผู้อื่น 

 
ท างานตามที่ได้รับ

มอบหมาย 

หมาย
เหตุ 

 
๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑                       
๒                       
๓                       
๔                       
๕                       
๖                       
๗                       
๘                       
๙                       

๑๐                       

 

เกณฑ์การวัดผล     ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้  
ดีมาก     =  ๔  สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยนอกประเด็น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่ง

ครบตรงเวลา    
ดี            =  ๓  สนใจฟัง ไม่หลับ พูดคุยนอกประเด็นบ้าง มีค าถาม ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่ง

ครบ ตรงเวลา   
ปานกลาง  =  ๒  สนใจฟัง ไม่หลับ พูดคุยนอกประเด็นบ้าง มีค าถาม ไม่ค่อยตอบค าถาม ท างานส่ง

ครบตรงเวลาบ้างไม่ตรงเวลาบ้าง   
ปรับปรุง   =  ๑  สนใจฟัง ไม่หลับ พูดคุยนอกประเด็นบ้าง ไม่มีการตั้งค าถาม ไม่ตอบค าถาม ส่งงาน

ไม่ครบครบ ไม่ตรงเวลา  
 

นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับ ๒ จึงจะผ่าน   
  

      ลงชื่อ...................................................ผู้สังเกต 

              (...................................................) 
                                                  ............../.................../................ 
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ตัวช้ีวัด  ๖.๑  ตั้งใจและรับผิดชอบหน้าที่การท างาน 
  ๖.๒  ท างานด้วยความเพียรพยายาม และอดทนเพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี ้
๖.๑  ตั้งใจและรับผิดชอบหน้าท่ีการท างาน ๖.๑.๑  เอาใจใสต่่อการ ปฏิบตัิหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 

๖.๑.๒  ตั้งใจและรับผิดชอบในการท างานให้ส าเร็จ 

๖.๑.๓  ปรับปรุงและพัฒนาการท างานด้วยตนเอง  
๖.๒  ท างานด้วยความเพียรพยายาม และอดทนเพื่อให้งาน
ส าเรจ็ตามเป้าหมาย 

๖.๒.๑  ทุ่มเทท างาน อดทน ไมย่อ่ท้อต่อปัญหา และอุปสรรค
ในการท างาน 

๖.๒.๑  พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการท างานให้
ส าเรจ็ 

๖.๒.๓  ช่ืนชมผลงานด้วยความภมูิใจ 

 
เกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัดที่ ๖.๑  ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 
 

พฤติกรรมบ่งชี ้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเย่ียม(๓) 

๖.๑.๑  เอาใจใสต่่อ
การปฏิบัตหิน้าท่ีที่
ได้รับมอบหมาย 

๖.๑.๒  ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ท างานให้ส าเร็จ 

๖.๑.๓  ปรับปรุงและ
พัฒนาการท างานด้วย
ตนเอง 

ไม่ตั้งใจปฏิบตัิหน้าที่
การงาน 

ตั้งใจและรับผิดชอบใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีที่
ได้รับมอบหมายให้
ส าเรจ็ มีการปรับปรุง
และการท างานใหด้ีขึ้น 

ตั้งใจและรับผิดชอบใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีที่
ได้รับมอบหมายให้
ส าเรจ็ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการท างาน
ให้ดีขึ้น 

ตั้งใจและรับผิดชอบใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีที่
ได้รับมอบหมายให้
ส าเรจ็ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการท างาน
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง 
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ตัวช้ีวัดที่ ๖.๒  ท างานด้วยความเพียรและความอดทนเพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
 
 

พฤติกรรมบ่งชี ้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเย่ียม(๓) 

๖.๒.๑  ทุ่มเทท างาน 
อดทนไม่ย่อท้อต่อ
ปัญหาและอุปสรรคใน
การท างาน 

๖.๒.๒  พยายาม
แก้ปัญหาและอุปสรรค
ในการ 

๖.๒.๓  ช่ืนชมผลงาน
ด้วยความภาคภมูิใจ 

ไม่ขยัน อดทนในการ
ท างาน 

ท างานด้วยความขยัน 
อดทน และพยายาม
ให้งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย และชื่นชม
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

ท างานด้วยความขยัน 
อดทน และพยายาม
ให้งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย ไม่ย่อท้อต่อ
ปัญหาในการท างาน
และช่ืนชมผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

ท างานด้วยความขยัน 
อดทน และพยายาม
ให้งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย ภายในเวลา
ที่ก าหนดไมย่่อท้อต่อ
ปัญหาในการท างาน
และช่ืนชมผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

 

เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ ๖ มุ่งม่ันในการท างาน 
 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเยี่ยม (๓) ๑. ไดผ้ลการประเมินระดับดีเยี่ยม ทุกตัวช้ีวัด หรือ 

๒. ไดผ้ลการประเมินระดับดีเยี่ยม และดี ระดับละ ๑ ตัวช้ีวัด 

ด ี(๒) ๑. ไดผ้ลการประเมินระดับดี ทุกตวัช้ีวัด หรือ 

๒. ไดผ้ลการประเมินระดับดีเยี่ยม และระดับผา่น ระดับละ ๑ ตัวช้ีวดั 

ผ่าน (๑) ๑. ไดผ้ลการประเมินระดับผ่าน ทกุตัวช้ีวัด หรือ 

๒. ไดผ้ลการประเมินระดับดี และระดับผ่าน ระดับละ ๑ ตัวช้ีวัด 

ไม่ผา่น (๐)     มีผลการประเมินตัวชี้วัดข้อใดข้อหนึ่งได้ระดับ ไมผ่่าน 
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แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
 

เรื่อง.......................................................................... 
 

 
กลุ่ม...........................................ห้อง......................................... 
สมาชิก 
๑...........................................................................................................................................................................  
๒........................................................................................................................................................................... 
๓...........................................................................................................................................................................
ค าชี้แจง : ให้ท าเครื่องหมาย √  ในช่อว่างที่ก าหนดให้ 
√  ประเมินตนเอง 

รายการประเมิน พฤติกรรมบ่งช้ี รวม 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. มีการวางแผนการท างาน       

๒. มีความพร้อมในการน าเสนอ       

๓. ความน่าสนใจในการน าเสนอ       

๔. มีความคิดสร้างสรรค์       

๕. ประโยชน์-ความถูกต้องของงานน าเสนอ       

  
√  เพื่อนประเมิน 

รายการประเมิน พฤติกรรมบ่งช้ี รวม 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. มีการวางแผนการท างาน       

๒. มีความพร้อมในการน าเสนอ       

๓. ความน่าสนใจในการน าเสนอ       

๔. มีความคิดสร้างสรรค์       

๕. ประโยชน์-ความถูกต้องของงานน าเสนอ       

 
เกณฑ์การประเมิน  

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย ต้องปรับปรุง 

 
 ลงชื่อ..................................ผู้ประเมิน                              ลงชื่อ..................................ผู้ปร ะเมิน              
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เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน 
 

รายการประเมิน คะแนน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. ผลงานตรงกับ
จุดประสงค์ที่ก าหนด 

ผลงาน
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ทุก
ประเด็นมาก
ที่สุด 

ผลงาน
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ทุก
ประเด็น 

ผลงาน
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์เป็น
ส่วนใหญ ่

ผลงาน
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์บาง
ประเด็น 

ผลงานไม่
สอดคล้องกับ
จุดประสงค ์

ไม่ท าผลงาน 

๒. ผลงานมีความ
ถูกต้องสมบูรณ ์

เนื้อหาสาระ
ของผลงาน
ถูกต้อง
ครบถ้วนดี
เยี่ยม 

เนื้อหาสาระ
ของผลงาน
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

เนื้อหาสาระ
ของผลงาน
ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ ่
 

เนื้อหาสาระ
ของผลงาน
ถูกต้องเป็นบาง
ประเด็น 

เนื้อหาสาระ
ของผลงานไม่
ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ ่

ไม่ท าผลงาน 

๓. ผลงานมีความคดิ
สร้างสรรค ์

ผลงานมี
ความคิด
สร้างสรรค์
แปลกใหม่และ
เป็นระบบมาก
ที่สุด 

ผลงานมี
ความคิด
สร้างสรรค์
แปลกใหม่และ
เป็นระบบ 

ผลงานมี
ความคิด
สร้างสรรค์ แต่
ยังไม่เป็นระบบ 

ผลงานมีความ
น่าสนใจ แต่ยัง
ไม่มีความคิด
สร้างสรรค์
แปลกใหม ่

ผลงานไม่
น่าสนใจไมม่ี
ความคิด
สร้างสรรค์
แปลกใหม ่

ไม่ท าผลงาน 

๔. ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ 

ผลงานท่ีมี
ความเป็น
ระเบียบ
แสดงออกถึง
ความประณีต 

ผลงานมีความ
เป็นระเบียบ
แสดงออกถึง
ความประณีต 

ผลงานส่วน
ใหญ่มีความ
เป็นระเบียบ 
แต่ยังมี
ข้อบกพร่อง
เล็กน้อย 

ผลงานมีความ
เป็นระเบียบ 
แต่มี
ข้อบกพร่อง
บางส่วน 

ผลงานส่วน
ใหญ่ไมเ่ป็น
ระเบียบและมี
ข้อบกพร่อง 

ไม่ท าผลงาน 

๕. ผลงานเสร็จตาม
เวลาที่ก าหนด 

ส่งผลงานตาม
เวลาที่ก าหนด
ที่สุด 

ส่งผลงานตาม
เวลาที่ก าหนด 

ส่งผลงานช้า
กว่าเวลาที่
ก าหนด  
๑-๒ วัน 

ส่งผลงานช้า
กว่าเวลาที่
ก าหนด  
๓-๕ วัน 

ส่งผลงานช้า
กว่าเวลาที่
ก าหนด เกิน ๕ 
วันข้ึนไป 

ไม่ท าผลงาน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่ ๒  ชื่อหน่วย ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง  การแต่งกาย              เวลา ๒ ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
๑.๑  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
๑.๒  ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
๒.๑ แต่งกายได้ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษา 
๒.๒ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต (การแต่งกาย) 

๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 

๑) ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต (การแต่งกาย) 
๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 ๑) ความสามารถในการสื่อสาร  
      -  ฟัง พูด อ่าน เขียน 
 ๒) ความสามารถในการคิด 
      -  คิดวิเคราะห์ 
๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 

๑) วินัย 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้  

๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  
 ๑) ชั่วโมงท่ี ๑ 

๑) ให้นักเรียนส ารวจการแต่งกายของตนเอง 
๒) ให้นักเรียนจัดกลุ่มกลุ่มละ ๒-๔ คน ส ารวจการแต่งกายของตนเองและเพ่ือนในกลุ่ม เช่น 

เครื่องแบบ 
ผม ถุงเท้า รองเท้า เป็นต้น 

๓) แต่ละกลุ่มมาน าเสนอความเหมือนและความแตกต่างของเครื่องแบบของตนกับเพ่ือน 
๔) ครูน าเสนอภาพการแต่งกายชุดเครื่องแบบนักเรียนชาย-หญิงตามระเบียบสถานศึกษา 
๕) นักเรียนปฏิบัติตนในการแต่งกายชุดเครื่องแบบนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบสถานศึกษา 
๖) ครูตรวจสอบการแต่งกายของนักเรียนทุกวัน  

๒) ชั่วโมงท่ี ๒ 
๑) ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง การแต่งกาย 
๒) ครูให้นักเรียนบอกความแตกต่างการแต่งกายของเครื่องแบบนักเรียน , เครื่องแบบลูกเสือ-เนตร

นารี , เครื่องแบบยุวกาชาด , ชุดพละ จากใบงานเรื่องการแต่งกาย 
๓) นักเรียนปฏิบัติตนในการแต่งกายชุดเครื่องแบบนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบสถานศึกษา 
๔) ครูตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมในการแต่งกายของนักเรียน  
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๕) ครูให้นักเรียนอภิปรายความแตกต่างระหว่างการแต่งกายถูกต้องตามระเบียบสถานศึกษากับ
การแต่งการไม่ถูกต้องตามระเบียบสถานศึกษา เกิดผลดีและผลเสียอย่างไร 

๖) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปว่า “นักเรียนที่แต่งกายถูกต้องตามระเบียบสถานศึกษาถือว่าเป็นผู้ที่
มี 

ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต (แต่งกายผิดระเบียบของสถานศึกษา) ส่วนนักเรียนที่แต่งกายไม่ถูก
ระเบียบของสถานศึกษา ถือว่า เป็นผู้ไม่มีความละอายและเป็นผู้ทุจริตเกี่ยวกับการแต่งกาย ซึ่งควรปรับปรุง
แก้ไขเก่ียวกับการแต่งกายให้ถูกต้อง” 

๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
๑) ใบความรู้ เรื่อง ภาพการแต่งกายนักเรียนชาย-หญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามระเบียบ

ของสถานศึกษา เช่น ภาพเครื่องแบบนักเรียน , เครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี , ภาพเครื่องแบบยุวกาชาด ,  
ภาพเครื่องแบบชุดพละ 

๒) ใบงาน เรื่อง การแต่งกาย 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 

๕.๑ วิธีการประเมิน 
๑) ครูตรวจผลงานการท าใบงาน เรื่อง การแต่งกาย 
๒) ครูสังเกตพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน 

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 ๑) แบบให้คะแนนการตรวจผลงาน เรื่อง การแต่งกาย 
 ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ 

๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
๑) นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี ขึ้นไป 

๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. ........................... 
............................................................................................................................. ........................... 
....................................................................................................... ................................................. 
............................................................................................................................. ........................... 

 
       ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

                                                                             (.................................................) 
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7. ภาคผนวก 
ใบความรู้  

เรื่อง ภาพการแต่งกายนักเรียนชาย-หญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามระเบียบของสถานศึกษา  
เช่น ภาพเครื่องแบบนักเรียน, เครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี, ภาพเครื่องแบบ ยุวกาชาด, ภาพเครื่องแบบ

ชุดพละ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขึ้นอยู่กับการแต่งกายของสถานศึกษาแต่ละแห่งท่ีก าหนดไว้ 
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ใบงาน  
เรื่อง การแต่งกาย 

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้  
 

๑. การแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
........................................................................................ ............................................................................... 

๒.  การแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารี 
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
........................................................ ...............................................................................................................  

๓.  การแต่งกายเครื่องแบบยุวกาชาด 
............................................................................................................... ........................................................ 
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................................................ ........... 

๔.  การแต่งกายชุดพละ 
.................................................................................................. ..................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................................... ........................ 
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ใบงาน  
เรื่อง การแต่งกาย (เฉลย) 

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้  
 

๑. การแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของครูผู้สอน 

 
๒.  การแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารี 

ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของครูผู้สอน    
 

๓.  การแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของครูผู้สอน 
 
๔.  การแต่งกายชุดพละ 
 ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของครูผู้สอน 
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แบบสังเกตพฤติกรรม     วินัย 
 

ค าชี้แจง : ให้ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

แต่งกายถูก
ระเบียบ 

แต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย 

แต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย 

รวม  
คะแนน 

สรุป 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๙ ผ มผ 
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 

      ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน  

              (...................................................) 
                                                  ............../.................../................ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน 
ดีเยี่ยม ได้คะแนน ๗-๙ คะแนน 
ด ี ได้คะแนน ๕-๖ คะแนน 
ผ่าน ได้คะแนน ๓-๔ คะแนน 
ไม่ผา่น ได้คะแนน ๑-๒ คะแนน 
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แบบให้คะแนนการตรวจผลงาน     เรื่อง การแต่งกาย 

ค าชี้แจง : ครูให้คะแนนการตรวจผลงานนักเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล 
รายการประเมิน รวม

๑๖  
คะแนน 

รูปแบบผลงาน ภาษา เนื้อหา เวลา   

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

      ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน  

               (..................................................) 
                                                  ............../.................../................  
 
เกณฑ์การตัดสิน คะแนน ๑๔-๑๖  คะแนน หมายถึง ดีเยี่ยม 
  คะแนน ๑๐-๑๓  คะแนน หมายถึง  ดี 
  คะแนน ๕-๙  คะแนน หมายถึง ผ่าน 
  คะแนน ๑-๔   คะแนน หมายถึง ไม่ผ่าน   
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่ ๒  ชื่อหน่วย ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง  เข้าแถว                                                             เวลา ๑ ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
๑.๑  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
๑.๒  ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 
๒.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายต่อการไม่เข้าแถว 
๒.๒ นักเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตในเรื่องการเข้าแถว 

๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 

  ๑) ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต (การเข้าแถว) 
๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

 ๑) ความสามารถในการสื่อสาร  
      -  ฟัง พูด อ่าน เขียน 
 ๒) ความสามารถในการคิด 
      -  คิดวิเคราะห์ 

๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
๑) ใฝ่เรียนรู้ 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  

 ๑) ชั่วโมงท่ี ๑ 
๑) ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนทราบและ ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๕ กลุ่ม 

กลุ่มละ 
เท่าๆ กัน  

๒) ครูถามนักเรียนว่า “สาเหตุของการละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต (การเข้าแถว) 
เนื่องมาจาก 
อะไร” 

๓) ครูให้นักเรียนชมคลิปวิดีโอจาก YouTube : 
https://www.youtube.com/watch?v=H1lsvIVVdEg  “เรื่อง มนต์ยิ้มเดลี่...คนดีไม่คอร์รัปชั่น” ตอน 
“เข้าแถว”  

๔) ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย จากการรับชมสื่อจาก YouTube  
๕) ครูสรุปผลการอภิปรายให้นักเรียนเข้าใจ  

๒) ชั่วโมงท่ี ๒ 
๑) ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง ความละอายและความไม่คงทนต่อการทุจริต (การเข้าแถว) 
๒) ให้นักเรียนชม YouTube เรื่องการเข้าแถว 
๓) ครูให้นักเรียนท าใบงานจาก YouTube โดยสรุปเรื่องที่ได้จาก YouTube การเข้าแถว 
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๔) นักเรียนอภิปราย เรื่องการเข้าแถว ที่ได้จากการชม YouTube ว่า 
๔.๑ การเข้าแถวเป็นอย่างไร 
๔.๒ เกิดผลดีหรือผลเสียอย่างไร 
๔.๓ นักเรียนควรน าตัวอย่างการเข้าแถวปฏิบัติในชีวิตประจ าวันหรือไม่ เพราะเหตุใด 

๕) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการเข้าแถวว่า “ต้องเข้าแถวให้เป็นระเบียบ ไม่แซงคิวคน
อ่ืน เข้าแถวให้ตรง” 

๖) นักเรียนปฏิบัติตนในการเข้าแถวให้ถูกระเบียบ ครูตรวจการปฏิบัติตนในการเข้าแถวของ
นักเรียน 

๗) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต (การเข้าแถว) 
๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑) สื่อจาก YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=H1lsvIVVdEg  “เรื่อง มนต์ยิ้ม
เดลี่... 

คนดีไม่คอร์รัปชั่น” ตอน “เข้าแถว” 
๒) ใบงาน เรื่อง ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต (การเข้าแถว) 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วิธีการประเมิน 

๑) ตรวจผลงานการท าใบงาน เรื่อง ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต (การเข้าแถว) 
๒) สังเกตพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน 
๓) สังเกตการปฏิบัติตนในการเข้าแถวของนักเรียน 

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
๑) แบบให้คะแนนการตรวจผลงาน เรื่อง ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต (การเข้าแถว) 
๒) แบบสังเกตพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ 
๓) แบบสังเกตการปฏิบัติตนในการเข้าแถวของนักเรียน 

๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
๑) นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี ขึ้นไป 

๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. ........................... 
....................................................................................................... ................................................. 
............................................................................................................................. ........................... 
........................................................................................................................................................  
 

 
       ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

                                                                             (.................................................) 
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7. ภาคผนวก 
 

ใบงาน  
เรื่อง ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต (การเข้าแถว) 

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้  
 

๑.  ให้นักเรียนสรุปจากการชมสื่อ YouTube เรื่องการเข้าแถว  
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
........................................................................................ ............................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
..................................................................................................................................... .................................. 
................................................................................................ ....................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................................. .......................... 
........................................................................................................ ............................................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
..................................................................................................................................................... .................. 
................................................................................................................ ....................................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................................................. .......... 
........................................................................................................................ ............................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
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ใบงาน  (เฉลย) 
เรื่อง ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต (การเข้าแถว) 

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้  
 

๑.  ให้นักเรียนสรุปจากการชมสื่อ YouTube เรื่องการเข้าแถว  
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
........................................................................................ ............................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
..................................................................................................................................... .................................. 
................................................................................................ ....................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................................. .......................... 
........................................................................................................ ............................................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
..................................................................................................................................................... .................. 
................................................................................................................ ....................................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................................................. .......... 
........................................................................................................................ ............................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขึ้นอยู่กับดลพินิจของครูผู้สอน 
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                         แบบให้คะแนนการปฏิบัตติน  เรื่อง การเข้าแถว 

ค าชี้แจง : ครูให้คะแนนการตรวจผลงานนักเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล 

รายการประเมิน 
รวม
๑๖  

คะแนน 

เข้าแถวเป็น
ระเบียบ 

ไม่แซงคิว เข้าแถวตรง   เข้าแถวตรง 
เวลา 

  

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

      ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

               (..................................................) 
                                                  ............../.................../................  
 
เกณฑ์การตัดสิน คะแนน ๑๔-๑๖  คะแนน หมายถึง ดีเยี่ยม 
  คะแนน ๑๐-๑๓  คะแนน หมายถึง  ดี 
  คะแนน ๕-๙  คะแนน หมายถึง ผ่าน 
  คะแนน ๑-๔   คะแนน หมายถึง ไม่ผ่าน   
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่ ๒  ชื่อหน่วย ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง  กิจกรรมนักเรียน (ชุมนุม)      เวลา ๑ ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
๑.๑  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
๑.๒  ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
๒.๑ นักเรียนสามารถอธิบายความรับผิดชอบในการเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนของชุมชนได้ 
๒.๒ นักเรียนมีความตระหนักและมีความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  

๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 

๑) ความรับผิดชอบในการเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนของชุมชน  
๒) ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต กิจกรรมนักเรียน (ชุมนุม) 

๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 ๑) ความสามารถในการสื่อสาร  
      -  ฟัง พูด เขียน 
 ๒) ความสามารถในการคิด 
      -  คิดวิเคราะห์ 

๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
๑) ใฝ่เรียนรู้ 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  

๑) ชั่วโมงท่ี ๑ 
๑) ครูเกริ่นน ากับนักเรียนโดยใช้ค าถาม เช่น โรงเรียนของเรามีกิจกรรมอะไรที่มีชุมชนเข้ามา

มีส่วน 
ร่วม และโรงเรียนของเรา มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชนอย่างไร  

๒) ครูอธิบายเพิ่มเติมในกิจกรรมที่นักเรียนเกี่ยวกับชุมชน  แต่ละกิจกรรมที่โรงเรียนจัดล้วนมี 
ความส าคัญ ดังนั้น นักเรียนทุกคนควรเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง 

๓) ครูตั้งประเด็นค าถามให้นักเรียนท าลงในใบงาน ว่าหากนักเรียนคนใดไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่
จัดขึ้น 

ต่อชุมชน นักเรียนจะได้รับผลกระทบหรือผลเสียอย่างไรบ้าง และนักเรียนมีวิธีแก้ปัญหาการไม่เข้าร่วมกิจกรรม
นักเรียนอย่างไรบ้าง 

๔) นักเรียนเขียนชื่อชุมนุม/ชมรมที่มีในโรงเรียนว่ามีชุมนุมอะไรบ้างและชุมนุมมีจุดประสงค์
และ 

กิจกรรมอะไรบ้าง 
๕) นักเรียนที่ไม่เข้าร่วมชุมนุมถือว่าเป็นคนอย่างไร และควรมีการลงโทษอย่างไร โดยนักเรียน 

ร่วมกันอภิปราย 
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  ๖) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่านักเรียนที่ไม่เข้าชุมนุมถือว่าความละอายและความไม่ทนต่อ
การทุจริต  

๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
๑) รูปภาพกิจกรรมต่างๆ  
๒) ใบงาน เรื่อง ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต กิจกรรมนักเรียน (ชุมชน) 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วิธีการประเมิน 

 ๑) ครูตรวจผลงานการท าใบงาน เรื่อง ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต กิจกรรมนักเรียน 
(ชุมชน) 
๒) ครูสังเกตพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน 

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
๑) แบบให้คะแนนการตรวจผลงาน เรื่อง ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต กิจกรรม

นักเรียน (ชุมชน) 
๒) แบบสังเกตพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ 

๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
๑) นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินได้คะแนนระดับดีขึ้นไป  

๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. ........................... 
....................................................................................................... ................................................. 
............................................................................................................................. ........................... 
............................................................................................................................. ........................... 
 

 
       ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

                                                                             (.................................................) 
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แบบสังเกตพฤติกรรม     ใฝ่เรียนรู้ 
 

ค าชี้แจง : ให้ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

แสวงหาข้อมูล
จากแหล่ง 

การเรียนรู้ต่างๆ 

มีการจดบันทึก
ความรู้อย่าง 
เป็นระบบ 

สรุปความรู้ได้
อย่างมีเหตุผล 

รวม  
คะแนน 

สรุป 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๙ ผ มผ 
  

            

  
            

  
            

  
            

  
            

  
            

  
            

  
            

  
            

  
            

 

 

      ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน  

              (...................................................) 
                                                  ............../.................../................ 
 

 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน 

ดีเยี่ยม ได้คะแนน ๗-๙ คะแนน 
ด ี ได้คะแนน ๕-๖ คะแนน 
ผ่าน ได้คะแนน ๓-๔ คะแนน 
ไม่ผา่น ได้คะแนน ๑-๒ คะแนน 
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7. ภาคผนวก 
ใบงาน 

เรื่อง  ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
 
 

ให้นักเรียนตอบค าถาม ดังต่อไปนี้ 
 

๑) นักเรียนมีความรับผิดชอบในชุมนุมของตนเองอย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
๒) เมื่อนักเรียนพบเห็นเพ่ือนตนเองไม่เข้าร่วมชุมนุมนักเรียนจะมีวิธีการบอกแนะน าเพ่ือนอย่างไรและมี
บทลงโทษ 
อย่างไร 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
๓) กิจกรรมชุมนุมของนักเรียนมีประโยชน์ต่อตนเองและสังคมอย่างไร 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
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หน่วยที่  ๓    
STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่  ๓    ชื่อหน่วย   STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
   
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   ๑         เรื่อง   ความพอเพียง        เวลา   ๒   ชัว่โมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๒.๑  นักเรียนสามารถบอกความหมายของค าว่า พอเพียงได้ 
๒.๒  นักเรียนสามารถน าหลักความพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 
  1. ความหมายค าว่าความพอเพียง 
  2. ยกตัวอย่างพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความพอเพียง 
๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
  ๑) ความสามารถในการสื่อสาร (อ่าน ฟัง พูด เขียน) 
  ๒) ความสามารถในการคิด (วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป)  
๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
  อยู่อย่างพอเพียง 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  

ชัว่โมงที ่๑ 
๑) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ ค าว่า พอเพียง  และการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาใช้ในชีวิตประจ าวัน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลจากการทุจริต  
  ๒) ครูให้นักเรียนชม วีดีโอ เรื่อง “พอเท่ากับดี” จากนั้นให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม กลุ่ม

ละ      ๔-๕ คน  ช่วยกันอภิปรายประเด็นและร่มกันเขียนผังความคิด  

 ๓) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน   โดยครูผู้สอนเป็นผู้สรุปอธิบายเพิ่มเติม  
 ชั่วโมงที่ ๒ 

1) ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกัน
อภิปราย 

2) ครูให้นักเรียนตอบค าถามในใบงาน เรื่อง ความพอเพียง และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3) ครู และนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ ได้ว่า “ความพอเพียงถือเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีในการด ารงชีวิต
อย่างมีจริยธรรมเป็นผู้ที่ห่างไกลและละอายต่อการทุจริต” 

๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
๑) วีดิทัศน์เรื่อง พอเท่ากับดี 
๒) ใบความรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 
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๓) ใบงาน เรื่อง  ความพอเพียง และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
    ๕.๑ วิธีการประเมิน 

- ครูตรวจผลงานการท าใบงาน เรื่อง ความพอเพียง และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ครูสังเกตพฤติกรรมอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน 

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 - แบบให้คะแนนการตรวจผลงาน เรื่อง ความพอเพียง และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 - แบบสังเกตพฤติกรรมอยู่อย่างพอเพียง 

๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน  
 - นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป 

๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 

 
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

          
        (.................................................) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๘๖ -  
 

 

7. ภาคผนวก 
ใบความรู้ 

เรื่อง ความพอเพียง และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
             “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระ
ราชด ารัสชี้แนะแนวทาง การด ารัสชี้แนะแนวทาง การด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนาน
กว่า ๓0 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางแก้ไข
เพ่ือให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวคิดหลัก 

เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทาง
สายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ 

เป้าหมาย 
           มุ่งให้เกิดความสมดุลพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
หลักการ  

ความพอเพียง หมายถึง   ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
พอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน 

เงื่อนไขพื้นฐาน 
         - จะต้องอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน าวิชาการ 
ต่าง ๆ  มาใช้ในการวางแผน และการด าเนินการทุกข้ันตอน 
         - การเสริมสร้างจิตใจของตนในชาติ  โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุก
ระดับให้ส านึกคุณธรรม  ความซื่อสัตย์ สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม  ด าเนินชีวิตด้วยความ
อดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ 
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ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,หนังสือเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร 
๒๕๔๙. 

หมายเหตุ ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสดิรคุณ เว็บไซต์ 

 

นิยามของความพอเพียง  
ความพอประมาณ   หมายถึง  ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไป โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลิต และการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
ความมีเหตุผล   หมายถึง  การตัดสินใจเกี่ยวกับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผล  โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้อง  ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดจาก
การกระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี  หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกล้และไกล 

 เงื่อนไขเพื่อให้เกิดความพอเพียง 
การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้พอเพียงต้องอาศัยทั้งความรู้ และคุณธรรม
พ้ืนฐาน 

         เงื่อนไขความรู้  ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างรอบ
ด้านความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน  เพื่อประกอบการวางแผน 
และความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 
         เงื่อนไขคุณธรรม  ที่จะต้องเสริมสร้าง  ประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรม  เช่น  
มีความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
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ใบงาน 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนชมวีดิโอ เรื่อง “พอเท่ากับดี” จากนั้นให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม กลุ่มละ 4-
5 คน ช่วยกันอภิปรายและร่มกันเขียนแผนผังความคิด 
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แบบประเมินแผนผังความคิด 

ที ่ กลุ่มที ่

รายการประเมิน 
มีความถูกต้อง การใช้ภาษา การล าดับเนื้อหา ความเรยีบร้อย การคิดวิเคราะห ์ รวม 

20 

คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     

                       

( ลงชื่อ ).........................................................ผู้ประเมิน 
            (.....................................................) 
            .............../................./.................... 

 
เกณฑ์การให้คะแนน     เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
4 คะแนน เท่ากับ ดีมาก     16-20 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 
3 คะแนน เท่ากับ ดี     11-15 คะแนน เท่ากับ ดี 
2 คะแนน เท่ากับ พอใช้     6-10 คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
1 คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง     1-5 คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
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ใบงาน 
เรื่อง  ความพอเพียง และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ค าชี้แจง :  ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง ความพอเพียง และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แล้ววิเคราะห์
แนวทางการด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๑.  ความพอประมาณ   ด้านการเรียน อ่านหนังสือพอประมาณแก่วัยและเวลา   (ตัวอย่างการตอบค าถาม) 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
๒. ความมีเหตุผล  
...................................................................................................................... ........................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
๓. มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวที่ดี 
..................................................................................................... .................................................................. ....... 
................................................................................................... ........................................................................... 
๔. เงื่อนไขความรู้ 
............................................................................................................................................... ............................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
๕. เงื่อนไขคุณธรรม 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
๖. ให้นักเรียนเขียนสรุปแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- ด้านวัตถุ เช่น การออมเงิน  
.............................................................................. ................................................................................................ 

- ด้านสังคม
................................................................................................. ............................................................................. 

- ด้านสิ่งแวดล้อม 
........................................................................................ ...................................................................................... 

- ด้านวัฒนธรรม
......................................................................................................... ..................................................................... 
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ค าชี้แจง :  นักเรียนวิเคราะห์แนวทางการด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
แนวค าตอบ 
 
๑.  ความพอประมาณ  เช่น ด้านการเรียน อ่านหนังสือพอประมาณแก่วัยและเวลา   
ด้านสุขภาพ อย่าอ่านหนังสือดึกให้พักผ่อนให้พอเพียง ด้านกีฬา เล่นกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด  
 
๒. ความมีเหตุผล  เช่น การใช้จ่ายอย่างประหยัด รู้จักล าดับความส าคัญของการใช้เงิน  การท าบัญชีรายรับ-
รายจ่าย การอดอออม 
 
๓. มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวที่ดี เช่น การวางแผนการอ่านหนังสือ เพื่อเตรียมตัวสอบ  การปลูกต้นไม้เพ่ืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  
 
๔. เงื่อนไขความรู้  มีความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 
๕. เงื่อนไขคุณธรรม การเป็นคนดี ประพฤติตนตามหลักธรรม เช่น มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์สุจริต  
ขยัน มีความรอบคอบ   
 
๖. ให้นักเรียนเขียนสรุปแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- ด้านวัตถุ  เช่น  การออมเงิน   การท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
- ด้านสังคม  เช่น จิตอาสา   ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
- ด้านสิ่งแวดล้อม   เช่น  อนุรักษ์ต้นน้ า   ปลูก/ฟ้ืนฟูป่า 
- ด้านวัฒนธรรม  เช่น การพูดภาษาถ่ิน   อนุรักษ์อาหารท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เฉลย ใบงาน 
เรื่อง  ความพอเพียงและ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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แบบประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (อยู่อย่างพอเพียง) 
ค าชี้แจง: ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด  ลงในช่องท่ี
ตรงกับระดับคะแนน 
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( ลงชื่อ ).........................................................ผู้ประเมิน 
            (.....................................................) 
            .............../................./.................... 

 
 
 เกณฑ์การให้คะแนน     เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 4 คะแนน เท่ากับ ดีมาก     15-24 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 
 3 คะแนน เท่ากับ ดี     13-14 คะแนน เท่ากับ ดี 
 2 คะแนน เท่ากับ พอใช้     7-12 คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
 1 คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง    1-6 คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
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     แบบให้คะแนนการตรวจผลงาน    เรือ่ง ความพอเพียง และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ค าชี้แจง : ครูให้คะแนนการตรวจผลงานนักเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล 
รายการประเมิน รวม

๑๖  
คะแนน 

รูปแบบผลงาน ภาษา เนื้อหา เวลา   

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

      ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน  

               (..................................................) 
                                                  ............../.................../................  
 
เกณฑ์การตัดสิน คะแนน ๑๔-๑๖  คะแนน หมายถึง ดีเยี่ยม 
  คะแนน ๑๑-๑๓  คะแนน หมายถึง  ดี 
  คะแนน ๕-๙  คะแนน หมายถึง ผ่าน 
  คะแนน ๑-๔   คะแนน หมายถึง ไม่ผ่าน   
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รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนแบบให้คะแนนการตรวจผลงาน   
เรื่อง ความพอเพียง และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. รูปแบบผลงาน - รูปแบบผลงาน
ถูกต้องตามที่
ก าหนด 
- รูปแบบแปลกใหม่
น่าสนใจ 
- มีขนาดเหมาะสม 
- มีสีสันสวยงาม
สัมพันธ์กับเนื้อหา 

- รูปแบบผลงาน
แปลกใหม่  
- มีขนาดเหมาะสม 
- มีสีสันสวยงาม
สัมพันธ์กับเนื้อหา 

- มีขนาดเหมาะสม 
- มีสีสันสวยงาม
สัมพันธ์กับเนื้อหา 

- มีสีสันสวยงาม
สัมพันธ์กับเนื้อหา 

๒. ภาษา - มีการใช้ภาษา
อย่างถูกต้อง 
- สะกดค าถูกต้อง  
- มีการเว้นวรรค
โดยไม่ฉีกค า  
- มีการใช้ภาษา
อย่างสร้างสรรค์  

- สะกดค าถูกต้อง  
- มีการเว้นวรรค
โดยไม่ฉีกค า  
- มีการใช้ภาษา
อย่างสร้างสรรค์ 

- มีการเว้นวรรค
โดยไม่ฉีกค า  
- มีการใช้ภาษา
อย่างสร้างสรรค์ 

- มีการใช้ภาษา
อย่างสร้างสรรค์ 

๓. เนื้อหา - เนื้อหาถูกต้อง 
- เนื้อหาตรงตาม
หัวข้อเรื่อง 
- เนื้อหาเป็นไป
ตามท่ีก าหนด  
- รายละเอียด
ครอบคลุม 
- เนื้อหาสอดคล้อง 

- เนื้อหาตรงตาม
หัวข้อเรื่อง 
- เนื้อหาเป็นไป
ตามท่ีก าหนด  
- รายละเอียด
ครอบคลุม 
- เนื้อหาสอดคล้อง 

- เนื้อหาเป็นไป
ตามท่ีก าหนด  
- รายละเอียด
ครอบคลุม 
- เนื้อหาสอดคล้อง 

- รายละเอียด
ครอบคลุม 
- เนื้อหาสอดคล้อง 

๔. เวลา - ส่งชิ้นงานภายใน
เวลาที่ก าหนด  

- ส่งชิ้นงานช้ากว่า
ก าหนด ๑ วัน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๙๕ -  
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่  ๓     ชื่อหน่วย   STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   ๒                       เรื่อง   ความโปร่งใส           เวลา   ๑   ชั่วโมง 

1. ผลการเรียนรู้ 
1.1  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
1.2  ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 
๒.๑  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ค าว่า ความโปร่งใส ได้ 
๒.๒  นักเรียนสามารถอธิบายและยกตัวอย่างพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความโปร่งใสได้ 

3. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 

1. ความหมายของความโปร่งใส 
2. ยกตัวอย่างพฤติกรรมที่เก่ียวกับความโปร่งใสได้ 

๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
๑) ความสามารถในการสื่อสาร (อ่าน ฟัง พูด เขียน) 
๒) ความสามารถในการคิด (วิเคราะห์  สรุป)  

๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
 ซื่อสัตย์ สุจริต 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  

๑) ครูตั้งค าถามให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความโปร่งใส ที่นักเรียนเคยพบเห็นใน
ชีวิตประจ าวัน ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

 - ความโปร่งใส หมายถึง     
- ถ้าไม่โปร่งใสประเทศชาติจะเป็นอย่างไร 

 - มีพฤติกรรมอะไรบ้างที่แสดงถึงความโปร่งใส 
 - ความโปร่งใส มีผลดีต่อประเทศชาติอย่างไร 
๒) ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกัน ประมาณ ๕-๘ คน ศึกษาใบความรู้ เรื่อง ความ

โปร่งใส 
๓) ครูให้นักเรียนดูวีดิโอ เรื่อง “ลองใจครูสาว” และให้แต่กลุ่มอภิปรายร่วมกันสรุปเป็นผัง

ความคิดแสดงให้เห็นพฤติกรรมที่เกิดจากครูสาวที่แสดงถึงความโปร่งใสในการมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
ยกตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงถึงความโปร่งใสและไม่โปร่งใส 

 
๔. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียนจากการท าผังความคิดที่ได้จากการชม

วิดีโอ เรื่อง “ลองใจครูสาว” 
๕. ครูให้นักเรียนเขียนพฤติกรรมที่แสดงถึงความโปร่งใสและไม่โปร่งใสของประเทศชาติใน

ปัจจุบัน ลงในใบงาน  เรื่อง  ความโปร่งใสในประเทศไทย  
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      ๖. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับ เรื่อง ความโปร่งใส พร้อมทั้งสรุปพฤติกรรมที่แสดง
ถึงความโปร่งใสและไม่โปร่งใสในประเทศไทย 

๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
๑) VDO  เรื่อง ลองใจครูสาว 
๒) ใบความรู้  เรื่อง ความโปร่งใส 
๓) ใบงาน เรื่อง ความโปร่งใสในประเทศไทย 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วิธีการประเมิน 

- ครูตรวจผลงานการท าใบงาน เรื่อง ความโปร่งใสในประเทศไทย 
- ครูสังเกตพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน 

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 - แบบให้คะแนนการตรวจผลงาน เรื่อง ความโปร่งใสในประเทศไทย 
 - แบบสังเกตพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน  
 - นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป 

๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ...........................................
......................................................................................................................................... ...............................
......................................................................... ...............................................................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
 (.................................................) 
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7. ภาคผนวก 
 

ใบงาน 
เรื่อง ลองใจครูสาว 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนชมวีดิโอ เรื่อง ลองใจครูสาว จากนั้นแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม กลุ่มละ 4-5 คน 
ช่วยกันอภิปรายและร่วมกันเขียนแผนผังความคิด และยกตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงถึงความโปร่งใสและไม่
โปร่งใส 
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แบบประเมินแผนผังความคิด 

ที ่ กลุ่มที ่

รายการประเมิน 
มีความถูกต้อง การใช้ภาษา การล าดับเนื้อหา ความเรยีบร้อย การคิดวิเคราะห ์ รวม 

20 

คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     

                       

( ลงชื่อ ).........................................................ผู้ประเมิน 
            (.....................................................) 
            .............../................./.................... 

 
เกณฑ์การให้คะแนน     เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
4 คะแนน เท่ากับ ดีมาก     16-20 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 
3 คะแนน เท่ากับ ดี     11-15 คะแนน เท่ากับ ดี 
2 คะแนน เท่ากับ พอใช้     6-10 คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
1 คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง     1-5 คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
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ใบความรู้ 
เรื่อง ความโปร่งใส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การกระท าการใด ๆ ของภาครัฐทั้งในระดับบุคคล

และองค์กรที่ผู้อื่นสามารถมองเห็นได้ คาดเดาได้ และเข้าใจได้ ครอบคลุมถึงทุกการกระท าที่เป็นผลจาก
การตัดสินใจของผู้บริหาร การด าเนินงานทางธุรกิจ และงานสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การมี
ระบบงานและขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน (ซึ่งจะดูได้จาก กฎระเบียบ หรือประกาศ) การมีหลักเกณฑ์
ประเมินหรือการให้คุณให้โทษที่ชัดเจน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างตรงไปตรงมา ความ
โปร่งใสจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบความถูกต้อง และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต 
รวมทั้งน าไปสู่การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันทั้งระหว่างผู้ปฏิบัติร่วมกันในองค์กรเดียวกัน 
ระหว่างประชาชนต่อรัฐไปจนถึงระหว่างคนในชาติด้วยกัน ดังนั้น ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐหรือภาคเอกชนควรปรับปรุงกลไกการท างานให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่ เข้าใจง่าย เพ่ือประชาชนจะได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
โดยสะดวก และช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการท างานได้ 
ตัวอย่าง “ความโปร่งใส”  
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ใบงาน 
เร่ือง  ความโปร่งใสในประเทศไทย 

 
ค าชี้แจง :  ให้นักเรียนเขียนพฤติกรรมที่แสดงถึงความโปร่งใสและไม่โปร่งใสในประเทศไทย ที่นักเรียนได้รับรู้
ข่าวสารมาอย่างละ ๕ พฤติกรรม 
 
พฤติกรรมความโปร่งใส 
 ๑. ................................................................................................................. ............ 

๒. .......................................................................................................................... ... 

 ๓. .............................................................................................................. ............... 

 ๔. .......................................................................................................................... ... 

 ๕. .......................................................................................................... ................... 

 
พฤติกรรมความไม่โปร่งใส 
 ๑. .......................................................................................................................... ... 

๒. .............................................................................................................................  

 ๓. .......................................................................................................................... ... 

 ๔. .......................................................................................................................... ... 

 ๕. .......................................................................................................................... ... 
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เฉลยใบงาน 
เร่ือง  ความโปร่งใสในประเทศไทย 

 
ค าชี้แจง :  ให้นักเรียนเขียนพฤติกรรมที่แสดงถึงความโปร่งใสและไม่โปร่งใสในประเทศไทย ที่นักเรียนได้รับรู้
ข่าวสารมาอย่างละ ๕ พฤติกรรม 
 
พฤติกรรมความโปร่งใส 
 ๑. เจ้าหน้าที่รัฐไม่รับสินบน 

๒. ไม่รับฝากคนเข้าท างานและเข้าเรียน 

 ๓. เคารพสิทธิของผู้อื่น ปฏิบัติตามกฎหมาย 

 ๔. ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

 ๕. ไม่น าของในราชการมาใช้หรือมาเป็นของตน 

 
พฤติกรรมความไม่โปร่งใส 

๑. การว่ิงเต้นให้ได้ต าแหน่งและซ้ือต าแหน่ง 

๒. การรับเงินเพื่อลงคะแนนเสียงให้กับนักการเมือง 

 ๓. การรีดไถจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 ๔. การฝากคนเข้าท างาน 

 ๕. การรับเงินใต้โต๊ะ 
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                                                                     แบบสังเกตพฤติกรรม     ซื่อสัตย์สุจริต 
 

ค าชี้แจง : ให้ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 

ให้ข้อมูลท่ี
ถูกต้อง และ

เป็นจริง 

ปฏิบัติในสิ่งท่ี
ถูกต้อง ละอาย 
และเกรงกลัวที่
จะท าความผิด 
ท าตามสัญญาที่

ตนให้ไว้กับ
เพื่อน พ่อแม่
หรือผู้ปกครอง 

และครู 

ปฏิบัติต่อผู้อ่ืน
ด้วยความ
ซื่อตรง 

รวม  
คะแน

น 

สรุป 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๙ ผ มผ 
  

            

  
            

  
            

  
            

  
            

  
            

  
            

  
            

  
            

  
            

 
      ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                    (...................................................) 
                                                   ............../.................../................ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน 

ดีเยี่ยม ได้คะแนน ๗-๙ คะแนน 
ด ี ได้คะแนน ๕-๖ คะแนน 
ผ่าน ได้คะแนน ๓-๔ คะแนน 
ไม่ผา่น ได้คะแนน ๑-๒ คะแนน 
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แบบให้คะแนนการตรวจผลงาน    เรื่อง ความโปร่งใสในประเทศไทย 
 

ค าชี้แจง : ครูให้คะแนนการตรวจผลงานนักเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล 
รายการประเมิน รวม

๑๖  
คะแนน 

รูปแบบผลงาน ภาษา เนื้อหา เวลา   

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 
      ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
               (..................................................) 
                                                  ............../.................../................  
 
เกณฑ์การตัดสิน คะแนน ๑๔-๑๖  คะแนน หมายถึง ดีเยี่ยม 
  คะแนน ๑๑-๑๓  คะแนน หมายถึง  ดี 
  คะแนน ๕-๙  คะแนน หมายถึง ผ่าน 
  คะแนน ๑-๔   คะแนน หมายถึง ไม่ผ่าน 
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รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนแบบให้คะแนนการตรวจผลงาน  เรื่อง ความโปร่งใสในประเทศไทย 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. รูปแบบผลงาน - รูปแบบผลงาน
ถูกต้องตามที่
ก าหนด 
- รูปแบบแปลกใหม่
น่าสนใจ 
- มีขนาดเหมาะสม 
- มีสีสันสวยงาม
สัมพันธ์กับเนื้อหา 

- รูปแบบผลงาน
แปลกใหม่  
- มีขนาดเหมาะสม 
- มีสีสันสวยงาม
สัมพันธ์กับเนื้อหา 

- มีขนาดเหมาะสม 
- มีสีสันสวยงาม
สัมพันธ์กับเนื้อหา 

- มีสีสันสวยงาม
สัมพันธ์กับเนื้อหา 

๒. ภาษา - มีการใช้ภาษา
อย่างถูกต้อง 
- สะกดค าถูกต้อง  
- มีการเว้นวรรค
โดยไม่ฉีกค า  
- มีการใช้ภาษา
อย่างสร้างสรรค์  

- สะกดค าถูกต้อง  
- มีการเว้นวรรค
โดยไม่ฉีกค า  
- มีการใช้ภาษา
อย่างสร้างสรรค์ 

- มีการเว้นวรรค
โดยไม่ฉีกค า  
- มีการใช้ภาษา
อย่างสร้างสรรค์ 

- มีการใช้ภาษา
อย่างสร้างสรรค์ 

๓. เนื้อหา - เนื้อหาถูกต้อง 
- เนื้อหาตรงตาม
หัวข้อเรื่อง 
- เนื้อหาเป็นไป
ตามท่ีก าหนด  
- รายละเอียด
ครอบคลุม 
- เนื้อหาสอดคล้อง 

- เนื้อหาตรงตาม
หัวข้อเรื่อง 
- เนื้อหาเป็นไป
ตามท่ีก าหนด  
- รายละเอียด
ครอบคลุม 
- เนื้อหาสอดคล้อง 

- เนื้อหาเป็นไป
ตามท่ีก าหนด  
- รายละเอียด
ครอบคลุม 
- เนื้อหาสอดคล้อง 

- รายละเอียด
ครอบคลุม 
- เนื้อหาสอดคล้อง 

๔. เวลา - ส่งชิ้นงานภายใน
เวลาที่ก าหนด  

- ส่งชิ้นงานช้ากว่า
ก าหนด ๑ วัน 

  

 
 

 

 

 

 



- ๑๐๕ -  
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่  ๓   ชื่อหน่วย   STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   ๓                เรื่อง   ความตื่นรู้ และความรู้       เวลา   ๑   ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้ 
    ๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
    ๑.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต   
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 
    ๒.๑   นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการทุจริตได้อย่างถูกต้อง 
    ๒.๒  นักเรียนสามารถอธิบายพฤติกรรมความตื่นรู้ต่อการต่อต้านทุจริตได้ 
๓. สาระการเรียนรู้ 
    ๓.๑ ความรู้ 

1) บอกความหมายของค าว่า “ความตื่นรู้และความรู้” 
2) ระบุพฤติกรรมที่เก่ียวกับความตื่นรู้และความรู้ต่อต้านการทุจริต 

๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
๑) ความสามารถในการสื่อสาร (อ่าน ฟัง พูด เขียน) 
๒) ความสามารถในการคิด(วิเคราะห์  สรุป)  

๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
 ใฝ่เรียนรู้ 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 

๑) ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๔-๘ คน ดูวิดีโอ เรื่อง รู้ทันกลโกง ตอน ทุจริตท าลายชาติ 
และครูกับนักเรียนร่วมกันอภิปรายแล้วสรุปเป็นผังความคิดและยกตัวอย่างพฤติกรรมต่อต้านการทุจริต 

๒) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ศึกษาใบความรู้ เรื่อง รูปแบบการทุจริตจากผลโพลของนิด้า และท า
ใบความรู้ เรื่อง ความตื่นรู้ต่อการต่อต้านทุจริต 

๓) ครูให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติยกตัวอย่างรูปแบบการทุจริตจากการศึกษาใบงานหน้า
ชั้นเรียน 

๔) ครูและนักเรียนรว่มกันสรปุรูปแบบของการทุจริต โทษของการทุจริตและแนวทางการแก้ปัญหาการ
ทุจริต 

๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑) ใบความรู้ เรื่อง รูปแบบการทุจริตจากผลโพลของนิด้า 

๒) วีดิทัศน์ เรื่อง  “รู้ทันกลโกง ตอน ทุจริตท าลายชาติ”   
๓) ใบงาน เรื่อง ความตื่นรู้ต่อการต่อต้านทุจริต 

 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 

๕.๑ วิธีการประเมิน 
- ครูตรวจผลงานการท าใบงาน เรื่อง ความตื่นรู้ต่อการต่อต้านทุจริต 
- ครูสังเกตพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน 
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๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 - แบบให้คะแนนการตรวจผลงาน เรื่อง ความตื่นรู้ต่อการต่อต้านทุจริต 
 - แบบสังเกตพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน 

๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน  
 - นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี ขึ้นไป 

๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
 
        ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

          
             (.................................................) 
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7. ภาคผนวก 
 

ใบงาน 
เรื่อง รู้ทันกลโกง ตอน ทุจริตท าลายชาติ 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนชมวีดิโอ เรื่อง รู้ทันกลโกง ตอน ทุจริตท าลายชาติ จากนั้นให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความ
เหมาะสม กลุ่มละ 4-8 คน ชว่ยกันอภิปรายและร่วมกันเขียนแผนผังความคิด และยกตัวอย่างพฤติกรรม
ต่อต้านการทุจริต 
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แบบประเมินแผนผังความคิด 

ที ่ กลุ่มที ่

รายการประเมิน 
มีความถูกต้อง การใช้ภาษา การล าดับเนื้อหา ความเรยีบร้อย การคิดวิเคราะห ์ รวม 

20 

คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     

                       

 
 

( ลงชื่อ ).........................................................ผู้ประเมิน 
            (.....................................................) 
            .............../................./.................... 

 
เกณฑ์การให้คะแนน     เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
4 คะแนน เท่ากับ ดีมาก     16-20 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 
3 คะแนน เท่ากับ ดี     11-15 คะแนน เท่ากับ ดี 
2 คะแนน เท่ากับ พอใช้     6-10 คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
1 คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง     1-5 คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
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ใบความรู้ 
เรื่อง รูปแบบการทุจริตจากผลโพลของนิด้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ใบงาน 

เร่ือง  ความตื่นรู้ต่อการต่อต้านทุจริต 

 
“พฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชัน” 

 

ประชาชนชี้การวิ่งเต้นให้ได้ต าแหน่งและซ้ือต าแหน่ง เป็นการทุจริตคอร์รัปชัน 

 และยังเคยพบเห็นพฤติกรรมการแซงคิวผู้อ่ืนมากที่สุด แต่ไม่คิดว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็น
การทุจริตคอร์รัปชัน  

ย้ าการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยทุกๆ คน 

 

นิด้าโพล ท าการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เกี่ยวกับเร่ือง “พฤติกรรมการทุจริตคอร์
รัปชัน” จากการส ารวจพบว่า พฤติกรรมที่ประชาชนคิดว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันมากที่สุด อันดับหนึ่ง การ
วิ่งเต้นให้ได้ต าแหน่งและซ้ือต าแหน่ง (ร้อยละ ๙๔.๕๕ ) อันดับสอง การรับเงินเพ่ือลงคะแนนเสียงให้กับ
นักการเมือง (ร้อยละ ๙๓.๘๖ ) และอันดับสาม การรีดไถจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ร้อยละ ๙๒.๑๑) 

ทั้งนี้ประชาชน ระบุว่าประชาชนคนไทยทุกๆ คนมีหน้าท่ีในการต่อต้านปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน (ร้อย
ละ ๖๕.๔๖) ส่วนวิธีการที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้ได้ผลนั้น ประชาชนแนะน าว่าควรใช้กฎหมายอย่าง
จริงจังและด าเนินการลงโทษผู้กระท าการทุจริตอย่างเด็ดขาด รวมทั้งปลูกฝังจิตส านึก  คุณธรรมจริยธรรมให้กับ
เยาวชนตั้งแต่วัยเด็ก  

นอกจากนี้ประชาชน ยังเคยพบเห็นพฤติกรรมการแซงคิวผู้อื่นมากที่สุด (ร้อยละ ๘๕.๑๖) รองลงมา 
เคยพบเห็นการขับรถแทรกผู้อื่นโดย ไม่มีการต่อแถว (ร้อยละ ๘๒.๓๘) และ เคยพบเห็นการรับเงินเพ่ือลงคะแนน
เสียงให้กับนักการเมือง (ร้อยละ ๗๑.๑๑) 
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ค าชี้แจง :  ให้นักเรียนเขียนรูปแบบการทุจริตและแนวทางแก้ไขการทุจริต มาอย่างละ ๕ ข้อ 
  
รูปแบบการทุจริต 
 ๑. .......................................................................................................................... ... 

๒. .............................................................................................................................  

 ๓. .......................................................................................................................... ... 

 ๔. .......................................................................................................................... ... 

 ๕. .......................................................................................................................... ... 

แนวทางแก้ไขการทุจริต 
 ๑. .......................................................................................................................... ... 

๒. .................................................................................................. ........................... 

 ๓. .......................................................................................................................... ... 

 ๔. .............................................................................................................................  

 ๕. .......................................................................................................................... ... 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๑๑๑ -  
 

 

เฉลยใบงาน 
เร่ือง  ความตื่นรู้ต่อการต่อต้านทุจริต 

 
ค าชี้แจง :  ให้นักเรียนเขียนรูปแบบการทุจริตและแนวทางแก้ไขการทุจริต มาอย่างละ ๕ ข้อ 
  
รูปแบบการทุจริต 

๑. การว่ิงเต้นให้ได้ต าแหน่งและซ้ือต าแหน่ง 

๒. การรับเงินเพื่อลงคะแนนเสียงให้กับนักการเมือง 

 ๓. การรีดไถจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 ๔. การฝากคนเข้าท างาน 

 ๕. การรับเงินใต้โต๊ะ 

 
แนวทางแก้ไขการทุจริต 

๑. ปลูกฝังการตื่นรู้ให้แก่ประชาชนต่อการต่อต้านการทุจริตด้วยการรณรงค์  

๒. สร้างความตระหนักให้ประชาชนละอายต่อการทุจริตคอรัปชั่นผ่านสื่อต่างๆ 

 ๓. ให้ความรู้โดยการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การทุจริต การต่อต้านการทุจริต ลงไปในหลักสูตร

การศึกษา 

 ๔. ปฏิบัติตนด้วยความเล็งเห็นโทษของการทุจริต เคารพสิทธิกฎหมายต่อส่วนรวม 

 ๕. ก าหนดการแก้ปัญหาการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๑๒ -  
 

 

                                                                     แบบสังเกตพฤติกรรม     ใฝ่เรียนรู้ 
 

 
ค าชี้แจง : ให้ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 

แสวงหาข้อมูล
จากแหล่ง 

การเรียนรู้ต่างๆ 

มีการจดบันทึก
ความรู้อย่าง 
เป็นระบบ 

สรุปความรู้ได้
อย่างมีเหตุผล 

รวม  
คะแน

น 

สรุป 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๙ ผ มผ 
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 

      ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน  

              (...................................................) 
                                                  ............../.................../................ 
 

 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน 

ดีเยี่ยม ได้คะแนน ๗-๙ คะแนน 
ด ี ได้คะแนน ๕-๖ คะแนน 
ผ่าน ได้คะแนน ๓-๔ คะแนน 
ไม่ผา่น ได้คะแนน ๑-๒ คะแนน 

  
 
 
 



- ๑๑๓ -  
 

 

                     แบบให้คะแนนการตรวจผลงาน    เรื่อง ความตืน่รู้ต่อการต่อต้านทุจริต 
 

ค าชี้แจง : ครูให้คะแนนการตรวจผลงานนักเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล 
รายการประเมิน รวม

๑๖  
คะแนน 

รูปแบบผลงาน ภาษา เนื้อหา เวลา   

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

      ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน  

               (..................................................) 
                                                  ............../.................../................  
 
เกณฑ์การตัดสิน คะแนน ๑๔-๑๖  คะแนน หมายถึง ดีเยี่ยม 
  คะแนน ๑๑-๑๓  คะแนน หมายถึง  ดี 
  คะแนน ๕-๙  คะแนน หมายถึง ผ่าน 
  คะแนน ๑-๔   คะแนน หมายถึง ไม่ผ่าน   
 

 
 
 
 
 



- ๑๑๔ -  
 

 

รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนแบบให้คะแนนการตรวจผลงาน  เรื่อง ความตื่นรู้ต่อการต่อต้านทุจริต 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. รูปแบบผลงาน - รู ปแบบผลงาน
ถู ก ต้ อ ง ต า ม ที่
ก าหนด 
- รูปแบบแปลกใหม่
น่าสนใจ 
- มีขนาดเหมาะสม 
- มี สี สั นสว ย ง าม
สัมพันธ์กับเนื้อหา 

- รู ปแบบผลงาน
แปลกใหม่  
- มีขนาดเหมาะสม 
- มี สี สั นสว ย ง าม
สัมพันธ์กับเนื้อหา 

- มีขนาดเหมาะสม 
- มี สี สั นสว ย ง าม
สัมพันธ์กับเนื้อหา 

- มี สี สั นสว ย ง าม
สัมพันธ์กับเนื้อหา 

๒. ภาษา - มี ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า
อย่างถูกต้อง 
- สะกดค าถูกต้อง  
- มีการ เว้นวรรค
โดยไม่ฉีกค า  
- มี ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า
อย่างสร้างสรรค์  

- สะกดค าถูกต้อง  
- มีการ เว้นวรรค
โดยไม่ฉีกค า  
- มี ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า
อย่างสร้างสรรค์ 

- มีการ เว้นวรรค
โดยไม่ฉีกค า  
- มี ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า
อย่างสร้างสรรค์ 

- มี ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า
อย่างสร้างสรรค์ 

๓. เนื้อหา - เนื้อหาถูกต้อง 
- เนื้ อหาตรงตาม
หัวข้อเรื่อง 
- เ นื้ อ ห า เ ป็ น ไ ป
ตามท่ีก าหนด  
- รายละเอียด
ครอบคลุม 
- เนื้อหาสอดคล้อง 

- เนื้ อหาตรงตาม
หัวข้อเรื่อง 
- เ นื้ อ ห า เ ป็ น ไ ป
ตามท่ีก าหนด  
- รายละเอียด
ครอบคลุม 
- เนื้อหาสอดคล้อง 

- เ นื้ อ ห า เ ป็ น ไ ป
ตามท่ีก าหนด  
- ร า ย ล ะ เ อี ย ด
ครอบคลุม 
- เนื้อหาสอดคล้อง 

- ร า ย ล ะ เ อี ย ด
ครอบคลุม 
- เนื้อหาสอดคล้อง 

๔. เวลา - ส่งชิ้นงานภายใน
เวลาที่ก าหนด  

- ส่งชิ้นงานช้ากว่า
ก าหนด ๑ วัน 

  

 
 

 

 

 

 

 



- ๑๑๕ -  
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่  ๓      ชื่อหน่วย   STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   ๔                        เรื่อง   ต่อต้านทุจริต        เวลา   ๒   ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้ 

๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต   
๑.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต   

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
๒.๑  นักเรียนสามารถยกตัวอย่างโทษของการทุจริตได้ 
๒.๒  นักเรียนสามารถระบุพฤติกรรมที่เป็นการต่อต้านการทุจริตได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 

1) ความหมายของการทุจริต 
2) ยกตัวอย่างพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงการต่อต้านการทุจริต 

๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
๑) ความสามารถในการสื่อสาร (อ่าน ฟัง พูด เขียน) 
๒) ความสามารถในการคิด (วิเคราะห์  สรุป)  

๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
 ซื่อสัตย์ สุจริต 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  

  ชั่วโมงที่ ๑  
๑) ครูชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ทราบและแบ่งกลุ่มนักเรียน ออกเป็นกลุ่มละ 

๕-๘ คน อย่างละเท่ากัน 
๒) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มชมวิดีโอ เรื่อง รู้ทันการโกง ตอน ผลประโยชน์ทับซ้อน ภัยเงียบท าลาย

ชาติ 
๓) ครูยกตัวอย่างโทษของการทุจริตให้นักเรียนได้ฟังและให้นักเรียนท าใบงาน เรื่อง โทษของการ

ทุจริต  
๔) ครูให้นักเรียนช่วยกันระดมสมองวางแผนบทบาทสมมุติในหัวข้อ “พฤติกรรมที่ต่อต้านการ

ทุจริต” 
ชั่วโมงที่ ๒ 

1) นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอบทบาทสมมุติ  และร่วมกันสนทนาซักถามถึงผลดีที่จะเกิดข้ึนกับ
ประเทศชาติ 

2) ครู และนักเรียนร่วมกันสรุปโทษของการทุจริต และแนวทางการปฏิบัติตนต่อต้านการทุจริต 
๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑) VDO เรื่อง รู้ทันการโกง ตอน ผลประโยชน์ทับซ้อน ภัยเงียบท าลายชาติ 
๒) ใบงาน เรื่อง โทษของการทุจริต 



- ๑๑๖ -  
 

 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วิธีการประเมิน 

- ครูตรวจผลงานการท าใบงาน เรื่อง โทษของการทุจริต 
- ครูสังเกตให้คะแนนพฤติกรรมการแสดงบทบาทสมมติของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 
- ครูสังเกตพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน 

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 - แบบให้คะแนนการตรวจผลงาน เรื่อง โทษของการทุจริต 
 - แบบสังเกตให้คะแนนพฤติกรรมการแสดงบทบาทสมมติของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 
 - แบบสังเกตพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน 
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน  
 - นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี ขึ้นไป 

๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 ............................................................................................................................. ...................................
 ............................................................................................................................. ...................................
 ............................................................................................... ................................................................. 
  ............................................................................................................................. ................................... 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
          

        (.................................................) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๑๗ -  
 

 

7. ภาคผนวก 

 
ใบงาน 

เร่ือง โทษของการทุจริต 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายกลุ่มเพ่ือน าเสนอความรู้ที่ได้รับจากการชมวิดีโอ เรื่อง รู้ทันการโกง ตอน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน ภัยเงียบท าลายชาติ และร่วมกันท าใบความรู้ ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

๑. ให้นักเรียนยกตัวอย่างการกระท าที่เป็นการทุจริตคอรัปชั่น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๒. ให้นักเรียนบอกผลเสียท่ีเกิดจากการทุจริตคอรัปชั่น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๓. ให้นักเรียนบอกวิธีการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 



- ๑๑๘ -  
 

 

เฉลยใบงาน 
เร่ือง โทษของการทุจริต 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายกลุ่มเพ่ือน าเสนอความรู้ที่ได้รับจากการชมวิดีโอ เรื่อง รู้ทันการโกง ตอน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน ภัยเงียบท าลายชาติ และร่วมกันท าใบความรู้ ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

๑. ให้นักเรียนยกตัวอย่างการกระท าที่เป็นการทุจริตคอรัปชั่น 
- การเสนอโครงการหรือเลือกโครงการที่ไม่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมาก  แต่มีโอกาสที่จะได้

เงินใต้โต๊ะมากกว่า 
- การซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต่ ากว่ามาตรฐาน  หรือราคาสูงกว่าความเป็นจริง 
- การจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่เพ่ือให้มีการยกเว้นกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย 
- การยักยอทรัพย์สินของรัฐไปเป็นของตน 
- การซื้อขายต าแหน่งหรือการกระท าที่มีผลกระทบต่อระบบคุณธรรมของราชการ 
- การให้และรับสินบน  การขู่เข็ญบังคับและการให้สิ่งล่อใจ 

๒. ให้นักเรียนบอกผลเสียท่ีเกิดจากการทุจริตคอรัปชั่น 
- คอรัปชั่นบ่อนท าลาย  และเซาะกร่อนพื้นฐานศีลธรรมของทุกสังคม 
- คอรัปชั่นรุกล้ าสิทธิทางสังคมและเศรษฐกิจของคนยากจนและอ่อนแอ 
- คอรัปชั่นท าให้ประชาธิปไตยอ่อนแอ 
- คอรัปชั่นบ่อนท าลายกฎกติกา  กฎหมาย  ซึ่งเป็นพื้นฐานของทุกสังคม 
- คอรัปชั่นหน่วยเหนี่ยวการพัฒนา 
- คอรัปชั่นท าให้สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนยากไร้และผู้ด้อยโอกาสไม่ได้รับประโยชน์จากระบบ

เศรษฐกิจเสรี 
๓. ให้นักเรียนบอกวิธีการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 

- ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะอาสาเข้ามาท างานเพ่ือประโยชน์ของบ้านเมืองจริง ๆ  
- ต้องติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวเองตลอดเวลา  นั่นคือ  ต้องมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอ านาจ 

หน้าที่ของ  ป.ป.ช.ภาคประชาชน  และต้องแสวงหาความรู้ให้เท่าทันเทคนิคกลโกง  การทุจริตคอรัปชั่นด้วยวิธี
ต่างๆ  

- เฝ้าระวังพ้ืนที่ที่เห็นว่าเสี่ยงต่อการแสวงหาผลประโยชน์ 
- ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องในชุมชน  หมู่บ้าน  ต าบล   

และในทุกภาคส่วนของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานศึกษาทุกระดับ 

 
 

 
 
 
 



- ๑๑๙ -  
 

 

ใบกิจกรรม (แสดงบทบาทสมมตุิ) 
เรื่อง  “พฤติกรรมทีต่่อต้านการทุจริต” 

 
ค าช้ีแจง    

๑.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม แสดงบทบาทสมมุติ  ในหวัข้อ 
“พฤติกรรมที่ต่อต้านการทุจริต”  โดยใช้เวลากลุ่มละ  ๕  นาที  

๒. หากนักเรียนต้องใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงให้นักเรียนเตรียมมาเอง  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๒๐ -  
 

 

                                                                     แบบสังเกตพฤติกรรม     ซื่อสัตย์สุจริต 
 

ค าชี้แจง : ให้ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 

ให้ข้อมูลท่ี
ถูกต้อง และ

เป็นจริง 

ปฏิบัติในสิ่งท่ี
ถูกต้อง ละอาย 
และเกรงกลัวที่
จะท าความผิด 
ท าตามสัญญาที่

ตนให้ไว้กับ
เพื่อน พ่อแม่
หรือผู้ปกครอง 

และครู 

ปฏิบัติต่อผู้อ่ืน
ด้วยความ
ซื่อตรง 

รวม  
คะแน

น 

สรุป 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๙ ผ มผ 
  

            

  
            

  
            

  
            

  
            

  
            

  
            

  
            

  
            

  
            

 
      ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                    (...................................................) 
                                                  ............../.................../................ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน 

ดีเยี่ยม ได้คะแนน ๗-๙ คะแนน 
ด ี ได้คะแนน ๕-๖ คะแนน 
ผ่าน ได้คะแนน ๓-๔ คะแนน 
  
ไม่ผา่น ได้คะแนน ๑-๒ คะแนน 
 



- ๑๒๑ -  
 

 

      แบบสังเกตให้คะแนน 
พฤติกรรมการแสดงบทบาทสมมติของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 

ค าชี้แจง : ครูให้คะแนนการตรวจผลงานนักเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล 

รายการประเมิน 
รวม
๑๖  

คะแนน 

รูปแบบการ
น าเสนอ 

ภาษา เนื้อหา เวลา   

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 
      ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
               (..................................................) 
                                                  ............../.................../................  
เกณฑ์การตัดสิน คะแนน ๑๔-๑๖  คะแนน หมายถึง ดีเยี่ยม 
  คะแนน ๑๑-๑๓  คะแนน หมายถึง  ดี 
  คะแนน ๕-๙  คะแนน หมายถึง ผ่าน 
  คะแนน ๑-๔   คะแนน หมายถึง ไม่ผ่าน 
 
 
 
 
 
 



- ๑๒๒ -  
 

 

รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมการแสดงบทบาทสมมติของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 
 
ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. รูปแบบการ
น าเสนอ 

- รูปแบบการ
น าเสนอถูกต้อง
ตามท่ีก าหนด 
- รูปการน าเสนอ
แปลกใหม่น่าสนใจ 
- มีความคิด
สร้างสรรค ์
- แสดงถึงการ
ต่อต้านการทุจริต 

- รูปแบบการ
น าเสนอถูกต้อง
ตามท่ีก าหนด 
- รูปการน าเสนอ
แปลกใหม่น่าสนใจ 
- มีความคิด
สร้างสรรค์ 
 

- มีความคิด
สร้างสรรค์ 
- แสดงถึงการ
ต่อต้านการทุจริต 

- แสดงถึงการ
ต่อต้านการทุจริต 

๒. ภาษา - มีการใช้ภาษา
อย่างถูกต้อง 
- สะกดค าถูกต้อง  
- มีการเว้นวรรค
โดยไม่ฉีกค า  
- มีการใช้ภาษา
อย่างสร้างสรรค์  

- สะกดค าถูกต้อง  
- มีการเว้นวรรค
โดยไม่ฉีกค า  
- มีการใช้ภาษา
อย่างสร้างสรรค์ 

- มีการเว้นวรรค
โดยไม่ฉีกค า  
- มีการใช้ภาษา
อย่างสร้างสรรค์ 

- มีการใช้ภาษา
อย่างสร้างสรรค์ 

๓. เนื้อหา - เนื้อหาถูกต้อง 
- เนื้อหาตรงตาม
หัวข้อเรื่อง 
- เนื้อหาเป็นไป
ตามท่ีก าหนด  
- รายละเอียด
ครอบคลุม 
- เนื้อหาสอดคล้อง 

- เนื้อหาตรงตาม
หัวข้อเรื่อง 
- เนื้อหาเป็นไป
ตามท่ีก าหนด  
- รายละเอียด
ครอบคลุม 
- เนื้อหาสอดคล้อง 

- เนื้อหาเป็นไป
ตามท่ีก าหนด  
- รายละเอียด
ครอบคลุม 
- เนื้อหาสอดคล้อง 

- รายละเอียด
ครอบคลุม 
- เนื้อหาสอดคล้อง 

๔. เวลา - แสดงบทบาท
สมมุติภายในเวลาที่
ก าหนด  

- แสดงบทบาท
สมมุติเกินเวลาที่
ก าหนด 

  

 
 
 
 
 
 
 



- ๑๒๓ -  
 

 

      แบบให้คะแนนการตรวจผลงาน    เรื่อง โทษของการทุจริต 
 

ค าชี้แจง : ครูให้คะแนนการตรวจผลงานนักเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล 
รายการประเมิน รวม

๑๖  
คะแนน 

รูปแบบผลงาน ภาษา เนื้อหา เวลา   

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 
      ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
               (..................................................) 
                                                  ............../.................../................  
เกณฑ์การตัดสิน คะแนน ๑๔-๑๖  คะแนน หมายถึง ดีเยี่ยม 
  คะแนน ๑๑-๑๓  คะแนน หมายถึง  ดี 
  คะแนน ๕-๙  คะแนน หมายถึง ผ่าน 
  คะแนน ๑-๔   คะแนน หมายถึง ไม่ผ่าน 

 
 
 
 
 
 



- ๑๒๔ -  
 

 

รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนแบบให้คะแนนการตรวจผลงาน  เรื่อง โทษของการทุจริต 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. รูปแบบผลงาน - รูปแบบผลงาน
ถูกต้องตามที่
ก าหนด 
- รูปแบบแปลกใหม่
น่าสนใจ 
- มีขนาดเหมาะสม 
- มีสีสันสวยงาม
สัมพันธ์กับเนื้อหา 

- รูปแบบผลงาน
แปลกใหม่  
- มีขนาดเหมาะสม 
- มีสีสันสวยงาม
สัมพันธ์กับเนื้อหา 

- มีขนาดเหมาะสม 
- มีสีสันสวยงาม
สัมพันธ์กับเนื้อหา 

- มีสีสันสวยงาม
สัมพันธ์กับเนื้อหา 

๒. ภาษา - มีการใช้ภาษา
อย่างถูกต้อง 
- สะกดค าถูกต้อง  
- มีการเว้นวรรค
โดยไม่ฉีกค า  
- มีการใช้ภาษา
อย่างสร้างสรรค์  

- สะกดค าถูกต้อง  
- มีการเว้นวรรค
โดยไม่ฉีกค า  
- มีการใช้ภาษา
อย่างสร้างสรรค์ 

- มีการเว้นวรรค
โดยไม่ฉีกค า  
- มีการใช้ภาษา
อย่างสร้างสรรค์ 

- มีการใช้ภาษา
อย่างสร้างสรรค์ 

๓. เนื้อหา - เนื้อหาถูกต้อง 
- เนื้อหาตรงตาม
หัวข้อเรื่อง 
- เนื้อหาเป็นไป
ตามท่ีก าหนด  
- รายละเอียด
ครอบคลุม 
- เนื้อหาสอดคล้อง 

- เนื้อหาตรงตาม
หัวข้อเรื่อง 
- เนื้อหาเป็นไป
ตามท่ีก าหนด  
- รายละเอียด
ครอบคลุม 
- เนื้อหาสอดคล้อง 

- เนื้อหาเป็นไป
ตามท่ีก าหนด  
- รายละเอียด
ครอบคลุม 
- เนื้อหาสอดคล้อง 

- รายละเอียด
ครอบคลุม 
- เนื้อหาสอดคล้อง 

๔. เวลา - ส่งชิ้นงานภายใน
เวลาที่ก าหนด  

- ส่งชิ้นงานช้ากว่า
ก าหนด ๑ วัน 

  

 
 

 

 

 

 



- ๑๒๕ -  
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่  ๓     ชื่อหน่วย   STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   ๕                      เรื่อง   มุ่งไปข้างหน้า        เวลา   ๑   ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้   
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต   
๑.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต   

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
๒.๑  นักเรียนสามารถอธิบายแนวคิดของการมุ่งไปข้างหน้าด้วยการไม่ทุจริตคอรัปชั่นได้ 
๒.๒  นักเรียนสามารถระบุพฤติกรรมของการมุ่งไปข้างหน้าให้ประเทศไทยปราศจากการทุจริตได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 

ความหมายของการมุ่งไปข้างหน้า 
๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

๑) ความสามารถในการสื่อสาร (อ่าน ฟัง พูด เขียน) 
๒) ความสามารถในการคิด (วิเคราะห์  จัดกลุ่ม  สรุป)  

๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
 มุ่งม่ันในการท างาน 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 

1) ครูชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้และอภิปรายให้เห็นถึงภัยของการทุจริตคอรัปชั่น การเปลี่ยนวิถี
คิดใหม่ในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องใช้หลักคุณธรรมมาใช้ในการด ารงชีวิตให้นักเรียนได้ฟังและเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้ซักถาม 

2) ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันและศึกษาวิดีโอ เรื่อง “The Bridge”และร่วมกันอภิปราย
สนทนาว่าท าไม พ่อของเด็กถึงเลือกสละชีวิตลูกชายของตนเอง โดยแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่
ได้รับ 

3) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท าใบงาน เรื่อง ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
4) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนักเรียนออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียนในประเด็นที่ศึกษาและท า

ใบความรู้ 
5) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปบทเรียน แนวทางของการพัฒนาความรู้ เพื่อจะได้เป็นแนวทางมุ่งไป

ข้างหน้าขจัดปัญหาการทุจริตต่าง ๆ  
๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑) สื่อวิดีทัศน์ เรื่อง “The Bridge” 
๒) ใบงาน เรื่อง ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วิธีการประเมิน 

- ครูตรวจผลงานการท าใบงาน เรื่อง ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
- ครูสังเกตพฤติกรรมมุ่งม่ันในการท างานของนักเรียน 



- ๑๒๖ -  
 

 

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 - แบบให้คะแนนการตรวจผลงาน เรื่อง ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
 - แบบสังเกตพฤติกรรมมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียน 

๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน  
 - นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี ขึ้นไป 

๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ..........................................
......................................................................................... ..............................................................................
.................................................................................................................................................................. ..... 
............................................................................................................................................................. .......... 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
                                                                                       (.................................................) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๒๗ -  
 

 

ใบงาน 
เร่ือง “The Bridge” 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละเท่าๆกันและศึกษาวิดีโอ เรื่อง “The Bridge” และร่วมกันอภิปราย สนทนา
ว่าท าไม “พ่อของเด็กถึงเลือกสละชีวิตลูกชายของตนเอง” โดยแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้รับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๒๘ -  
 

 

แบบประเมินการให้คะแนนใบงาน 

กลุ่มที ่

รายการประเมิน 
มีความถูกต้อง การใช้ภาษา การล าดับเนื้อหา ความเรยีบร้อย การคิดวิเคราะห ์ รวม 

20 

คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     

                      

 
( ลงชื่อ ).........................................................ผู้ประเมิน 

            (.....................................................) 
            .............../................./.................... 

 
เกณฑ์การให้คะแนน     เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
4 คะแนน เท่ากับ ดีมาก     16-20 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 
3 คะแนน เท่ากับ ดี     11-15 คะแนน เท่ากับ ดี 
2 คะแนน เท่ากับ พอใช้     6-10 คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
1 คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง     1-5 คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 



- ๑๒๙ -  
 

 

ใบงาน   
เร่ือง  ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 

 
ค าชี้แจง :  ให้นักเรียนเขียนแนวทางในการปฏิบัติตนโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
  
การปฏิบัติตนโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนตน 
 ๑. .......................................................................................................................... ... 

๒. .............................................................................................................................  

 ๓. .......................................................................................................................... ... 

 ๔. .......................................................................................................................... ... 

 ๕. .......................................................................................................................... ... 

 
การปฏิบัติตนโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 
 ๑. .......................................................................................................................... ... 

๒. ............................................................................... .............................................. 

 ๓. .......................................................................................................................... ... 

 ๔. ........................................................................... .................................................. 

 ๕. .......................................................................................................................... ... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



- ๑๓๐ -  
 

 

                                                                     แบบสังเกตพฤติกรรม     มุ่งม่ันในการท างาน 
 

 
ค าชี้แจง : ให้ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 

ตั้งใจท างาน รับผิดชอบใน
การท างาน 

ท างานด้วย
ความเพียร

พยายามและ
อดทนจนงาน

ส าเร็จ 

รวม  
คะแน

น 

สรุป 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๙ ผ มผ 
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

      ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน  

              (...................................................) 
                                                  ............../.................../................ 
 

 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน 

ดีเยี่ยม ได้คะแนน ๗-๙ คะแนน 
ด ี ได้คะแนน ๕-๖ คะแนน 
ผ่าน ได้คะแนน ๓-๔ คะแนน 
ไม่ผา่น ได้คะแนน ๑-๒ คะแนน 
 
 
 
 



- ๑๓๑ -  
 

 

                     แบบให้คะแนนการตรวจผลงาน      เรือ่ง ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
 

ค าชี้แจง : ครูให้คะแนนการตรวจผลงานนักเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล 
รายการประเมิน รวม

๑๖  
คะแนน 

รูปแบบผลงาน ภาษา เนื้อหา เวลา   

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

      ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

               (..................................................) 
                                                  ............../.................../................  
 
เกณฑ์การตัดสิน คะแนน ๑๔-๑๖  คะแนน หมายถึง ดีเยี่ยม 
  คะแนน ๑๑-๑๓  คะแนน หมายถึง  ดี 
  คะแนน ๕-๙  คะแนน หมายถึง ผ่าน 
  คะแนน ๑-๔   คะแนน หมายถึง ไม่ผ่าน   
 
 
 

 
 
 



- ๑๓๒ -  
 

 

รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนแบบให้คะแนนการตรวจผลงาน   
เรื่อง ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 

 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. รูปแบบผลงาน - รูปแบบผลงาน
ถูกต้องตามที่
ก าหนด 
- รูปแบบแปลกใหม่
น่าสนใจ 
- มีขนาดเหมาะสม 
- มีสีสันสวยงาม
สัมพันธ์กับเนื้อหา 

- รูปแบบผลงาน
แปลกใหม่  
- มีขนาดเหมาะสม 
- มีสีสันสวยงาม
สัมพันธ์กับเนื้อหา 

- มีขนาดเหมาะสม 
- มีสีสันสวยงาม
สัมพันธ์กับเนื้อหา 

- มีสีสันสวยงาม
สัมพันธ์กับเนื้อหา 

๒. ภาษา - มีการใช้ภาษา
อย่างถูกต้อง 
- สะกดค าถูกต้อง  
- มีการเว้นวรรค
โดยไม่ฉีกค า  
- มีการใช้ภาษา
อย่างสร้างสรรค์  

- สะกดค าถูกต้อง  
- มีการเว้นวรรค
โดยไม่ฉีกค า  
- มีการใช้ภาษา
อย่างสร้างสรรค์ 

- มีการเว้นวรรค
โดยไม่ฉีกค า  
- มีการใช้ภาษา
อย่างสร้างสรรค์ 

- มีการใช้ภาษา
อย่างสร้างสรรค์ 

๓. เนื้อหา - เนื้อหาถูกต้อง 
- เนื้อหาตรงตาม
หัวข้อเรื่อง 
- เนื้อหาเป็นไป
ตามท่ีก าหนด  
- รายละเอียด
ครอบคลุม 
- เนื้อหาสอดคล้อง 

- เนื้อหาตรงตาม
หัวข้อเรื่อง 
- เนื้อหาเป็นไป
ตามท่ีก าหนด  
- รายละเอียด
ครอบคลุม 
- เนื้อหาสอดคล้อง 

- เนื้อหาเป็นไป
ตามท่ีก าหนด  
- รายละเอียด
ครอบคลุม 
- เนื้อหาสอดคล้อง 

- รายละเอียด
ครอบคลุม 
- เนื้อหาสอดคล้อง 

๔. เวลา - ส่งชิ้นงานภายใน
เวลาที่ก าหนด  

- ส่งชิ้นงานช้ากว่า
ก าหนด ๑ วัน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๓๓ -  
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่  ๓    ชื่อหน่วย   STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   ๖                     เรื่อง   ความเอ้ืออาทร        เวลา   ๑   ชัว่โมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้   
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๑.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต   

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๒.๑  นักเรียนสามารถบอกความส าคัญของความเอ้ืออาทรต่อการต่อต้านการทุจริตได้ 
๒.๒  นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของความเอ้ืออาทรต่อการต่อต้านการทุจริตได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 

ความส าคัญของความเอ้ืออาทรและประโยชน์ของความเอ้ืออาทรต่อการต่อต้านการทุจริต 
๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

๑) ความสามารถในการสื่อสาร (อ่าน ฟัง พูด เขียน) 
๒) ความสามารถในการคิด (วิเคราะห์  สรุป)  

๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
 มีจิตสาธารณะ 

4. กิจกรรมการเรียนรู้  
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 

1) ครูแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้แก่นักเรียนและครูอธิบาย เรื่อง ความเอ้ืออาทร ว่ามีความส าคัญต่อ
การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างไร เช่น การมีความเมตตาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การเป็นแบบอย่างท่ี
ดีในความซื่อสัตย์สุจริต ให้ข้อมูลที่ดีและถูกต้องต่อกัน ว่าอะไรที่ถูกกฎหมาย อะไรที่ไม่ถูกกฎหมาย 

2) ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๔ – ๘ คน โดยครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มดูวิดีโอ จาก YouTube เรื่อง 
"Unsung Hero" [ภาพยนตร์โฆษณา ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ] [Official TVC ๒๑๑๔: Thai Life Insurance] เป็นเรื่องราว 
“ของชายหนุ่มที่เป็นพนักงานอ๊อฟฟิต ผู้เอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืนด้วยความเมตตา” 

3) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันอภิปรายในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 - ท าไมผู้ชายในภาพยนตร์ถึงช่วยเหลือทุกคน 
 - ถ้านักเรียนเป็นผู้ได้รับการช่วยเหลือจะรู้สึกอย่างไร 
 - ถ้ามีความเอ้ืออาทรในประเทศไทยจะเป็นอย่างไร 
 - ถ้านักเรียนเป็นชายในภาพยนตร์จะต้องมีจิตใจอย่างไร 

4)  ครูให้นักเรียนทุกคนท าใบงาน เรื่อง ความส าคัญและประโยชน์ของความเอ้ืออาทร 
5)  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย สรุปความรู้เรื่อง ความส าคัญของความเอ้ืออาทรและประโยชน์ที่มี

ต่อการต่อต้านการทุจริต 
 
 
 
 



- ๑๓๔ -  
 

 

๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑) วีดีโอ  เรื่อง  "Unsung Hero" 
 ๒) ใบงาน เรื่อง ความส าคัญและประโยชน์ของความเอ้ืออาทร 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วิธีการประเมิน 

- ครูตรวจผลงานการท าใบงาน เรื่อง ความส าคัญและประโยชน์ของความเอ้ืออาทร 
- ครูสังเกตพฤติกรรมมีจิตสาธารณะของนักเรียน 

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 - แบบให้คะแนนการตรวจผลงาน เรื่อง ความส าคัญและประโยชน์ของความเอ้ืออาทร 
 - แบบสังเกตพฤติกรรมมีจิตสาธารณะ 

๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน  
 - นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี ขึ้นไป 

๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
........................................................................................... ...................................................................................
.............................................................................................................................. ................................................
..................................................................................................................................... .........................................
.............................................................................................................................................. ................................ 

 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
 (.................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



- ๑๓๕ -  
 

 

7. ภาคผนวก 
ใบงาน  

เรื่อง ความส าคัญและประโยชน์ของความเอื้ออาทร 
 

ค าชี้แจง จากการที่นักเรียนได้ศึกษาวิดีโอ เรื่อง "Unsung Hero" ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่มและ
ตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
 ๑. ให้นักเรียนอธิบายความส าคัญของความเอ้ืออาทรที่มีต่อประเทศไทย 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................... ........................... 
....................................................................................................... ....................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 ๒. ให้นักเรียนบอกประโยชน์ของความเอ้ืออาทรต่อการต่อต้านการทุจริต 
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................................................................................................... ........................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 ๓. ให้นักเรียนสรุปข้อคิดที่ได้รับจากการชมภาพยนตร์ เรื่อง "Unsung Hero" 
.......................................................................................... ....................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 ๔. จงบอกพฤติกรรมของตนเองที่บ่งบอกถึงความเอ้ืออาทรต่อสังคม  
...................................................................................................... ........................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
..................................................................................................................................... ......................................... 
......................................................................................... .....................................................................................  
 
 
 
 
 
 



- ๑๓๖ -  
 

 

                                                                     แบบสังเกตพฤติกรรม  มีจิตสาธารณะ 
 

 
ค าชี้แจง : ให้ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 

ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความ
เต็มใจโดยไม่หวัง

ผลตอบแทน 
 

เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน 

ชุมชน และสังคม 

รวม  
คะแนน 

สรุป 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๙ ผ มผ 
           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

      ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน  

              (...................................................) 
                                                  ............../.................../................ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน 

ดีเยี่ยม ได้คะแนน ๗-๙ คะแนน 
ด ี ได้คะแนน ๕-๖ คะแนน 
ผ่าน ได้คะแนน ๓-๔ คะแนน 
ไม่ผา่น ได้คะแนน ๑-๒ คะแนน 
 
 
 
 
 
 



- ๑๓๗ -  
 

 

                 แบบให้คะแนนการตรวจผลงาน    เรื่อง ความส าคัญและประโยชน์ของความเอ้ืออาทร 
 

ค าชี้แจง : ครูให้คะแนนการตรวจผลงานนักเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล 
รายการประเมิน รวม

๑๖  
คะแนน 

รูปแบบผลงาน ภาษา เนื้อหา เวลา   

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

      ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน  

               (..................................................) 
                                                  ............../.................../................  
 
เกณฑ์การตัดสิน คะแนน ๑๔-๑๖  คะแนน หมายถึง ดีเยี่ยม 
  คะแนน ๑๑-๑๓  คะแนน หมายถึง  ดี 
  คะแนน ๕-๙  คะแนน หมายถึง ผ่าน 
  คะแนน ๑-๔   คะแนน หมายถึง ไม่ผ่าน   
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รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนแบบให้คะแนนการตรวจผลงาน   
เรื่อง ความส าคัญและประโยชน์ของความเอื้ออาทร 

 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. รูปแบบผลงาน - รูปแบบผลงาน
ถูกต้องตามที่
ก าหนด 
- รูปแบบแปลกใหม่
น่าสนใจ 
- มีขนาดเหมาะสม 
- มีสีสันสวยงาม
สัมพันธ์กับเนื้อหา 

- รูปแบบผลงาน
แปลกใหม่  
- มีขนาดเหมาะสม 
- มีสีสันสวยงาม
สัมพันธ์กับเนื้อหา 

- มีขนาดเหมาะสม 
- มีสีสันสวยงาม
สัมพันธ์กับเนื้อหา 

- มีสีสันสวยงาม
สัมพันธ์กับเนื้อหา 

๒. ภาษา - มีการใช้ภาษา
อย่างถูกต้อง 
- สะกดค าถูกต้อง  
- มีการเว้นวรรค
โดยไม่ฉีกค า  
- มีการใช้ภาษา
อย่างสร้างสรรค์  

- สะกดค าถูกต้อง  
- มีการเว้นวรรค
โดยไม่ฉีกค า  
- มีการใช้ภาษา
อย่างสร้างสรรค์ 

- มีการเว้นวรรค
โดยไม่ฉีกค า  
- มีการใช้ภาษา
อย่างสร้างสรรค์ 

- มีการใช้ภาษา
อย่างสร้างสรรค์ 

๓. เนื้อหา - เนื้อหาถูกต้อง 
- เนื้อหาตรงตาม
หัวข้อเรื่อง 
- เนื้อหาเป็นไป
ตามท่ีก าหนด  
- รายละเอียด
ครอบคลุม 
- เนื้อหาสอดคล้อง 

- เนื้อหาตรงตาม
หัวข้อเรื่อง 
- เนื้อหาเป็นไป
ตามท่ีก าหนด  
- รายละเอียด
ครอบคลุม 
- เนื้อหาสอดคล้อง 

- เนื้อหาเป็นไป
ตามท่ีก าหนด  
- รายละเอียด
ครอบคลุม 
- เนื้อหาสอดคล้อง 

- รายละเอียด
ครอบคลุม 
- เนื้อหาสอดคล้อง 

๔. เวลา - ส่งชิ้นงานภายใน
เวลาที่ก าหนด  

- ส่งชิ้นงานช้ากว่า
ก าหนด ๑ วัน 
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หน่วยที่  ๔    
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่  ๔   ชื่อหน่วย พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   ๑  เรื่อง การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น  เวลา  ๒ ชัว่โมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
๑.๒ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
๒.๑ นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของค าว่า รู้จักหน้าที่ของตนเอง และเคารพสิทธิของผู้อ่ืนได้ 
๒.๒ นักเรียนยกตัวอย่างรู้จักหน้าที่ของตนเองได้ 
๒.๓ นักเรียนยกตัวอย่างเคารพสิทธิของผู้อ่ืนได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 

๑) ความหมายค าว่ารู้จักหน้าที่ของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น 
๒) ยกตัวอย่างการรู้จักหน้าที่ของตนเอง 
๓) ยกตัวอย่างเคารพสิทธิของผู้อื่น 

๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
๑) ความสามารถในการสื่อสาร  
     -  ฟัง พูด อ่าน เขียน 
๒) ความสามารถในการคิด 
     -  วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป 

๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
๑) ใฝ่เรียนรู้ 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  

๑) ชั่วโมงท่ี ๑ 
๑) ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
๒) ครอูธิบายความหมายค าว่า รู้จักหน้าที่ของตนเอง และเคารพสิทธิของผู้อื่น  
๓) ครูให้ผู้เรียนชมคลิปวีดิโอ เรื่อง รู้จักหน้าที่ ซึ่งเป็นเนื้อหาเก่ียวกับการไม่ตั้งใจท างาน โดยเล่น 

อินเทอร์เน็ต และเล่นโทรศัพท์ในเวลาท างาน  
๔) ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย จากการรับชมคลิปวีดิโอ ตามประเด็นต่อไปนี้ ที่ครูมอบให้  

ได้แก่ ครูตั้ง 
ค าถามเพ่ือให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบ  

- นักเรียนมีหน้าที่อะไรบ้างขณะอยู่ที่บ้าน และโรงเรียน  
- หากเรารู้จักหน้าที่ของตนเอง จะเกิดผลดีอย่างไร 

๕) ครูสรุปผลการอภิปรายให้นักเรียนเข้าใจ ครูสรุปว่าสิทธิของตนเองและผู้อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ 
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แห่งราชอาณาจักรไทย การปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเองภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญ โดยไม่
กระทบสิทธิบุคคลอ่ืนย่อมได้ชื่อว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีส่วนน าพาชาติบ้านเมืองให้พัฒนา ในที่นี่จะกล่าวถึงการ
ปฏิบัติตนในการรักษาและเคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผู้ อ่ืน ต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก าหนดไว้ 

๒) ชั่วโมงท่ี ๒ 
๑) ครูให้ผู้เรียนชมสื่อวีดีทัศน์ เรื่อง เคารพสิทธิของผู้อื่น ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการการวาง

กระถางต้นไม้ไว้บนก าแพงที่กั้นระหว่างบ้าน และรดน้ าต้นไม้ 
๒) ครูสนทนากับนักเรียน เกี่ยวกับคลิปวิดีโอที่นักเรียนดู จากนั้นสนทนาซักถามกับนักเรียน  ดังนี้ 

- การเคารพสิทธิของผู้อ่ืนมีข้อดีอย่างไร 
- ถ้านักเรียนเป็นเพื่อนบ้าน นักเรียนจะท าอย่างไร 
- นักเรียนคิดว่าคนที่น ากระถางต้นไม้ไปวางบนรั้วท าถูกหรือไม่ เพราะเหตุใด 

๓) ครูให้นักเรียนแต่ละคนศึกษา ใบความรู้ เรื่องเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น 
๔) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท าใบงาน เรื่อง เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น 
๕) ครใูห้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ออกน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
๖) ครสูรุปองค์ความรู้เรื่อง การเคารพสิทธิของผู้อื่น ให้นักเรียนเข้าใจ ครูสรุปว่า สมาชิกทุกคนใน

สังคมมีสิทธิเท่าเทียมกันในการด าเนินชีวิตในสังคม โดยสิทธิดังกล่าวจะต้องไม่ละเมิดสิทธิของสมาชิกคนอ่ืน
ในสังคม 
       ๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑)  คลิปวิดีโอเรื่อง รู้จักหน้าที ่
๒)  วีคลิปวิดีโอเรื่อง เคารพสิทธิของผู้อ่ืน 
๓)  ใบงาน เรื่อง เคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน 
๔)  ใบความรู้ เรื่อง การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วิธีการประเมิน 

๑) ครูตรวจผลงานการท าใบงาน เรื่อง เคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน  
๒) ครูสังเกตพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน 

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
๑) แบบให้คะแนนการตรวจผลงาน เรื่อง เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น 
๒) แบบสังเกตพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ 

๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
๑) นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป 
๒) นักเรียนผ่านการประเมินพฤติกรรมระดับดีขึ้นไป 

๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. ........................... 
....................................................................................................... ................................................. 
            ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
                                                                      (.................................................) 
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7. ภาคผนวก 
 

ใบความรู้ 
เรื่อง เคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน 

 

  การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่มีรัฐธรรมนูญเป็นแม่บทก าหนดกรอบให้ทุกภาค
ส่วนของสังคมยึดถือและปฏิบัติร่วมกัน โดยกรอบที่ส าคัญในการด ารงตนอย่างเหมาะสมของประชาชน คือ 
การยึดมั่นในสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด หากประชาชนทุกคนรู้ถึงสิทธิ เสรีภาพ และ
หน้าที่ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ และต่างปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ประชาชนในชาติก็ย่อมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขและชาติบ้านเมืองก็จะพัฒนาและเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว 
 

สิทธิของตนเองและผู้อ่ืน 
  ๑.  สิทธิของตนเองและผู้อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การปฏิบัติตนตาม
สิทธิของตนเองภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญ โดยไม่กระทบสิทธิบุคคลอ่ืนย่อมได้ชื่อว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีส่วน
น าพาชาติบ้านเมืองให้พัฒนา ในที่นี่จะกล่าวถึงการปฏิบัติตนในการรักษาและเคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเอง
และผู้อ่ืน ต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก าหนดไว้ ดังนี้ 
   ๑.๑ การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืนที่มีต่อครอบครัว 
          ครอบครัว ประกอบด้วย พ่อ แม่ และลูก ทุกครอบครัวมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญในหลายประเด็นด้วยกัน โดยเฉพาะเรื่องการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม 
หมายความว่าพ่อแม่ และลูกจะต้องไม่ใช้ความรุนแรง หรือปฏิบัติตามกันอย่างไม่เป็นธรรม กรณีระหว่างสามี
และภรรยาจะต้องเคารพและรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน ไม่ตัดสินปัญหาโดยใช้ก าลัง กรณีระหว่างบุตร
กับบิดามารดา บุตรต้องเคารพเชื่อฟังค าสั่งสอนบุตรโดยใช้เหตุผล ไม่ใช้การแก้ไขพฤติกรรมลูกด้วยการเฆี่ยน
ตี เลี้ยงลูกด้วยความรักความเข้าใจและใช้สิทธิเสรีภาพในการแสวงหาความสุขส่วนตัว แต่ต้องอยู่ในขอบเขต
และไมท่ าให้เกิดความเดือดร้อนหรือสร้างปัญหาใด ๆ ให้แก่บิดามารดา 
         สิทธิในครอบครัวและความเป็นอยู่ส่วนตัว เป็นสิทธิที่ชาวไทยทุกคนได้รับตามรัฐธรรมนูญ 
ทุกครอบครัวย่อมมีสิทธิจัดการภายในครอบครัวชองตนเอง ในการน าพาครอบครัวไปในด้านต่าง ๆ ตาม
ความต้องการของตนเองได้ โดยจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย รวมทั้ง
จะต้องไม่เป็นการรบกวนสิทธิครอบครัวของบุคคลอื่น 
   ๑.๒  การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืนที่มีต่อชุมชนและสังคม 
            สมาชิกทุกคนในสังคมมีสิทธิเท่าเทียมกันในการด าเนินชีวิตในสังคม โดยสิทธิดังกล่าว
จะต้องไม่ละเมิดสิทธิของสมาชิกคนอื่นในสังคม ในที่นี่ขอยกตัวอย่างสิทธิของตนเองที่มีต่อชุมชน และสังคมที่
ส าคัญบางประการ ดังนี้ 
            ๑.๒.๑ เสรีภาพในเคหสถาน ชาวไทยทุกคนย่อมมีเสรีภาพในเคหสถานที่จะสามารถอาศัย
และครอบครองเคหสถานของตนโดยปกติสุข ไม่ว่าจะเกิดจากการเช่า หรือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ซึ่งบุคคล
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อ่ืนจะต้องให้ความเคารพในสิทธินี้ แม้แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐหากจะเข้าไปด าเนินการตามกฎหมายใด ๆ เช่น 
การตรวจค้นเคหสถานของประชาชนก็จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะมีหมายค้นที่ออกโดยศาลเท่านั้น 
            ๑.๒.๒  เสรีภาพในการเดินทางและติดต่อสื่อสาร ชาวไทยทุกคนมีเสรีภาพที่จะเดินทางไปใน
ที่ต่าง ๆ บนผืนแผ่นดินไทย ได้ทุกพ้ืนที่ของประเทศไทยและสามารถเลือกถิ่นที่อยู่อาศัย ณ ที่ใดก็ได้
ภายในประเทศไทย รวมทั้งชาวไทยทุกคนสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืนไม่ว่าจะเป็นทางจดหมาย 
โทรศัพท์ หรืออินเทอร์เน็ต 
                 ๑.๒.๓  เสรีภาพในการนับถือศาสนา สมาชิกทุกคนในสังคมมีสิทธิ เสรีภาพ ที่จะนับถือ
ศาสนาแตกต่างกันได้ ซึ่งบุคคลอื่นในสังคมรวมทั้งรัฐจะต้องให้ความเคารพสิทธิเสรีภาพในเรื่องนี้ด้วย 
                 ๑.๒.๔ เสรีภาพในทางวิชาการ เยาวชนไทยทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า ๑๒ ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้คนไทยทุกคนยังมีสิทธิในการที่จะศึกษาค้นคว้าหรือท าวิจัยตามที่
ต้องการ โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย 
                 ๑.๒.๕. เสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบโดยปราศจากอาวุธ หมายถึง ประชาชนทุกคนมีสิทธิ
เสรีภาพในการชุมนุม แต่ต้องเป็นไปโดยสงบปราศจากอาวุธ และจะต้องไม่รบกวนสิทธิของผู้ อ่ืน  การ
ปราศจากอาวุธนั้น หมายรวมถึง ห้ามทุกคนที่มาร่วมชุมนุมพกพาอาวุธเข้ามาในที่ชุมนุมโดยเด็ดขาด บุคคล
นั้นจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญในกรณีท่ีได้กล่าวมาข้างต้น 
                    ๑.๒.๖  สิทธิเสรีภาพในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุกคนย่อมมี
ส่วนร่มในการอนุรักษ์และร่วมสืบสานศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของประเทศชาติเพ่ือให้
ด ารงอยู่ต่อไปกับอนุชนรุ่นหลัง 
                    ๑.๒.๗  เสรีภาพในการประกอบอาชีพ โดยเสรีภาพในการประกอบอาชีพจะต้องไม่เอารัด
เอาเปรียบผู้อื่น เช่น ผู้ประกอบการจะต้องเคารพและซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค และไม่เอาเปรียบผู้บริโภค เป็นต้น 
        นอกจากสิทธิเสรีภาพของตนเองที่พึงมีต่อชุมชนและสังคมตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นยังมีสิทธิ
ในประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับสังคมและชุมชนอีกเป็นจ านวนมาก เช่น สิทธิในการบริโภค สิทธิในการเข้าถึงสื่อ 
เป็นต้น 
  ๑.๓  การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืนที่มีต่อประเทศชาติ 
                 ๑.๓.๑  สิทธิในการมีส่วนร่วม หมายถึง สิทธิการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของ
เจ้าหน้าที่รัฐ เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการด้านการปกครอง อันมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของคนในสังคม
โดยตรง 
                 ๑.๓.๒  สิทธิที่จะฟ้องร้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น 
เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือองค์กรของรัฐที่เป็นนิติบุคคล 
ประชาชนมีสิทธิที่จะฟ้องร้องหน่วยงานต่าง ๆ เหล่านี้ให้รับผิดชอบ หากการกระท าใดหรือการละเว้นการ
กระท าใด ๆ ของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานนั้น ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของ
ประชาชนต่อศาลปกครอง 
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                 ๑.๓.๓ สิทธิที่จะต่อต้านโดยสันติวิธี การกระท าใดจะเป็นไปเพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจการปกครอง
ประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น การต่อต้านการท าปฏิบัติ
รัฐประหาร เป็นสิ่งที่ประชาชนมีสิทธิที่จะออกมาต่อต้านแต่ต้องเป็นไปโดยสันติวิธี 
    รัฐประหาร หมายถึง การใช้ก าลังเปลี่ยนแปลงคณะรัฐบาลโดยฉับพลัน 
    ปฏิวัติ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงระบอบการบริหารบ้านเมือง เช่น ปฏิวัติการปกครอง 
การปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อ่ืนในสังคม 
       การปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อ่ืนในสังคม เป็นสิ่งที่ช่วยจัดระเบียบให้กับ
สังคม เพ่ือให้สังคมสงบสุข โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 
       ๑.  เคารพสิทธิของกันและกัน โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน สามารถแสดงออกได้หลาย
ประการ เช่น การแสดงความคิดเห็น การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นต้น 
       ๒.  รู้จักใช้สิทธิของตนเองและแนะน าให้ผู้อ่ืนรู้จักใช้สิทธิของตนเอง 
      ๓.  เรียนรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิ เสรีภาพ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น สิทธิ 
เสรีภาพของความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพในเคหสถาน เป็นต้น 
       ๔.  ปฏิบัติตามหน้าที่ของชาวไทยตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การ
เสียภาษ ี
 

ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติตนเคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน 
  ถ้าประชาชนในสังคมปฏิบัติตนตามสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
โดยที่จะต้องไม่ใช้สิทธิเสรีภาพเกินขอบเขต จนไปกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ซึ่งผลที่จะเกิดขึ้น คือ 
ความสงบสุขในสังคม และความเป็นปึกแผ่นของชาติบ้านเมือง โดยเราสามารถแบ่งผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัว 
สังคมและประเทศชาติ หากประชาชนทุกคนต่างเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืนได้ ดังนี้ 
       ๑.  ผลที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติ หากประชาชนมีความสมัครสมานรักใคร่สามัคคี ไม่มีความแตกแยก 
แบ่งเป็นพวกเป็นเหล่า บ้านเมืองก็จะสงบสุขเกิดสวัสดิภาพ บรรยากาศ โดยรวมก็จะสดใสปราศจากการ
ระแวงต่อกัน การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ สามารถด าเนินไปได้อย่างราบรื่น นักลงทุน นักท่องเที่ยวก็จะเดินทาง
มาเยือนประเทศของเราด้วยความมั่นใจ 
       ๒.  ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชนหรือสังคม เมื่อประชาชนในสังคมรู้จักสิทธิของตนเอง และของคนอ่ืน ก็จะ
น าพาให้ชุมชนหรือสังคมเกิดการพัฒนา เมื่อสังคมม่ันคง เข้มแข็งก็จะมีส่วนท าให้ประเทศชาติเข้มแข็ง เพราะ
ชุมชนหรือสังคมเป็นส่วนหนึ่งของชาติบ้านเมืองโดยรวม 
       ๓.  ผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัว ครอบครัวเป็นสถาบันแรกของสังคม เมื่อครอบครัวเข้มแข็งและอบรม
สั่งสอนให้สมาชิกในครอบครัวทุกคนรู้บทบาท สิทธิ เสรีภาพของตนเองและปฏิบัติตามที่ กฎหมายและ
รัฐธรรมนูญได้ให้ความคุ้มครองไว้อย่างเคร่งครัด โดยไม่ละเมิดสิทธิ เสรีภาพของสมาชิกอ่ืนในสังคม ก็จะ
น าพาให้สังคมและประเทศชาติเข้มแข็งตามไปด้วย 
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ใบงาน 
เรื่อง  เคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน 

 
 

ให้นักเรียนตอบค าถาม ดังต่อไปนี้ 
 

๑) ความหมายของค าว่า การรู้จักหน้าที่ของตนเอง หมายถึงอะไร 
............................................................................................................................. ..............................................
..................................................................................... ......................................................................................  
๒) การเคารพสิทธิของผู้อื่น หมายถึง 
............................................................................................................................. ..............................................
..................................................................................... ......................................................................................  
๓) จงยกตัวอย่างเหตุการณ์การเคารพสิทธิของตนเอง มาคนละ  ๕  ตัวอย่าง 
....................................................................................................... ....................................................................
............................................................................................................................. .............................................. 
๔) จงยกตัวอย่างเหตุการณ์การเคารพสิทธิของผู้อ่ืน มาคนละ  ๕  ตัวอย่าง 
............................................................................................................................. ..............................................
.............................................................................................................................................................. ............. 
๕) ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติตน เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น จะมีผลดีต่อตนเองและผู้อ่ืนอย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................. ..........................
......................................................................................................... .................................................................. 
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แบบประเมินการให้คะแนนใบงาน 
 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
มีความถูกต้อง การใช้ภาษา การล าดับเนื้อหา ความเรียบร้อย 

 
การคิดวิเคราะห์ 

 
รวม 

 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๒๐
คะแนน 

๑                       
๒                       
๓                       
๔                       
๕                       
๖                       
๗                       
๘                       
๙                       

๑๐                       
  

       ลงชื่อ...................................................ผู้สังเกต 

                  (...................................................) 
                                                        ............../.................../................ 

 
  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
๔  คะแนน  เท่ากับ    ดีมาก 
๓  คะแนน  เท่ากับ    ดี 
๒  คะแนน  เท่ากับ    พอใช้ 
๑  คะแนน  เท่ากับ    ปรับปรุง 

๑๖-๒๐  คะแนน  เท่ากับ    ดีมาก 
๑๑-๑๕  คะแนน  เท่ากับ    ด ี
๖-๑๐    คะแนน  เท่ากับ    พอใช้ 
๑-๕      คะแนน  เท่ากับ    ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรม     ใฝ่เรียนรู้ 
 

ค าชี้แจง : ให้ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

แสวงหาข้อมูล
จากแหล่ง 

การเรียนรู้ต่างๆ 

มีการจดบันทึก
ความรู้อย่าง 
เป็นระบบ 

สรุปความรู้ได้
อย่างมีเหตุผล 

รวม  
คะแนน 

สรุป 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๙ ผ มผ 
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

                                         
       ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน  

              (...................................................) 
                                                  ............../.................../................ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน 

ดีเยี่ยม ได้คะแนน ๗-๙ คะแนน 
ดี ได้คะแนน ๕-๖ คะแนน 
ผ่าน ได้คะแนน ๓-๔ คะแนน 
ไม่ผ่าน ได้คะแนน ๑-๒ คะแนน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่  ๔   ชื่อหน่วย พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   ๒  เรื่อง   ระเบียบ  กฎ  กติกา  กฎหมาย        เวลา ๔ ชัว่โมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
๑.๒ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 
๒.๑ นักเรียนสามารถบอกความหมายของค าว่าระเบียบ  กฎ  กติกา  และกฎหมาย 
๒.๒ นักเรียนสามารถความส าคัญของค าว่าระเบียบ  กฎ  กติกา  และกฎหมาย 
๒.๓ นักเรียนสามารถเขียนโครงงานได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 

๑) ความหมายของค าว่า ระเบียบ  กฎ  กติกา  กฎหมาย 
๒) ความส าคัญของค าว่าระเบียบกฎกติกาและกฎหมาย 
๓) โครงงาน 

๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
๑) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๒) ความสามารถในการคิด 
    -  วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป 

๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
          ๑) มีวินัย   รับผิดชอบ  

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  

๑) ชั่วโมงท่ี ๑ 
                ๑. ครชูี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
                ๒. ครูถามนักเรียนว่าความหมายค าว่า ระเบียบ  กฎ  กติกา  กฎหมายหมายถึงอะไร พร้อมทั้ง
ซักถามนักเรียนถึงความส าคัญ โดย ครูอธิบายเพ่ิมเติมระเบียบ  หมายถึง แบบแผนที่วางไว้เป็นแนวปฏิบัติ
หรือด าเนินการ เช่น ระเบียบวินัยระเบียบข้อบังคับ ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ถูกล าดับ ถูกท่ีเป็นแถวเป็นแนว 
มีลักษณะเรียบร้อยเป็นต้น  

     ๓. ครูให้นักเรียนเขียนปัญหาที่เกิดขึ้นใน โรงเรียน บ้าน วัด ชุมชน และประเทศ ที่เกิดข้ึนใน
สังคมไทยใน 
ปัจจุบัน และนักเรียนจะร่วมแก้ปัญหานั้นอย่างไร  
               ๔. ครูถามว่าถ้าสังคมไทยไม่มี ระเบียบ  กฎ  กติกา  กฎหมาย ผลจะเป็นอย่างไร ร่วมกัน
แก้ปัญหาอย่างไร 
               ๕. ครูสุ่มเลือกนักเรียน ๓–๕ คน ออกมาน าเสนอผลงานหน้าห้องเรียน จากนั้นครูและนักเรียน 
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ร่วมกันสรุปว่า ถ้าทุกคนมีระเบียบ ท าให้บ้านเมืองของเราสงบสุขและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย การมี
ระเบียบวินัยจึงเป็นคุณลักษณะส าคัญที่ควรปลูกฝังให้เกิดขึ้นในคนไทยทุกคน ถ้าทุกคนช่วยกันสังคมไทยก็จะ
น่าอยู ่
 

๒) ชั่วโมงท่ี ๒ 
๑. ครูอธิบายหรือเสริมความรู้ว่า การเป็นผู้มีระเบียบวินัยไม่ใช่แค่การปฏิบัติตามข้อตกลง กติกา 

กฎ และ 
ระเบียบของโรงเรียนเท่านั้น แต่การเป็นผู้มีระเบียบวินัยยังรวมถึงข้อก าหนดทางใจด้วย เช่น มารยาท (ความ
เกรงใจ การต่อแถว ฯลฯ) ขนบธรรมเนียมประเพณี (การเคารพผู้ใหญ่ ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ ฯลฯ ) 
วัฒนธรรม (ภาษาไทย การแต่งกาย การไหว้)   

๒. นักเรียนอ่านใบความรู้ เรื่อง ระเบียบ กติกา  กฎ  กฎหมาย  แล้ว ท าใบงานเรื่อง ระเบียบ 
กติกา 

 กฎหมาย 
๓. ครูสรุปความรู้ เรื่อง ระเบียบ กติกา  กฎ  และกฎหมาย แล้วให้นักเรียนปรึกษากันว่าจะเขียน

โครงงานเรื่องอะไร  
๓) ชั่วโมงท่ี ๓   

๑. ครูให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอ เรื่อง ขั้นตอนการท าโครงงานคุณธรรม 
๒. ครูแจกตัวอย่างโครงงานพร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนการท าโครงงานให้นักเรียนฟัง 
๓. แบ่งนักเรียนออกเป็น ๕ กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน จากนั้นให้เขียนโครงงานเก่ียวกับ ระเบียบ 
กติกา 

กฎและกฎหมาย 
๔) ชั่วโมงท่ี ๔ 

๑. ครูให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และห้องสมุดโรงเรียน มาจัดท าโครงงาน 
๒. ครูให้นักเรียนวางแผนกันในแต่ละกลุ่ม ร่วมแก้ปัญหาจากหัวข้อที่แต่ละกลุ่มเลือก 
๓. นักเรียนลงมือเขียนและท ากิจกรรมร่วมกัน 
๔. ครูสรุปความรู้ เรื่อง การท าโครงงาน  และตรวจการเขียนรายงานของนักเรียน เพ่ือให้

นักเรียนไป 
ปรับปรุงแก้ไข 
    ๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑) ใบความรู้ ระเบียบ กติกา  กฎ  และกฎหมาย 
๒)  คลิปวิดีโอ เรื่อง การท าโครงงานคุณธรรม  
๓)  ใบงาน เรื่อง ระเบียบ กติกา  กฎ  และกฎหมาย 
๔)  โครงงานคุณธรรม 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วิธีการประเมิน 

๑) ตรวจโครงงาน 
๒) สังเกตพฤติกรรมด้านมีวินัย/รับผิดชอบ 

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
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๑) แบบประเมินผลงาน 
๒) แบบประเมินพฤติกรรมมีวินัย ความรับผิดชอบ 

๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
๑) นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป ถือว่าผ่าน 
๒) นักเรียนผ่านการประเมินพฤติกรรมระดับดีขึ้นไป 

 
๖. บันทึกหลังสอน 
......................................................................................... .................................................................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
.......................................................................................................................................................... ................. 
................................................................................................................. .......................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
      (.................................................) 
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ใบความรู้  
เรื่อง ระเบียบ กติกา กฎ กฎหมาย 

 

การมีวินัย มีความสามัคคี และรู้จักหน้าที่ ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติส าคัญประจ าตัวของคนทุกคน แต่
ในการสร้างเสริมคุณสมบัติ ๓ ข้อนี้ จะต้องไม่ลืมว่า วินัย สามัคคี และหน้าที่นั้น เป็นได้ทั้งในทางบวกและ
ทางลบ ซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่าๆ กัน ทั้ง ๒ ทาง เพราะฉะนั้น เมื่อจะอบรม จ าเป็นต้องพิจารณา
ให้ถ่องแท้แน่ชัดก่อนว่า เป็นวินัยสามัคคีและหน้าที่ดีคือ ปราศจากโทษ เป็นประโยชน์ เป็นธรรมกติกา  คือ   
สิ่งที่บุคคลหรือคณะบุคคลสร้างขึ้น  เพ่ือให้เป็นแบบแผนปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เมื่อ กติกานั้น  ได้รับ
ได้รับการยอมรับในสังคมมากขึ้น  กติกานั้นก็จะกลายเป็น กติกาสากล  กติกาการแข่งขันกีฬาเป็นต้น  พระ
ราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... (๗๒) (พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วันอังคาร ๑๒ 
ก.ค.๒๕๒๖) 

ระเบียบ หมายถึง น. แบบแผนที่วางไว้เป็นแนวปฏิบัติหรือด าเนินการ เช่น ระเบียบวินัยระเบียบ
ข้อบังคับ ต้องปฏิบัติตามระเบียบ วินัย ถูกล าดับ ถูกที่เป็นแถวเป็นแนว มีลักษณะเรียบร้อย เช่น เขาท างาน
อย่างมีระเบียบ 

กฎ  ตาม พ.ร.บ.  หมายถึง  วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  มาตรา ๕(๒)  หมายความ
ว่า  พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ประกาศกระทรวง  ข้อบัญญัติท้องถิ่น  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือ 
บทบัญญัติอ่ืนที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป  โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการจ าเพาะ 
  อธิบาย  กฎ  หมายถึงทุกอย่างที่กล่าวมาแต่ต้นออกโดย  หน่วยงานทางปกครอง  โดยมีผลบังคับ
เช่นเดียวกับกฎหมาย  อาจมีระยะเวลาหรือไม่ก็ได้  ที่เรียกว่า กฎ ก็เพราะว่า กฎ ไม่ได้ออกโดยรัฐสภา  หรือ
ฝ่ายนิติบัญญัติ  มีศักดิ์ทางกฎหมายตามล าดับขั้นอยู่ในชั้น กฎ  ถึงแม้ระเบียบข้อบังคับท้องถิ่นจะออกโดย
สภานิติบัญญัติท้องถิ่น  ก็มีศักดิ์เป็นเพียง กฎ 
  กฎหมาย  หรือ  พระราชบัญญัติ  ถูกตราขึ้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติหรือ รัฐสภา  คือ  สภาผู้แทน + 
วุฒิสภา = รัฐสภา  ในประเทศที่ใช้ระบบ สองสภา  ส่วนในประเทศที่ใช้สภาเดียว  ก็ท าหน้าที่เป็นรัฐสภาไป
เลย 
  การเสนอกฎหมาย  ถึงแม้โดยหลักการจะออกโดยรัฐสภา  แต่กฎหมายส่วนใหญ่ถูกเสนอขึ้นโดยฝ่าย
บริหาร หรือ รัฐบาล(ในรูปแบบรัฐสภา)  ในรูปแบบอ่ืนจะต่างไปจากนี้  กฎหมาย  สมาชิกสภาผู้แทนฯ 
สามารถเสนอเข้าสู่สภาได้  โดยมีผู้เข้าชื่อรับรองในการเสนอร่างกฎหมายนั้น ๒๐ คน  แต่กฎหมายใดเป็น
กฎหมายที่เกี่ยวกับการเงิน  คือ เกี่ยวข้องกับงบประมาณแผ่นดิน เช่น แยกกระทรวง  แยกจังหวัด เป็ นต้น  
ร่างกฎหมายฉบับนั้น ต้องให้นายกรัฐมนตรีเซ็นรับรองก่อนเสนอเข้าสู่สภา 
  ดังนั้น กฎหมายจึงมีศักดิ์สูงกว่ากฎ  โดยล าดับชั้นทางกฎหมาย  รัฐธรรมนูญมีศักดิ์สูงสุด  การแก้ไข
รัฐธรรมนูญหรือยกเลิกก็จะเลิกด้วยรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  หรือ รัฐประหารที่เป็นวิธีนอกขั้นตอน  กฎหมายถ้า
จะยกเลิกก็ต้องตรากฎหมายใหม่ขึ้นมายกเลิกเช่นกัน 
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ใบงานที่ ๑ 
เรื่อง ระเบียบ กติกา  กฎ  กฎหมาย 

ค าชี้แจง จงตอบค าถามต่อไปนี้ โดยการเขียนอธิบายพร้อมยกเหตุผลประกอบ 
๑. ระเบียบ หมายถึงอะไรจงอธิบาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๒.  กติกา  หมายถึงอะไรจงอธิบาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๓. กฎ  หมายถึงอะไรจงอธิบาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๔. กฎหมาย  หมายถึงอะไรจงอธิบาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๕. ถ้าคนไทยบางคนขาดระเบียบขาดระเบียบสังคมไทยจะเป็นอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ชื่อ.........................................................................................................ชั้น....................เลขท่ี........... 
แบบประเมินการให้คะแนน 
แบบฝึกหัด  และใบงาน 

 

ที ่ ช่ือ – สกุล 
รายการประเมิน รวม 

๒๐ 
คะแนน 

มีความ 
ถูกต้อง 

การใช้ภาษา การล าดับ
เนื้อหา 

ความเรยีบร้อย การคิด
วิเคราะห ์

  ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
ลงชื่อ...................................................ผู้สังเกต 

                                                                                  (...................................................) 
                                                                                   ............../.................../............ 

 
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
๔  คะแนน  เท่ากับ    ดีมาก 
๓  คะแนน  เท่ากับ    ดี 
๒  คะแนน  เท่ากับ    พอใช้ 
๑  คะแนน  เท่ากับ    ปรับปรุง 

๑๖-๒๐  คะแนน  เท่ากับ    ดีมาก 
๑๑-๑๕  คะแนน  เท่ากับ    ด ี
๖-๑๐    คะแนน  เท่ากับ    พอใช้ 
๑-๕      คะแนน  เท่ากับ    ปรับปรุง 
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แบบประเมิน   พฤติกรรมมีวินัย  
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด                    

ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

ที ่ ช่ือ – สกุล 

รายการประเมิน 
ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ 
ครอบครัว  และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการ 
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน  
                                                                            ............../.................../................ 

 

 

 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
๔  คะแนน  เท่ากับ    ดีมาก 
๓  คะแนน  เท่ากับ    ดี 
๒  คะแนน  เท่ากับ    พอใช้ 
๑  คะแนน  เท่ากับ    ปรับปรุง 

๑๖-๒๐  คะแนน  เท่ากับ    ดีมาก 
๑๑-๑๕  คะแนน  เท่ากับ    ด ี
๖-๑๐    คะแนน  เท่ากับ    พอใช้ 
๑-๕      คะแนน  เท่ากับ    ปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่  ๔   ชื่อหน่วย พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   ๓  เรื่อง พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม      เวลา  ๒ ชั่วโมง 
 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
๑.๒ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของค าว่า พลเมือง และความรับผิดชอบได้ 
๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนมีรู้และเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและความรับผิดชอบได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 

๑) ความหมายของค าว่าพลเมืองและความรับผิดชอบ 
๒) ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและความรับผิดชอบ 

๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
๑) ความสามารถในการสื่อสาร  
    -  ฟัง พูด เขียน 
๒) ความสามารถในการคิด 
    -  วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป 

    ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
      ๑) ใฝ่เรียนรู้ 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้  

๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  
๑) ชั่วโมงท่ี ๑ 

๑) ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบ เรื่อง พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
๒) ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕-๘ คน 
๓) ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนแต่ละคนมีความรับผิดชอบ อะไรบ้างในแต่ละวัน 
๔) ครูให้ผู้เรียนชมสื่อวีดีทัศน์ เรื่อง MOST -The Bridge v.๒ ไทย ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ

พนักงานการรถไฟ ผู้ซึ่งมีหน้าที่ดูแลสะพานรถไฟ วันหนึ่งเขาได้พาลูกชายมาที่ท างาน ขณะนั้นมีรถไฟขบวน
หนึ่งก าลังวิ่งเข้ามาใกล้สะพาน ลูกชายเห็นรถไฟก าลังมาแต่มองไม่เห็นพ่อ จึงวิ่งไปที่สะพานเพ่ือที่จะดึงคัน
โยกให้สะพานลงเพ่ือให้รถไฟวิ่งผ่าน แต่เกิดพลัดตกลงไปใต้สะพาน ซึ่งขณะนั้นพนักงานฯ มองเห็นลูกชาย
ของตนเองตกไปใต้สะพาน และรถไฟวิ่งใกล้จะถึงสะพาน  จึงเป็นวินาทีที่ต้องตัดสินใจว่า จะดึงคันโยกให้
สะพานลงเพ่ือให้รถไฟวิ่งผ่าน หรือจะไม่ดึงคันโยกให้สะพานลง เพ่ือช่วยชีวิตลูกของตนเอง 

๕) ครูให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย จากการรับชมคลิปวิดีโอ ตามประเด็นต่อไปนี้ ที่ครูมอบให้  
ได้แก่ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนอย่างไร ถ้านักเรียนเป็นพนักงานรถไฟผู้ซึ่งท าหน้าที่ดูแลรถไฟ
นักเรียนจะตัดสินใจอย่างไร  
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๖) ครูสรุปผลการอภิปรายให้นักเรียนเข้าใจพลเมืองที่มีคุณลักษณะที่ส าคัญ คือ ยึดมั่นใน
ผลประโยชน์ของส่วนร่วม และเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา มีหลักการทาง
ประชาธิปไตยในการด ารงชีวิตปฏิบัติตนตามกฎหมายด ารงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ให้เป็นสังคมและประเทศประชาธิปไตยอย่าง
แท้จริง 

๒) ชั่วโมงท่ี ๒ 
๑. ครูสนทนากับนักเรียน เกี่ยวกับ ความรับผิดชอบ ว่าความรับผิดชอบหมายถึงอะไร  คนแต่ละ

คนมีความรับผิดชอบอะไรบ้าง  ครูตั้งค าถามน า  เช่น 
- ความรับผิดชอบต่อตนเอง คืออะไร 
- ความรับผิดชอบต่อสังคม คืออะไร 

๒. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท าแผนผังความคิด เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้นักเรียน
เขียนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติต่อสังคม ดังต่อไปนี้ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่พลเมือง  
ความรับผิดชอบต่อครอบครัว  ความรับผิดชอบต่อโรงเรียน และความรับผิดชอบต่อเพ่ือน 

๓. ครใูห้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกันอภิปรายและ ออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
๔. ครูแจกใบความรู้ เรื่องพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคมให้นักเรียนศึกษา 
๕. ให้นักเรียนแต่ละคนท าใบงาน เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคม 
๖. ครูสรุปผลการอภิปรายให้นักเรียนเข้าใจ ความรับผิดชอบต่อสังคม คือ ภาระหน้าที่ของบุคคล

ที่จะต้องเก่ียวข้อง และมีส่วนร่วมต่อสวัสดิภาพของสังคมท่ีตนเองด ารงอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายสิ่ง
หลายอย่าง ตั้งแต่สังคมขนาดเล็ก จนถึงสังคมขนาดใหญ่ การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งย่อมมีผลกระทบ
ต่อสังคมไม่มากก็น้อย บุคคลทุกคนจึงต้องมีภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติต่อสังคม 
          ๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

      ๑)  แบบทดสอบ เรื่อง พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
      ๒)  คลิปวิดโีอ เรื่อง MOST -The Bridge v.๒ ไทย 
      ๓)  ใบงาน เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคม 
      ๔)  ใบความรู้ เรื่อง พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม   

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วิธีการประเมิน 

๑) ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบ เรื่อง พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม   
๒) ครูตรวจผลงานการท าใบงาน เรื่อง พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม   
๓) ครูสังเกตพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน 

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 ๑) แบบทดสอบ 
 ๒) แบบให้คะแนนการตรวจผลงาน เรื่อง พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม   
 ๓) แบบสังเกตพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ 

๕.๓  เกณฑ์การตัดสิน 
๑) นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินได้คะแนนระดับดีขึ้นไป ถือว่าผ่าน 
๒) นักเรียนผ่านการประเมินพฤติกรรมในระดับดีขึ้นไป 
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       ๖. บันทึกหลังสอน 

............................................................................................................................. ........................... 

............................................................................................................................. ........................... 

....................................................................................................... ................................................. 

............................................................................................................................. ........................... 
 
 
            ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
                                                            (.................................................) 
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7. ภาคผนวก 
 

แบบทดสอบ  
เรื่อง พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม   

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเติมค าตอบท่ีถูกต้องลงในกระดาษค าตอบท่ีก าหนดให้ได้อย่างถูกต้อง 
๑. พลเมือง หมายถึงอะไร 
........................................................................................................................... ................................................
............................................................................................................................. ..............................................
.................................................................................................................................................................. ...  
๒. ความรับผิดชอบ หมายถึงอะไร 
............................................................................................................................. ..............................................
..................................................................................... ......................................................................................
............................................................................................................................. ........................................  
๓. พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย หมายถึงอะไร 
............................................................................................................................. ..............................................
...................................................................................................................................................................... .....
............................................................................................................................. ........................................  
๔. ความรับผิดชอบต่อตนเอง คืออะไร 
............................................................................................................................. ..............................................
........................................................................................................................................ ...................................
................................................................................................ .....................................................................   
๕. ความรับผิดชอบต่อสังคม คืออะไร 
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
.................................................................. ...................................................................................................   
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เฉลยแบบทดสอบ  
เรื่อง พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม   

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเติมค าตอบท่ีถูกต้องลงในกระดาษค าตอบท่ีก าหนดให้ได้อย่างถูกต้อง 
๑.พลเมือง  
 ชาวเมือง ชาวประเทศประชาชน“วิถี” หมายถึง สาย แนว ทาง ถนน และ “ประชาธิปไตย” 
หมายถึง แบบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่ ดังนั้น ค าว่า “พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย” 
จึงหมายถึง พลเมืองท่ีมีคุณลักษณะท่ีส าคัญ คือ เป็นผู้ที่ยึดม่ันในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา มี
หลักการทางประชาธิปไตยในการด ารงชีวิตปฏิบัติตนตามกฎหมายด ารงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมี
การช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ให้เป็นสังคมและประเทศ
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 
๒.ความรับผิดชอบ  
 บุคคลที่แสดงออกถึงความเอาใจใส่ จดจ่อตั้งใจ มุ่งม่ันต่อหน้าที่การงาน การศึกษาเล่าเรียน และการ
เป็นอยู่ของตนเอง และ ผู้อยู่ในความดูแล ตลอดจนสังคม อย่างเต็มความสามารถ 
๓. พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย  
 พลเมืองที่มีคุณลักษณะที่ส าคัญ คือ เป็นผู้ที่ยึดม่ันในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา มี
หลกัการทางประชาธิปไตยในการด ารงชีวิตปฏิบัติตนตามกฎหมายด ารงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมี
การช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ให้เป็นสังคมและประเทศ
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง  
๔. ความรับผิดชอบต่อตนเอง  

การรับรู้ฐานนะและบทบาทของตนที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมจะต้องด ารงตนให้อยู่ในฐานะที่
ช่วยเหลือตัวเองได้ รู้จักว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด ยอมรับผลการกระท าของตนเองทั้งที่เป็นผลดีและผลเสีย 
เพราะฉะนั้นบุคคลที่มีความรับผิดชอบในตนเองย่อมจะไตร่ตรองดูให้รอบคอบก่อนว่า สิ่งที่ตนเองท าลงไป
นั้นจะมีผลดีผลเสียหรือไม่และจะเลือกปฏิบัติแต่สิ่งที่จะก่อให้เกิดผลดีเท่านั้น 

๕. ความรับผิดชอบต่อสังคม  
 ภาระหน้าที่ของบุคคลที่จะต้องเกี่ยวข้อง และมีส่วนร่วมต่อสวัสดิภาพของสังคมที่ตนเองด ารงอยู่ ซ่ึง
เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับหลายสิ่งหลายอย่าง ตั้งแต่สังคมขนาดเล็ก จนถึงสังคมขนาดใหญ่  การกระท า
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งย่อมมีผลกระทบต่อสังคมไม่มากก็น้อย บุคคลทุกคนจึงต้องมีภาระหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติต่อสังคม 
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ใบความรู้ 
เรื่อง พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม 

 พจนานุกรมนักเรียนฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมาย “พลเมือง” หมายถึง ชาวเมือง ชาวประเทศ
ประชาชน“วิถ”ี หมายถึง สาย แนว ทาง ถนน และ “ประชาธิปไตย” หมายถึง แบบการปกครองที่ถือมติปวง
ชนเป็นใหญ่ ดังนั้น ค าว่า “พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย” จึงหมายถึง พลเมืองที่มีคุณลักษณะที่ส าคัญ 
คือ เป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา มีหลักการทางประชาธิปไตยในการด ารงชีวิต
ปฏิบัติตนตามกฎหมายด ารงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันจะก่อให้เกิดการ
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ ให้เป็นสังคมและประเทศประชาธิปไตยอย่างแท้จริง  
     

พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม 
          พลเมือง คือ ประชาชนที่นอกจากเสียภาษีและปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองแล้ว ยังต้องมีบทบาท
ในทางการเมือง คือ อย่างน้อยมีสิทธิไปเลือกตั้ง แต่ยิ่งไปกว่านั้นคือมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ต่อ
ทางการหรือรัฐได้ ทั้งยังมีสิทธิเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ กับรัฐและอาจเป็นฝ่ายรุกเพ่ือเรียกร้องกฎหมาย 
นโยบายและกิจกรรมของรัฐตามที่เห็นพ้อง พลเมืองนั้นจะเป็นคนที่รู้สึกเป็นเจ้าของในสิ่งสาธารณะ มีความ
กระตือรือร้นอยากมีส่วนร่วม เอาใจใส่การท างานของรัฐ และเป็นประชาชนที่สามารถแก้ไขปัญหาส่วนรวมได้
ในระดับหนึ่ง โดยไม่ต้องรอให้รัฐมาแก้ไขให้เท่านั้นความรับผิดชอบ คือ ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกถึง
ความเอาใจใส่ จดจ่อตั้งใจ มุ่งมั่นต่อหน้าที่การงาน การศึกษาเล่าเรียน และการเป็นอยู่ของตนเอง และ ผู้อยู่
ในความดูแล ตลอดจนสังคม อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมายในเวลาที่
ก าหนด ยอมรับผลการกระท าทั้งผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้น รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นเป็นความ
ผูกพันในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ และความส าเร็จนี้เกี่ยวข้องกับปัจจัย ๓ ประการ คือ 
พันธะผูกพัน หน้าที่การงาน และวัตถุประสงค์แบ่งประเภทความรับผิดชอบไว้ดังนี้ 
 ๑. ความรับผิดชอบต่อตนเอง หมายถึง การรับรู้ฐานนะและบทบาทของตนที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม
จะต้องด ารงตนให้อยู่ในฐานนะที่ช่วยเหลือตัวเองได้ รู้จักว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด ยอมรับผลการกระท าขอ ง
ตนเองทั้งท่ีเป็นผลดีและผลเสีย เพราะฉะนั้นบุคคลที่มีความรับผิดชอบในตนเองย่อมจะไตร่ตรองดูให้รอบคอบ
ก่อนว่า สิ่งที่ตนเองท าลงไปนั้นจะมีผลดีผลเสียหรือไม่และจะเลือกปฏิบัติแต่สิ่งที่จะก่อให้เกิดผลดีเท่านั้น 
 ๒. ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง ภาระหน้าที่ของบุคคลที่จะต้องเกี่ยวข้อง และมีส่วนร่วมต่อสวัสดิ
ภาพของสังคมที่ตนเองด ารงอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายสิ่งหลายอย่าง ตั้งแต่สังคมขนาดเล็ก จนถึง
สังคมขนาดใหญ่  การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งย่อมมีผลกระทบต่อสังคมไม่มากก็น้อย บุคคลทุกคนจึง
ต้องมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติต่อสังคม ดังต่อไปนี้ 
     ๒.๑ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่พลเมือง ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม การรักษาทรัพย์สิน
ของสังคม การช่วยเหลือผู้อื่น และการให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน 
     ๒.๒ ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ได้แก่ การเคารพเชื่อฟังผู้ปกครอง การช่วยเหลืองานบ้านและการ
รักษาชื่อเสียงของครอบครัว 
     ๒.๓ ความรับผิดชอบต่อโรงเรียน ได้แก่ ความตั้งใจเรียน การเชื่อฟังครู–อาจารย์ การปฏิบัติตามกฎของ
โรงเรียนและการรักษาสมบัติของโรงเรียน 
     ๒.๔ ความรับผิดชอบต่อเพ่ือน ได้แก่ การช่วยตักเตือนแนะน าเมื่อเพ่ือนกระท าผิด การช่วยเหลือเพ่ือน
อย่างเหมาะสม การให้อภัยเมื่อเพ่ือนท าผิดการไม่ทะเลาะและ เอาเปรียบเพ่ือน และการเคารพสิทธิซึ่งกัน
และกัน 
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ใบงาน 
เรื่อง  ความรับผิดชอบต่อสังคม  

 
ค าชี้แจง :  ให้นักเรียนเขียนความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นแผนผังความคิด 
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แบบสังเกตพฤติกรรม     ใฝ่เรียนรู้ 
 

ค าชี้แจง : ให้ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

แสวงหาข้อมูล
จากแหล่ง 

การเรียนรู้ต่างๆ 

มีการจดบันทึก
ความรู้อย่าง 
เป็นระบบ 

สรุปความรู้ได้
อย่างมีเหตุผล 

รวม  
คะแนน 

สรุป 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๙ ผ มผ 
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

                                           ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

              (...................................................) 
                                                  ............../.................../................ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
๔  คะแนน  เท่ากับ    ดีมาก 
๓  คะแนน  เท่ากับ    ดี 
๒  คะแนน  เท่ากับ    พอใช้ 
๑  คะแนน  เท่ากับ    ปรับปรุง 

๑๖-๒๐  คะแนน  เท่ากับ    ดีมาก 
๑๑-๑๕  คะแนน  เท่ากับ    ด ี
๖-๑๐    คะแนน  เท่ากับ    พอใช้ 
๑-๕      คะแนน  เท่ากับ    ปรับปรุง 
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แบบให้คะแนนการตรวจผลงาน    เรื่อง ความรบัผิดชอบต่อสังคม 

ค าชี้แจง : ครูให้คะแนนการตรวจผลงานนักเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล 
รายการประเมิน รวม

๑๖  
คะแนน 

รูปแบบผลงาน ภาษา เนื้อหา เวลา   

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

      ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน  

               (..................................................) 
                                                  ............../.................../................  
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แบบประเมินการให้คะแนน 

ใบกิจกรรมกลุ่ม (เขียนแผนผังความคิด) 
ค าชี้แจง    ให้ครูผู้สอนท าเครื่องหมาย ( / )  ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 
 

กลุ่มที ่
สรุปความรู้ได้ถูกต้อง  

ครบตรงประเด็น 

การเชื่อมโยงความรู้ได้
ถูกต้องตามล าดับขั้น

ความสัมพันธ ์

มีความคิดสร้างสรรค์ใน
การเขียน 

 
รวม 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๑๒ คะแนน 
              
              
              
              
              
              
              
              

 
        (ลงชื่อ)...................................ผู้ประเมิน 

(…………………………………………………) 
                                                              ............../................./................. 
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๔ (ดีมาก) ๓ (ดี) ๒ (พอใช้) ๑ (ปรับปรุง) 
๑. สรุปความรู้ได้ถกูต้อง 
ครบตรงประเด็น 

สามารถสรุปความรู้ได้ครบ
และตรงประเด็นและ
ถูกตอ้งทกุหัวขอ้ 

สามารถสรุปความรู้ได้ครบ  
ตรงประเด็นและมีความ
ถูกตอ้งเป็นส่วนใหญ ่

สรุปความรู้ไม่ครบทุก
ประเด็น 

สรุปความรู้ไม่ถกูต้อง 

๒. การเชือ่มโยงความรู้ได้
ถูกตอ้งตามล าดับขั้น
ความสัมพันธ ์

สามารถเชื่อมโยงความรู้ได้
ถูกตอ้งตามล าดับ
ความสัมพันธ ์

สามารถเชื่อมโยงความรู้ได ้
และล าดับความ สัมพันธ์
ได้ค่อนข้างครบ 

สามารถเชื่อมโยงความรู้
และล าดับความสัมพันธไ์ด้
บ้าง 

สามารถเชื่อมโยงความรู้ได้ 
แต่ไม่เป็นไปตามล าดับ
ความสัมพันธ ์

๓. มีความคิดสร้างสรรค์
ในการเขียน 

สามารถเขียนได้ในรูปแบบ
ที่ถกูต้องและสวยงาม 

สามารถเขียนได้ถกูตอ้ง
และมีข้อบกพร่องเพียง
เล็กน้อย 

สามารถเขียนได้ และมี
ข้อบกพร่องเป็นบางสว่น 

สามารถเขียนได้ แตข่าด
รูปแบบและความสวยงาม 

 

คะแนนตัดสนิระดับคุณภาพ 

คะแนน คุณภาพ 
๑๐ - ๑๒ 
๗ – ๙  
๔ – ๖ 
๑ – ๓  

ดีมาก 
ด ี

พอใช้ 
ควรปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่  ๔   ชื่อหน่วย พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๔   เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เวลา  ๓ ชัว่โมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
๑.๒ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนสามารถอธิบายแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีได้ 
๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนอธิบายแนวทางการสร้างเสริมส านึกความเป็นพลเมืองได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 

๑) แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี 
๒) แนวทางการเสริมสร้างส านึกความเป็นพลเมือง 

๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
๑) ความสามารถในการสื่อสาร  
    -  ฟัง พูด เขียน 
๒) ความสามารถในการคิด 

              -  วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป 
๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 

      ๑) ใฝ่เรียนรู้ 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้  

๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  
๑) ชั่วโมงท่ี ๑ 

๑) ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕-๘ คน 
๒) ครูถามนักเรียนว่า แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี  นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไร 

อะไรบ้าง 
๓) ครูให้ผู้เรียนชมสื่อวีดีทัศน์ เรื่อง ลุงพอใจคนดีของสังคม ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ ลุงพอใจเป็น

คนพิการ เก็บขยะ วันหนึ่งเขาเห็นเด็กผู้หญิงอยากกินไอศกรีม แต่ไม่มีเงิน เขาจึงให้เงินกับเด็กผู้หญิงคนนั้นไป
สิบบาทเพ่ือซื้อไอศกรีม 

๔) ครูให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย จากการรับชมคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว 
๕) ครูสรุปเรื่องให้นักเรียนฟัง เกี่ยวกับการ ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว  

๒) ชั่วโมงท่ี ๒ 
๑) ครูสนทนากับนักเรียน เกี่ยวกับ แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี  
๒) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท าแผนผังความคิด เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี โดยให้

นักเรียน 
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ศึกษาตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้ แนวทางการสร้างเสริมส านึกความเป็นพลเมือง : กรณีศึกษาประเทศไทย กรณี
ภาคเหนือ : จังหวัดล าปาง กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดสกลนคร กรณีภาคใต้ : จังหวัดยะลา และ
การศึกษาเก่ียวกับความเป็นพลเมืองในบริบทต่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น และเกาหลี 

 ๓) ชั่วโมงท่ี ๓ 
๑) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ค้นหาข้อมูลจาก YouTube มา ๑ เรื่อง พร้อมทั้งสรุปเนื้อหา 

ข้อคิด และการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มาส่งครู 
๒) ครใูห้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน ครูสรุปเรื่องให้นักเรียนฟัง 

๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
๑)  คลิปวิดีโอ เรื่อง ลุงพอใจคนดีของสังคม 
๒)  ใบความรู้ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 
๓)  ใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง แนวทางการสร้างเสริมส านึกความเป็นพลเมืองดี 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
    ๕.๑ วิธีการประเมิน 

๑) ตรวจผลงานการท าแผนผังความคิด เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 
          ๒) สังเกตพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน 

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
๑) แบบให้คะแนนการตรวจผลงาน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 
๒) แบบสังเกตพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ 

๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
๑) นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินได้คะแนนระดับดีขึ้นไป ถือว่าผ่าน 
๒) นักเรียนผ่านการประเมินพฤติกรรมในระดับดีขึ้นไป 

๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. ........................... 
........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................... 
 

   ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
                                                                       (.................................................) 
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7. ภาคผนวก 
 

ใบความรู้ ที่ ๑ 
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 

ณัฐนันท์  ศิริ เจริญ (๒๕๕๕) ได้กล่าวถึง แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยควรมีแนวทางการปฏิบัติตน ดังนี้  
 ด้านสังคม ได้แก่ 
   ๑) การแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล 
   ๒) การรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อ่ืน 
   ๓) การยอมรับเมื่อผู้อื่นมีเหตุผลที่ดีกว่า 
   ๔) การตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ 
   ๕) การเคารพระเบียบของสังคม 
   ๖) การมีจิตสาธารณะ คือ เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมและรักษาสาธารณสมบัติ 
 ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ 
   ๑) การประหยัดและอดออมในครอบครัว 
   ๒) การซื่อสัตย์สุจริตต่ออาชีพที่ท า 
   ๓) การพัฒนางานอาชีพให้ก้าวหน้า 
   ๔) การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
   ๕) การสร้างงานและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคม
โลก 
   ๖) การเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคท่ีดี มีความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ดีต่อชาติเป็นส าคัญ 

ด้านการเมืองการปกครอง ได้แก่ 
   ๑) การเคารพกฎหมาย 
   ๒) การรับฟังข้อคิดเห็นของทุกคนโดยอดทนต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้น 
   ๓) การยอมรับในเหตุผลที่ดีกว่า 
   ๔) การซื่อสัตย์ต่อหน้าที่โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
   ๕) การกล้าเสนอความคิดเห็นต่อส่วนรวมกล้าเสนอตนเองในการท าหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หรือสมาชิกวุฒิสภา 
      ๖) การท างานอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลา 
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ใบความรู้ ที่ ๒ 
 

แนวทางการสร้างเสริมส านึกความเป็นพลเมือง : กรณีศึกษาประเทศไทย 

 จากรายงานการศึกษาแนวทางการสร้างเสริมส านึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน โดยสภาพัฒนา
การเมืองสถาบันพระปกเกล้า ร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นท่ีจัดท ารายงานการศึกษาในระดับพ้ืนที่ เช่น    

 กรณีภาคเหนือ : จังหวัดล าปาง 
  ๑) กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างส านึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชนในจังหวัดล าปาง 
  ภาพรวมของการจัดกิจกรรมสร้างเสริมส านึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชนและภาพรวมของการ
สนับสนุนส่งเสริมจากภาคส่วนต่างๆ ในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมส านึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชนใน
จังหวัดล าปาง ส่วนใหญ่เป็นการด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชน ไม่ได้ตั้ง
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเสริมส านึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชนโดยตรง เหมือนเช่นโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนจากสถาบันพระปกเกลาที่ได้ด าเนินการในโรงเรียนบางแห่งของจังหวัดล าปาง แต่อย่างไรก็ตามการ
จัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนต่างๆ ที่ได้ด าเนินการในจังหวัดล าปางนั้นท้ายที่สุดแล้วก็จะส่งผลหนุน
เสริมเติมเต็มส านึกความเป็นพลเมืองของเด็กและเยาวชนได้เช่นกัน ในขณะเดียวกัน ภาคส่วนต่างๆ ที่
ด าเนินการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนหรือกิจกรรมสร้างเสริมส านึกความเป็นพลเมือง
แก่เยาวชน ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มผู้ปฏิบัติการกลุ่มผู้สนับสนุนงบประมาณ กลุ่มผู้สนุบสนุนวิชาการองค์
ความรู้ กลุ่มผู้สนับสนุนบุคลากรวิทยากรกลุ่มผู้สนับสนุนอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับการจัดกิจกรรมต่างๆ มีความร่วมมือระหว่างกัน ตามภาระหน้าที่ พันธกิจและตามความสัมพันธ์ของ
ภาคส่วนต่างๆ เหล่านี้ 

  ๒) ปัญหาอุปสรรคและปัจจัยสู่ความส าเร็จในการสร้างเสริมส านึกความเป็นพลเมืองแก่เด็ก
และเยาวชน 
  การด าเนินกิจกรรมสร้างเสริมส านึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชนในจังหวัดล าปาง มีปัญหา
อุปสรรคและความส าเร็จเกิดขึ้นมาก จากการศึกษาข้อมูลผ่านเวทีสะท้อนในการประชุมกลุ่มย่อย สามารถ
สรุปปัจจัยส าคัญท่ีเป็นปัจจัยปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานสร้างเสริมส านึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน 
เกิดจาก๓ ปัจจัย คือ ปัจจัยครอบครัว พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ปัจจัยการสนับสนุนของหน่วยงานองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านเด็กและเยาวชน และปัจจัยโอกาสการเข้าถึงกิจกรรมของเด็กและเยาวชน ส่วนปัจจัย
ส าคัญที่เป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จนั้นเกิดจาก ๔ ปัจจัย คือ ปัจจัยพลังเด็กและเยาวชน ปัจจัยครอบครัว พ่อ 
แม่ ผู้ปกครอง ปัจจัยบุคคล หน่วยงาน องค์กร ชุมชน และปัจจัยเครือข่ายการท างาน  

  ๓) แนวทางในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างส านึกความเป็นพลเมืองแก่เด็กและ
เยาวชน 
  การพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นงานที่ต้องอาศัยเวลาและต้องมีรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม สอดคล้อง
กับบริบทการท างานของแต่ละพ้ืนที่  ซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมอยู่อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
เหมาะสมทันต่อสภาวการณ์ของเด็กและเยาวชน และสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก
และเยาวชนอย่างรวดเร็ว จากการศึกษาพบว่า แนวทางการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมส านึกความ
เป็นพลเมืองแก่เยาวชนในจังหวัดล าปาง ควรพัฒนารูปแบบกิจกรรมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน 
การบูรณาการกิจกรรมในพ้ืนที่ระดับต าบล การพัฒนาเครือข่ายการท างานด้านเด็กและเยาวชน และการ
สื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 
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กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดสกลนคร 
  ๑) กิจกรรมการสร้างเสริมส านึกความเป็นพลเมืองแก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดสกลนคร 
  ในรอบ ๓ ปีที่ผ่านมา เป็นการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานทั้งภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน  
ที่ท างานขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชน  แต่พบว่าเป็นกิจกรรมที่มักจะพัฒนาแนวคิดการด าเนินงาน  
ที่เป็นลักษณะนโยบายส่วนกลาง เพ่ือรองรับงบประมาณ เช่น ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ แต่ถ้าเป็นกิจกรรมเด่นๆ ที่เกิดจากมุมมองในปัญหาของเด็กและเยาวชนและผู้ที่ท างานกับเด็กและ
เยาวชนจริงๆ จะเห็นว่ายังไม่ได้เกิดในหน่วยงานภาครัฐ กิจกรรมที่สามารถสร้างส านึกพลเมืองเด็กและ
เยาวชนที่เห็นผลของการพัฒนาการสร้างส านึกความเป็นพลเมืองแก่เด็กและเยาวชน ที่มี เสียงจากกลุ่มเด็ก
และเยาวชน คือ กิจกรรมค่ายที่ให้โอกาสเด็กและเยาวชนได้คิดสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ และหลากหลาย โดย
อยู่ภายใต้การดูแลให้ค าแนะน าและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ใหญ่ใจดี เช่น กิจกรรมของชมรมคนรัก
ศิลป์ กิจกรรมของกลุ่มเด็กฮักถิ่น สรุปภาพรวมผลการสนทนากลุ่มย่อยในการสร้างส านึกความเป็นพลเมือง
แก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดสกลนคร มีสาระส าคัญ คือ การให้นิยามความหมายของเด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่
ไม่ได้แตกต่างกัน ส่วนส านึก พลเมืองเด็กและเยาวชนในปัจจุบันควรจะมีต้นแบบส านึกพลเมืองจากผู้ใหญ่ ส่วน
ส านึกพลเมืองของเด็กและเยาวชนนั้น ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมค่ายที่มุ่งเน้นการพัฒนาจิตอาสา 
  ๒) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างส านึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน 
ในจังหวัดสกลนคร 
  ปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างส านึกพลเมืองแก่เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่จังหวัด
สกลนคร สรุปได้ดังนี้ ๑) การขาดโอกาสในการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองของเด็กและเยาวชน ๒) พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ในสังคม ไม่เป็นต้นแบบที่ดีแก่ลูกหลานขาดต้นแบบผู้ใหญ่ที่ดี  ๓) สถาบันการศึกษาขาด
ความเข้าใจในการสร้างส านึกพลเมืองแก่เด็กและเยาวชน ผ่านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และ ๔) 
หน่วยงานที่ดูแลด้านเด็กและเยาวชนขาดการประสานงาน ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการสร้างส านึก
พลเมืองและท างานซ้ าซ้อน 
  ๓) แนวทางในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างส านึกความเป็นพลเมืองแก่เด็กและ
เยาวชนจังหวัดสกลนคร มี ๒ มุมมอง คือ มุมมองของผู้ใหญ่ และ มุมมองของเด็กและเยาวชน   
  มุมมองของผู้ใหญ่ การสร้างต้นแบบให้กับเด็กและเยาวชนผ่านสื่อต่างๆ การส่งเสริมต้นแบบคนดี
โดยมีเวทีแสดงความดีเชิงประจักษ์ เชิดชูความดีคนดีเพ่ือเป็นก าลังใจแก่คนท าดี โดยเริ่มจากระดับครอบครัว
และการพัฒนาแบบผสมผสานหลักธรรมค าสอนกับกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการบรรจุหลักสูตรการ
เสริมสร้างส านึกพลเมืองแก่เด็กและเยาวชนในทุกระดับการศึกษาที่ครอบคลุมเนื้อหาทุกวิชา ทุกมิติ  
  มุมมองของเด็กและเยาวชน  รูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างส านึกพลเมืองที่อยากเห็นและ
ต้องการคือ การให้โอกาสได้เข้าร่วมก าหนดกรอบแนวทางเพ่ือสร้างส านึกพลเมืองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย
สอดแทรก กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณะให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 กรณีภาคใต้ : จังหวัดยะลา 
  บริบทปัญหาส่วนใหญ่ที่คุกคามหรือส่งเสริมการสร้างส านึกพลเมืองจังหวัดยะลา คือ เยาวชน
ว่างงาน เยาวชนเล่นการพนัน เยาวชนติดยาเสพติด เยาวชนขับรถชิ่ง เยาวชนขาดการศึกษา ขาดทุนทรัพย์ใน
การศึกษา แต่ที่ส าคัญจากผลการวิจัย พบว่า ปัญหาส าคัญในจังหวัดยะลา คือ เยาวชนติดยาเสพติด และ
เยาวชนได้รับการศึกษาน้อย  
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  ส าหรับที่ผ่านมา การด าเนินงานด้านการพัฒนาเยาวชนในจังหวัดยะลา จากข้อมูลประเด็น
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดยะลา สรุปได้ว่า  โครงการพัฒนาเยาวชนเพ่ือสร้างงานโครงการจ้างงานนักเรียน 
นักศึกษาในช่วงปิดภาคฤดูร้อน โครงการฝึกอาชีพแก่เยาวชนในสถาบันการศึกษาปอเนาะ  โครงการมหกรรม
เปิดโลกการศึกษาและอาชีพเพ่ือการ 
มีงานท าโครงการศูนย์ยะลาสันติสุขคืนคนดีสู่สังคม โครงการมวลชนสานสัมพันธ์สานฝันสู่ อันดามัน และ
โครงการครอบครัวป้องกันภัยแก่ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนมีโครงการพัฒนาเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  
โครงการทูบีนับเบอร์วัน เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่า การสร้างเยาวชนให้มีส านึกพลเมือ เริ่มต้นจากการอบรม 
ดูแล เอาใจใส่ ศึกษาให้ความรู้ของครอบครัว พ่อแม่ และญาติพ่ีน้อง การได้รับการศึกษาจากสถาบันที่
เยาวชนศึกษาและหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับเยาวชน คือ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดยะลา และส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา 
  ๑) กิจกรรมการสร้างเสริมส านึกความเป็นพลเมืองแก่เด็กและเยาวชนในระดับพื้นที่จังหวัด
ยะลา 
   - จัดโครงการสอนภาษาไทยให้ผู้ไม่รู้หนังสือหรือผู้อ่านภาษาไทยไม่ได้ เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจ 
ในความเป็นคนไทยมีความเป็นเจ้าของประเทศมากข้ึน 
   - โครงการสอนภาษามลายูให้แก่ทหารพรานเพ่ือให้สามารถสื่อสารสร้างความเข้าใจกับ
ประชาชน  
   - โครงการส านึกรักษ์ท้องถิ่นเสริมสร้างความสมานฉันท์ เพ่ือให้เยาวชนท ากิจกรรมร่วมกันและ
เป็นโครงการที่ส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้เยาวชนรักบ้านเกิด รู้สึกความเป็นเจ้าของ  
   - โครงการน าเยาวชนสู่สันติเพ่ือเรียนรู้วิธีการสร้างสันติภาพการจัดการความขัดแย้ง  
   - โครงการค่ายเอดส์และยาเสพติด 
   - จัดตั้งศูนย์บริการที่เป็นมิตรแก่เยาวชน เพ่ือให้เยาวชนมีความพอใจ มีความประทับใจรู้สึกว่า
ตนเองมีความส าคัญท าให้มีความรักต่อประเทศชาติ 
   - จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพ่ือให้เยาวชนมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา  
ในชุมชนท าให้เยาวชนภูมิใจและมีความรักต่อชุมชน 
   - โครงการส่งเสริมอาชีพแก่เยาวชน เพ่ือให้เยาวชนเห็นช่องทางอาชีพในอนาคต ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบมากขึ้น 
   - กิจกรรมนันทนาการเช่น กิจกรรมฟุตบอลภาคฤดูร้อน และกิจกรรมออเครสตร้าเพ่ือสะท้อน
การอยู่ร่วมกัน 
   - โครงการสานพลังเยาวชนน าสังคมเข้มแข็ง  
   - โครงการส่งเสริมอาชีพให้เด็กและเยาวชน เช่น ปลูกผัก เลี้ยงไก่ ซ่อมรถจักรยานยนต์ 
  ๒) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างส านึก ความเป็นพลเมืองแก่
เยาวชนในจังหวัดยะลา 
  ปัญหาส่วนใหญ่ที่คุกคามหรือส่งเสริมการสร้างส านึกพลเมืองจังหวัดยะลา คือ เยาวชนขาดความ
รับผิดชอบในการร่วมกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพและในการท าโครงการ ปัญหาความไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ 
ของการท ากิจกรรม  เยาชนขาดจิตอาสาจิตสาธารณะ ปัญหาด้านยาเสพติด งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพ
ของเยาชนในการท าโครงการไม่ต่อเนื่อง การใช้งบประมาณไม่โปร่งใส ขาดความเป็นอิสระ    
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  ๓) แนวทางในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการสร้างเสริมส านึกความเป็นพลเมืองแก่เด็กและ
เยาวชนในระดับพื้นที่จังหวัดยะลา  
   - กิจกรรมการสร้างเสริมส านึกความเป็นพลเมืองแก่เด็กและเยาวชน ควรด าเนินการทั้งในระบบ
และนอกระบบโรงเรียน เน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วมและสรุปบทเรียนร่วมกัน เพ่ือก่อให้เกิดการเรียนรู้และ 
ย้ าส านึกพลเมืองบ่อยๆ เพ่ือให้กลายเป็นวัฒนธรรมของชุมชนต่อไป 
   - กิจกรรมนอกหลักสูตร ที่ท านอกเหนือกิจกรรมในชั้นเรียน นอกจากนี้ ยังรวมทั้งการให้
หน่วยงานราชการภาคีที่มีหน้าที่เกี่ยวกับโครงการที่เยาวชนด าเนินการ หรือบุคคลที่มีบทบาทในชุมชนมาร่วมรับรู้ 
เป็นสักขีพยานการท างานของโครงการ โดยเน้นวางระบบการท างานแบบเป็นทางการและลายลักษณ์อักษร มี
ก าหนดการท างานที่ชัดเจน และมีคณะบุคคลที่มีหน้าทีเกี่ยวข้องมาร่วมติดตาม 
๔.๖ การศึกษาเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในบริบทต่างประเทศ 
 ในหลายประเทศมีการส่งเสริมเรื่องการศึกษาเรื่องความเป็นพลเมือง ซึ่งแต่ละประเทศมีแนวคิดและ
ประเด็นในการศึกษาที่แตกต่างกัน โดยเอกสารนี้จะน าเสนอแนวคิด พร้อมทั้งประเด็นการปฏิบัติที่น่าสนใจ  
ที่เกิดขึ้นจากการส่งเสริมด้านความเป็นพลเมือง โดยเนื้อหาหลักน ามาจากบทความของเสิศพงษ์ อุดมพงศ์  
เรื่อง การศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมือง (Civic/Citizenship Education) ในการส่งเสริมบทบาทของภาคพลเมือง 
ในการเมืองระบบตัวแทน : แนวทางที่ยั่งยืนผ่านประสบการณ์จากต่างประเทศ (๒๕๕๘) ซึ่งมีประเทศ 
ที่น่าสนใจดังนี้ 
  ประเทศญี่ปุ่น 
  ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่อยู่ ในทวีปเอเชียมีรูปแบบของรัฐเป็นรัฐเดี่ยวและปกครองด้วยระบอบ
ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภามีองค์พระจักรพรรดิหรือกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้น าในการ
บริหารประเทศเช่นเดียวกับประเทศไทย (ช านาญ  จันทร์เรือง, ๒๕๕๔) ในปีคศ. ๒๐๑๓ ได้รับการจัดอันดับด้าน
ความเป็นประชาธิปไตย(Democracy Ranking) เป็นอันดับ ๒๐ ของโลก  (แคมป์เบลล์และคณะ Campbell et.al., 
๒๐๑๓) นับเป็นประเทศประชาธิปไตยในฝั่งเอเชียเพียงไม่ก่ีประเทศที่ได้รับการประเมินอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก 
  การศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองในประเทศญี่ปุ่น คือ การพัฒนาพลเมืองผู้ซึ่งจะสร้างสังคม
ประชาธิปไตยในอนาคต ซึ่งประชาธิปไตยมีทั้งทางตรงและทางอ้อมความ เป็นพลเมืองมีทั้งรูปแบบเสรีนิยม
และรัฐนิยม จึงมีความหลากหลายและความยากที่จะนิยามค านี้ให้มีความหมายที่ครอบคลุมได้ใน ระดับ
นโยบายเรื่องการศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองนั้นอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงหลัก ๒ กระทรวง คือ 
กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ และกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ กีฬา และ
เทคโนโลยี 
  โดยที่รัฐบาลมีการก าหนดแผนนโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชนขึ้นในปีคศ. ๒๐๐๓ โดยได้
กล่าวถึงหลักการส าคัญ ๔ ข้อ ส าหรับการจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองของญี่ปุ่น ประกอบด้วย 
   ๑) สนับสนุนความเป็นอิสระทางสังคม 
   ๒) สนับสนุนให้ได้รับประสบการณ์ตามความต้องการของแต่ละบุคคล 
   ๓) ปรับเปลี่ยนมุมมองของเยาวชนในฐานะสมาชิกที่กระตือรือร้นของสังคม 
   ๔) กระตุ้นให้เกิดบรรยากาศที่เป็นอิสระและมีการอภิปรายได้อย่างเปิดกว้างในสังคม 
  ในปีคศ. ๒๐๐๖ มีการปฏิรูปพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของญี่ปุ่น ซึ่งนับตั้งแต่ปี คศ.๑๙๔๗  
ที่ยังไม่เคยมีการปฏิรูป แต่หลักการที่ส าคัญประการหนึ่งที่ยังคงไว้อยู่ในพระราชบัญญัติโดยที่มิได้ มีการ
เปลี่ยนแปลง มีใจความส าคัญในวรรคแรกว่า เป้าหมายของการศึกษาที่ส าคัญ คือ การศึกษาจะก่อให้เกิดการ
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พัฒนาบุคลิกภาพโดยสมบูรณ์ พยายามอย่างหนักในการสั่งสอนขัดเกลาบุคคล  มีจิตใจที่สดใสร่างกายที่
สมบูรณ์เป็นผู้ซึ่งรักในความถูกต้องและความยุติธรรม เคารพในคุณค่าของตนเอง เคารพผู้ใช้แรงงาน มีความ
ตระหนักต่อความส านักรับผิดชอบอย่างลึกซึ้ง ซึมซับจิตวิญญาณที่เป็นอิสระในฐานะเป็นผู้สร้างสันติภาพแห่ง
รัฐและสังคม ซึ่งเป้าหมายที่ก าหนดขึ้นนั้น เป็นประเด็นส าคัญที่จะสนับสนุนให้ประชาชนเป็นพลเมืองอย่าง
แท้จริง 
  มีการส่งเสริมเรื่องจิตสาธารณะ ซึ่งน าไปสู่การมีส่วนร่วมอย่างอิสระในการสร้างสังคมพร้อมทั้งการ
พัฒนาทัศนคติที่มีต่อความต้องการรับผิดชอบต่อการเติบโตของสังคม ซึ่งปัจจุบันท าให้ประชาชนในประเทศ  
มีจิตสาธารณะ สามารถเห็นได้ในหลายๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น 
  การศึกษาความเป็นพลเมืองถูกบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ในระดับประถมศึกษา 
เนื้อหาวิชาพลเมืองเป็นศูนย์กลางของการสร้างความเป็นพลเมือง โดยอาศัยฐานของการตระหนักใน
ประชาธิปไตยและความรู้ความเข้าใจในสิทธิมนุษยชน และความหมายและแนวคิดในเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ “สร้างความเชื่อมโยงกับครอบครัวและชุมชน สร้างให้นักเรียนมีความตระหนักว่ามนุษย์เป็น
จุดเริ่มต้นที่ส าคัญของสังคม สร้างให้นักเรียนมีความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องส่วนตัวและสังคม
ความมีศักดิ์ศรีของตนเองในระบบครอบครัวแบบร่วมสมัย ความเท่าเทียมทางเพศ และสร้างให้เยาวชน
ตระหนักถึงความส าคัญของแบบแผนประเพณีของชีวิตในสังคม การรักษาขนบธรรมเนียมและความส านึก
รับผิดชอบของแต่ละบุคคล”  
  ประเด็นศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองในประเทศญี่ปุ่น  
  ส าหรับประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้ง แต่ละครั้งมีความรุนแรง
และสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก แต่จากความยากล าบากจากสิ่งที่เกิดขึ้น ก็ได้
เกิดสิ่งที่น่าสนใจจากพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นพลเมือง ทั้งในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคม จิต
สาธารณะ ความมีวินัย และอ่ืนๆ โดยจะน าเสนอเป็นเรื่องราวสั้นๆ เพื่อง่ายต่อการท าความเข้าใจ ดังนี้ โดย
เนื้อหาน ามาจากบทความเรื่อง “เรื่องราวดีๆ ของคนญี่ปุ่นยามภาวะฉุกเฉิน” (“เรื่องราวดีๆ”, ๒๕๕๔) 
  กรณีที่ ๑ ที่สวนสนุกแห่งหนึ่ง เกิดเหตุการณ์ซึ่งท าให้นักท่องเที่ยวจ านวนมากไม่สามารถออกไป 
ข้างนอกได้ และทางร้านขายของก็ได้เอาขนมมาแจกนักท่องเที่ยว มีนักเรียนชั้นมัธยมปลายหญิงกลุ่มหนึ่งไปเอา
มาเป็นจ านวนมาก ซึ่งมากเกินกว่าที่จะบริโภคหมด ข้าพเจ้ารู้สึกทันทีว่า “ท าไมเอาไปเยอะ” แต่วินาทีต่อมา
กลายเป็นความรู้สึกตื้นตันใจ เพราะ “เด็กกลุ่มนั้นเอาขนมไปให้เด็กๆ ซึ่งพ่อแม่ไม่สามารถไปเอาเองได้ 
เนื่องจากต้องอยู่ดูแลลูก 
  จากเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความเอ้ือเฟ้ือ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบต่อ
ผู้อื่น   
  กรณีท่ี ๒ ในซุปเปอร์มาร์เก็ตแหง่หนึ่ง มีของตกระเกะระกะเต็มพ้ืนเพราะแรงแผ่นดินไหว แต่คนที่
เข้าไปซื้อของได้ช่วยกันเก็บของขึ้นไว้บนชั้น แล้วก็หยิบส่วนที่ตนอยากซื้อไปต่อคิวจ่ายเงิน 
  จากเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมี
ความรับผิดชอบต่อผู้อ่ืน   
  กรณีท่ี ๓ ในจังหวัดจิบะเกิดแผ่นดินไหวบ้านเรือนพังเสียหาย คุณลุงคนหนึ่งที่หลบภัยอยู่ก็ได้เปรย
ออกมาว่า ต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไร เด็กหนุ่ม ม.ปลาย ก็ตอบกลับไปว่า “ไม่เป็นไรครับ ไม่ต้องห่วง ต่อจากนี้ไป
เมื่อเป็นผู้ใหญ่ พวกผมจะท าให้มันกลับมาเหมือนเดิมแน่นอน 
  จากเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนบ้านเกิด มีความคิดที่จะสร้างชุมชนบ้าน
เกิดกลับมาให้เหมือนเดิม ไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก 
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  กรณีที่ ๔ หลังจากเกิดเหตุการณ์สึนามิครั้งใหญ่ อาคารบ้านเรือนพังเสียหาย ประชาชนไม่มีที่อยู่
อาศัย และอาหารไม่เพียงพอต่อการบริโภค มีการแจกจ่ายอาหาร ประชาชนไม่มีการแย่งอาหารกัน 
ประชาชนต่อแถวเพื่อรับอาหารอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย  

 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
  สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ตั้งอยู่ทางใต้ของคาบสมุทรเกาหลี มีระบบการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยมีประมุขของประเทศ คือ ประธานาธิบดี ซึ่งได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ให้
เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร และมีนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีผ่านความเห็นชอบจาก
รัฐสภา(กระทรวงการต่างประเทศ, ๒๕๕๖) เกาหลีใต้เป็นประเทศในเอเชียเพียงไม่กี่ประเทศที่ได้รับการจัด
อันดับด้านความเป็นประชาธิปไตย (Democracy Ranking) ติด ๑ ใน ๓๐ ของโลก โดยได้เป็นอันดับ ๒๖ 
จากการประเมินปี คศ. ๒๐๑๓ (แคมป์เบลล์และคณะ Campbell et.al., ๒๐๑๓) อาจกล่าวได้ว่า ประเทศ
เกาหลีใต้มีพัฒนาการของความเป็นประชาธิปไตยดีขึ้นมาเป็นล าดับ ทั้งความก้าวหน้าในด้านระบบการ
เลือกตั้งและความเจริญทางวัฒนธรรม ดัชนีความเป็นประชาธิปไตยขยับเพ่ิมขึ้นทุกปี มีคะแนนสูงในทุกด้าน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสิทธิทางการเมืองและด้านเสรีภาพของพลเมือง จนได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์เต็มใบ ในด้านการพัฒนาเยาวชนด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมือง
นั้นมีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มีการก าหนดค่านิยม/สิ่งที่ดีงามพ้ืนฐานที่เป็นองค์ประกอบของทักษะ
ชีวิต ๔ ด้าน ด้านละ ๕ ลักษณะย่อย ได้แก่ 
  ๑) การใช้ชีวิตส่วนตัว : การเคารพตนเอง ความจริงใจ ความซื่อสัตย์ ความเป็นอิสระ และการ
ยับยั้งชั่งใจ 
  ๒) การใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัว เพื่อนบ้าน และโรงเรียน : การปฏิบัติตนตามศาสนาการปฏิบัติ
หน้าที่ของลูกต่อพ่อแม่ จรรยามารยาทการอยู่ร่วมกัน และความรักต่อโรงเรียนและบ้านเกิด 
  ๓) การใช้ชีวิตในสังคม : การปฏิบัติตนตามกฎหมายการสนใจต่อผู้อ่ืนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ความยุติธรรม และการสร้างจิตสานึกสาธารณะ 
  ๔) การใช้ชีวิตในระดับชาติและชาติพันธุ์:  ความรักในรัฐความรักในชาติ การมีจิตใจที่มั่นคง มีสติ 
สัมปชัญญะ การสร้างความสันติภายหลัง การแบ่งแยกและความรักในมนุษยชาติ 
  ลักษณะส าคัญ ๔ ประการนี้ ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ในระดับชั้นประถมศึกษา และยังส่งเสริมการ
ปลูกฝัง ทักษะการคิดและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม (moral thinking and judgment) หรือทักษะที่จ าเป็น
ต่อการแก้ไขเชิงจริยธรรมในชีวิตประจ าวันอย่างถูกต้องและมีเหตุผล 
  โดยสรุป แนวคิดส าหรับการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองของเกาหลีใต้ หมายถึง การฝึกฝน 
ความสามารถในการคิดตัดสินใจในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง และมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ทางการเมืองระดับชาติและท้องถิ่น ในฐานะที่เป็นพลเมืองผู้ถืออ านาจอธิปไตย (sovereign citizen) 
และส าหรับการให้การศึกษาแก่เยาวชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง จะให้ความส าคัญกับการฝึกฝน
ทักษะและสอนให้รู้บทบาทหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่มีความส านึกรับผิดชอบ (responsible citizen)  
  วัฒนธรรมของคนเกาหลีใต้สอนให้คนมีระเบียบวินัย หากได้เคยสัมผัสหรือสังเกตคนเกาหลีใต้จะรับรู้
ได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านการศึกษา กีฬา หรือการใช้ชีวิต และหากดูวิวัฒนาการของเกาหลีใต้นั้นประสบ
ความส าเร็จในหลากหลายด้านในเวลาอันรวดเร็ว เพราะเกาหลีใต้สอนให้มีการตื่นตัวกับสิ่งต่างๆ อยู่เสมอ มี
การปลูกฝังความรักชาติ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน 
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  ประเด็นศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
  กรณีที่ ๑  กรณีการอัปปางของเรือเฟอร์รี่ของเกาหลีใต้ที่ชื่อเซวอลซึ่งจมลงระหว่างการเดินทางจาก
กรุงโซลไปยังเกาะเซจูทั้งสาเหตุของการล่มของเรือความรับผิดชอบของกัปตันเรือนายลีจูนเซี๊ยก (Lee Joon-seok)
และผู้ช่วยกัปตันเรือการปฏิบัติการและการกระจายค าสั่งของลูกเรือหลังเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งการกู้ภัยที่ยังคง
ด าเนินอยู่ซึ่งพบศพผู้โดยสาร ๕๔ คนสูญหาย ๒๔๘ คน รอดชีวิต ๑๗๔ คนจากจ านวนผู้โดยสารและลูกเรือ
ทั้งหมด ๔๗๖ คนผู้เสียชีวิตและสูญหายส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมัธยมจากโรงเรียน Danwon High School ใน
เมืองอันซัน ชานกรุงโซลที่ไปทัศนศึกษาถึง ๓๕๐ คน 
  ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภ ได้เขียนเรื่องที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งไว้ คือ การปฏิบัติของนักเรียน 
ที่อยู่บนเรือ หลังจากมีค าสั่งจากลูกเรือไปยังผู้โดยสารเมื่อเกิดเหตุแล้วก็คือ “ให้นั่งอยู่กับที่ห้ามเคลื่อนไหวไป
ไหน ขณะที่เจ้าหน้าที่ก าลังด าเนินการแก้ไขปัญหากันอยู่ซึ่งผู้โดยสารจ านวนมากก็ปฏิบัติตามค าสั่งนี้ ” 
จนกระทั่งเรือเอียงและจมลงแม้ว่าจะมีเวลาถึง ๒ ชั่วโมงกว่าก่อนที่เรือจะจมซึ่งผู้โดยสารน่าจะมีเวลาเพียง
พอที่จะสามารถช่วยเหลือตัวเองออกมาจากเรือได้ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวินัยของเด็กๆนักเรียนที่ฟังค าสั่งของ 
“ผู้ใหญ่” และสะท้อนถึงความมีระเบียบวินัยของคนเกาหลีที่เชื่อฟังค าสั่งแม้ตนทราบดีว่าอันตรายใกล้ตัวเข้า
มามากแล้ว แต่ครั้งนี้ “ผู้ใหญ่” คงประเมินสถานการณ์ผิดพลาดอย่างร้ายแรง มีรายงานว่าลูกเรือได้พยายาม
กระจายค าสั่งสละเรือในช่วงครึ่งชั่วโมงต่อมาหลังจากเกิดอุบัติเหตุแต่เข้าใจว่าค าสั่งนี้กระจายไปไม่ทั่วถึง และ
เชื่อว่าผู้โดยสารจ านวนมากโดยเฉพาะเด็กๆ ก็ยังคงนั่งอยู่กับที่ (ยงยุทธ มัยลาภ, ม.ป.ป.) 
  กรณีที่ ๒ ประเด็นเรื่องของความรับผิดชอบ เห็นได้จากการลาออกและฆ่าตัวตายของข้าราชการ
นักการเมืองในประเทศหลายคนทั้งๆ ที่อาจจะไม่เกี่ยวกับความผิดที่เกิดขึ้นโดยตรง แต่อยู่ในภาระหน้าที่ที่ดูแล 
เช่น การลาออกของนายกรัฐมนตรี ชอง ฮง วอน เพ่ือรับผิดชอบต่อการล่มของเรือเซลวอนและไม่สามารถ
ช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ทั้งๆ ที่นายกรัฐมนตรีไม่ใช่คนขับเรือและก็ไม่ใช่คนที่เข้าไปช่วยเหลือ 
  เดือนธันวาคม ๒๕๔๘ นายฮูห์ จุนยัง ผู้บัญชาการต ารวจเกาหลีใต้ ได้ยื่นหนังสือลาออกจาก
ต าแหน่งเพ่ือรับผิดชอบกรณีที่ต ารวจปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงจนถึงแก่ความตายกรณีเจ้าหน้าที่ต ารวจทุบตี
กลุ่มเกษตรกรที่มารวมตัวประท้วงเรื่องการเปิดเสรีข้าวในกรุงโซล จนเป็นเหตุให้มีชาวนาเสียชีวิต ๒ คนพร้อม
กับขอโทษต่อกรณีดังกล่าว (เมธา มาสขาว, ๒๕๕๗) 
  เดือนมีนาคม ๒๕๔๙ นายกรัฐมนตรีลี เฮชอน แห่งเกาหลีใต้ ประกาศลาออกจากต าแหน่ง
ภายหลังจากที่เขาแอบไปร่วมตีกอล์ฟกับกลุ่มนักธุรกิจ ที่เมืองปูซานเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๙ แม้จะเป็น
วันหยุดของเกาหลีใต้ แต่ก็ฟังไม่ขึ้น ในขณะที่ทั้งประเทศก าลังประสบปัญหาเนื่องจากการประท้วงของ
พนักงานรถไฟ (เมธา มาสขาว, ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๗๖ -  
 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม     ใฝ่เรียนรู้ 
ค าชี้แจง : ให้ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

แสวงหาข้อมูล
จากแหล่ง 

การเรียนรู้ต่างๆ 

มีการจดบันทึก
ความรู้อย่าง 
เป็นระบบ 

สรุปความรู้ได้
อย่างมีเหตุผล 

รวม  
คะแนน 

สรุป 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๙ ผ มผ 
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

                                           ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

              (...................................................) 
                                                  ............../.................../................ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน 

ดีเยี่ยม ได้คะแนน ๗-๙ คะแนน 
ดี ได้คะแนน ๕-๖ คะแนน 
ผ่าน ได้คะแนน ๓-๔ คะแนน 
ไม่ผ่าน ได้คะแนน ๑-๒ คะแนน 

 
 
 
 
 



- ๑๗๗ -  
 

 

                แบบให้คะแนนการตรวจผลงาน    เรือ่ง แนวทางการปฏิบัตตินเป็น
พลเมืองด ี

ค าชี้แจง : ครูให้คะแนนการตรวจผลงานนักเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล 
รายการประเมิน รวม

๑๖  
คะแนน 

รูปแบบผลงาน ภาษา เนื้อหา เวลา   

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

      ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

               (..................................................) 
                                                  ............../.................../................  

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

๔  คะแนน  เท่ากับ    ดีมาก 

๓  คะแนน  เท่ากับ    ดี 
๒  คะแนน  เท่ากับ    พอใช้ 
๑  คะแนน  เท่ากับ    ปรับปรุง 

๑๖-๒๐  คะแนน  เท่ากับ    ดีมาก 

๑๑-๑๕  คะแนน  เท่ากับ    ดี 
๖-๑๐    คะแนน  เท่ากับ    พอใช้ 
๑-๕      คะแนน  เท่ากับ    ปรับปรุง 



- ๑๗๘ -  
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่  ๔   ชื่อหน่วย พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๕    เรื่อง ความเป็นพลเมืองของประเทศ         เวลา  ๒ ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
๑.๒ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนสามารถตระหนักรู้ความเป็นพลเมืองของประเทศ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 

๑) ตระหนักรู้ความเป็นพลเมืองของประเทศ 
๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

๑) ความสามารถในการสื่อสาร  
 -  ฟัง พูด เขียน 
๒) ความสามารถในการคิด 
 -  วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป 

๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
      ๑) ใฝ่เรียนรู้ 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้  

๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  
๑) ชั่วโมงท่ี ๑ 
๑) ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทราบ และให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕-๘ คน 
๒) ครูให้ผู้เรียนชมคลิปวิดีโอ เรื่อง Pan AM Boeing 747 KLM Boeing 747 Crash-Tenerife 

(crash of  
the century)   

๓) ผู้สอนซักถามนักเรียนว่า สาเหตุที่ท าให้เครื่องบินทั้งสองชนกันคืออะไร 
๔) ครูสุ่มนักเรียนออกมาเล่าเรื่อง และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ สาเหตุที่ท าให้เครื่องบินทั้งสองชน

กัน 
๒) ชั่วโมงท่ี ๒ 
๑) ครูสนทนากับนักเรียน เกี่ยวกับ เรื่อง Pan AM Boeing 747  KLM Boeing 747  Crash-
Tenerife  

(crash of the century) ครูตั้งค าถามน า ๒ ข้อ 
- นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไร ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกัปตัน Veldhuyzen van zanten 
- ในฐานะที่นักเรียนเป็นพลเมืองหรือพลโลก ถ้าหากนักเรียนเป็นหนึ่งในผู้โดยสาร หรือญาติ

คนรู้จักของ 



- ๑๗๙ -  
 

 

นักเรียนอยู่ในเครื่องล านี้ นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรต่อเหตุการณ์นี้ และผู้เรียนต้องการให้กัปตันปฏิบัติ
อย่างไร เพ่ือแสดงความเคารพต่อสิทธิ รวมถึงเคารพต่อผู้โดยสาร 

๒) ครูให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับค าถามที่ครูถามท้ัง ๒ ข้อ   
๓) ครใูห้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ออกน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
๔) ครสูรุปให้นักเรียนเข้าใจในเรื่อง ของการตระหนักรู้ความเป็นพลเมืองของประเทศ พร้อม

ยกตัวอย่างสถานการณ์ให้นักเรียนฟัง 
๕) ครูให้นักเรียนแต่ละคนท าใบงาน เรื่อง ความเป็นพลเมืองของประเทศ 

๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
๑)  คลิปวิดีโอ เรื่อง เรื่อง Pan AM Boeing 747 KLM Boeing 747 Crash-Tenerife  

(crash of the century) 
๒)  ใบงาน เรื่อง ความเป็นพลเมืองของประเทศ  

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วิธีการประเมิน 

       ๑) ครูตรวจผลงานการท าใบงาน เรื่อง ความเป็นพลเมืองของประเทศ 
          ๒) ครูสังเกตพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน 

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 ๑) แบบให้คะแนนการตรวจผลงาน เรื่อง ความเป็นพลเมืองของประเทศ 
 ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้   

๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
๑) นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินได้คะแนนระดับดีขึ้นไป 
๒) นักเรียนผ่านการประเมินพฤติกรรมระดับดีขึ้นไป 

๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. ........................... 
............................................................................................................................. ........................... 
....................................................................................................... ................................................. 
 
            ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
                                                            (.................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๘๐ -  
 

 

 7. ภาคผนวก 
 

ใบงาน 
เรื่อง ความเป็นพลเมืองของประเทศ 

 

ให้นักเรียนตอบค าถาม ดังต่อไปนี้ 
๑) พลเมืองโลกของประเทศ  หมายถึงอะไร 
............................................................................................................................. ..............................................
..................................................................................... ......................................................................................  
 
๒) จงยกตัวอย่างการเป็นพลเมืองโลกของประเทศท่ีดี มา ๓ ตัวอย่าง 
........................................................................................................... ................................................................
............................................................................................................................. .............................................. 
 
๓) นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไร ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกัปตัน Veldhuyzen van zanten 
............................................................................................................................. ..............................................
................................................................................................................................. .......................................... 
 
๔) ในฐานะที่นักเรียนเป็นพลเมืองของโลก ถ้าหากนักเรียนเป็นหนึ่งในผู้โดยสารหรือญาติคนรู้จักของนักเรียน
อยู่ในล านี้ นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรต่อเหตุการณ์นี้ 
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................................... ............................ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๘๑ -  
 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม     ใฝ่เรียนรู้ 
ค าชี้แจง : ให้ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

แสวงหาข้อมูล
จากแหล่ง 

การเรียนรู้ต่างๆ 

มีการจดบันทึก
ความรู้อย่าง 
เป็นระบบ 

สรุปความรู้ได้
อย่างมีเหตุผล 

รวม  
คะแนน 

สรุป 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๙ ผ มผ 
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

                                           ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

              (...................................................) 
                                                  ............../.................../................ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน 

ดีเยี่ยม ได้คะแนน ๗-๙ คะแนน 
ดี ได้คะแนน ๕-๖ คะแนน 
ผ่าน ได้คะแนน ๓-๔ คะแนน 
ไม่ผ่าน ได้คะแนน ๑-๒ คะแนน 

 
 
 
 



- ๑๘๒ -  
 

 

 
                แบบให้คะแนนการตรวจผลงาน    เรือ่ง ความเป็นพลเมืองของประเทศ 

ค าชี้แจง : ครูให้คะแนนการตรวจผลงานนักเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล 
รายการประเมิน รวม

๑๖  
คะแนน 

รูปแบบผลงาน ภาษา เนื้อหา เวลา   

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

      ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน  

               (..................................................) 
                                                  ............../.................../................  
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน 

ดีเยี่ยม ได้คะแนน ๗-๙ คะแนน 
ดี ได้คะแนน ๕-๖ คะแนน 
ผ่าน ได้คะแนน ๓-๔ คะแนน 
ไม่ผ่าน ได้คะแนน ๑-๒ คะแนน 
 

 



- ๑๘๓ -  
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่  ๔   ชื่อหน่วย   พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๖        เรื่อง   ความเป็นพลเมืองของโลก   เวลา  ๒ ชัว่โมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมือง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๑.๒ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมือง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
๒.๑ นักเรียนสามารถบอกความหมายของความเป็นพลเมืองของโลกได้ 
๒.๒ นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของความเป็นพลเมืองของโลกได้ 
๒.๓ นักเรียนสามารถยกตัวอย่างพลเมืองที่ดีของประเทศได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 

๑) ความหมายของความเป็นพลเมืองของโลก 
๒) ลักษณะของความเป็นพลเมืองของโลก 
๓) ตัวอย่างพลเมืองที่ดีของประเทศ 

๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 ๑) ความสามารถในการสื่อสาร 
     - วิเคราะห์   ฟัง   พูด   เขียน 
 ๒) ความสามารถในการคิด 
     - วิเคราะห์  จัดกลุ่ม  สรุป 

๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
๑) ใฝ่เรียนรู้ 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  

๑) ชั่วโมงท่ี ๑  
๑) ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  
๒) ครซูักถามนักเรียน  ดังนี้  

- นักเรียนคิดว่าค าว่า “พลโลก” หมายถึงอะไร 
- ลักษณะของการเป็นพลโลก คืออะไร อธิบายตามความเข้าใจของตนเอง 

๓) ครูสรุป และเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาที่จะเรียน 
๔) นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง พลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลกและครูอธิบาย

เพ่ิมเติม 
๕) นักเรียนแต่ละคนท าใบงาน เรื่อง พลเมืองโลก และใบงานเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนเป็น

พลโลก 
 ๒) ชั่วโมงท่ี ๒  

๑) นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม ร่วมกันจัดสัมมนาในหัวข้อ พลเมืองดีของประเทศชาติ  
๒) ครูเปิดคลิปวิดีโอ เรื่อง การจัดสัมมนา ให้นักเรียนดู 
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๓) ครูให้นักเรียนศึกษาใบงาน เรื่อง การจัดสัมมนา  และอธิบายขั้นตอนการจัดสัมมนา 
๔) นักเรียนแบ่งกลุ่มกันวางแผนการจัดสัมมนาและออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑) คลิปวิดีโอเรื่อง  การจัดสัมมนา 
 ๒) ใบความรู้ เรื่อง พลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 
 ๓) ใบงาน เรื่อง พลเมืองโลก 

๔) ใบงาน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลโลก 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 

๕.๑ วิธีการประเมิน 
 ๑) ตรวจใบงาน เรื่อง พลเมืองโลกและแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลโลก 

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 ๑) แบบประเมินใบงาน 

๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
๑) นักเรียนผ่านเกณฑไ์ด้คะแนนระดับดีขึ้นไป 
๒) นักเรียนผ่านการประเมินพฤติกรรมในระดับดีขึ้นไป  

๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................... .......................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
  

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
       
(.................................................) 
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7. ภาคผนวก 
 

ใบความรู้  
เรื่อง พลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 

 
ความหมาย 
       พลเมืองดี หมายถึง ประชาชนที่ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคมมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ ของตนเอง รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมไม่ละเมิดล่วงล้ าสิทธิ  และ
เสรีภาพของ บุคคลอื่น 
 
ความส าคัญ 
      พลเมืองเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของสังคมของสังคมไทย เช่นเดียวกับสังคมอ่ืน ๆ ทุกสังคมย่อม
ต้องการพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งหมายถึงความมีร่างกายจิตใจดี คิดเป็น ท าเป็น แก้ไขปัญหาได้ มี
ประสิทธิภาพเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า ความมั่นคงให้กับประเทศชาติและการเป็น
พลเมืองดีนั้นย่อมต้องการปฏิบัติตามบรรทัดฐานและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมมีคุณธรรมเป็นแนว
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิตอีกด้วย เพ่ือการพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาให้เป็นพลเมืองดี 
     วัตถุประสงค์ของการพัฒนาให้เป็นพลเมืองดี มีดังนี้ 
        ๑. เพื่อให้รู้จักปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม 
        ๒. เพื่อปลูกฝังทักษะการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 
        ๓. เพื่อปลูกฝังความมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 
        ๔. เพื่อปลูกฝังให้มีทัศนคติและค่านิยมที่ดีต่อสังคม 
 
ลักษณะของพลเมืองด ี
        การเป็นพลเมืองดีจะมีลักษณะอย่างไรนั้น สังคมจะเป็นผู้ก าหนดลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ือที่จะได้
พลเมือง ที่ดี  ต้องการังนั้นคุณสมบัติของสมาชิกในสังคมก็จะต้องมีคุณสมบัติที่ เป็นพ้ืนฐานและ
คุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ 
       คุณสมบัติพ้ืนฐาน คือ คุณสมบัติทั่วไปของการเป็นพลเมืองดี เช่นขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ประหยัด 
รับผิดชอบ  มีเหตุผล โอบอ้อมอารี มีเมตตา เห็นประโยชน์ส่วนรวมมีความส าคัญเสมอ 
       คุณสมบัติเฉพาะ คือ คุณสมบัติเฉพาะอย่างที่สังคมต้องการให้บุคคลพ่ึงปฏิบัติ เช่นต้องการบุคคลที่มี
คุณธรรมน าความรู้ ต้องการให้คนในสังคมไทยหันมาสนใจ พัฒนาวิจัยในงานอาชีพด้านการเกษตรให้มาก 
เนื่องจากเป็นพ้ืนฐานของสังคมไทย เนื่องจากเป็นพ้ืนฐานของสังคมไทย เพ่ือการพัฒนาสังคมให้
เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 
 
การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 

๑. เคารพกฎหมายและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสังคม เมื่อพลเมืองทุกคนปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับของสังคม และบทบัญญัติของกฎหมาย เช่น ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน หรือไม่กระท า
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ความผิดตามที่กฎหมายก าหนดก็จะท าให้รัฐไม่ต้องเสียงบประมาณในการป้องกัน ปราบปรามและจับกุมผู้ที่
กระท าความผิดมาลงโทษ นอกจากนี้ยังท าให้สังคมมีความเป็นระเบียบสงบสุขทุกคนอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ ไม่หวาดระแวงคิดร้ายต่อกัน 

๒. เป็นผู้มีเหตุผล และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนทุกคนย่อมมีอิสรเสรีภาพในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างกัน ซึ่งการรู้จักการใช้เหตุผลในการด าเนินงาน จะท าให้ช่วยประสานความสัมพันธ์ ท าให้เกิด
ความเข้าใจอันดีงามต่อกัน 

๓. ยอมรับมติของเสียงส่วนใหญ่ เมื่อมีความขัดแย้งกันในการด าเนินกิจกรรมอันเกิดจากความ
คิดเห็นที่แตกต่างกัน และจ าเป็นต้องตัดสินปัญหาด้วยการใช้เสียงข้างมากเข้าช่วย และมติส่วนใหญ่ตกลงว่า
อย่างไร ถึงแมว้่าจะไม่ตรงกับความคิดของเรา เราก็ต้องปฏิบัติตาม เพราะเป็นมติของเสียงส่วนใหญ่นั้น 

๔. เป็นผู้น ามีน้ าใจประชาธิปไตย และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ผู้ที่มีความเป็นประชาธิปไตยนั้น 
จะต้องมีความเสียสละในเรื่องที่จ าเป็น เพ่ือผลประโยชน์ของส่วนรวมและรักษาไว้ซึ่งสังคมประชาธิปไตย  
เป็นการส่งผลต่อความม่ันคงและความก้าวหน้าขององค์กร ซึ่งสุดท้ายแล้วผลประโยชน์ดังกล่าวก็ย้อนกลับมา
สู่สมาชิกของสังคม  เช่นการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  ถึงแม้ว่าเราจะมีอาชีพบางอย่างที่มีรายได้ตลอดเวลา เช่น
ค้าขาย แต่ก็ยอมเสียเวลาค้าขายเพ่ือไปลงสิทธิ์เลือกตั้ ง บางครั้งเราต้องมีน้ าใจช่วยเหลือกิจกรรมส่วนร่วม  
เช่น การสมัครเป็นกรรมการเลือกตั้ง   หรือสมาคมบ าเพ็ญประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น 

๕. เคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน ควรรูจักเคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืนเช่นบุคคลมีเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นการพูด แต่ต้องไม่เป็นการพูดแสดงความคิดเห็นที่ใส่ร้ายผู้อื่นให้เสียหาย 

๖. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน ประเทศชาติ ในการอยู่ร่วมกันในสังคม ย่อมต้องมีการ
ท างานเป็นหมู่คณะ จึงต้องมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในงานนั้นๆ ให้สมาชิกแต่ละคนน าไปปฏิบัติตามที่
ได้รับหมอบหมายไว้อย่างเต็มที ่

๗. มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมือง การปกครอง ในสังคมประชาธิปไตยนั้นสมาชิกทุกคนต้องมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเมืองการปกครอง เช่น การเลือกตั้ง เป็นต้น 

๘. มีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง ช่วยสอดส่อง
พฤติกรรมมั่วสุมของเยาวชนในสถานบันเทิงต่าง ไม่หลงเชื่อข่าวลือค ากล่าวร้ายโจมตี ไม่มองผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับ
เราเป็นศัตรู รวมถึงสงเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ด้วยสันติวิธี  

๙. มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามหลักธรรม ทุกคนควรมีศีลธรรมไว้เป็นหลักในการ
ควบคุมพฤติกรรมของบุคลให้ด าเนินไปอย่างเหมาะสม ถึงแม้จะไม่มีบทลงโทษใดๆ ก็ตาม 

 
คุณธรรม จริยธรรมของการเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 

คุณธรรม  จริยธรรมคือ สิ่งที่เป็นความดีควรประพฤติปฏิบัติ เพราะจะน าความสุข ความเจริญ ความ
มั่นคงมาสู่ประเทศชาติ สังคม และบุคคล คุณธรรมจริยธรรมที่ส าคัญๆ มีดังต่อไปนี้ 
        ๑. ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประเทศชาติ 
        ๒. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ หมายถึง การปฏิบัติกิจการงานของตนเอง และที่ได้รับมอบหมายด้วย
ความมานะพยายาม อุทิศก าลังกาย ก าลังใจอย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้รวมไปถึงการรับผิดเมื่องานล้มเหลว 
พยายามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคโดยไม่เกี่ยงงอนผู้อ่ืน 
        ๓. ความมีระเบียบวินัย หมายถึง การเป็นผู้รู้และปฏิบัติตามแบบแผนที่ตนเอง ครอบครัว และสังคม
ก าหนดไว้ โดยที่จะปฏิเสธไม่รับรู้กฎเกณฑ์หรือกตาต่าง ๆ ของสังคมไม่ได้  
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        ๔. ความซื่อสัตย์ หมายถึง การปฏิบัติตน ทางกาย วาจา จิตใจ ที่ตรงไปตรงมา ไม่แสดงความคดโกงไม่
หลอกลวง  ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ลั่นวาจาว่าจะท างานสิ่งใดก็ต้องท าให้ส าเร็จเป็นอย่างดี  ไม่กลับกลอก  มีความ
จริงใจต่อทุกคน  จนเป็นที่ไว้วางใจของคนทุกคน 
        ๕. ความเสียสละ หมายถึง การปฏิบัติตนโดยอุทิศก าลังกาย ก าลังทรัพย์ ก าลังปัญญา เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้อื่นและสังคมด้วยความตั้งใจจริง มีเจตนาที่บริสุทธิ์ คุณธรรมด้านนี้เป็นการสะสมบารมีให้แก่ตนเอง ท าให้มี
คนรักใคร่ไว้วางใจ เป็นที่ยกย่องของสังคม ผู้คนเคารพนับถือ 
        ๖. ความอดทน หมายถึง ความเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็ง ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคใดๆ มุ่งมั่นที่จะท างานให้
บังเกิดผลดีโดยไม่ให้ผู้อื่นเดือดร้อน ความอดทนมี ๔ ลักษณะ คือ 

- อดทนต่อความยากล าบาก เจ็บป่วย ได้รับทุกขเวทนาก็ไม่แสดงอาการจนเกินกว่าเหตุ 
- อดทนต่อการตรากตร าท างาน ไม่ทอดทิ้งงาน ฟันฝ่าอุปสรรคจนประสบผลส าเร็จ 
- อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่แสดงความโกรธ ไม่อาฆาตพยาบาท อดทนต่อค าเสียดสี 
- อดทนต่อกิเลส คือ ไม่อยากได้ของผู้อ่ืนจนเกิดทุกข์ ไม่ตอบโต้คนอ่ืนที่ท าให้เราโกรธ และ

ไม่ลุ่มหลงในสิ่งที่จะพาเราไปพบกับความเสียหาย 
        ๗. การไม่ท าบาป หมายถึง การงดเว้นพฤติกรรมที่ชั่วร้าย สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อ่ืนเพราะเป็นเรื่อง
เศร้าหมองของจิตใจ ควรงดเว้นพฤติกรรมชั่วร้าย ๓ ทาง คือ 

- ทางกาย เช่น ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ทุจริต ไม่ลักขโมย ไม่ผิดประเวณี 
- ทางวาจา เช่น ไม่โกหก ไม่กล่าวถ้วยค าหยาบคาย ไม่ใส่ร้าย 
- ทางใจ เช่น ไม่คิดเนรคุณ ไม่คิดอาฆาต ไม่คิดอยากได้  

         ๘. ความสามัคคี หมายถึง การที่ทุกคนมีความพร้อมกาย พร้อมใจ และพร้อมความคิดเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน มีจุดมุ่งหมายที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ โดยไม่มีการเกี่ยงงอนหรือคิดชิงดีชิงเด่นกัน ทุก
คนมุ่งที่จะให้สังคมและประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง มีความรักใคร่กลมเกลียวกันด้วยความจริงใจ ความไม่เห็น
แก่ตัว การวางตนเสมอต้นเสมอปลายก็หมายถึงความสามัคคีด้วย  
   
บทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีต่อประเทศชาติ และสังคมโลก 

บทบาท หมายถึง การปฏิบัติตามสิทธิ หน้าที่อันเนื่องมาจากสถานภาพของบุคคล เนื่องจากบุคคลมี
หลายสถานภาพในคนคนเดียว ฉะนั้นบทบาทของบุคคลจึงต้องปฏิบัติไปตามสถานภาพในสถานการณ์ตาม
สถานภาพนั้นๆ 
หน้าที่ หมายถึง ภาระรับผิดชอบของบุคคลที่จะต้องปฏิบัติ เช่น หน้าที่ของบิดาที่มีต่อบุตร เป็นต้น 
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การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวัฒนธรรมไทย 
            วัฒนธรรม คือ แบบแผนการกระท า หรือผลการกระท าที่พัฒนาจากสภาพเดิมตามธรรมชาติให้ดี
งามยั่งยืนจนเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม  เช่น กิริยา มารยาท การพูด การแต่งกาย การรับประทานอาหาร 
เป็นต้น วัฒนธรรมการไหว้ เป็นวัฒนธรรมภายนอกที่มักได้รับการตอบสนองจากผู้ได้รับด้วยการไหว้ตอบ
นอกจากนี้ ยังมีวัฒนธรรมไทยอ่ืนๆ ที่งดงาม เช่น การกราบ การท าบุญตักบาตร การแต่งกายแบบไทย เป็น
ต้น 
การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามประเพณีไทย 
            ขนบธรรมเนียมประเพณี  คือ สิ่งที่ปฏิบัติสืบทอดสืบทอดกันมาและถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม  สิ่งที่ดีงาม
ของแต่ละสังคมอาจเหมือนกัน คล้ายกัน หรือแตกต่างกันก็ได้ และสิ่งที่ดีงามของสังคมหนึ่งเมื่อเวลาผ่าน ไป
สังคมนั้นอาจเห็นเป็นสิ่งไม่ดีงามก็ได้ 
            วัฒนธรรมและประเพณีไทย เป็นกิจกรรมที่สืบทอดมายาวนานและสังคมยอมรับว่าเป็นสิ่งดีควร
อนุรักษ์ไว้ 
การเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมไทยและสังคมโลก 
          การที่บุคคลจะเป็นสมาชกที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก จะต้องค านึงถึงสถานภาพ บทบาท สิทธิ 
เสรีภาพ  และหน้าที่ในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 
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ใบงาน  

เรื่อง  พลเมืองโลก 
 

ค าชี้แจง :  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พลเมืองโลก 
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ใบงาน 

เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลโลก 
 

ค าชี้แจง :  ให้นักเรียนเขียนแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลโลก 
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แบบประเมินการให้คะแนน 
แบบฝึกหัด  และใบงาน 

 

ที ่ ช่ือ – สกุล 
รายการประเมิน รวม 

๒๐ 
คะแนน 

มีความ 
ถูกต้อง 

การใช้ภาษา การล าดับ
เนื้อหา 

ความเรยีบร้อย การคิด
วิเคราะห ์

  ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๓ คะแนน เท่ากับ ดี 

๒ คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๑ คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

๑๖-๒๐ คะแนน เท่ากับ ดีมาก 

๑๑-๑๕ คะแนน เท่ากับ ดี 

๕-๑๐  คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
๐-๕   คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรม     ใฝ่เรียนรู้ 

ค าชี้แจง : ให้ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

แสวงหาข้อมูล
จากแหล่ง 

การเรียนรู้ต่างๆ 

มีการจดบันทึก
ความรู้อย่าง 
เป็นระบบ 

สรุปความรู้ได้
อย่างมีเหตุผล 

รวม  
คะแนน 

สรุป 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๙ ผ มผ 
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 

                                           ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

              (...................................................) 
                                                  ............../.................../................ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน 

ดีเยี่ยม ได้คะแนน ๗-๙ คะแนน 
ดี ได้คะแนน ๕-๖ คะแนน 
ผ่าน ได้คะแนน ๓-๔ คะแนน 
ไม่ผ่าน ได้คะแนน ๑-๒ คะแนน 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ที.่. 646/2560 
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต 

---------------------------------------- 
 

 ด้วย คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 855-26/2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 
ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต เพ่ือด าเนินการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกัน
การทุจริต ส าหรับใช้เป็นเนื้อหามาตรฐานกลางให้สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปพิจารณา
ปรับใช้ในการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในการ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง และสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการ
ทุจริต อันเป็นการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วง
วัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และกลยุทธ์ที่ 3 
ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต  

 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา 19 (16) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 จึงขอแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต โดย
มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.มาณี  ไชยธีรานุวัฒศิริ  ประธานอนุกรรมการ 
2.  รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.   อนุกรรมการ 

      (นายประหยัด  พวงจ าปา)    
3.  ผู้ชว่ยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.   อนุกรรมการ 

      (นายกิตติ  ลิ้มพงษ์) 
4.  ผู้ชว่ยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.   อนุกรรมการ 

      (นายอุทิศ  บัวศรี) 
 5.  ผู้อ านวยการส านักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง อนุกรรมการ 
 6.  ผู้อ านวยการส านักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ อนุกรรมการ 
        และธุรกิจเอกชน  
 7.  ผู้อ านวยการส านักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคม อนุกรรมการ 
         และการพัฒนาเครือข่าย 
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 8.  ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อนุกรรมการ 
      (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
9.  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อนุกรรมการ 

       (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
10.  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
11.  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
12.  ผู้แทนส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
13.  ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ อนุกรรมการ 

        การศึกษาตามอัธยาศัย  
        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
14.  ผู้แทนส านักงานลูกเสือแห่งชาติ   อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
15.  ผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
16.  ผู้แทนทีป่ระชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
17.  ผู้แทนคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัย  อนุกรรมการ 

        เทคโนโลยีราชมงคล  
        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
18.  ผู้แทนสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  อนุกรรมการ 

        กองบัญชาการกองทัพไทย  
        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
19.  ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารบก   อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
20.  ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารเรือ   อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
21.  ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ   อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
22.  ผู้แทนกองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
23.  พลโท ดร.ชัยฤกษ์  แก้วพรหมมาลย์   อนุกรรมการ 
24.  นายเสฏฐนันท์  อังกูรภาสวิชญ์   อนุกรรมการ 
25.  นายสุเทพ พรหมวาศ    อนุกรรมการ 

          26.  ผู้อ านวยการส านักป้องกันการทุจริตภาครัฐ อนุกรรมการและเลขานุการ 
         27.  นายสมพจน์  แพ่งประสิทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
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 28.  นางสาวกัลยา  สวนโพธิ ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 29.  นายสราวุฒ ิ เศรษฐกร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 30.  นายกาญจน์บัณฑิต  สนนุช ผู้ช่วยเลขานุการ 
 31.  นายเทอดภูมิ  ทัศนพิมล ผู้ช่วยเลขานุการ 
 32.  นายธนวัฒน์  มะแม้น ผู้ช่วยเลขานุการ 

 โดยคณะอนุกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้

และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต  
2. ก าหนดแนวทางและขอบเขตในการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อ

ประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” 

3. พิจารณายกร่างและจัดท าเนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ 
ด้านการป้องกันการทุจริต โดยก าหนดโครงสร้างหลักสูตร วัตถปุระสงค์ของหลักสูตร จุดประสงค์ของรายวิชา 
เนื้อหาสาระ จัดระเบียบ/ล าดับของเนื้อหาสาระ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
 4. พิจารณาให้ความเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อ
ประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต เพ่ือให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมและสมบูรณ์ พร้อมทั้งน าเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้ด าเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2560 

5. ก าหนดแผนหรือแนวทางการน าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้  
ด้านการป้องกันการทุจริต ไปใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 

  ทั้งนี้  ตั้ งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป   

                                  สั่ง  ณ  วันที่ 26 เดือน  เมษายน พ.ศ. 2560 

 

 
พลต ารวจเอก        

(วัชรพล  ประสารราชกิจ) 
       ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
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รายช่ือคณะท างาน 
จัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ และสื่อประกอบการเรียนรู้ 

ด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
-------------------------------- 

 
ที่ปรึกษา 
1. นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. นางสาวอุษณีย์  ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร  ผู้อ านวยการส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
4. นายอุทิศ  บัวศรี  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 
คณะท างาน 

กลุ่มที่ 1  หลักสูตรปฐมวัย 
1. นางธารณี  พรมหนู  ครู โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ สพป.สระบุรี เขต 1 
2. นางสมบัตร  สืบศักดิ์  คร ูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
3. นางสาวนภัสสร  ภิรมย์รักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
4. นางสาวลักขณา  โคบุตร ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
5. นางสมใจ  จีนเท่ห์  ครู โรงเรียนวัดเก้าชั่ง สพป.สิงห์บุรี 
6. นางสาวกชกร  จีนเทห์  ครู โรงเรียนวัดระนาม สพป.สิงห์บุรี 
7. นางสุพิกา  ต้นสอน  ครู โรงเรียนวัดบ้านป้องน้อย สพป.ราชบุรี เขต 2 
8. นายพัฒนา  พวงมาลี  ครู โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 
9. นางสุภัคษร  พรอุดมประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์” สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 
10. นางฐิติพร  ศรีแจ่ม  ครู โรงเรียนวัดบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์” สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 
11. นางอารีย์วรรณ  เข็มเงิน ครู โรงเรียนวัดน้ าพุ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 

กลุ่มที่ 2  หลักสูตรประถมศึกษาตอนต้น 
1. นางสาวสุภัสสร  สุภาพ ครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
2. นางสาวกนกนพ  วรัฏธร ครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
3. นางอารี  พวงวรินทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
4. นางละเอียด  สะอ้ิงทอง ครู โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
5. นางสาวเรณู  กุศลวงษ์  ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทอง 
6. นางสุจิรา  อาบู  ครู โรงเรียนบ้านนาดา สพป.นราธิวาส เขต 1 
7. นางสาววิไลวรรณ  ทองไหม ครู โรงเรียนเมืองนราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 
8. นางสาวนิตยา  อาหมาด ครู โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป.นราธิวาส เขต 1 
9. นางสาวกัสมานี  มามะ  ครู โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ สพป.นราธิวาส เขต 1 
10. นางสาวนิสริน  เทพลักษณ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกพนอม สพป.นราธิวาส เขต 1 
11. นายยูกิฟลี  มาหะ  ครู โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ สพป.นราธิวาส เขต 1 
12. นางสาวซาฮาเราะ  เจะยิ ครู โรงเรียนบ้านยือสาแม สพป.นราธิวาส เขต 1 
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กลุ่มที่ 3  หลักสูตรประถมศึกษาตอนปลาย 
1. นายกิตติพงศ์  ศรัทธาวาณิชย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
2. นางพรทิพย์  อิ่มศิลป์  ครู โรงเรียนวัดสมถะ (สมถวิทยาคาร) สพป.ราชบุรี เขต 2 
3. นางอัจฉราวดี  บุญโต  ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
4. นางสาวศิริเพ็ญ  จันทร์ทอง ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
5. นางสาวเสาวรส  แสนแซว ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
6. นางสมพร  ค านุช  ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
7. นางรุสนานี  ยะโก๊ะ  ครู โรงเรียนบ้านกูวา สพป.นราธิวาส เขต 1 
8. นางซีเตาะห์  นิมะ  ครู โรงเรียนบ้านยะหอ สพป.นราธิวาส เขต 1 
9. นางสุนทรี  ทองชิตร์  ครู โรงเรียนสายน้ าทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร 
10. นางสาวพิชญดา  ไชยดี ครู โรงเรียนสายน้ าทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร 
11. นางสาวศศิธร  ค านึง  ครู โรงเรียนสายน้ าทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร 
12. นางสาวณิชนันทน์  สุวรรณาภัย ครู โรงเรียนสายน้ าทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มที่ 4  หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 
1. นางสาวสุธีรา  ศิริพิรุณ  ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
2. นางสลิตตา  มะโนวัฒนา ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
3. นางทิวาพร  อุณยเกียรติ ครู โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง สพป.ราชบุรี เขต 2 
4. นางสาววรรณดี  ศรีอินสวัสดิ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก สพป.ราชบุรี เขต 2 
5. นางสาวฉวีวรรณ  หอธรรมกุล ครู โรงเรียนบ้านลาดวิถี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
6. นางสาวชนาธิป  เทียนวรรณ ครู โรงเรียนบ้านตะพานหิน (ประชาสามัคคี) สพป.ชัยนาท 
7. นายวิทยา  ศิริด ารง  ครู โรงเรียนบ้านไพรนกยูง (วันชัยประชาสรรค์) สพป.ชัยนาท 
8. นางสาวขจร  สังข์ประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป.ชัยนาท 
9. นายเมธา  สุระจิตร  ครู โรงเรียนวัดบางปูน สพป.สิงห์บุรี 
10. นายนพรัตน์  บุญอ้น  ครู โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง สพป.นครสวรรค์ เขต 2 
11. นางสาวบุษยพรรณ  พรหมวาทย์ จันทรา ครู โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 
12. นางสาวลักษิกา  มีกุศล ครู โรงเรียนสาคลีวิทยา สพม. เขต 3 

กลุ่มที่ 5  หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. นายภูธร  จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธ ารง ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ สนก. 
2. นายจักรพงษ์  วงค์อ้าย  นักวิชาการศึกษา สนก. 
3. นายฐาปณัฐ  อุดมศรี  นักวิชาการศึกษา สนก. 
4. นายศุภกร  มรกต   ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 2 
5. นายสพลกิตติ์  สังข์ทิพย์ ครู โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ช่วยราชการ สนก. 
6. นางสาวพรรณราย ธนสัตย์สถิตย์ ครู โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” สพม. เขต 4 
7. นายวรินทร  ตันติรัตน์  ครู โรงเรียนหนองแคสรกิจวิทยา สพม. เขต 4 
8. นางเยาวลักษณ์ หงส์หิรัญเรือง ครู โรงเรียนสายน้ าผึ้งในพระอุปถัมภ์ สพม. เขต 2 
9. นางสาวขวัญวิภา  ภู่แส ครู โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. เขต 5 
10. นายธรรมสรณ์  สุศิริ  ครู โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. เขต 5 
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11. นางสาววิภา  ทวีวงศ์  ครู โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก สพป.ราชบุรี เขต 2 
12. นางสาวดวงจันทร์  บัวเบา ครู โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก สพป.ราชบุรี เขต 2 
 
คณะท างานส่วนกลาง 
1. นายไชยวัฒน์  สุคันธวิภัติ ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
2. นางสาธุพร  สุคันธวิภัติ ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
3. นางสาวสรรเสริญ  สุวรรณ์ ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
4. นางสุณิสาห์  ม่วงคราม ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
5. นางสุจิตรา  พิชัย  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สนก. 
6. นางสาวณัฐรดา  เนตรสว่าง นักจัดการงานทั่วไป  สนก. 
7. นางสาวมณฑาทิพย์  ศิริสุมทุม นักจัดการงานทั่วไป  สนก. 
8. นางสาวศรัญญา  โชติ  พนักงานบันทึกข้อมูล  สนก. 
9. นายสหัสพล  ษรบัณฑิต เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก. 
10. นายภูริตะ  ปราศกาเมศ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก. 
11. นางสาวอรอุมา  เสือเฒ่า เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก. 
 

*************************** 
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รายช่ือคณะบรรณาธิการกิจ 
หลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ 
ด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

-------------------------------- 
 
ที่ปรึกษา 
1. นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. นางสาวอุษณีย์  ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร  ผู้อ านวยการส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
4. นายอุทิศ  บัวศรี  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 
คณะท างาน 
1. นางสาวสรรเสริญ  สุวรรณ์ ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
2. นางจ านงค์  ศรีมังกร  ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
3. นายธนบดีพิพัฒน์  ด านิล ศึกษานิเทศก์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท 
4. นางณัฐพร  พ่วงเฟ่ือง  ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 3 
5. นายศุภกร  มรกต   ศึกษานิเทศก์ สพป. ราชบุรี เขต 2 
6. นายวินัย  อสุณี ณ อยุธยา ศึกษานิเทศก์ สพป. อุดรธานี เขต 1 
7. นายณัฐพล  คุ้มวงศ์  ศึกษานิเทศก์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 
8. นางเพ็ญจา  เสมอเหมือน ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 2 
9. นางบังอร  ควรประสงค์ ศึกษานเิทศก์ สพม. เขต 17 
10. นางนิรมล  บัวเนียม  ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร 
11. นายวชิรเมษฐ์  บ ารุงผดุงวิทย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) สพป. 

สกลนคร เขต 1 
12. นายไกรสร  พิมพ์ประชา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแบง สพป.หนองคาย เขต 2 
13. นายธนกฤติ  พรมบุตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกเฟือง สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 
14. นายบุณยพงศ์  โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อ านวยการโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
15. นางนันทนา  ชมชื่น  ผู้อ านวยการโรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” สพม. เขต 3 
16. นางสาวปิยนุช  เปี่ยมวิริยวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้ารับร่อ สพป.ชุมพร เขต 1 
17. นางทิพาภรณ์  หญีตศรีค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหินกบ สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 
18. นางสุจิตรา  จรรยา  ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป.ลพบุรี 
19. นางสาวภัณฑิลา  บ้านด่าน ครู โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17 
20. นางสุวรรณี  ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ ครู โรงเรียนวัดบางปูน สพป.สิงห์บุรี 
21. นางลัดดา  ค าวิจิตร  ครู โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.สิงห์บุรี 
22. นางสาวชัญญานุช  รัตนวิชัย ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
23. นางสาวอรสา  อิษฐเจริญ ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
24. นางสาวรัตนากร  ศรีคุณ ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
25. นางสาวกัญญาพัชร  หมู่ม่วง ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
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26. นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
27. นางสาวณัฐทิตา  รักษา ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
28. นางสาวเบญจวรรณ  ศิริหัตถ์ ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
29. นางสาวรังสิมา  ไกรนรา ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
30. นางสาวสุวรรณี  สมประเสริฐ ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
31. นายบริบูรณ์ พรหมสว่าง ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
32. นางนิตยา  ภิรมย์กิจ  นักทรัพยากรบุคคล สพร. 
33. นายภูธร  จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธ ารง ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สนก. 
34. นายจักรพงษ์  วงค์อ้าย นักวิชาการศึกษา สนก. 
35. นายสพลกิตติ์  สังข์ทิพย์ ครู โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ช่วยราชการ สนก. 
36. นายฐาปณัฐ  อุดมศรี  นักวิชาการศึกษา สนก. 
37. นางสุจิตรา  พิชัย  เจ้าพนักงานธุรการ สนก. 
38. นางสาวณัฐรดา  เนตรสว่าง นักจัดการงานทั่วไป สนก. 
39. นางสาวศรัญญา  โชติ พนักงานบันทึกข้อมูล  สนก. 
40. นายสหัสพล  ษรบัณฑิต เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก. 
41. นางสาวอรอุมา  เสือเฒ่า เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก. 
 

*************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๐๒ -  
 

 

รายช่ือคณะผู้ประสานงาน 
การจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ 

ด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงาน ป.ป.ช. 

-------------------------------- 
 
ที่ปรึกษา 

1. นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
2. นายประหยัด  พวงจ าปา รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
3. นายกิตติ  ลิ้มพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
4. นายอุทิศ  บัวศร ี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
5. นางสาวจินตนา พลอยภัทรภิญโญ ผู้อ านวยการส านักป้องกันการทุจริตภาครัฐ 
 
 
คณะผู้ประสานงาน 

1. นายสมพจน์  แพ่งประสิทธิ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตช านาญการพิเศษ 
2. นายสราวุฒิ  เศรษฐกร เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตช านาญการ 
3. นายธนวัฒน์  มะแม้น เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตช านาญการ 
4. นายณัฐพงศ์  มณีจักร์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ 
5. นางสาว จิดาภา  แสงหิรัญ นักศึกษาฝึกงาน มหาวิยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
6. นางสาววัลภา  บุญชู นักศึกษาฝึกงาน มหาวิยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
 
 

*************************** 
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ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เลขที่ 361 ถนนนนทบุร ีต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบรุี 11000 

โทรศัพท์ 0 2528 4800 - 01 สายด่วน ป.ป.ช. 1205 
www.nacc.go.th 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
“รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต” 

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที ่6 
 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
(Anti - Corruption Education) 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2561 
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ก 

ค าน า 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต อันมีกลยุทธ์ว่าด้วยเรื่องของการปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท า
หลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต ขึ้น เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และ
รวบรวมข้อมูล ก าหนดแนวทางและขอบเขตในการจัดท าหลักสูตร ยกร่างและจัดท าเนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการ
เรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ พิจารณาให้ความเห็นเพ่ิมเติม ก าหนดแผนหรือแนวทางการน าหลักสูตรไปใช้ 
ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 

 คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการ
ทุจริตได้ร่วมกันสร้างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ประกอบด้วย ๕ หลักสูตร ดังนี้   
๑. หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน (รายวิชาเพ่ิมเติม การป้องกันการทุจริต) ๒. หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด 
“Youngster with good heart”) ๓. หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและต ารวจ ๔. หลักสูตรสร้าง
วิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และ ๕. หลักสูตรโค้ชเพ่ือการรู้คิดต้านทุจริต หลักสูตร
ดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการน าไปทดลองใช้ เพ่ือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ ส าหรับการใช้ในกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการ
ทุจริตยังได้คัดเลือกสื่อการเรียนรู้ จากแหล่งต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือประกอบการเรียนการสอน
ต่อไป 

 ส านักงาน ป.ป.ช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education จะสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและทักษะให้แก่ผู้เรียนหรือผู้ผ่านการอบรมในเรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และพลเมือง
กับความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือร่วมกันป้องกันหรือต่อต้านการทุจริต มิให้มีการทุจริตเกิดขึ้นในสังคมไทย  
ร่วมสร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป 
 
 

พลต ารวจเอก 
     (วัชรพล  ประสารราชกิจ) 
     ประธานกรรมการ ป.ป.ช. 

                                                                                14  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
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โครงสร้างรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 6 

 

ล าดับ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง รวมชั่วโมง 

1. การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

- ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการ
ทุจริต (โลก) 

- ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม (โลก) 

- การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (โลก) 

- ผลประโยชน์ทับซ้อน (โลก) 
- รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน (โลก) 

10 
 

2. ความละอายและความไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

- การสอบ 
- การเลือกตั้ง 
- กิจกรรมนักเรียน  

7 

3. STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการ
ทุจริต 

- ความพอเพียงประสานเสียงต้านทุจริต 
- ความโปร่งใสใจสะอาดต้านทุจริต 
- ตื่นรู้ต้านทุจริต 
- เรียนรู้เท่าทันป้องกันการทุจริต 

8 

4. พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม      -     การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย 
- ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
- พลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อการ

ป้องกันการทุจริต 
- พลโลกที่มีความรับผิดชอบต่อการ

ป้องกันการทุจริต 
* สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ความรู้ 

15 

 รวม 40 
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หน่วยที่ ๑  
การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 

กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วย การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่  ๖ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต (โลก)     เวลา ๒  ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชนส์่วนรวม 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
๒.๑ นักเรียนสามารถบอกหลักการแยกแยะระหว่างจริยธรรมและการทุจริตได้ 
๒.๒ นักเรียนสามารถแยกแยะระหว่างจริยธรรมและการทุจริตได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 
 หลักการการแยกแยะระหว่างจริยธรรมและการทุจริต 
  - ผลจากการกระท าไม่ท าให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน 

- การกระท าสอดคล้องกับคุณธรรม  
๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 1) ความสามารถในการสื่อสาร 
 2) ความสามารถในการคิด 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 
 มุ่งม่ันในการท างาน 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ / ขั้นตอนการจัดประสบการณ์ 
ชั่วโมงที่ ๑ 

๑. ให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ “ความหมายและความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม (หน้าที่
พลเมืองฯ)”( https://www.youtube.com/watch?v=u1kIHk7VGhg)  

ครูตั้งค าถามดังนี้ 
๑.๑  เนื้อหาของคลิปวีดีโอเกี่ยวกับเรื่องอะไร 
๑.๒ คุณธรรม/จริยธรรม หมายถึงอะไร เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
๑.๓ คุณธรรม/จริยธรรม มีความส าคัญอย่างไร ในระดับตนเอง โรงเรียน ชุมชน 

ประเทศ และระดับโลก 
  ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป 
   คุณธรรมคือ หลักของความดีความงาม ความถูกต้อง 
   จริยธรรมคือ การปฏิบัติตนเพ่ือให้เกิด คุณธรรม 
   ความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรมคือ เป็นสิ่งถูกต้อง ดีงาม ที่ทุกคนควรปฏิบัติทั้ง
ในระดับสังคม ประเทศชาติ โลก 
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๒. ให้นักเรียนดูวีดีโอ “หนังสั้น เรื่องการทุจริต – YouTube 
(https://www.youtube.com/watch?v=8ZGdHVb1RYw)  

ครูตั้งค าถามดังนี้ 
๒.๑ จากคลิปวีดีโอมีการกระท าผิดทางจริยธรรมมากน้อยแค่ไหน อย่างไร 
๒.๒ การทุจริต มีความส าคัญอย่างไร ก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคม ประเทศชาติและ

โลก อย่างไร 
๒.๓ การทุจริต มีความส าคัญอย่างไร 

  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ได้ว่า 
   การทุจริต คือ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือประโยชน์ที่
มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น    
   ความส าคัญของการทุจริต คือ พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน แก่ตนเอง 
และหรือ ผู้อื่น 

ชั่วโมงที่ ๒ 
๓. แบ่งนักเรียนเป็น ๔ กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกัน 

กลุ่มท่ี ๑ และ ๒ ให้ระบุถึงการกระท าที่สื่อถึงเรื่อง จริยธรรม เช่น 
 ประเทศไทยส่งอาหารให้ผู้ประสบภัยน้ าท่วมในอเมริกา 
กลุ่มท่ี ๓ และ ๔ ให้ระบุถึงการกระท าที่สื่อถึงเรื่อง การทุจริต เช่น 
 บริษัท เลห์แมน บราเธอร์ส ต้องล้มละลาย เนื่องจากใช้เทคโนโลยีทาง

บัญชีเพ่ือบิดเบือนข้อมูลทางการเงิน 
โดยเขียนข้อความท่ีระบุลงในกระดาษ flipchart เป็นการแยกแยะระหว่าง

จริยธรรมกับการทุจริต 
๔. ให้นักเรียนกลุ่ม ๑,๒ และ ๓,๔ ร่วมกันเลือกกระท าท่ีซ้ า/คล้ายกันมาน าเสนอ 
๕. ครูและนักเรียนช่วยกันช่วยกันสรุปหลักการแยกแยะระหว่างจริยธรรมและการทุจริต ว่า

จริยธรรมเป็น 
  - ผลจากการกระท าไม่ท าให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน ซึ่งเป็นการกระท าสอดคล้อง
กับหลักคุณธรรมส่วนการทุจริตเป็นการกระท าให้ตนเองและส่วนรวมเดือดร้อน 
๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑) คลิปวีดีโอ “ความหมายและความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม (หน้าที่พลเมืองฯ)”                  
( https://www.youtube.com/watch?v=u1kIHk7VGhg) 
 ๒) คลิปวีดีโอ “หนังสั้น เรื่องการทุจริต – YouTube 
(https://www.youtube.com/watch?v=8ZGdHVb1RYw) 
 ๓) กระดาษ flipchart 
 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วิธีการประเมิน 
 -ตรวจผลงานการแยกแยะระหว่างจริยธรรมและการทุจริต 
 -สังเกตพฤติกรรมมุ่งม่ันในการท างาน 
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๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  -แบบให้คะแนนการตรวจผลงานการแยกแยะระหว่างจริยธรรมและการทุจริต 
  -แบบสังเกตพฤติกรรมมุ่งมั่นในการท างาน 

๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  -ผ่านเกณฑ์การประเมินการให้คะแนนระดับดีขึ้นไป 
  -ผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมระดับดีขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
 
 ............................................................................................................................. ................................ 

 ............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................ ........................................................................
............................................................................................................................. ....................................... 

 ............................................................................................................................................... ..................... 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
(.................................................) 
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๗. ภาคผนวก 

 
แบบให้คะแนนการตรวจผลงานแยกแยะระหว่างจริยธรรมและการทุจริต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ /......        กลุ่มท่ี....................... 
 

ที ่ กลุ่มท่ี 

รายการประเมิน 

รวม 
ความถูกต้อง 

ตรงตามประเด็น 
การสื่อสารชัดเจน

เข้าใจง่าย 
มีความพร้อม 
ในการน าเสนอ 

มีการใช้
กระบวนการกลุ่ม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 16 คะแนน 
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 
 
 
 
       เกณฑ์การใช้คะแนน  
4 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 
3 คะแนน เท่ากับ ดี 
2 คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
1 คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 
13 - 16 ดีมาก 
9 - 12 ด ี
5 - 8 พอใช้ 
0 - 4 ปรับปรุง 
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ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน  (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน) 
 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 
ตั้งใจและรับผิดชอบ 

ในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 

ท างานด้วยความเพียร
พยายาม และอดทนเพ่ือให้
งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1  
1           
2           
3           
4           
๕           
           
           
           

 
 
 
      เกณฑ์การใช้คะแนน  
4 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 
3 คะแนน เท่ากับ ดี 
2 คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
1 คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
 
 
 

        (ลงชื่อ)...................................ครูผู้ประเมิน 
      (…………………………………………………) 

                                                                               ............../................./............... 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
 “มุ่งม่ันในการท างาน” 

 

เกณฑ์การตัดสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 

7 - 8 ดีมาก 
5 - 6 ด ี
3 - 4 พอใช้ 
1 - 2 ปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่  ๑ ชื่อหน่วย การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที๖่ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม (โลก)  เวลา ๒ ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับส่วนรวมได้ 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
๒.๑ นักเรียนสามารถบอกหลักการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชนส์่วนรวม
ได้ 
๒.๒ นักเรียนสามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 
 หลักการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม แยกได้โดยดูที่
ลักษณะของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นว่าเกิดกับใคร  
๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 1) ความสามารถในการฟัง พูด และเขียน 
 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 
 มุ่งม่ันในการท างาน 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ / ขั้นตอนการจัดประสบการณ์ 
ชั่วโมงที่ ๑ 

๑. ให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ "กาฝาก" สื่อการเรียนรู้การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ส่วนรวม( https://www.youtube.com/watch?v=EHF9lTpTYkg)  และ คลิปวีดีโอ "คุณว่าใคร
ชนะ" สื่อการเรียนรู้การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม
(https://www.youtube.com/watch? v=u6L749nfVWk) 

ครูตั้งค าถามดังนี้ 
๑.๑ เนื้อหาของคลิปวีดีโอเกี่ยวกับเรื่องอะไร และสะท้อนความคิดของนักเรียน

อย่างไร 
๑.๒ ผลประโยชนส์่วนตนและส่วนรวม หมายถึงอะไร 
๑.๓ การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม หลักการแยกแยะอย่างไร และ

มีความส าคัญต่อสังคม ประเทศชาติและโลกอย่างไร 
  ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป ได้ว่า 
   ผลประโยชน์ส่วนตนคือ การกระท าที่ส่งผลกับตนเองเท่านั้น 
   ผลประโยชน์ส่วนรวมคือ การกระท าที่ส่งผลกับผู้อ่ืนโดยทั่วไป 



- ๙ - 
 

 

   ความส าคัญของการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม คือ ได้
เรียนรู้การกระท าใดมีผลกับใครและท าให้ใครเสียประโยชน์หรือไม่ 
  ๒. แบ่งนักเรียนเป็น ๒ กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกัน คิดบทบาทสมมุติในหัวข้อคือ “ผลประโยชน์
ส่วนตนหรือส่วนรวม คุณเลือกอะไร” โดยใช้เวลา 10 นาที 

ชัว่โมงที่ ๒ 
๓. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติ 
๔. ครูสังเกตพฤติกรรมการแสดงบทบาทสมมติของนักเรียน 
๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปหลักการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และ 

ผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี ้
- หลักการคือดูที่ลักษณะของผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนว่าเกิดกับใคร  

๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑) คลิปวีดีโอ "กาฝาก" สื่อการเรียนรู้การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม 
( https://www.youtube.com/watch?v=EHF9lTpTYkg)   
 ๒) คลิปวีดีโอ "คุณว่าใครชนะ" สื่อการเรียนรู้การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม
(https://www.youtube.com/watch? v=u6L749nfVWk) 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วิธีการประเมิน 
 -สังเกตการแสดงบทบาทสมมุติผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
 -สังเกตพฤติกรรมมุ่งม่ันในการท างาน 
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

  -แบบให้คะแนนการแสดงบทบาทสมมุติประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
  -แบบสังเกตพฤติกรรมมุ่งมั่นในการท างาน 

๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  -ผ่านเกณฑ์การประเมินได้คะแนนระดับดีขึ้นไป 
  -ผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมระดับดีขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
 
 ............................................................................... .......................................................................... .... 

............................................................................................................................. .............................................. 

.................................................................................................................................. ......................................... 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
(.................................................) 

 
 
 
 
 



- ๑๐ - 
 

 

 
๗. ภาคผนวก 

แบบให้คะแนนการแสดงบทบาทสมมุติประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ /......        กลุ่มท่ี....................... 

 

ที่ กลุ่มท่ี 

รายการประเมิน 

รวม 
ความถูกต้อง 

ตรงตามประเด็น 
การสื่อสารชัดเจน

เข้าใจง่าย 
มีความพร้อม 
ในการน าเสนอ 

มีการใช้
กระบวนการกลุ่ม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 16 คะแนน 
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 
 
 
 
       เกณฑ์การใช้คะแนน  
4 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 
3 คะแนน เท่ากับ ดี 
2 คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
1 คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 
13 - 16 ดีมาก 
9 - 12 ด ี
5 - 8 พอใช้ 
0 - 4 ปรับปรุง 

 



- ๑๑ - 
 

 

 

 

 

ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 
ตั้งใจและรับผิดชอบ 

ในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 

ท างานด้วยความเพียร
พยายาม และอดทนเพ่ือให้
งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1  
1           
2           
3           
4           
๕           
           
           
           

 
 
 
      เกณฑ์การใช้คะแนน  
4 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 
3 คะแนน เท่ากับ ดี 
2 คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
1 คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
 
 
 
 
 

        (ลงชื่อ)...................................ครูผู้ประเมิน 
      (…………………………………………………) 

                                                                               ............../................./............... 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
“มุ่งม่ันในการท างาน” 

 

เกณฑ์การตัดสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 

7 - 8 ดีมาก 
5 - 6 ด ี
3 - 4 พอใช้ 
1 - 2 ปรับปรุง 

 



- ๑๒ - 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่  ๑  ชื่อหน่วย การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  ชั้น ม.๖ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ เวลา ๒ ชั่วโมง 

                      ผลประโยชน์ส่วนรวม (โลก)     
 

๑. ผลการเรียนรู้  
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
นักเรียนสามารถบอกลักษณะการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 
 ลักษณะการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเกิดขึ้นจากอะไรมี
ผลกระทบอย่างไร  
๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 ๑) ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๒) ความสามารถในการวิเคราะห์ 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 
 มุ่งม่ันในการท างาน 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ / ขั้นตอนการจัดประสบการณ์ 
ชั่วโมงที่ ๑ 

๑. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ครูตั้งค าถามดังนี้ 
๑.๑ ลักษณะการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมี

ขั้นตอนอย่างไร 
๑.๒ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมีผลกระทบ

อย่างไร 
  ๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ได้ว่า 
   การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการใดๆ ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม แต่
กลับเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจกรรมที่เอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง ท าให้การใช้อ านาจไปทาง
ทุจริต 

ชั่วโมงที่ ๒ 
๓. แบ่งนักเรียนออกเป็น ๔ กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกัน ให้ช่วยกันจัดท าแผนภูมิความคิด เรื่อง 

ลักษณะการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และ แนวทางแก้ไขปัญหา 
ลงในกระดาษ flipchart 



- ๑๓ - 
 

 

๔. แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนและน าผลงานไปติดที่ป้ายนิเทศในชั้นเรียน 
๕. ครูและนักเรียนช่วยกันช่วยกันสรุปลักษณะการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี ้
  ลักษณะการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมคือ เมื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตนต้องไปท าให้เกิดผลกับส่วนรวม แนวทางแก้ไขปัญหา คือปลูกฝังให้คนเห็น
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว 
๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑) ใบความรู้เรื่อง การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ๒) กระดาษ flipchart 
 3) แผนภูมิความคิด 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วิธีการประเมิน 
 -ตรวจผลงานแผนภูมิความคิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 -สังเกตพฤติกรรมมุ่งม่ันในการท างาน 
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

  -แบบให้คะแนนการตรวจผลงานแผนความคิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
  -แบบสังเกตพฤติกรรมมุ่งมั่นในการท างาน 

๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  -ผ่านเกณฑ์การประเมินด้คะแนนระดับดีขึ้นไป 
  -ผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมระดับดีขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
 ...................................................................................................................... ................................... 

............................................................................................................................. .............................................. 

...........................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .............................................. 

............................................................................................................................. .............................................. 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
(.................................................) 
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๗. ภาคผนวก 

แบบให้คะแนนการตรวจผลงานแยกแยะระหว่างจริยธรรมและการทุจริต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ /......        กลุ่มท่ี....................... 

 

ที่ กลุ่มท่ี 

รายการประเมิน 

รวม 
ความถูกต้อง 

ตรงตามประเด็น 
การสื่อสารชัดเจน

เข้าใจง่าย 
มีความพร้อม 
ในการน าเสนอ 

มีการใช้
กระบวนการกลุ่ม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 16 คะแนน 
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 
 
 
 
       เกณฑ์การใช้คะแนน  
4 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 
3 คะแนน เท่ากับ ดี 
2 คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
1 คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 
13 - 16 ดีมาก 
9 - 12 ด ี
5 - 8 พอใช้ 
0 - 4 ปรับปรุง 

 



- ๑๕ - 
 

 

 
 
 
 

 

ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน  (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน) 
 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 
ตั้งใจและรับผิดชอบ 

ในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 

ท างานด้วยความเพียร
พยายาม และอดทนเพ่ือให้
งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1  
1           
2           
3           
4           
๕           
           
           
           

 
 
 
      เกณฑ์การใช้คะแนน  
4 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 
3 คะแนน เท่ากับ ดี 
2 คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
1 คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
 
 
 

        (ลงชื่อ)...................................ครูผู้ประเมิน 
      (…………………………………………………) 

                                                                               ............../................./............. 

 

เกณฑ์การตัดสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 

7 - 8 ดีมาก 
5 - 6 ด ี
3 - 4 พอใช้ 
1 - 2 ปรับปรุง 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
 “มุ่งม่ันในการท างาน” 

 



- ๑๖ - 
 

 

ใบความรู้ 
เรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

ความสัมพันธ์ระหว่าง “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม” “จริยธรรม” 
และ “การทุจริต 
 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระท าการใด ๆ ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรม หรือการ
ด าเนินการที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง ท าให้การใช้อ านาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต
ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ  
 
 จริยธรรมเป็นกรอบใหญ่ทางสังคมที่เป็นพ้ืนฐานของแนวคิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต เช่น ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่
ตนเองและพวกพ้อง เป็นต้น 
 
 รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมีได้หลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่เฉพาะใน
รูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินด้วย ทั้งนี้ John Langford และ Kenneth Kernaghan ได้จ าแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น 7 รูปแบบ คือ 

๑) การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) เช่น การรับของขวัญจากบริษัท
ธุรกิจ บริษัทขายยาหรืออุปกรณ์การแพทย์สนับสนุนค่าเดินทางให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ไปประชุมเรื่อง
อาหารและยาที่ต่างประเทศ หรือหน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้างส านักงานจากธุรกิจที่เป็นลูกค้าของ
หน่วยงาน หรือแม้กระทั่งในการใช้งบประมาณของรัฐเพ่ือจัดซื้อจัดจ้างแล้วเจ้าหน้าที่ ได้รับของแถม หรือ
ประโยชน์อื่นตอบแทน เป็นต้น 

๒) การท าธุรกิจกับตนเอง (Self - dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง
สถานการณ์ท่ีผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะ มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานที่ตนสังกัด ตัวอย่างเช่น การ
ใช้ต าแหน่งหน้าที่ท าให้หน่วยงานท าสัญญา ซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเอง หรือจ้างบริษัทของตนเป็นที่
ปรึกษา หรือซื้อที่ดินของตนเองในการจัดสร้างส านักงาน สถานการณ์เช่นนี้เกิดบทบาทที่ขัดแย้ง เช่น เป็นทั้ง
ผู้ซื้อและผู้ขายในเวลาเดียวกัน 

๓) การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post -
employment) หมายถึงการที่บุคคลลาออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปท างานในบริษัทเอกชนที่ด าเนิน
ธุรกิจประเภทเดียวกัน เช่น ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การอาหารและยา ลาออกจากงานราชการและไป
ท างานในบริษัทผลิตหรือขายยา หรือผู้บริหารกระทรวงคมนาคมหลังเกษียณออกไปท างานเป็นผู้บริหารของ
บริษัทธุรกิจสื่อสาร 

๔) การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) ในรูปแบบนี้มีได้
หลายลักษณะ เช่น ผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจ ที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือ
องค์การสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยอาศัยต าแหน่งในราชการสร้างความ
น่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ที่ปรึกษาสังกัดอยู่ หรือ
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ในกรณีที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร ก็รับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ท าบัญชีให้กับบริษัทที่
ต้องถูกตรวจสอบ 

๕) การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ด ารงต าแหน่ง
สาธารณะใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่ามีการตัดถนนผ่านบริเวณ
ใด ก็จะเข้าไปซื้อที่ดินนั้นในนามของภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อขายที่ดินเพ่ือท าโครงการของรัฐก็จะเข้า
ไปซื้อที่ดินนั้นเพื่อเก็งก าไรและขายให้กับรัฐในราคาที่สูงขึ้น 

๖) การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s 
property for private advantage)เช่น การน าเครื่องใช้ส านักงานต่างๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การน ารถยนต์
ราชการไปใช้ในงานส่วนตัว  

๗) การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork - 
barreling)เช่น การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณ
สาธารณะเพ่ือหาเสียง 
 เมื่อพิจารณา “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....” ท าให้มีรูปแบบเพิ่มเติมจาก ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอีก 2 กรณี คือ 

๘) การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism)    
หรืออาจจะเรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ เช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อิทธิพลหรือใช้อ านาจหน้าที่ท าให้
หน่วยงานของตนเข้าท าสัญญากับบริษัทของพ่ีน้องของตน 

๙) การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน 
(influence) เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ใต้บังคับ 
บัญชาให้หยุดท าการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน 
 ดังนั้น จึงสามารถสรุปรูปแบบของการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) เป็น 9 รูปแบบ ดังนี้ 
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การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) 

การท าธุรกิจกับตนเอง (Self – dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) 

การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ หรือหลังเกษียณ  
(Post – employment) 

การท างานพิเศษ  (Outside employment or moonlighting) 

การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) 

การใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว  
(Using your employer’s property for private advantage) 

การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง  
(Pork - barreling) 

การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง 
(Nepotism) 

การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงาน 
ของรัฐอื่น (influence) 
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แบบให้คะแนนการตรวจผลงานแยกแยะระหว่างจริยธรรมและการทุจริต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ /......        กลุ่มท่ี....................... 

 

ที่ กลุ่มท่ี 

รายการประเมิน 

รวม 
ความถูกต้อง 

ตรงตามประเด็น 
การสื่อสารชัดเจน

เข้าใจง่าย 
มีความพร้อม 
ในการน าเสนอ 

มีการใช้
กระบวนการกลุ่ม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 16 คะแนน 
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 
 
 
 
       เกณฑ์การใช้คะแนน  
4 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 
3 คะแนน เท่ากับ ดี 
2 คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
1 คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 
13 - 16 ดีมาก 
9 - 12 ด ี
5 - 8 พอใช้ 
0 - 4 ปรับปรุง 
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ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน  (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน) 
 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 
ตั้งใจและรับผิดชอบ 

ในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 

ท างานด้วยความเพียร
พยายาม และอดทนเพ่ือให้
งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1  
1           
2           
3           
4           
๕           
           
           
           

 
 
 
      เกณฑ์การใช้คะแนน  
4 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 
3 คะแนน เท่ากับ ดี 
2 คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
1 คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
 
 

        (ลงชื่อ)...................................ครูผู้ประเมิน 
      (…………………………………………………) 

                                                                               ............../................./............. 

 

เกณฑ์การตัดสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 

7 - 8 ดีมาก 
5 - 6 ด ี
3 - 4 พอใช้ 
1 - 2 ปรับปรุง 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
 “มุ่งม่ันในการท างาน” 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่  ๑ ชื่อหน่วย การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๖ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน (โลก)      เวลา ๒    ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชนส์่วนรวม 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
๒.๑ นักเรียนสามารถบอกลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน ได้ 
๒.๒ นักเรียนสามารถเสนอแนวทางแก้ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 
 รู้ลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน ที่เกิดจากแนวคิดท่ีผิดๆ และร่วมกันหาแนวทาง
แก้ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน   
๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 ๑) ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 
 มุ่งม่ันในการท างาน 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ / ขั้นตอนการจัดประสบการณ์ 
ชั่วโมงที่ ๑ 

๑. แบ่งนักเรียนออกเป็น ๔ กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกัน ให้นักเรียนค้นหาข่าวที่เกี่ยวกับ 
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” มีหัวข้อย่อยคือ ลักษณะการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ความคิดของคนที่มี
ส่วนเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผลกระทบจากผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทางการแก้ไขปัญหา 
แล้วสรุปข้อมูลที่ได้ลงสมุดบันทึก 
ชั่วโมงที่ ๒ 

๒. วิเคราะห์ข้อมูลจากการค้นหาข่าวในชั่วโมงท่ี ๑ แล้วเขียนผังความคิดจากข้อมูลที่ได้ลง
ในกระดาษ flipchart 

๓. น าเสนอผลงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน จากกระดาษ flipchart 
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทางการแก้ไข 

  - ลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อนคือ ต่างฝ่ายต่างได้ผลประโยชน์เอื้อกันแต่มีบาง
ฝ่ายเสียประโยชน์ที่ได้รับความเดือดร้อน 

- แนวทางการแก้ไขคือ ต้องปรับความคิดจากคิดฐาน ๑๐ เป็นฐาน ๒ โดยครู
ทบทวนความรู้เดิมการคิดฐาน 10 และ ฐาน 2 ให้นักเรียนเพิ่มเติม 

- นักเรียนยกตัวอย่างแนวทางการแก้ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนใน
ชีวิตประจ าวันหรือเหตุการณ์ที่นักเรียนเคยพบเห็นมา 
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๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑) ข่าวที่เกี่ยวกับ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
 ๒) กระดาษ flipchart 
 ๓) สมุดบันทึก 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วิธีการประเมิน 
 -ตรวจผลงานการเขียนผังความคิด 
 -สังเกตพฤติกรรมมุ่งม่ันในการท างาน  
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

  -แบบให้คะแนนการตรวจผลงานแผนผังความคิด 
  -แบบสังเกตพฤติกรรมมุ่งมั่นในการท างาน 

๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  -ผ่านเกณฑ์การประเมินให้คะแนนระดับดีขึ้นไป 
  -ผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมระดับดีขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
 
 ..................................................................................................................................................... .... 

............................................................................................................................. .............................................. 

............................................................................................................................. .............................................. 

................................................................................................................................................................... ........ 

.......................................................................................................................... ................................................. 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
(.................................................) 
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๗. ภาคผนวก 

 
แบบให้คะแนนการตรวจผลงานแยกแยะระหว่างจริยธรรมและการทุจริต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ /......        กลุ่มท่ี....................... 
 

ที่ กลุ่มท่ี 

รายการประเมิน 

รวม 
ความถูกต้อง 

ตรงตามประเด็น 
การสื่อสารชัดเจน

เข้าใจง่าย 
มีความพร้อม 
ในการน าเสนอ 

มีการใช้
กระบวนการกลุ่ม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 16 คะแนน 
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 
 
 
 
       เกณฑ์การใช้คะแนน  
4 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 
3 คะแนน เท่ากับ ดี 
2 คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
1 คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 
13 - 16 ดีมาก 
9 - 12 ด ี
5 - 8 พอใช้ 
0 - 4 ปรับปรุง 
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ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน  (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน) 
 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 
ตั้งใจและรับผิดชอบ 

ในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 

ท างานด้วยความเพียร
พยายาม และอดทนเพ่ือให้
งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1  
1           
2           
3           
4           
๕           
           
           
           

 
 
 
      เกณฑ์การใช้คะแนน  
4 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 
3 คะแนน เท่ากับ ดี 
2 คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
1 คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
 
 

     (ลงชื่อ)...................................ครูผู้ประเมิน 
      (…………………………………………………) 

                                                                               ............../................./............. 

 

เกณฑ์การตัดสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 

7 - 8 ดีมาก 
5 - 6 ด ี
3 - 4 พอใช้ 
1 - 2 ปรับปรุง 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
 “มุ่งม่ันในการท างาน” 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่  ๑ ชื่อหน่วย การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๖ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน (โลก)     เวลา ๒  ชั่วโมง 

๑. ผลการเรียนรู้  
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชนส์่วนรวม 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
๒.๑ นักเรียนสามารถบอกรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน ได้ 
๒.๒ นักเรียนสามารถวิเคราะห์รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน ได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 
 รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนมีแบบใดบ้าง และวิเคราะห์รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน
เพ่ือจ าแนกรูปแบบต่างๆ เพ่ือหาทางป้องกันได้  
๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 1) ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 2) ความสามารถในการคิด  
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 
 มุ่งม่ันในการท างาน 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ / ขั้นตอนการจัดประสบการณ์ 
ชั่วโมงที่ ๑ 

๑. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนมาคะละ 3 แบบ 
ครูตั้งค าถามดังนี้ 

๑.๑ จงยกตัวอย่าง รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑.๒ รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีผลเสียมากที่สุดคือรูปแบบใดและเพราะ

เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 
  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ได้ว่า 
   รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน คือ ช่องทางการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๗ 
รูปแบบ 
  ๒. แบ่งนักเรียนออกเป็น ๒ กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกัน คิดบทบาทสมมุติใช้เวลาแสดง ๑๐ นาที 
ในหัวข้อคือ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในรูปแบบต่างๆ”(กลุ่มละ ๒ – ๓ รูปแบบ) 

ชั่วโมงที่ ๒ 
๓. ให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติทีละกลุ่มแล้วให้กลุ่มท่ีไม่ได้แสดงวิเคราะห์กลุ่มที่แสดง

ตามแบบประเมินการแสดงบทบาทสมมติ 
๔. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปวิเคราะห์รปูแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการ

แก้ไขปัญหา 
- รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน คือ ช่องทางการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๗ รูปแบบ 
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- แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ การก าหนดคุณสมบัติที่พึงประสงค์หรือคุณสมบัติต้องห้าม,
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน หนี้สิน และธุรกิจของครอบครัวให้สาธารณะทราบ,การก าหนด
ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม,ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท างานหลังพ้นต าแหน่งในหน้าที่ทางราชการ 
๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑) ใบความรู้เรื่อง รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วิธีการประเมิน 
 -สังเกตการแสดงบทบาทสมมุติรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 -สังเกตพฤติกรรมมุ่งมั่นในการท างาน 
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

  -แบบให้คะแนนการแสดงบทบาทสมมุติรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
  -แบบสังเกตพฤติกรรมมุ่งมั่นในการท างาน 

๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  -ผ่านเกณฑ์การประเมินได้คะแนนระดับดีขึ้นไป 
  -ผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมระดับดีขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
 
 ............................................................................................................................. ............................ 

............................................................................................................................................. .............................. 

.................................................................................................... ....................................................................... 

............................................................................................................................. .............................................. 

......................................................................................................................................... .................................. 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
(.................................................) 
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๗. ภาคผนวก 

 
 

แบบให้คะแนนการตรวจผลงานแยกแยะระหว่างจริยธรรมและการทุจริต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ /......        กลุ่มท่ี....................... 

 

ที่ กลุ่มท่ี 

รายการประเมิน 

รวม 
ความถูกต้อง 

ตรงตามประเด็น 
การสื่อสารชัดเจน

เข้าใจง่าย 
มีความพร้อม 
ในการน าเสนอ 

มีการใช้
กระบวนการกลุ่ม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 16 คะแนน 
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 
 
 
 
       เกณฑ์การใช้คะแนน  
4 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 
3 คะแนน เท่ากับ ดี 
2 คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
1 คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
 
 
 

 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 
13 - 16 ดีมาก 
9 - 12 ด ี
5 - 8 พอใช้ 
0 - 4 ปรับปรุง 
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ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน  (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน) 
 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 
ตั้งใจและรับผิดชอบ 

ในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 

ท างานด้วยความเพียร
พยายาม และอดทนเพ่ือให้
งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1  
1           
2           
3           
4           
๕           
           
           
           

 
 
 
      เกณฑ์การใช้คะแนน  
4 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 
3 คะแนน เท่ากับ ดี 
2 คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
1 คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
 
 

        (ลงชื่อ)...................................ครูผู้ประเมิน 
      (…………………………………………………) 

                                                                               ............../................./............. 

 

เกณฑ์การตัดสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 

7 - 8 ดีมาก 
5 - 6 ด ี
3 - 4 พอใช้ 
1 - 2 ปรับปรุง 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
 “มุ่งม่ันในการท างาน” 
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ใบความรู้ เรื่อง รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งออกเป็น 7 รูปแบบ ได้แก่ 

1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) คือการรับสินบน หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์
ในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น หน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้าง
ส านักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน การใช้งบประมาณ ของรัฐเพ่ือจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
เจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน  

2. การท าธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ์ที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่น การใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ท าให้หน่วยงานท า
สัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดิน ของตนเองในการ
จัดสร้างส านักงาน  

3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) หมายถึง การ
ที่บุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปท างานในบริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกับ ที่ตนเองเคยมี
อ านาจควบคุม ก ากับ ดูแล 

4. การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งบริษัทด าเนิน
ธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการโดย
อาศัยต าแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัด ในการพิจารณาจาก
หน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่  

5. การรับรู้ข้อมูลภายใน ( Inside information) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะ 
ใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่าจะมีการตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไปซื้อ
ที่ดินโดยใส่ชื่อภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อที่ดินเพ่ือท าโครงการของรัฐก็รีบไปซื้อที่ดินเพ่ือเก็งก าไรและขาย
ให้กับรัฐ ในราคาที่สูงข้ึน 

6. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s property 
for private advantage) เช่น การน าเครื่องใช้ส านักงานต่างๆกลับไปใช้ที่บ้าน การน ารถยนต์ในราชการ 
ไปใช้เพื่องานส่วนตัว 

7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling) เช่น การที่
รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณสาธารณะ เพ่ือ
การหาเสียงเลือกตั้ง  

จากรูปแบบประเภทต่างๆของปัญหาความขัดแย้งกันในประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม  
จะเห็นว่าโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหามีสูงมากเพราะปัญหาดังกล่าวมีขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรมที่เข้า
ข่ายความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง ดังนั้นกลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ใช้ในการจัดการกับปัญหา ความขัดแย้ง     
ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ การมีหลักคุณธรรมและจริยธรรม ในการท างานของบุคคล
สาธารณะรวมถึงการมีกฎหมายที่สามารถครอบคลุมถึงการกระท าผิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนทุกรูปแบบ 

 



- ๓๐ - 
 

 

แผนภาพรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 
 
 

 
 

   
 

 

  

 

  

   

 

   

 

  

 

  

  

   

 
 
 

 

การรับประโยชน์ต่างๆ 
(Accepting benefits) 

 

 

รับของขวัญ /เงินสนับสนุน/                    
เงินบริจาคจากลูกค้าของหน่วยงาน 

 

 การท าธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) 
หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) 

 

มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับ
หน่วยงานต้นสังกัด 

 

การท างานหลังจากออกจากต าแหน่ง
สาธารณะหรือหลังเกษียณ        

(Post-employment) 

 

ลาออกจากหน่วยงานเพ่ือไปท างานใน
หน่วยงานที่ด าเนินธุรกิจประเภท

เดียวกัน 

 
การท างานพิเศษ (Outside 

employment or moonlighting) 

 

ตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจที่แข่งขันหรือ   
รับงานจากหน่วยงานต้นสังกัด 

 

การรับรู้ข้อมูลภายใน             
(Inside information) 

 

การใช้สมบัติของหน่วยงานเพ่ือ
ประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว      
(Using your employer’s 

property for private advantage) 

 

การน าโครงการสาธารณะลงในเขต
เลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง 

(Pork-belling) 

 

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพ่ือ
ประโยชน์ของตนเอง 

 

น าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้      
ในงานส่วนตัว 

รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพื้นที่
ตนเอง หรือการใช้งบสาธารณะ     

เพ่ือหาเสียง 
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หน่วยที่ ๒  
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ ๒ ชื่อหน่วย ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต   ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การสอบ       เวลา  ๒ ชัว่โมง 

 

๑. ผลการเรียนรู้ 
๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๒.๑ นักเรียนสามารถอธิบายความหมาย รูปแบบ และสาเหตุของ “การทุจริต” การสอบได้    
 ๒.๒ นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของ “ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต” ได้    
 ๒.๓ นักเรียนสามารถยกตัวอย่างการปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตในการสอบได้ 
๓. สาระการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
  ๑) ความหมาย รูปแบบและสาเหตุของ “การทุจริต” 

๒) ความหมายของ “ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต” 

๓) ตัวอย่างของ “ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต” 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิดขึ้น) 
  ๑) ความสามารถในการสื่อสาร 

  ๒) ความสามารถในการคิด 

  ๓) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 

 ๑) มุ่งม่ันในการท างาน 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ ๑ 

๑) นักเรียนดูคลิปวิดีโอ เรื่อง Say no corruption Say, no to compromise ซึ่งเป็นการ
วาดภาพเพ่ือสื่อถึงการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ  

๒) นักเรียนร่วมกันอภิปรายสาเหตุที่ท าให้คนเราต้องทุจริต  
๓) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปสาเหตุที่แท้จริงของการทุจริตว่า “สาเหตุของการทุจริต เกิด

จากการที่คนขาดความละอายต่อการทุจริต” และ “ตัวเรายังทนต่อการทุจริตของผู้อ่ืนได้”  
4) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๕ กลุ่ม ศึกษาใบความรู้ ๕ ฐาน (ฐานละ ๓ นาที รวม ๑๕ 

นาที แต่ละกลุ่มวนไปแต่ละฐาน) ดังนี้ 
 ใบความรู้ ฐานที่ ๑ ความหมายของการทุจริต 

 ใบความรู้ ฐานที่ ๒ รูปแบบของการทุจริต 

 ใบความรู้ ฐานที่ ๓ สาเหตุของการทุจริต 

 ใบความรู้ ฐานที่ ๔ ความหมายของความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
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   ใบความรู้ ฐานที่ ๕ ตัวอย่างความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

หมายเหตุ จ านวนกลุ่มนักเรียน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สอน 
  5) นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เป็นแผนผังความคิดลงในกระดาษฟลิตปชาร์ต โดยขณะท า
แผนผังความคิด ครูสังเกตพฤติกรรมการท างาน ตรวจสอบ และให้ค าแนะน าขณะที่นักเรียนท าแผนผัง
ความคิด  
  6) ตัวแทนกลุ่มน าเสนอแผนผังความคิดของตนเองหน้าชั้นเรียน แล้วครูให้ค าชื่นชมหรือ
แนะน าเพ่ิมเติม  

7) ตัวแทนกลุ่มน าแผนผังความคิดติดไว้รอบห้องเรียน  
 

ชั่วโมงที่ ๒ 
 8) ครูเชื่อมโยงตัวอย่างการทุจริตที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของนักเรียนคือ การทุจริตในการ 

สอบ โดยนักเรียนดูคลิปวิดีโอจากเว็บไซต์ยูทูป เรื่อง 16 วธิีโกงข้อสอบสุดเทพ ที่เหล่านักเรียนจะต้อง คิดได้
ยังไงเนี่ย!! (เวลา ๕ นาที) 

9) นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมพลังความคิด ประเด็น “การละอายและแสดงออกถึงการเป็นผู้ 
ไม่ทนต่อการทุจริตในการสอบ” ซ่ึงแต่ละกลุ่มจะมีประเด็นย่อยท่ีแตกต่างกัน ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี ๑ นักเรียนจะท าอย่างไร เมื่อรู้มาว่าเพื่อนในห้องส่วนใหญ่วางแผนจะทุจริตในการสอบ 

และได้ชวนให้นักเรียนเข้าร่วมกระบวนการทุจริตด้วย 
กลุ่มท่ี ๒ นักเรียนจะท าอย่างไร เมื่อเพ่ือนคนหนึ่งไม่ระมัดระวังในการวางกระดาษค าตอบ  

ท าให้นักเรียนมองเห็นค าตอบของเพ่ือน นอกจากนี้นักเรียนยังเห็นเพื่อนคนอ่ืนแอบช าเลืองมองค าตอบของ
เพ่ือนคนนั้นด้วย 

กลุ่มท่ี ๓ นักเรียนจะท าอย่างไร เมื่อขณะท าข้อสอบ เพ่ือนสนิทแอบสะกิดนักเรียนเพื่อถาม 

ค าตอบ 
กลุ่มท่ี ๔ นักเรียนจะท าอย่างไร เมื่อนักเรียนเรียนไม่เข้าใจ และไม่ได้เตรียมตัวส าหรับการ 

สอบ เมื่อถึงเวลาสอบ คุณครูคุมสอบต้องเข้าห้องน้ ากะทันหัน คุณครูคุมสอบส ารองยังเดินทางมาไม่ถึง เพื่อน
สนิทของนักเรียนกลัวว่านักเรียนจะสอบตก จึงยื่นกระดาษค าตอบของตนมาให้ลอก 

กลุ่มท่ี ๕ นักเรียนจะท าอย่างไร เมื่อหมดเวลาสอบ  นักเรียน และเพ่ือน ๆ ส่วนใหญ่ยังท า 

ข้อสอบไม่เสร็จ หัวหน้าห้องจึงขอต่อเวลากับครูคุมสอบ ประกอบกับครูคุมสอบมีท่าทีอนุโลมให้ท าต่อได้ 
แต่ละกลุ่มบันทึกผลการระดมพลังความคิดลงในใบกิจกรรม  

  10) ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลการระดมพลังความคิดหน้าชั้นเรียน กลุ่มละ ๓ นาที เมื่อจบ ๑ 
กลุ่ม ให้นักเรียนกลุ่มอ่ืน ๆ เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ๓ นาที (3๐ นาที) 
   11) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ความคิดประเด็น ความหมาย รูปแบบ สาเหตุของ 
“การทุจริต” ความหมายและตัวอย่างของ “ความไม่ทนและละอายต่อการทุจริต”  

๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑) คลิปวิดีโอ เรื่อง Say no corruption Say, no to compromise ซึ่งเป็นการวาดภาพ

เพ่ือสื่อถึงการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ (๓.๒๑ นาที) 
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  ๒) คลิปวิดีโอ หัวข้อ 16 วิธีโกงข้อสอบสุดเทพ ที่เหล่านักเรียนจะต้องกราบ คิดได้ยังไงเนี่ย!! 
(เวลา 3.19 นาที) “16 วิธีโกงข้อสอบสุดเทพ ที่เหล่านักเรียนจะต้องกราบ คิดได้ยังไงเนี่ย!!”. [ออนไลน์]. 
เข้าถึงได้จาก: https://www.youtube.com/watch?v=H14RYeFx3_E (วันที่ค้นข้อมูล : ๒๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐) 
  ๒) ใบความรู้ ฐานที่ ๑ ความหมายของการทุจริต 

  ๓) ใบความรู้ ฐานที่ ๒ รูปแบบของการทุจริต 

๔) ใบความรู้ ฐานที่ ๓ สาเหตุของการทุจริต 
  ๕) ใบความรู้ ฐานที่ ๔ ความหมายของความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
  ๖) ใบความรู้ ฐานที่ ๕ ตัวอย่างความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

๗) ใบกิจกรรมระดมพลังความคิดประเด็น “การละอายและแสดงออกถึงการเป็นผู้ 
ไม่ทนต่อการทุจริตในการสอบ” 
  ๘) กระดาษฟลิปชาร์ต  

9) สีเมจิก 
๕.การประเมินผลการเรียนรู้ 

๕.๑ วิธีการประเมิน 
๑. ตรวจสอบผลงานการท าแผนผังความคิด 

๒. ตรวจสอบผลการระดมพลังความคิด “การละอายและแสดงออกถึงการเป็นผู้ 
ไม่ทนต่อการทุจริตในการสอบ” 

๓. สังเกตพฤติกรรม “มุ่งมั่นในการท างาน” 

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

๑. แบบประเมินผลงานแผนผังความคิด 
๒. แบบประเมินผลการระดมพลังความคิด “การละอายและแสดงออกถึงการเป็นผู้ไม่ทน

ต่อ 

การทุจริตในการสอบ” 

     ๓. แบบสังเกตพฤติกรรม “มุ่งมั่นในการท างาน” 

๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 

 -นักเรียนผ่านการประเมินทุกกิจกรรมร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 -นักเรียนผ่านการประเมินพฤติกรรม ระดับดีขึ้นไปถือว่าผ่าน 
๖. บันทึกหลังสอน 

............................................................................................................................. ......................... 
................................................................ ...........................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 

 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
                                                                   (.................................................) 

https://www.youtube.com/watch?v=H14RYeFx3_E


- ๓๕ - 
 

 

๗. ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 

1.1 การทุจริต 
ปัญหาการทุจริต เป็นปัญหาที่ส าคัญทั้งของประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลก ปัญหาการทุจริต

จะท าให้เกิดความเสื่อมในด้านต่างๆ เกิดขึ้น ทั้งสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และนับวันปัญหาดังกล่าวก็จะ
รุนแรงมากข้ึน และมีรูปแบบการทุจริตที่ซับซ้อน ยากแก่การตรวจสอบมากข้ึน จากเดิมที่กระท าเพียงสองฝ่าย 
ปัจจุบันการทุจริตจะกระท ากันหลายฝ่าย ทั้งผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ และเอกชน โดย
ประกอบด้วยสองส่วนใหญ่ๆ คือ ผู้ให้ผลประโยชน์กับผู้รับผลประโยชน์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายนี้จะมีผลประโยชน์
ร่วมกัน ตราบใดที่ผลประโยชน์สมเหตุสมผลต่อกัน ก็จะน าไปสู่ปัญหาการทุจริตได้ บางครั้งผู้ที่รับผลประโยชน์ก็
เป็นผู้ให้ประโยชน์ได้เช่นกัน โดยผู้รับผลประโยชน์และผู้ให้ผลประโยชน์ คือ 
 1. ผู้รับผลประโยชน์ จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอ านาจ หน้าที่ในการกระท า การด าเนินการต่างๆ 
และรับประโยชน์จะเป็นไปในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การเรียกรับประโยชน์โดยตรง การก าหนด
ระเบียบหรือคุณสมบัติที่เอ้ือต่อตนเองและพวกพ้อง 
 2. ผู้ให้ผลประโยชน์ เช่น ภาคเอกชน โดยการเสนอผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เช่น เงิน สิทธิ
พิเศษอ่ืนๆ เพ่ือจูงใจให้นักการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งใน
ต าแหน่งหน้าที่ ซึ่งการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนต่อระเบียบหรือผิดกฎหมาย เป็นต้น 
 

๑.๑.1 ทุจริต คืออะไร 
 ค าว่าทุจริต มีการให้ความหมายได้มากมาย หลากหลาย ขึ้นอยู่กับว่าจะมีการให้ความหมายดังกล่าว
ไว้ว่าอย่างไร โดยที่ค าว่าทุจริตนั้น จะมีการให้ความหมายโดยหน่วยงานของรัฐ หรือการให้ความหมายโดย
กฎหมายซึ่งไม่ว่าจะเป็นการให้ความหมายจากแหล่งใด เนื้อหาส าคัญของค าว่าทุจริตก็ยังคงมีความหมายที่
สอดคล้องกันอยู่ นั่นคือ การทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี มีการแสวหาหรือเอาผลประโยชน์ของส่วนรวม มาเป็นของ
ส่วนตัว ทั้งๆ ที่ตนเองไม่ได้มีสิทธิในสิ่งๆ นั้น การยึดถือ เอามาดังกล่าวจึงถือเป็นสิ่งที่ผิด ทั้งในแง่ของ
กฎหมายและศีลธรรม 
 ในแง่ของกฎหมายนั้น ประเทศไทยได้มีการก าหนดถึงความหมายของการทุจริตไว้หลักๆ ใน
กฎหมาย 2 ฉบับ คือ 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(1) “โดยทุจริต” หมายถึง “เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดย
ชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน”  

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
มาตรา 4 ค าว่า “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายถึง “ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่หรือ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มี
ต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน”  

ใบความรู้ 
ฐานที่ ๑ ความหมายของการทุจริต 
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นอกจากนี้ ค าว่าทุจริต ยังได้มีการบัญญัติให้ความหมายเอาไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2542โดยระบุไว้ว่าทุจริต หมายถึง “ความประพฤติชั่ว คดโกง ฉ้อโกง”  

ในค าภาษาอังกฤษ ค าว่าทุจริตจะตรงกับค าว่า Corruption (คอร์รัปชัน) โดยในประเทศไทยมักมี
การกล่าวถึงค าว่าคอร์รัปชันมากกว่าการใช้ค าว่าทุจริต โดยการทุจริตนี้สามารถใช้ได้กับทุกที่ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานราชการ หน่วยงานของเอกชน หากเกิดกรณีการยึดเอา ถือเอาซึ่งประโยชน์ส่วนตนมากกว่า
ส่วนรวม ไม่ค านึง ถึงว่าสิ่งๆ นั้นเป็นของของตนเอง หรือเป็นสิทธิที่ตนเองควรจะได้มาหรือไม่แล้วนั้น ก็จะ
เรียกได้ว่าเป็นการทุจริต เช่น การทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน ไม่ว่าจะเกิดข้ึนในหน่วยงานของรัฐหรือของเอกชน 
การกระท าเช่นนี้ก็ถือเป็นการทุจริต 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคอร์รัปชันมิได้เกิดเฉพาะในวงราชการเท่านั้น ดังนั้น ในอีกมุมหนึ่ง คอร์รัปชัน 
จึงต้องหมายรวมถึงการแสวงหาผลประโยชน์ของภาคธุรกิจเอกชน ในรูปของการให้สินบนหรือสิ่งตอบแทนแก่
นักการเมืองหรือข้าราชการเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ตนเองอยากได้ในรูปแบบของการประมูล การสัมปทาน 
เป็นต้น รูปแบบเหล่านี้จะสามารถสร้างก าไรให้แก่ภาคเอกชนเป็นจ านวนมากหากภาคเอกชนสามารถเข้ามา
ด าเนินงานได้ รวมถึงการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความต้องการทรัพย์สิน ประโยชน์อ่ืนนอกเหนือจากสิ่ งที่ได้รับ
ตามปกติ เมื่อเหตุผลของทั้งสองฝ่ายสามารถบรรจบหากันได้ การทุจริตก็เกิดขึ้นได้ 

จากนิยามของการทุจริตคอร์รัปชันไม่เพียงแต่จะกินความถึงการทุจริตคอร์รัปชันในระบบราชการ
เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงเรื่องกิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในภาคเอกชนอีกด้วย ซึ่งอาจกล่าว 
ได้ว่าการทุจริตคอร์รัปชันคือ การทุจริต และ การประพฤติมิชอบของข้าราชการ 

ดังนั้น การทุจริตคือ การคดโกง ไม่ซื่อสัตย์สุจริต การกระท าที่ผิดกฎหมาย เพ่ือให้เกิดความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน การใช้อ านาจหน้าที่ในทางที่ผิดเพ่ือแสวงหาประโยชน์หรือให้ได้รับสิ่งตอบแทน การ
ให้หรือการรับสินบน การก าหนดนโยบายที่เอื้อประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้องรวมถึงการทุจริตเชิงนโยบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



- ๓๗ - 
 

 

 
 
 
 
 

๑.๑.๒ รูปแบบการทุจริต 
รูปแบบการทุจริตที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ แบ่งตามผู้ที่เกี่ยวข้อง แบ่งตามกระบวนการ 

ที่ใช้ และแบ่งตามลักษณะรูปธรรม ดังนี้คือ 

 1) แบ่งตามผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นรูปแบบการทุจริตในเรื่องของอ านาจและความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์
ระหว่างผู้ที่ให้การอุปถัมภ์ (ผู้ให้การช่วยเหลือ) กับผู้ถูกอุปถัมภ์ (ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ) โดยในกระบวนการ
การทุจริตจะมี 2 ประเภทคือ  

(1) การทุจริตโดยข้าราชการ หมายถึงการกระท าที่มีการใช้หน่วยงานราชการเพ่ือมุ่งแสวงหา
ผลประโยชน์จากการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นๆ มากกว่าประโยชน์ส่วนรวมของสังคมหรือประเทศ โดย
ลักษณะของการทุจริตโดยข้าราชการสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย ดังนี้ 

ก) การคอร์รัปชันตามน้ า (corruption without theft) จะปรากฏขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต้องการสินบนโดยให้มีการจ่ายตามช่องทางปกติของทางราชการ แต่ให้เพ่ิมสินบนรวมเข้าไว้กับการจ่าย
ค่าบริการของหน่วยงานนั้นๆ โดยที่เงินค่าบริการปกติที่หน่วยงานนั้นจะต้องได้รับก็ยังคงได้รับต่อไป เช่น การ
จ่ายเงินพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ในการออกเอกสารต่างๆ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติที่ต้องจ่ายอยู่แล้ว 
เป็นต้น 

ข) การคอร์รัปชันทวนน้ า (corruption with theft) เป็นการคอร์รัปชันในลักษณะที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐจะเรียกร้องเงินจากผู้ขอรับบริการโดยตรง โดยที่หน่วยงานนั้นไม่ได้มีการเรียกเก็บเงินค่าบริการแต่อย่าง
ใดเช่น ในการออกเอกสารของหน่วยงานราชการไม่ได้มีการก าหนดให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ แต่
กรณีนี้มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ที่มาใช้บริการของหน่วยงานของรัฐ 

(2) การทุจริตโดยนักการเมือง (political corruption) เป็นการใช้หน่วยงานของทาง
ราชการโดยบรรดานักการเมืองเพ่ือมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ในทางการเงินมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมของ
สังคมหรือประเทศเช่นเดียวกัน โดยรูปแบบหรือวิธีการทั่วไปจะมีลักษณะเช่นเดียวกับการทุจริตโดย
ข้าราชการ แต่จะเป็นในระดับที่สูงกว่า เช่น การทุจริตในการประมูลโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ และมีการ
เรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ต่างๆ จากภาคเอกชน เป็นต้น 

 2) แบ่งตามกระบวนการที่ใช้มี 2 ประเภทคือ (1) เกิดจากการใช้อ านาจในการก าหนด กฎ กติกา
พ้ืนฐาน เช่น การออกกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ เพื่ออ านวยประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจของตนหรือพวกพ้อง 
และ (2) เกิดจากการใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์จากกฎ และระเบียบที่ด ารงอยู่ ซึ่งมักเกิดจาก
ความไม่ชัดเจนของกฎและระเบียบเหล่านั้นที่ท าให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ความคิดเห็นของตนได้ และการใช้ 
ความคิดเห็นนั้นอาจไม่ถูกต้องหากมีการใช้ไปในทางที่ผิดหรือไม่ยุติธรรมได้ 

 3) แบ่งตามลักษณะรูปธรรม มีทั้งหมด 4 รูปแบบคือ  
(1) คอร์รัปชันจากการจัดซื้อจัดหา (Procurement Corruption) เช่น การจัดซื้อสิ่งของใน

หน่วยงาน โดยมีการคิดราคาเพ่ิมหรือลดคุณสมบัติแต่ก าหนดราคาซื้อไว้เท่าเดิม  

ใบความรู้ 
ฐานที่ ๒ รูปแบบของการทุจริต 
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(2) คอร์รัปชันจากการให้สัมปทานและสิทธิพิเศษ (Concessionaire Corruption) เช่น 
การให้เอกชนรายใดรายหนึ่งเข้ามามีสิทธิในการจัดท าสัมปทานเป็นกรณีพิเศษต่างกับเอกชนรายอื่น 

(3) คอร์รัปชันจากการขายสาธารณสมบัติ (Privatization Corruption) เช่น การขาย
กิจการของรัฐวิสาหกิจ หรือการยกเอาที่ดิน ทรัพย์สินไปเป็นสิทธิการครอบครองของต่างชาติ เป็นต้น 

(4) คอร์รัปชันจากการก ากับดูแล (Regulatory Corruption) เช่น การก ากับดูแลในหน่วยงาน
แล้วท าการทุจริตต่าง เป็นต้น 

 นักวิชาการที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต ได้มีการก าหนดหรือแบ่งประเภทของการทุจริตเป็น
รูปแบบต่างๆ ไว้ เช่น การวิจัยของรองศาสตราจารย์ ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ และคณะ ได้แบ่งการทุจริตคอร์รัป
ชันออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) การใช้อ านาจในการอนุญาตให้ละเว้นจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐ
เพ่ือลดต้นทุนการท าธุรกิจ 2) การใช้อ านาจในการจัดสรรผลประโยชน์ในรูปของสิ่งของ และบริการ หรือสิทธิ
ให้แก่เอกชน และ 3) การใช้อ านาจในการสร้างอุปสรรคในการให้บริการแก่ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ 
เนื่องจากเงินเดือนและผลตอบแทนในระบบราชการต่ าเกินไปจนขาดแรงจูงใจในการท างาน  

นอกจากนี้ จากผลการสอบสวนและศึกษาเรื่องการทุจริต ของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาสอบสวน
และศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตของวุฒิสภา (วิชา มหาคุณ) มีการแบ่งรูปแบบการทุจริตคอร์รัปชั่นออกเป็น 
5 ประเภท ได้แก่ 
 1) การทุจริตเชิงนโยบาย 

เป็นรูปแบบใหม่ของการทุจริตที่แยบยล โดยอาศัยรูปแบบของกฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรี 
หรือมติของคณะกรรมการเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าเป็น
การกระท าที่ถูกต้องชอบธรรม 

2) การทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
เป็นการใช้อ านาจและหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนในฐานะของเจ้าหน้าที่ของรัฐเอ้ือประโยชน์

ให้แก่ตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ปัจจุบันมักเกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง
นักการเมือง พ่อค้าและข้าราชการประจ า  

๓) การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง 
การทุจริตประเภทนี้จะพบได้ทั้งรูปแบบของการสมยอมราคา ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ก าหนด

รายละเอียดหรือสเป็กงาน ก าหนดเงื่อนไข ค านวณราคากลางออกประกาศประกวดราคา การขายแบบ การ
รับและเปิดซอง การประกาศผล การอนุมัติ การท าสัญญาทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล้วนมีช่อง
โหว่ให้มีการทุจริตกันได้อย่างง่ายๆ นอกจากนี้ ยังมีการทุจริตที่มาเหนือเมฆคือการอาศัยความเป็นหน่วยงาน
ราชการด้วยกัน จึงได้รับการยกเว้นและการไม่ถูกเพ่งเล็ง แต่ความจริง ผลประโยชน์จากการรับงานและเงินที่
ได้จากการรับงานไม่ได้น าส่งกระทรวงการคลัง  

4) การทุจริตในการให้สัมปทาน 
เป็นการแสวงหาหรือเอ้ือประโยชน์โดยมิชอบจากโครงการหรือกิจการของรัฐ ซึ่งรัฐได้อนุญาตหรือ

มอบให้เอกชนด าเนินการแทนให้ลักษณะสัมปทานผูกขาดในกิจการใดกิจการหนึ่ง เช่น การท าสัญญา
สัมปทานโรงงานสุรา การท าสัญญาสัมปทานโทรคมนาคม เป็นต้น 

5) การทุจริตโดยการท าลายระบบตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
เป็นการพยายามด าเนินการให้ได้บุคคลซึ่งมีสายสัมพันธ์กับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในอันที่จะ

เข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  
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๑.1.๓ สาเหตุที่ท าให้เกิดการทุจริต 
จากการศึกษาวิจัยโครงการประเมินสถานการณ์ด้านการทุจริตในประเทศไทยของเสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ได้

ระบุ เงื่อนไข/สาเหตุที่ท าให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นอาจมาจากสาเหตุภายในหรือสาเหตุภายนอก ดังนี้ 
(1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ พฤติกรรมส่วนตัวของข้าราชการบางคนที่เป็นคนโลภมาก เห็นแก่ได้ไม่

รู้จักพอ ความเคยชินของข้าราชการที่คุ้นเคยกับการที่จะได้ “ค่าน้ าร้อนน้ าชา” หรือ “เงินใต้โต๊ะ” จากผู้มา
ติดต่อราชการ ขาดจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม 

(๒) ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย 
1) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ของข้าราชการน้อยหรือต่ ามากไม่ได้สัดส่วนกับการครองชีพ

ที่สูงขึ้น การเติบโตของระบบทุนนิยมที่เน้นการบริโภค สร้างนิสัยการอยากได้ อยากมี เมื่อรายได้ไม่เพียงพอก็
ต้องหาทางใช้อ านาจไปทุจริต  
  ๒) ด้านสังคม ได้แก่ ค่านิยมของสังคมที่ยกย่องคนมีเงิน คนร่ ารวย และไม่สนใจว่าเงินนั้น
ได้มาอย่างไร  เกิดลัทธิเอาอย่าง อยากได้สิ่งที่คนรวยมี เมื่อเงินเดือนของตนไม่เพียงพอ ก็หาโดยวิธีมิชอบ  

๓) ด้านวัฒนธรรม ได้แก่ การนิยมจ่ายเงินของนักธุรกิจให้กับข้าราชการที่ต้องการความ
สะดวกรวดเร็ว หรือการบริการที่ดีกว่าด้วยการลดต้นทุนที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ 

4) ด้านการเมือง ได้แก่ การทุจริตของข้าราชการแยกไม่ออกจากนักการเมือง การร่วมมือ
ของคนสองกลุ่มนี้เกิดขึ้นได้ในประเด็นการใช้จ่ายเงินการหารายได้และการตัดสินพิจารณาโครงการของรัฐ  

5) ด้านระบบราชการ ได้แก่  
- ความบกพร่องในการบริหารงานเปิดโอกาสให้เกิดการทุจริต 

   - การใช้ดุลพินิจมากและการผูกขาดอ านาจจะท าให้อัตราการทุจริตในหน่วยงานสูง 
- การที่ขั้นตอนของระเบียบราชการมีมากเกินไป ท าให้ผู้ที่ไปติดต่อต้องเสียเวลามาก จึงเกิดการสมยอมกัน
ระหว่างผู้ให้กับผู้รับ   

- การตกอยู่ใต้ภาวะแวดล้อมและอิทธิพลของผู้ทุจริตมีทางเป็นไปได้ที่ผู้นั้นจะท า
การทุจริตด้วย   

- การรวมอ านาจ ระบบราชการมีลักษณะที่รวมศูนย์ ท าให้ไม่มีระบบตรวจสอบที่
เป็นจริงและมีประสิทธิภาพ  

- ต าแหน่งหน้าที่ในลักษณะอ านวยต่อการกระท าผิด เช่น อ านาจในการอนุญาต 
การอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ประกอบการเอกชนมักจะยอมเสียเงินติดสินบนเจ้าหน้าที่เพ่ือให้เกิดความสะดวก
และรวดเร็ว  
   - การที่ข้าราชการผู้ใหญ่ทุจริตให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วไม่ถูกลงโทษข้าราชการชั้น
ผู้น้อยจึงเลียนแบบกลายเป็นความเคยชิน และมองไม่เห็นว่าการกระท าเหล่านั้นจะเป็นการคอร์รัปชั่น หรือมี
ความสับสนระหว่างสินน้ าใจกับคอร์รัปชั่นแยกออกจากกัน 
 

ใบความรู้ 
ฐานที่ ๓ สาเหตุของการทุจริต 
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6) กฎหมายและระเบียบ ได้แก่ 
- กฎหมายหลายฉบับที่ใช้อยู่ยังมี “ช่องโหว่” ที่ท าให้เกิดการทุจริตที่ด ารงอยู่ได้ 
- การทุจริตไม่ได้เป็นอาชญากรรมให้คู่กรณีทั้งสองฝ่าย หาพยานหลักฐานได้ยาก 

ยิ่งกว่านั้น คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมักไม่ค่อยมีฝ่ายใดยอมเปิดเผยออกมา และถ้าหากมีฝ่ายใดต้องการที่จะเปิดเผย
ความจริงในเรื่องนี้ กฎหมายหมิ่นประมาทก็ยับยั้งเอาไว้ อีกทั้งกฎหมายของทุกประเทศเอาผิดกับบุคคลผู้ให้
สินบนเท่าๆ กับผู้รับสินบน จึงไม่ค่อยมีผู้ให้สินบนรายใดกล้าด าเนินคดีกับผู้รับสินบน 

- ราษฎรที่รู้เห็นการทุจริตก็เป็นโจทย์ฟ้องร้องมิได้เนื่องจากไม่ใช่ผู้เสียหาย ยิ่งกว่านั้น 
กระบวนการพิจารณาพิพากษายังยุ่งยากซับซ้อนจนกลายเป็นผลดีแก่ผู้ทุจริต 

- ขั้นตอนทางกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติยุ่งยาก ซับซ้อน มีข้ันตอนมาก ท าให้เกิด
ช่องทางให้ข้าราชการหาประโยชน์ได้   

7) การตรวจสอบ ได้แก่ 
- ภาคประชาชนขาดความเข้มแข็ง ท าให้กระบวนการต่อต้านการทุจริตจากฝ่าย

ประชาชนไม่เข้มแข็งเท่าท่ีควร 
- การขาดการควบคุมตรวจสอบ ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบหรือก ากับดูแล

อย่างจริงจัง 
8) สาเหตุอ่ืนๆ  

- อิทธิพลของภรรยาหรือผู้หญิง เนื่องจากเป็นผู้ใกล้ชิดสามีอันเป็นตัวการส าคัญที่
สนับสนุนและส่งเสริมให้สามีของตนท าการทุจริตเพื่อความเป็นอยู่ของครอบครัว 

- การพนัน ท าให้ข้าราชการที่เสียพนันมีแนวโน้มจะทุจริตมากข้ึน 
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1.2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เป็นการปรับเปลี่ยนสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 
และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ ผ่านทางสถาบันหรือกลุ่ม
ตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ เกิดพฤติกรรมที่ละอายต่อการ
กระท าความผิด การไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  
 1.2.1 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต คืออะไร 
 ค าว่า “ความละอาย” และ “ความไม่ทน” ได้มีการให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
 พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของค าว่าละอาย หมายถึง การรู้สึกอายที่จะท าในสิ่งที่ 
ไม่ถูก ไม่ควร เช่น ละอายที่จะท าผิด ละอายใจ 
 ความละอาย เป็นความละอายและความเกรงกลัวต่อสิ่งที่ ไม่ดี ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม เพราะเห็นถึง
โทษหรือผลกระทบที่จะได้รับจากการกระท านั้น จึงไม่กล้าที่จะกระท า ท าให้ตนเองไม่หลงท าในสิ่งที่ผิด นั่น
คือ มีความละอายใจ ละอายต่อการท าผิด  
 พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของค าว่า ทน หมายถึง การอดกลั้นได้ ทนอยู่ได้ เช่น 
ทนด่า ทนทุกข์ ทนหนาว ไม่แตกหักหรือบุบสลายง่าย 
 ความอดทน คือ การรู้จักรอคอยและคาดหวัง เป็นการแสดงให้เห็นถึงความม่ันคง แน่วแน่ต่อสิ่งที่รอ
คอย หรือสิ่งที่จูงใจให้กระท าในสิ่งที่ไม่ดี 

ไม่ทน หมายถึง ไม่อดกลั้น ไม่อดทน ไม่ยอม  
 ดังนั้น ความไม่ทน หมายถึง การแสดงออกต่อการกระท าที่เกิดขึ้นกับตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือ
สังคม ในลักษณะที่ไม่ยินยอม ไม่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น ความไม่ทนสามารถแสดงออกได้หลายลักษณะ ทั้งใน
รูปแบบของกริยาท่าทางหรือค าพูด 
 ความไม่ทนต่อการทุจริตหรือการกระท าที่ไม่ถูกต้อง ต้องมีการแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น 
เช่น การแซงคิวเพื่อซื้อของ การแซงคิวเป็นการกระท าที่ไม่ถูกต้อง ผู้ถูกแซงคิวจึงต้องแสดงออกให้ผู้ที่แซงคิว
รับรู้ว่าตนเองไม่พอใจ โดยแสดงกิริยาหรือบอกกล่าวให้ทราบ เพ่ือให้ผู้ที่แซงคิวยอมที่จะต่อท้ายแถว กรณีนี้
แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ถูกแซงคิว ไม่ทนต่อการกระท าที่ไม่ถูกต้อง และหากผู้ที่แซงคิวไปต่อแถวก็จะแสดงให้เห็น
ว่าบุคคลนั้นมีความละอายต่อการกระท าที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น 

ความไม่ทนต่อการทุจริต บุคคลจะมีความไม่ทนต่อการทุจริตมาก – น้อย เพียงใด ขึ้นอยู่กับจิตส านึก 
ของแต่ละบุคคลและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ แล้วมีพฤติกรรมที่แสดงออกมา ซึ่งการแสดง
กริยาหรือการกระท าจะมีหลายระดับ เช่น การว่ากล่าวตักเตือน การประกาศให้สาธารณชนรับรู้ การแจ้ง
เบาะแส การร้องทุกข์กล่าวโทษ การชุมนุมประท้วงซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่รุนแรงที่สุด เนื่องจากมีการรวมตัว 
ของคนจ านวนมาก และสร้างความเสียหายอย่างมากเช่นกัน 
 ความไม่ทนของบุคคลต่อสิ่งต่างๆ รอบตัวที่ส่งผลในทางไม่ดีต่อตนเองโดยตรง สามารถพบเห็นได้ง่าย 
ซึ่งปกติแล้วทุกคนมักจะไม่ทนต่อสภาวะ สภาพแวดล้อมที่ไม่ดีและส่งผลกระทบต่อตนเองแล้ว มักจะแสดง

ใบความรู้ 
ฐานที่ ๔ ความหมายของความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
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ปฏิกิริยาออกมา แต่การที่บุคคลจะไม่ทนต่อการทุจริตและแสดงปฏิกิริยาออกมานั้นอาจเป็นเรื่องยาก 
เนื่องจากปัจจุบันสังคมไทยมีแนวโน้มยอมรับการทุจริต เพ่ือให้ตนเองได้รับประโยชน์หรือให้งานสามารถ
ด าเนินต่อไปสู่ความส าเร็จ ซึ่งการยอมรับการทุจริตในสังคมไม่เว้นแม่แต่เด็กและเยาวชน และมองว่าการ
ทุจริตเป็นเรื่องไกลตัวและไม่มีผลกระทบกับตนเองโดยตรง 

1.2.2 ลักษณะของความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

 ลักษณะของความละอายสามารถแบ่งได้ 2 ระดับ คือ ความละอายระดับต้น หมายถึง ความละอาย 
ไม่กล้าที่จะท าในสิ่งที่ผิด เนื่องจากกลัวว่าเมื่อตนเองได้ท าลงไปแล้วจะมีคนรับรู้ หากถูกจับได้จะได้รับการ
ลงโทษ หรือได้รับความเดือดร้อนจากสิ่งที่ตนเองได้ท าลงไป จึงไม่กล้าที่จะกระท าผิด และในระดับที่สองเป็น
ระดับที่สูง คือ แม้ว่าจะไม่มีใครรับรู้หรือเห็นในสิ่งที่ตนเองได้ท าลงไป ก็ไม่กล้าที่จะท าผิด เพราะนอกจาก
ตนเองจะได้รับผลกระทบแล้ว ครอบครัว สังคมก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วย ทั้งชื่อเสียงของตนเองและ
ครอบครัวก็จะเสื่อมเสีย บางครั้งการทุจริตบางเรื่องเป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่น การลอกข้อสอบ อาจจะไม่มีใครใส่ใจ
หรือสังเกตเห็น แต่หากเป็นความละอายขั้นสูงแล้ว บุคคลนั้นก็จะไม่กล้าท า  

ส าหรับความไม่ทนต่อการทุจริต จากความหมายที่ได้กล่าวมาแล้ว คือ เป็นการแสดงออกอย่า งใด
อย่างหนึ่งเกิดขึ้น เพ่ือให้รับรู้ว่าจะไม่ทนต่อบุคคลหรือการกระท าใดๆ ที่ท าให้เกิดการทุจริต ความไม่ทนต่อ
การทุจริตสามารถแบ่งระดับต่างๆ ได้มากกว่าความละอาย ใช้เกณฑ์ความรุนแรงในการแบ่งแยก เช่น หาก
เพ่ือนลอกข้อสอบเรา และเราเห็นซึ่งเราจะไม่ยินยอมให้เพ่ือนทุจริตในการลอกข้อสอบ เราก็ใช้มือหรือ
กระดาษมาบังส่วนที่เป็นค าตอบไว้ เช่นนี้ก็เป็นการแสดงออกถึงการไม่ทนต่อการทุจริต นอกจากการ
แสดงออกด้วยวิธีดังกล่าวที่ถือเป็นการแสดงออกทางกายแล้ว การว่ากล่าวตักเตือนต่อบุคคลที่ทุจริต การ
ประณาม การประจาน การชุมนุมประท้วง ถือว่าเป็นการแสดงออกซึ่งการไม่ทนต่อการทุจริตทั้งสิ้น แต่จะ
แตกต่างกันไปตามระดับของการทุจริต ความตื่นตัวของประชาชน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริต โดย
ท้ายบทนี้ได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาท่ีมีสาเหตุมาจากการทุจริต ท าให้ประชาชนไม่พอใจและรวมตัวต่อต้าน 

ความจ าเป็นของการที่ไม่ทนต่อการทุจริตถือเป็นสิ่งส าคัญ เพราะการทุจริตไม่ว่าระดับเล็กหรือใหญ่
ย่อมก่อให้ เกิดความเสียหายต่อสังคม ประเทศชาติ  ดั ง เช่นตัวอย่างคดีรถและเรือดับเพลิงของ
กรุงเทพมหานครผลของการทุจริตสร้างความเสียหายไว้อย่างมาก รถและเรือดับเพลิงก็ไม่สามารถน ามาใช้ได้ 
รัฐต้องสูญเสียงบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์ และประชาชนเองก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ด้วยเช่นกัน หากเกิด
เพลิงไหม้พร้อมกันหลายแห่ง รถ เรือและอุปกรณ์ดับเพลิงจะไม่มีไม่เพียงพอที่จะดับไฟได้ทันเวลา เพียงแค่คิด
จากมูลค่าความเสียหายที่รัฐสูญเสียงบประมาณไปยังไม่ได้คิดถึงความเสียหายที่เกิดจากความเดือดร้อนหาก
เกิดเพลงไม้แล้ว ถือเป็นความเสียหายที่สูงมาก ดังนั้น หากยังมีการปล่อยให้มีการทุจริต ยินยอมให้มีการ
ทุจริตโยเห็นว่าเป็นเรื่องของคนอ่ืน เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่เก่ียวข้องกับตนเองแล้ว สุดท้ายความสูญเสีย
ที่จะได้รับตนเองก็ยังคงที่จะได้รับผลนั้นอยู่แม้ไม่ใช่ทางตรงก็เป็นทางอ้อม 

ดังนั้น การที่บุคคลจะเกิดความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตได้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้าง
ให้เกิดความตระหนักและรับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริตในทุกรูปแบบ ทุกระดับ ซึ่งหากสังคมเป็น
สังคมที่มีความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตแล้ว จะท าให้เกิดสังคมที่น่าอยู่ และมีการพัฒนาในทุกๆ 
ด้าน 
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1.2.4 ตัวอย่างความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

 การทุจริตมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ท าให้เกิดความเสียหายอย่างมากในด้านต่างๆ หากน าเอา
เงินที่ทุจริตไปมาพัฒนาในส่วนอ่ืน ความเจริญหรือการได้รับโอกาสของผู้ที่ด้อยโอกาสก็จะมีมากขึ้น ความ
เหลื่อมล้ าทางด้านโอกาส ทางด้านสังคม ทางด้านการศึกษา ฯลฯ ของประชาชนในประเทศก็จะลดน้อยลง 
ดังที่เห็นในปัจจุบันว่าความเจริญต่างๆ มักอยู่กับคนในเมืองมากกว่าชนบท ทั้งๆ ที่คนชนบทก็คือประชาชน
ส่วนหนึ่งของประเทศ แต่เพราะอะไรท าไมประชาชนเหล่านั้นถึงไม่ได้รับโอกาสให้ทัดเทียมหรือใกล้เคียงกับ
คนในเมือง ปัจจัยหนึ่งคือการทุจริต สาเหตุการเกิดทุจริตมีหลายประการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ท า
อย่างไรถึงท าให้มีการทุจริตได้มาก อย่างหนึ่งคือการลงทุน เมื่อมีการลงทุนก็ย่อมมีงบประมาณ เมื่อมีงบประมาณก็
เป็นสาเหตุให้บุคคลที่คิดจะทุจริตสามารถหาช่องทางดังกล่าวในทางทุจริตได้ แม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมาย
หลายฉบับเพื่อป้องกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต แต่นั่นก็คือตัวหนังสือที่ได้เขียนเอาไว้ แต่การบังคับใช้
ยังไม่จริงจังเท่าที่ควร และยิ่งไปกว่านั้น หากประชาชนเห็นว่าเรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับตนเองก็มักจะไป
อยากเข้าไปเกี่ยวข้อง เนื่องจากตนเองก็ไม่ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้น แต่การคิดดังกล่าวเป็นสิ่งที่ผิด เนื่องจากว่า
ตนเองอาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงต่อการที่มีคนทุจริต แต่โดยอ้อมแล้วถือว่าใช่ เช่น เมื่อมีการทุจริตมาก 
งบประมาณของประเทศที่จะใช้พัฒนาหรือลงทุนก็น้อย อาจส่งผลให้ประเทศไม่สามารถจ้างแรงงานหรือลงทุน
ได้  
 ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต หากเป็นการทุจริตในโครงการใหญ่ๆ แล้ว ปริมาณเงินที่ทุจริตย่อมมี
มาก ความเสียหายก็ย่อมมีมากตามไปด้วย โดยในบทนี้ได้ยกกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจากการทุจริตไว้ในท้ายบท 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมีมูลค่ามากมาย และนี้เป็นเพียงโครงการเดียวเท่านั้น  หากรวมเอา
การทุจริตหลายๆ โครงการ หลายๆ กรณีเข้าด้วยกัน จะพบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมานั้นมากมายมหาศาล 
ดังนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ประชาชนจะต้องมีความตื่นตัวในการที่จะร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต การร่วมมือกันในการเฝ้าระวังเหตุการณ์ สถานการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตได้ เมื่อประชาชนรวมถึง
ภาคเอกชน ภาคธุรกิจมีความตื่นตัวที่จะร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ปัญหาการทุจริตจะถือเป็น
ปัญหาเพียงเล็กน้อยของประเทศไทย เพราะไม่ว่าจะท าอย่างไรก็จะมีการสอดส่อง ติดตาม เฝ้าระวังเรื่องการ
ทุจริตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นแล้วสิ่งส าคัญสิ่งแรกที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้น คือ ความตระหนักรู้ถึงผลเสียที่เกิดขึ้น
จากการทุจริต สร้างให้เกิดความตื่นตัวต่อการปราบปราบการทุจริต การไม่ทนต่อการทุจริต ให้เกิดขึ้นใน
สังคมไทย 
 เมื่อประชาชนในประเทศมีความตื่นตัวที่ว่า “ไม่ทนต่อการทุจริต” แล้ว จะท าให้เกิดกระแสการ
ต่อต้านต่อการกระท าทุจริต และคนที่ท าทุจริตก็จะเกิดความละอายไม่กล้าที่จะท าทุจริตต่อไป เช่น หากพบ
เห็นว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นอาจมีการบันทึกเหตุการณ์หรือลักษณะการกระท า แล้วแจ้งข้อมูลเหล่านั้นไปยัง
หน่วยงานหรือสื่อมวลชนเพื่อร่วมกันตรวจสอบการกระท าท่ีเกิดข้ึน และยิ่งในปัจจุบันเป็นสังคมสมัยใหม่ และ
ก าลังเดินหน้าประเทศไทยก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 แต่การจะเป็น 4.0 ให้สมบูรณ์แบบได้นั้น ปัญหาการทุจริต
จะต้องลดน้อยลงไปด้วย เมื่อประชาชนมีความตื่นตัวต่อการที่ไม่ทนต่อการทุจริตแล้ว ผลที่เกิดขึ้นจะเป็น
อย่างไร ตัวอย่างที่จะน ามากล่าวถึงต่อไปนี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ แสดงให้เห็นถึงความไม่ทนต่อ

ใบความรู้ 
ฐานที่ ๕ ตัวอย่างความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
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การทุจริตที่ประชาชนได้ลุกขึ้นมาต่อสู้ ต่อต้านต่อนักการเมืองที่ท าทุจริต จนน าในที่สุดนักการเมืองเหล่านั้น
หมดอ านาจทางการเมืองและได้รับบทลงโทษท้ังทางสังคมและทางกฎหมาย ดังนี้ 
 
 1. ประเทศเกาหลีใต้ เกาหลีใต้ถือเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบความส าเร็จในด้านของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต แต่ก็ยังคงมีปัญหาการทุจริตเกิดขึ้นอยู่บ้าง เช่น  
                เมื่อปี พ.ศ. 2559 มีข่าวกรณีของประธานาธิบดีถูกปลดออกจากต าแหน่งเพราะเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องในการเอ้ือประโยชน์ให้พวกพ้อง โดยการถูกกล่าวหาว่าให้เพ่ือนสนิทของครอบครัวเข้ามาแทรกแซง
การบริหารประเทศ รวมถึงใช้ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว ผลที่เกิดขึ้นคือ
ถูกด าเนินคดีและตั้งข้อหาว่าพัวพันการทุจริตและใช้อ านาจหน้าที่ในทางมิชอบเพ่ือเอ้ือผล ประโยชน์ให้แก่
พวกพ้อง กรณีท่ีเกิดข้ึนนี้ประชาชนเกาหลีใต้ได้มีการรวมตัวกันประท้วงกว่าพันคนเรียกร้องให้ประธานาธิบดีคน
ดังกล่าวลาออกจากต าแหน่งหลังมีเหตุอื้อฉาวทางการเมือง  

 อีกกรณีที่จะกล่าวถึงเพ่ือเป็นตัวอย่างการต่อต้านการกระท าที่ไม่ถูกต้อง คือ การที่นักศึกษาคนหนึ่ง
ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งที่ผลคะแนนที่เรียนมานั้นไม่ได้สูง และการที่คุณสมบัติของนักศึกษาดังกล่าวมี
คุณสมบัติไม่ตรงกับการคัดเลือกโควต้านักกีฬาที่ก าหนดไว้ว่าจะต้องผ่านการแข่งขันประเภทเดี่ยว แต่นักศึกษา
คนดังกล่าวผ่านการแข่งขันประเภททีม เท่ากับว่าคุณสมบัติไม่ถูกต้องแต่ได้รับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยดังกล่าว 
การกระท าเช่นนี้จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของการน าไปสู่การประท้วง ต่อต้านจากนักศึกษาและอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยดังกล่าว ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถให้ค าตอบที่ชัดเจนแก่กลุ่มผู้ประท้วงได้ จนในที่สุด ประธาน
ของมหาวิทยาลัยดังกล่าวจึงลาออกจากต าแหน่ง 

 

2. ประเทศบราซิล ปลายปี พ.ศ. 2559 ประชาชนในประเทศบราซิลได้มีการชุมนุมประท้วงการ
ทุจริตที่เกิดขึ้น เป็นการแสดงออกถึงความไม่พอใจต่อวัฒนธรรม การโกงของระบบราชการของประเทศ โดยมี
ประชาชนจ านวนหลายหมื่นคนเข้าร่วมการชุมนุมในครั้งนี้ และมีการแสดงภาพหนูเพ่ือเป็นสัญลักษณ์ในการ
ประณามต่อนักการเมืองที่ทุจริต การประท้วงดังกล่าวยังถือว่ามีขนาดเล็กกว่าครั้งก่อน เพราะที่ผ่านมาได้มีการ
ทุจริตเกิดข้ึนและมีการประท้วง จนในที่สุดประธานาธิบดีได้ถูกปลดจ าต าแหน่ง เนื่องจากการกระท าที่ละเมิด
ต่อกฎระเบียบเรื่องงบประมาณ 
 จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวของประชาชนที่ออกมาต่อต้านต่อการทุจริต ไม่ว่าจะ
เป็นการทุจริตในระดับหน่วยเล็กๆ หรือระดับประเทศ เป็นการแสดงออกซ่ึงการไม่ทนต่อการทุจริต การไม่ทน
ต่อการทุจริตสามารถแสดงออกมาได้หลายระดับตั้งแต่การเห็นคนที่ท าทุจริตแล้วตนเองรู้สึกไม่พอใจ มีการส่ง
เรื่องตรวจสอบ ร้องเรียน และในที่สุดคือการชุมนุม ประท้วง ตามตัวอย่างที่ได้น ามาแสดงให้เห็นข้างต้น 
ตราบใดที่สามารถสร้างให้สังคมไม่ทนต่อการทุจริตได้ เมื่อนั้นปัญหาการทุจริตก็จะลดน้อยลง แต่หากจะให้
เกิดผลดียิ่งขึ้น จะต้องสร้างให้เกิดความละอายต่อการทุจริต ไม่กล้าที่จะท าทุจริต โดยน าเอาหลักธรรมทาง
ศาสนามาเป็นเครื่องมือในการสั่งสอน อบรม ในขณะเดียวกันหากมีการทุจริตเกิดขึ้นกระบวนการในการ
แสดงออกต่อการไม่ทนต่อการทุจริตจะต้องเกิดขึ้น และมีการเปิดเผยชื่อบุคคลที่ทุจริตให้กับสาธารณะชนได้
รับทราบอย่างทั่วถึง เมื่อสังคมมีทั้งกระบวนการในการป้องกันการทุจริต การปราบปรามการทุจริตที่ดี รวมถึง
การสร้างให้สังคมเป็นสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มีความละอายต่อการท าทุจริตแล้ว ปัญหาการทุจริตจะลด
น้อยลง ประเทศชาติจะสามารถพัฒนาได้มากขึ้น 
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ส าหรับระดับการทุจริตที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในระดับใดล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสังคมและ
ประเทศชาติทั้งสิ้น บางครั้งการทุจริตเพียงนิดเดียวอาจน าไปสู่การทุจริตอย่างอ่ืนที่มากกว่าเดิมได้ การมี
วัฒนธรรม ค่านิยม หรือความเชื่อที่ไม่ถูกต้องก็ส่งผลให้เกิดการทุจริตได้เช่นกัน เช่น การมอบเงินอุดหนุนแก่
สถานศึกษาเพ่ือให้บุตรของตนได้เข้าศึกษาในสถานที่แห่งนั้น หากพิจารณาแล้วอาจพบว่าเป็นการช่วยเหลือ
สถานศึกษาเพ่ือที่สถานศึกษาแห่งนั้นจะได้น าเงินที่ได้ไปพัฒนาสภาพแวดล้อม การเรียนการสอนของทาง
สถานศึกษาต่อไป แต่การกระท าดังกล่าวนี้ไม่ถูกต้อง เป็นการปลูกฝังสิ่งที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นในสังคม และต่อไปหาก
กระท าเช่นนี้เรื่อยๆ จะมองว่าเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนท ากัน ไม่มีความผิดแต่อย่างใด จนท าให้แบบแผนหรือ
พฤติกรรมทางสังคมที่ดีถูกกลืนหายไปกับการกระท าที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้ ตัวอย่างการมอบเงินอุดหนุนแก่
สถานศึกษายังคงเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงซึ่งหลายคนอยากให้
บุตรของตนเข้าศึกษาในสถานที่แห่งนั้น แต่ด้วยข้อจ ากัดที่ไม่สามารถรับนักเรียน นักศึกษาได้ทั้งหมด จึงท าให้
ผู้ปกครองบางคนต้องให้เงินกับสถานศึกษา เพ่ือให้บุตรของตนเองได้เข้าเรียน 
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ผลการระดมพลังความคิดกลุ่มท่ี............ ชั้น................. 
 

สถานการณ์ที่ ๑ นักเรียนจะท าอย่างไร เมื่อรู้มาว่าเพื่อนในห้องส่วนใหญ่วางแผนจะทุจริตในการสอบ และ 

ได้ชวนให้นักเรียนเข้าร่วมกระบวนการทุจริตด้วย 
 

ระดมความคิด กลั่นกรองความคิด สรุปความคิด 
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ใบกิจกรรมระดมพลังความคิดประเด็น  
“การแสดงออกซึ่งความไม่ทนต่อการทุจริตในการสอบ” 
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ผลการระดมพลังความคิดกลุ่มท่ี............ ชั้น................. 
 

สถานการณ์ที่ ๒ นักเรียนจะท าอย่างไร เมื่อเพ่ือนคนหนึ่งไม่ระมัดระวังในการวางกระดาษค าตอบ  
ท าให้นักเรียนมองเห็นค าตอบของเพ่ือน นอกจากนี้นักเรียนยังเห็นเพื่อนคนอ่ืนแอบช าเลืองมองค าตอบของ
เพ่ือนคนนั้นด้วย 
 

ระดมความคิด กลั่นกรองความคิด สรุปความคิด 
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ใบกิจกรรมระดมพลังความคิดประเด็น  
“การแสดงออกซึ่งการไม่ทนต่อการทุจริตในการสอบ” 
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ผลการระดมพลังความคิดกลุ่มท่ี............ ชั้น................. 
 

สถานการณ์ที่ ๓ นักเรียนจะท าอย่างไร เมื่อขณะท าข้อสอบ เพ่ือนสนิทแอบสะกิดนักเรียนเพ่ือถามค าตอบ 

 
ระดมความคิด กลั่นกรองความคิด สรุปความคิด 
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ใบกิจกรรมระดมพลังความคิดประเด็น  
“การแสดงออกซึ่งการไม่ทนต่อการทุจริตในการสอบ” 
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ผลการระดมพลังความคิดกลุ่มท่ี............ ชั้น................. 
 

สถานการณ์ท่ี ๔ นักเรียนจะท าอย่างไร เมื่อนักเรียนเรียนไม่เข้าใจ และไม่ได้เตรียมตัวส าหรับการ 

สอบ เมื่อถึงเวลาสอบ คุณครูคุมสอบต้องเข้าห้องน้ ากะทันหัน คุณครูคุมสอบส ารองยังเดินทางมาไม่ถึง เพ่ือน
สนิทของนักเรียนกลัวว่านักเรียนจะสอบตก จึงยื่นกระดาษค าตอบของตนมาให้ลอก 
 

ระดมความคิด กลั่นกรองความคิด สรุปความคิด 
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ใบกิจกรรมระดมพลังความคิดประเด็น  
“การแสดงออกซึ่งการไม่ทนต่อการทุจริตในการสอบ” 
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ผลการระดมพลังความคิดกลุ่มท่ี............ ชั้น................. 
 

สถานการณ์ที่ ๕ นักเรียนจะท าอย่างไร เมื่อหมดเวลาสอบ  นักเรียน และเพ่ือน ๆ ส่วนใหญ่ยังท า 

ข้อสอบไม่เสร็จ หัวหน้าห้องจึงขอต่อเวลากับครูคุมสอบ ประกอบกับครูคุมสอบมีท่าทีอนุโลมให้ท าต่อได้ 
 

ระดมความคิด กลั่นกรองความคิด สรุปความคิด 
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 เกณฑ์การประเมิน  ๔ หมายถึง ดีมาก  ๓ หมายถึง ดี 
    ๒ หมายถึง พอใช้  ๑ หมายถึง ปรับปรุง 
     

กลุ่มท่ี ชื่อ - สกุล 

สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
ร่วมแสดงความคิดเห็น

อย่างหลากหลาย 

มีการกลั่นกรอง
ความคิดร่วมกันโดยยึด

หลักเหตุและผล 

ข้อสรุปของกลุ่ม
เหมาะสม แสดงให้

เห็นถึงการละอายและ
ไม่ทนต่อการทุจริตใน

การสอบ 

รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  
1 ๑.              
 ๒.              
 ๓.              
 ๔.              
 ๕.              

๒               
               
               
               
               

 
 

      เกณฑ์การใช้คะแนน                  (ลงชื่อ)...................................ครูผู้
ประเมิน 

10-12 คะแนน   เท่ากับ  ดีมาก                  
(…………………………………………………) 
7-9     คะแนน   เท่ากับ  ดี                      ............../................./................. 
4-6     คะแนน   เท่ากับ           พอใช้   
1-3     คะแนน    เท่ากับ           ปรับปรุง 
 

แบบประเมินผลการระดมพลังความคิด 

“การละอายและแสดงออกถึงการเป็นผู้ไม่ทนต่อการทุจริตในการสอบ” 
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ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน  (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน) 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 
ตั้งใจและรับผิดชอบ 

ในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 

ท างานด้วยความเพียร
พยายาม และอดทนเพ่ือให้
งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1  
1           
2           
3           
4           
๕           
           
           
           

 
 
 

      เกณฑ์การใช้คะแนน  
4 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 
3 คะแนน เท่ากับ ดี 
2 คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
1 คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
 
 
 
 
 

        (ลงชื่อ)...................................ครูผู้ประเมิน 
      (…………………………………………………) 

                                                                                          ............../................./............. 
 
 
 
 

แบบสังเกตแบบสังเกตพฤติกรรม  

“มุ่งม่ันในการท างาน” 

 

เกณฑ์การตัดสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 

7 - 8 ดีมาก 
5 - 6 ด ี
3 - 4 พอใช้ 
1 - 2 ปรับปรุง 
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ค าชี้แจง    ท าเครื่องหมาย    ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 

 เกณฑ์การประเมิน  ๔ หมายถึง ดีมาก  ๓ หมายถึง ดี 
    ๒ หมายถึง พอใช้  ๑ หมายถึง ปรับปรุง 
     

เลขที่ ชื่อ - สกุล 
สรุปความรู้ครบถ้วน 
ถูกต้องทุกประเด็น 

เชื่อมโยงความรู้กับ
ประสบการณ์ของตน
ได้ถูกต้องตามล าดับ 

รูปแบบเป็นไปตาม
หลักการท าแผนผัง

ความคิด  
รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  
1               
2               
3               
4               
               
               
               
               

 
 
 

      เกณฑ์การใช้คะแนน                  (ลงชื่อ)...................................ครูผู้
ประเมิน 

10-12 คะแนน   เท่ากับ  ดีมาก                  
(…………………………………………………) 
7-9     คะแนน   เท่ากับ  ดี                      ............../................./................. 
4-6     คะแนน   เท่ากับ           พอใช้   
1-3     คะแนน    เท่ากับ           ปรับปรุง 

 

 

 
 
 

แบบประเมินผลงานแผนผังความคิด 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ ๒ ชื่อหน่วย ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต   ชั้น มัธยมศึกษาปีที ่๖ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเลือกตั้ง     เวลา ๒ ชัว่โมง 

 

๑. ผลการเรียนรู้ 
๑.๑ ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 

๑.๒ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๒.๑ นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของ “การลงโทษทางสังคม (Social Sanction)” ได้ 
 ๒.๒ นักเรียนสามารถเสนอวิธีการปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทนต่อการทุจริตการเลือกตั้งโดยใช้การลงโทษ
ทางสังคมได้  
๓. สาระการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
  ๑) ความหมายของ “การลงโทษทางสังคม (Social Sanction)” 

  ๒) วิธีการปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทนต่อการทุจริตการเลือกตั้งโดยใช้การลงโทษทางสังคม 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิดขึ้น) 
  ๑) ความสามารถในการสื่อสาร 

  ๒) ความสามารถในการคิด 

  ๕) ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 

 ๑) ความซื่อสัตย์  
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ ๑ 
  ๑. นักเรียนชมคลิปวิดีโอรายงานข่าว “กกต.ใช้ยาแรงแก้ทุจริตเลือกตั้ง” มีเนื้อหากล่าวถึง
ร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ประเด็นโทษความผิดของผู้สมัคร ส.ส.ที่กระท า
การทุจริตเลือกตั้ง โดยมีการแบ่งโทษความผิดไว้ 4 ระดับ คือ ใบเหลือง ใบส้ม ใบแดง และใบด า  

  ๒. นักเรียนตอบค าถามคิดวิเคราะห์  ดังนี้ 
   - การทุจริตการเลือกตั้งทางการเมืองส่งผลต่อนักเรียน ประเทศ และโลกอย่างไร
บ้าง 

   - การแก้ปัญหาโดยแบ่งโทษความผิด เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ หรือปลายเหตุ 
เพราะเหตุใด 

   - การป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งท าได้อย่างไรบ้าง 
 (หมายเหตุ ครูอาจให้นักเรียนค้นคว้าค าตอบจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ หรือค้นคว้าเพ่ิมเติมเก่ียวกับ 
วิธีการทุจริตการเลือกตั้ง เพ่ือให้นักเรียนคิดวิเคราะห์แนวทางการป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งได้)  จากนั้น
ครูกล่าวเชื่อมโยงเรื่องการป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งโดยใช้ “การลงโทษทางสังคม” 
  ๓. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง “การลงโทษทางสังคม” แล้วตอบค าถาม ดังนี้ 
   - การลงโทษทางสังคม หมายถึงอะไร 
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   - การลงโทษทางสังคมมีกี่ด้าน อะไรบ้าง และอธิบายพอสังเขป 
  จากนั้นครูอธิบายเพ่ิมเติม  
  ๔. นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๕ กลุ่ม ค้นคว้า “ตัวอย่างการลงโทษทางสังคม” จากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เช่น ห้องสมุด แล้วบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมการศึกษาค้นคว้า  
  ๕. นักเรียนทุกกลุ่มน าเสนอผลการค้นคว้า หลังจากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการ
ลงโทษทางสังคม 
ชั่วโมงที่ ๒ 

๖. นักเรียนท ากิจกรรม “ทุจริตแค่เรื่องสมมติ ถ้าช่วยกันหยุดทั้งสังคม” โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นเตรียม  
  - ครูแจ้งวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพ่ือให้นักเรียนจ าลองสถานการณ์ท่ีตนเองอยู่ในการ
ทุจริตการเลือกตั้งรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีบทบาทของนักการเมือง กกต. ประชาชน และอ่ืน ๆ ตามสถานการณ์ที่
ได้รับ อย่างไรก็ตามเม่ือกลุ่มใดแสดง นักเรียนกลุ่มที่ไม่ได้แสดงจะร่วมสวมบทบาทเป็นประชาชน สามารถ
ร่วมแสดงได้เนื่องจากเป็นสถานการณ์จ าลองทั้งห้องเรียน 

- ตัวแทนกลุ่มจับสลากสถานการณ์การทุจริตการเลือกตั้ง กลุ่มละ ๑ สถานการณ์ 
- นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปราย พิจารณา เลือกตัวอย่างการลงโทษทางสังคมที่ได้ศึกษา

ค้นคว้ามา ๑ ตัวอย่างให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ได้รับ 
- นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมแสดงสถานการณ์จ าลองหน้าชั้นเรียน 

 ขั้นน าเสนอ  
  - แต่ละกลุ่มแสดงบทบาทตามสถานการณ์ท่ีตนได้รับ โดยครูดูแลความเรียบร้อยให้อยู่ใน
ระเบียบ และสังเกต บันทึกสถานการณ์จ าลองของนักเรียน 

 ขั้นสรุป  
  - นักเรียนและครูร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้จากสถานการณ์จ าลอง  

- นักเรียนและครูร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของการน ากระบวนการลงโทษทางสังคม
ไปใช้จริงกับสถานการณ์ทุจริตการเลือกตั้ง 
*หมายเหตุ จ านวนกลุ่มนักเรียน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สอน 
4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

  ๑) คลิปวิดีโอรายงานข่าว  
  ๒) ใบความรู้เรื่อง “การลงโทษทางสังคม” 

  ๓) แบบบันทึกกิจกรรมการศึกษาค้นคว้า 
  ๔) สลากสถานการณ์ประกอบการท ากิจกรรม “ทุจริตแค่เรื่องสมมติ ถ้าช่วยกันหยุดทั้ง
สังคม”  
  5) อินเทอร์เน็ต 
๕.การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วิธีการประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรม “ซื่อสัตย์สุจริต” 

๒. ตรวจแบบบันทึกกิจกรรม“ทุจริตแค่เรื่องสมมติ ถ้าช่วยกันหยุดทั้งสังคม” 
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๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

๑. แบบสังเกตพฤติกรรม “ซื่อสัตย์สุจริต” 

๒. แบบประเมินการบันทึกกิจกรรม“ทุจริตแค่เรื่องสมมติ ถ้าช่วยกันหยุดทั้งสังคม” 

๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 

 -นักเรียนผ่านการประเมินไดค้ะแนนระดับดีขึ้นไป 

 -นักเรียนผ่านการประเมินพฤติกรรมระดับดีขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 

............................................................................................................................. ......................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................... .......................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 

 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
                                                                   (.................................................) 
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๗. ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน 
 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

1.ให้ข้อมูลที่
ถูกต้องและ
เป็นจริง 

2.ปฎิบ้ติตาม
โดยค านึงถึง
ความถูกต้อง 
ละอาย เกรง
กลัว ต่อการ
กระท าผิด           

 

3.ปฏิบัติตน
ต่อผู้อื่นด้วย
ความซื่อสัตย์ 

4.ไม่หา
ผลประโยชน์
ในทางท่ีไม่

ถูกต้อง 

รวม
คะแนน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1    
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 

    เกณฑ์การใช้คะแนน  
4 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 
3 คะแนน เท่ากับ ดี 
2 คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
1 คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 

 
 
 

        (ลงชื่อ)...................................ครูผู้ประเมิน 

           (…………………………………………………) 

                                                                              ............../................./.............. 

แบบสังเกตแบบสังเกตพฤติกรรม  
“ซื่อสัตย์สุจริต” 

 

เกณฑ์การตัดสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 
13 - 16 ดีมาก 
9 - 12 ด ี
5 - 8 พอใช้ 
1 - 4 ปรับปรุง 
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แบบบันทึกกิจกรรมการศึกษาค้นคว้า 

สิ่งที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า 

............................................................................................................................. ...........................................

........................................................................................ ................................................................................ 

............................................................................................................................. ...........................................

.................................................................................................................................... .................................... 

.............................................................................................. ..........................................................................

............................................................................................................................. ........................................... 
แหล่งที่มาของข้อมูล 

............................................................................................................................. ...........................................

................................................................................. .......................................................................................  
 

 
สิ่งที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า 

............................................................................................................................. ...........................................

........................................................................................ ................................................................................ 

............................................................................................................................. ...........................................

........................................................................................ ................................................................................ 

............................................................................................................................. ...........................................

.................................................................................................................................... .................................... 
แหล่งที่มาของข้อมูล 

.......................................................................... ..............................................................................................

............................................................................................................................. ........................................... 
 

 
สิ่งที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า 

............................................................................................................................. ...........................................

........................................................................................ ................................................................................ 

............................................................................................................................. ...........................................

.................................................................................................................................... .................................... 

.............................................................................................. ..........................................................................

............................................................................................................................. ........................................... 
แหล่งที่มาของข้อมูล 

............................................................................................................................. ...........................................

................................................................................. .......................................................................................  
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ค าว่า “การลงโทษโดยสังคม” หรือเรียกว่า “การลงโทษทางสังคม” ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษค าว่า 

“Social Sanction” 

พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2532 : 361 - 362) ได้ให้ความหมายของ  
ค าว่า “Social Sanctions” เป็นภาษาไทยว่า สิทธานุมัติทางสังคม หมายถึง การขู่ว่าจะลงโทษหรือการ
สัญญาว่าจะให้รางวัลตามที่กลุ่มก าหนดไว้ส าหรับการประพฤติปฏิบัติของสมาชิกเพ่ือชักน าให้สมาชิกกระท า
ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ ์

Radcliffe-Brown (1952 : 205) อธิบายการลงโทษโดยสังคมว่าเป็นปฏิกิริยาตอบสนองทางสังคม
อย่างหนึ่งและเป็นการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่เป็นด้านตรงกันข้ามระหว่างการเห็นชอบกับการไม่เห็นชอบ
พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือการลงโทษโดยสังคมนั้นมีคุณลักษณะวิภาษ (Dialectic) คือมีทั้งด้านบวกและด้านลบอยู่
ภายในความหมายของตัวเองส าหรับการลงโทษโดยสังคมเชิงบวก (Positive Social Sanctions) จะอยู่ในรูป
ของการให้การสนับสนุนหรือการสร้างแรงจูงใจฯลฯ ให้แก่ปัจเจกบุคคลและสังคมให้ประพฤติปฏิบัติให้
สอดคล้องกับปทัสถานของชุมชนหรือของสังคมจากการศึกษายังพบด้วยว่าการลงโทษโดยสังคมเชิงบวกนั้น
อาจเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่สังคม เพ่ือยกระดับปทัสถานของสังคมในระดับท้องถิ่นให้ไปสอดคล้องกับ
ปทัสถานใหม่ในระดับระหว่างประเทศ 

Whitmeyer (2002 : 630-632) กล่าวว่า การลงโทษโดยสังคม มีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เป็นการ
ท างานตามกลไกของสังคม การลงโทษโดยสังคมเป็นมาตรการควบคุมทางสังคมที่ต้องการให้สมาชิกในสังคม
ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ที่สังคมยอมรับร่วมกัน เมื่อสมาชิกปฏิบัติตามก็จะมีการให้รางวัล
เป็นแรงจูงใจ และลงโทษเมื่อสมาชิกไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคมและจะแสดงการไม่ยอมรับสมาชิกคน
หนึ่งหรือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง  

โดยสรุปแล้ว การลงโทษโดยสังคม (Social Sanction) หมายถึง ปฏิกิริยาปฏิบัติทางสังคม เป็น
มาตรการควบคุมทางสังคมที่ต้องการให้สมาชิกในสังคมประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ที่สังคม
ก าหนด โดยมีทั้งด้านลบและด้านบวก การลงโทษโดยสังคมเชิงลบ (Negative Social Sanction) เป็นการลงโทษ 
โดยการกดดันและแสดงปฏิกิริยาต่อต้านพฤติกรรมของบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม ท าให้บุคคล
นั้นเกิดความอับอายขายหน้า ส าหรับการลงโทษโดยสังคมเชิงบวกหรือการกระตุ้นสังคมเชิงบวก (Positive 
Social Sanction) เป็นการแสดงออกในเชิงสนับสนุนหรือให้รางวัลเป็นแรงจูงใจ เพ่ือให้บุคคลในสังคมประพฤติ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม 

ใบความรู้ 
เรื่อง “การลงโทษทางสังคม” 

การลงโทษทางสังคม (Social Sanctions) 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
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การลงโทษทางสังคม เป็นการลงโทษกับบุคลที่ปฏิบัติตนฝ่าฝืนกับธรรมเนียม ประเพณี หรือแบบ
แผนที่ปฏิบัติต่อๆ กันมาในชุมชน มักใช้ในลักษณะการลงโทษทางสังคมเชิงลบมากกว่าเชิงบวก การฝ่าฝืน
ดังกล่าวอาจจะไม่ผิดกฎหมาย แต่ด้วยธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานั้นถูกละเมิด ถูกฝ่าฝืน หรือถูกดูหมิ่น
เกี่ยวกับความเชื่อของชุมชน ก็จะน าไปสู่การต่อต้านจากคนในชุมชน แม้ว่าการฝ่าฝืนดังกล่าวจะไม่ผิด
กฎหมายก็ตาม และที่ส าคัญไปกว่านั้น หากการกระท าดังกล่าวผิดกฎหมายด้วยแล้ว อาจสร้างให้เกิดความไม่พอใจ
ขึ้นได้ ไม่เพียงแต่ ในชุมชนนั้น แต่อาจเกี่ยวเนื่องไปกับชุมชนอ่ืนรอบข้าง หรือเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุด นั่นคือ 
ประชาชนทั้งประเทศซึ่งการลงโทษทางสังคมมีทั้งด้านบวกและด้านลบ ดังนี้  

การลงโทษโดยสังคมเชิงบวก (Positive Social Sanctions) จะอยู่ในรูปของการให้การสนับสนุน
หรือการสร้างแรงจูงใจ หรือการให้รางวัล ฯลฯ แก่บุคคลและสังคม เพ่ือให้ประพฤติปฏิบัติสอดคล้องกับ
ปทัสถาน (Norm) ของสังคมในระดับชุมชนหรือในระดับสังคม  

การลงโทษโดยสังคมเชิงลบ (Negative Social Sanctions) จะอยู่ในรูปแบบของการใช้มาตรการ
ต่างๆ ในการจัดระเบียบสังคม เช่น การว่ากล่าวตักเตือน ซึ่งเป็นมาตรการขั้นต่ าสุดเรื่อยไปจนถึงการกดดัน
และบีบคั้นทางจิตใจ (Moral Coercion) การต่อต้าน (Resistance) และการประท้วง (Protest) ในรูปแบบ
ต่างๆ ไม่ว่าจะโดยปัจเจกบุคคลหรือการชุมนุมของมวลชน 

การลงโทษทางสังคมทางลบ จะสร้างให้เกิดการลงโทษต่อบุคคลที่ถูกกระท า การลงโทษประเภทนี้
เป็นลงโทษเพ่ือให้หยุดกระท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และบุคคลที่ถูกลงโทษจะเกิดการเข็ดหลาบ ไม่กล้าที่จะท าในสิ่ง
นั้นอีก การลงโทษประเภทนี้มีความรุนแรงแตกต่างกัน ตั้งแต่ การว่ากล่าวตักเตือน การนินทา การประจาน 
การชุมนุมขับไล่ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการไม่ทน ไม่ยอมรับต่อสิ่งที่บุคคลอ่ืนได้กระท าไป ดังนั้น เมื่อมีใครที่
ท าพฤติกรรม เหล่านั้นขึ้น จึงเป็นการสร้างให้เกิดความไม่พอใจแก่บุคคลรอบข้าง หรือสังคม จนน าไปสู่การ
ต่อต้านดังกล่าว 

การลงโทษทางสังคมจะมีความรุนแรงมากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับการกระท าของบุคคลนั้นว่าร้ายแรง
ขนาดไหน หากเป็นเรื่องเล็กน้อยจะถูกต่อต้านน้อย แต่หากเรื่องนั้นเป็นเรื่องร้ายแรง เรื่องที่เกิดขึ้นประจ า 
หรือมีผลกระทบต่อสังคม การลงโทษก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นด้วย เช่น หากมีการทุจริตเกิดขึ้นก็อาจน าไป
เป็นประเด็นทางสังคมจนน าไปสู่การต่อต้านจากสังคมได้ เพราะการทุจริตถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ผิด
กฎหมาย และผิดต่อศีลธรรม บ่อยครั้งที่มีการทุจริตเกิดขึ้นจนเป็นสาเหตุของการชุมนุมประท้วง เพ่ือกดดัน 
ขับไล่ให้บุคคลนั้นหยุดการกระท าดังกล่าว หรือการออกจากต าแหน่งนั้นๆ หรือการน าไปสู่การตรวจสอบและ
ลงโทษโดยกฎหมาย โดยในหัวข้อสุดท้ายของชุดวิชานี้ ได้น าเสนอตัวอย่างที่ได้แสดงออกถึงความไม่ทนต่อ
การทุจริตที่มีการชุมนุมประท้วง บางเหตุการณ์ผู้ที่ถูกกล่าวหาได้ลาออกจากต าแหน่ง ซึ่งการลาออกจาก
ต าแหน่งนั้นถือเป็นความรับผิดชอบอย่างหนึ่งและเป็นการแสดงออกถึงความละอายในสิ่งที่ตนเองได้กระท า 
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สลากสถานการณ์ประกอบการท ากิจกรรม 
“ทุจริตแค่เรื่องสมมติ ถ้าช่วยกันหยุดทั้งสังคม” 

 

๑  แจกเงินซื้อเสียงรายหัว - กลุ่ม 

เป็นปฏิบัติการขั้นสุดยอด (classic) โดยหัวคะแนนน าไปแจกจ่ายให้ประชาชนก่อนวันเลือกตั้ง ราคาค่าหัวขึ้นอยู่
กับพ้ืนที่และองค์กร เช่น อบต.หรือเทศบาลต าบล อาจแจกจ่ายหัวละ ๑๐๐-๕๐๐ บาท เทศบาลใหญ่อาจมีราคา
หัวสูงถึง ๑,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ บาท ส่วนรายกลุ่มนั้นประมาณกลุ่มละ ๒๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ บาท (กลุ่มแม่บ้าน 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มเยาวชน) ปัจจุบันหัวคะแนน ๑ คน จะรับผิดชอบจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่รู้จักคุ้นเคยและ
ไว้ใจได้ประมาณ ๒๐ - ๕๐ คน เป็นการจ่ายเงินเฉพาะกลุ่มแบบหวังผล ส่วนการจ่ายเงินแบบปูพรมให้แก่ทุกคน
ปัจจุบันเหลือน้อยเนื่องจากเสี่ยงที่จะถูกร้องคัดค้าน 

  

๒ จ้างเป็นผู้ช่วยหาเสียง/ติดป้าย/แจกเอกสาร 

เป็นวิธีการดูเหมือนจะไม่น่าจะมีผลต่อการเลือกตั้ง แต่จริงๆ เป็นไม้เด็ดอีกอย่างหนึ่งที่น ามาใช้ เพราะ
การจ้างแรงงานดังกล่าว มีการกระจายการจ้างงานจ้างคน เช่น จ้างติดป้ายหรือแจกใบปลิวหาเสียงหมู่บ้านละ 
๒๐ คนๆละ ๑๕๐ บาทต่อวัน ซึ่งกลุ่มคนที่ถูกจ้างพร้อมด้วยบุตร ภรรยาและญาติพ่ีน้องก็จะเทคะแนนให้ผู้จ้าง 
เป็นการซื้อเสียงทางอ้อม เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย 

 ๓ พิมพ์ผลงานเก่าโชว์ 

วิธีการนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการกระท าของผู้บริหารท้องถิ่นกับทีมงานที่ใกล้ครบวาระแล้วจะสมัครใหม่โดย
ใช้งบประมาณหลวง(งบของท้องถิ่นในรูปแบบของโครงการหรือแผนงาน) พิมพ์เล่มรวมผลงานเก่า ๔ ปี หรือ ๘ 
ปี หรือ ๑๐ ปี ย้อนหลัง(แล้วแต่จะท า) หรือพิมพ์ปฏิทินของเทศบาล/อบต.โดยมีรูปภาพของตนเองและหรือ
ผลงานเก่าท่ีเคยท ามา(เฉพาะที่ดีๆเด่นๆ) เพ่ือให้ประชาชนเห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วน าเอาเอกสารรวมผลงาน
หรือปฏิทินไปแจกจ่ายให้ประชาชนฟรีหวังสร้างคะแนนนิยม บางครั้งมีการจัดท าป้ายขนาดใหญ่ที่มีภาพของ
ผู้บริหารท้องถิ่นไปติดตั้งตามสถานที่ต่างๆ เช่น ป้ายสวัสดีปีใหม่ ป้ายแสดงความยินดีในวาระต่างๆ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ของท้องถิ่น 
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๔ ใบปลิว/ปล่อยข่าวสกปรก 

วิธีการแบบนี้น้ าเน่าที่สุดแต่ก็ได้ผลไม่น้อย เป็นการปล่อยข่าวลือ ลวง ใส่ร้าย หรือแฉเบื้องหน้า
เบื้องหลังคู่แข่งขัน บางทีก็โจมตีการท างาน หรือการใส่ร้ายแบบไม่มีมูล (แบบหน้าด้านๆ) การโจมตีเรื่องส่วนตัว 
เช่น มีภรรยาหลายคน ชอบเที่ยว ชอบเล่นการพนัน ส่วนใหญ่จะพิมพ์แล้วถ่ายเอกสารโปรยตามถนน หรือวาง
ในที่สาธารณะในช่วงกลางคืน หรือบางครั้งก็กระซิบผ่านตัวผู้น าพูดต่อไปเรื่อยๆ 

 

๕ พาเที่ยว/ดูงาน 

วิธีการนี้ส่วนใหญ่มาจากนักการเมืองที่เป็นผู้บริหารเก่า ใช้งบประมาณหลวงขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อจัดโครงการศึกษาดูงานนอกพ้ืนที่ให้แก่กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน แต่จริงๆ 
แล้วไปเที่ยวทะเล ภูเขา รีสอร์ท หรือล่องแก่ง กินเหล้าเมาส าราญ กินฟรีเที่ยวฟรี นอกจากนี้ยังแถมเงินสดๆ ติด
ไม้ติดมือให้ด้วย ส่วนใหญ่จะจัดในช่วงที่ใกล้ครบวาระการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น 

 

 

๖ ซื้อผู้แข่งขันไม่ให้ลงแข่ง/ไม่ให้ร้องคัดค้าน 

ก่อนสมัครรับเลือกตั้งจะมีการตรวจสอบว่าใครจะสมัครบ้าง ถ้ามีผู้เสนอตัวสมัครที่อาจท าตนให้แพ้การ
เลือกตั้งได้ ก็จะมีการไปเจรจาจ่ายเงินก้อนใหญ่เพ่ือตัดคู่แข่ง ซึ่งลงทุนที่เดียวไม่ต้องล าบาก ราคาจ่ายก็แล้วแต่
ต าแหน่งหรือพ้ืนที่ จากหลักหมื่นถึงหลักล้านก็มี อีกอย่างหนึ่งที่ก าลังปรากฏในขณะนี้คือ ผู้สมัครที่ชนะการ
เลือกตั้งจะไปเจรจากับผู้ที่แพ้การเลือกตั้งโดยยอมจ่ายเงินให้จ านวนหนึ่งเพ่ือไม่ให้ผู้สมัครที่แพ้การเลือกตั้งร้อง
คัดค้านผลการเลือกตั้ง ในกรณีนี้บางแห่งมีการตกลงกันตั้งแต่ช่วงการหาเสียงว่าให้ทุกคนใช้ยุทธวิธีหาเสียงได้ทุก
รูปแบบโดยไม่ต้องร้องคัดค้านกัน 
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ค าชี้แจง ท าเครื่อง  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็น 
 

ประเมินผลกิจกรรมกลุ่มที่..........เรื่อง.................................................................................ชั้น................ 
 

เกณฑ์การประเมิน   ๕ หมายถึง ดีมาก 
๔ หมายถึง ดี   ๓ หมายถึง ปานกลาง 

    ๒ หมายถึง พอใช้  ๑ หมายถึง ควรปรับปรุง 
 

ข้อความ 
ระดับการประเมิน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
เนื้อหา      
1.  เลือกใช้กระบวนการลงโทษทางสังคมได้เหมาะสม สอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีได้รับ 

     

2.  แสดงกระบวนการลงโทษทางสังคมได้เข้าใจ เป็นขั้นตอน ชัดเจน      
3.  แสดงให้เห็นถึงผลที่ตามมาของการลงโทษทางสังคมต่อผู้ที่ทุจริต      
4.  แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อผู้ที่เก่ียวข้อง      
5.  แสดงให้เห็นถึงความสมจริงของบทบาทท่ีได้รับ      
กระบวนการท างาน      
6.  วางแผนบทบาทให้แก่สมาชิกในกลุ่มอย่างเป็นระบบ      
7.  สมาชิกนอกกลุ่มมีส่วนร่วมในการสถานการณ์จ าลองของกลุ่ม      
8.  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการท างาน      
การน าเสนอ      
๙.   การแสดงน่าสนใจ สมจริง สร้างสรรค์      
1๐.  รักษาเวลาในการแสดง      
 
 
 
 
 
 

        (ลงชื่อ)..............................................ผู้ประเมิน 
          (…………………………………………………) 

                                                                                      ............../................./................. 
 
 

แบบประเมินผลกิจกรรม 
“ทุจริตแค่เรื่องสมมติ ถ้าช่วยกันหยุดทั้งสังคม” 

 
 

เกณฑ์การตัดสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 
41 - 50 ดีมาก 
31 - 40 ด ี
21 - 30 ปานกลาง 
11 -20 พอใช้ 
1-10 ควรปรับปรุง 

 

 



- ๖๔ - 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ ๒ ชื่อหน่วย ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต   ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๓ เรื่อง กิจกรรมนักเรียน     เวลา ๓ ชั่วโมง 

 

๑. ผลการเรียนรู้ 
๑.๑ ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 

๑.๒ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๒.๑ นักเรียนสามารถบอกผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตได้ 

๒.๒ นักเรียนสามารถจัดท าโครงงานสร้างความตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและ 

ป้องกันการทุจริตในโรงเรียนผ่านกิจกรรมนักเรียนได้ 
๓. สาระการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
  ๑) ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต 

 ๒) การจัดท าโครงงานเพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริตใน 

โรงเรียนผ่านกิจกรรมนักเรียนได้ 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิดขึ้น) 
  ๑) ความสามารถในการสื่อสาร 

  ๒) ความสามารถในการคิด 

  ๓) ความสามารถในการแก้ปัญหา 

  ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 

 ๑) มุ่งม่ันในการท างาน 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ ๑ 
ขั้นน าเสนอ ๑) นักเรียนชมวิดีโอคลิป “มือสะอาด ชาติไม่ล่มจม” ซึ่งเป็นการประกวดการพูดรณรงค์ 
ต่อต้านการทุจริต  
  ๒) นักเรียนทบทวนเรื่อง ประเภท/รูปแบบของการทุจริต โดยครูเป็นผู้ซักถาม จากนั้นครู
เชื่อมโยงถึงกิจกรรมในโรงเรียนแล้วถามค าถามพัฒนาการคิด  
  ตัวอย่างค าถาม 

- การเลือกตั้งสภานักเรียน กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ  
กิจกรรมเหล่านี้มีโอกาสที่นักเรียนจะประพฤติทุจริตได้หรือไม่ อย่างไร 

(หมายเหตุ ครูอาจชี้แนะเพ่ิมเติมค าตอบ หรือกล่าวเชื่อมโยงในหน่วยการเรียนรู้เดิม คือ เรื่องการคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม) 
   - ถ้าการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนมีการทุจริตเกิดข้ึน จะส่งผลต่อใคร อย่างไร 
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๓) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๕ กลุ่ม ท าแผนผังความคิดประเด็น ผลกระทบที่เกิดจากการ
ทุจริตในการท ากิจกรรมในโรงเรียน 

   กลุ่มท่ี 1 ผลกระทบต่อตนเอง 
   กลุ่มท่ี ๒ – ๓ ผลกระทบต่อโรงเรียน 

   กลุ่มท่ี ๔ ผลกระทบต่อประเทศ 

   กลุ่มท่ี ๕ ผลกระทบต่อโลก 

  ๔) นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอแผนผังความคิดหน้าชั้นเรียน กลุ่มละ ๕ นาที  
  ๕) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลกระทบของการทุจริต โดยครูซักถามและเน้นย้ าผลที่จะ
เกิดข้ึน จากนั้นนักเรียนตอบค าถามดังนี้ 

- นักเรียนคนอื่น ๆ ในโรงเรียนจะรู้หรือไม่ว่า การทุจริตเพียงเล็กน้อยก็ส่งผล
กระทบใหญ่หลวงได้ (หากรู้ รู้ลึกเพียงใด) 

- ในฐานะที่นักเรียนเป็นพ่ีใหญ่ของโรงเรียน จะท าอย่างไรให้น้อง ๆ และอาจ
รวมถึงเพ่ือน ครู และบุคลากรในโรงเรียน ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริตที่เกิดขึ้นจากการท ากิจกรรมในโรงเรียน 

 ๖) ครูมอบหมายให้นักเรียนจัดท าโครงงาน กิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักและเห็น 

ความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริตในโรงเรียน 
 

ชั่วโมงที่ ๒ 
ขั้นวางแผน  ๗)  นักเรียนร่วมกันวางแผน ระดมความคิดหาข้อสรุปของกลุ่มเพื่อน าไปปฏิบัติ โดยบันทึก
ลงในใบกิจกรรมวางแผนการท าโครงงาน ทั้งนี้ครูเป็นผู้ชี้แนะ ให้ค าแนะน าเพ่ิมเติม   
 ค าถามส าหรับครูเพ่ือชี้แนะนักเรียน 

- นักเรียนสนใจประเด็นใดบ้าง ความถนัดของกลุ่มคืออะไร (ก าหนดเนื้อหา) 
- นักเรียนท าหัวข้อนี้เพ่ืออะไร (ก าหนดวัตถุประสงค์) 
- นักเรียนมีวิธีการท าอย่างไร (ก าหนดวิธีศึกษา/การท ากิจกรรม) 
- นักเรียนต้องใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์อะไร (ก าหนดเครื่องมือ) 
- นักเรียนจะศึกษาหรือค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติมจากที่ใด (ก าหนดแหล่งข้อมูล) 
- กิจกรรมโครงงานของนักเรียนจะท าให้เกิดผลดีอย่างไร (ก าหนดผลที่คาดว่าจะได้รับ) 
-  นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่ากิจกรรมของนักเรียนได้ผลตามท่ีคาดหวัง (ก าหนดการวัด
ประเมินผล) 
-  นักเรียนจะน าเสนอ หรือเผยแพร่ผลงานอย่างไร (ก าหนดวิธีน าเสนอผลงาน รายงาน) 
 

ขั้นปฏิบัติ  ๘) นักเรียนลงมือปฏิบัติท าโครงงานตามแผนที่วางไว้* 
*หมายเหตุ ขั้นตอนการปฏิบัติ นักเรียนจ าเป็นต้องท านอกคาบเรียน ครูก าหนดระยะเวลาด าเนิน

โครงงาน ๓ สัปดาห์  
 

ชั่วโมงที่ ๓ 
ขั้นประเมินผล  ๙) นักเรียนน าเสนอผลการท าโครงงาน โดยน าเสนอตามแผนที่นักเรียนวางไว้ เช่น ใช้สื่อ
เทคโนโลยีประกอบการน าเสนอ หรือการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก เป็นต้น 
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  ๑๐) ขณะที่กลุ่มนักเรียนก าลังน าเสนอ ครูและเพ่ือนๆ กลุ่มอ่ืน ร่วมกันประเมินโครงงาน
ตามแบบประเมิน 

๑๑) นักเรียนและครูร่วมกันวิพากษ์ สรุปและประเมินผลการจัดท าโครงงาน  
 

4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู ้
  ๑)  คลิปวิดีโอ “มือสะอาด ชาติไม่ล่มจม” 

  ๒) ใบกิจกรรมวางแผนการท าโครงการ 

  ๓) แบบประเมินการปฏิบัติงานโครงงาน 
๕.การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วิธีการประเมิน 

๑. ตรวจผลงานแผนผังความคิด 

๒. ตรวจผลงานโครงงาน 
๓. สังเกตพฤติกรรม “มุ่งมั่นในการท างาน” 

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

๓. แบบประเมินผลงานแผนผังความคิด 

๔. แบบประเมินการปฏิบัติงานโครงงาน 

๕. แบบสังเกตพฤติกรรม “มุ่งม่ันในการท างาน” 

๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 

 -นักเรียนผ่านการประเมินระดับดีขึ้นไป 

 -นักเรียนผ่านการประเมินพฤติกรรมระดับดีขึ้นไป ถือว่า ผ่าน 

 
๖. บันทึกหลังสอน 

............................................................................................................................. ......................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................... .......................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 

 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
                                                                   (.................................................) 
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7. ภาคผนวก 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อโครงงาน 
........................................................................................................................................................ 
แนวคิด/ที่มา/ความส าคัญ 
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................ 
วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
......................................................................................................................................... 

ใบกิจกรรมวางแผนการท าโครงงาน 

คณะท างานกลุ่มที่....... 
หัวหน้าโครงงาน : ................................................................... 
รองหัวหน้าโครงงาน : ............................................................. 

 เลขานุการ : ............................................................................. 
 ผู้ช่วยเลขานุการ : .................................................................... 
สมาชิก : ....................................................................สมาชิก : .................................................................... 
สมาชิก : ....................................................................สมาชิก : .................................................................... 
สมาชิก : ....................................................................สมาชิก : .................................................................... 
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สถานที่ด าเนินงาน    
......................................................................................................................................... 
แหล่งข้อมูลศึกษาค้นคว้า
.................................................................................................................................... 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................  
วัสดุ/อุปกรณ์ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
งบประมาณ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
การติดตามและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
    
    
    

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
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ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน  (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน) 
 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 
ตั้งใจและรับผิดชอบ 

ในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 

ท างานด้วยความเพียร
พยายาม และอดทนเพ่ือให้
งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1  
1           
2           
3           
4           
๕           
           
           
           

 
 
 

      เกณฑ์การใช้คะแนน  
4 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 
3 คะแนน เท่ากับ ดี 
2 คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
1 คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
 
 
 
 
 

        (ลงชื่อ)...................................ครูผู้ประเมิน 
      (…………………………………………………) 

                                                                               ............../................./............ 

 

แบบสังเกตแบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
“มุ่งม่ันในการท างาน” 

 

เกณฑ์การตัดสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 

7 - 8 ดีมาก 
5 - 6 ด ี
3 - 4 พอใช้ 
1 - 2 ปรับปรุง 
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ค าชี้แจง    ท าเครื่องหมาย    ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 

 เกณฑ์การประเมิน  ๔ หมายถึง ดีมาก  ๓ หมายถึง ดี 
    ๒ หมายถึง พอใช้  ๑ หมายถึง ปรับปรุง 
     

เลขที่ ชื่อ - สกุล 
สรุปความรู้ครบถ้วน 
ถูกต้องทุกประเด็น 

เชื่อมโยงความรู้กับ
ประสบการณ์ของตน
ได้ถูกต้องตามล าดับ 

รูปแบบเป็นไปตาม
หลักการท าแผนผัง

ความคิด  
รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  
1               
2               
3               
4               
๕               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 
        (ลงชื่อ)...................................ครูผู้ประเมิน 

          (…………………………………………………) 

                                                                                      ............../................./................ 
 
 
 

แบบประเมินผลงานแผนผังความคิด 

เกณฑ์การตัดสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 
10 – 12 ดีมาก 

7 – 9 ด ี
4 – 6 พอใช้ 
1 - 3 ปรับปรุง 
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ประเมินการปฏิบัติงานโครงงานกลุ่มที่..........เรื่อง...............................................................ชั้น................ 
 
ค าชี้แจง  ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าง 

ผู้ประเมิน   ครู     นักเรียน 
 

เกณฑ์การประเมิน   ๕ หมายถึง ดีมาก 
๔ หมายถึง ดี   ๓ หมายถึง ปานกลาง 

    ๒ หมายถึง พอใช้  ๑ หมายถึง ควรปรับปรุง 
 

ข้อความ 
ระดับการประเมิน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
เนื้อหาของโครงงาน      
1.  ความถูกต้อง สมบูรณ์ของเนื้อหา      
2.  ความเหมาะสมในการใช้แนวคิด      
3.  เลือกใช้กิจกรรมได้เหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์      
4.  เนื้อหามีความน่าเชื่อถือ       
5.  ข้อสรุปของโครงงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้      
กระบวนการท างาน      
6.  วางแผนหน้าที่สมาชิกในกลุ่มอย่างเป็นระบบ      
7.  ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้      
8.  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการท างาน      
๙.  ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพ่ือปรับปรุง/แก้ปัญหาการด าเนินงาน      
๑๐.มีการประเมินผลการด าเนินงาน      
การน าเสนอโครงงาน      
๑๑.  สื่อความหมาย ได้ชัดเจน      
1๒.  มีการเตรียมความพร้อม       
1๓.  รูปแบบการน าเสนอน่าสนใจ สร้างสรรค์      
๑๔.  มีการสรุปที่ชัดเจน ตรงประเด็น      
1๕.  รักษาเวลาในการน าเสนอ      
 
 

        (ลงชื่อ)..............................................ผู้ประเมิน 
(…………………………………………………) 

                                                                          ............../................./................. 
 

แบบประเมินการปฏิบัติงานโครงงาน 
 

 

เกณฑ์การตัดสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 
61 - 75 ดีมาก 
46 - 60 ด ี
31 - 45 ปานกลาง 
16 -30 พอใช้ 
1-15 ควรปรับปรุง 
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หน่วยที่ ๓         
STRONG / จิตพอเพียงต้านทุจริต 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่      ๓      ชื่อหน่วย      STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   ๑    เรื่อง    ความพอเพียง ประสานเสียงต้านการทุจริต     เวลา    ๒    ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG /  จิตพอเพียงต้านการทุจริต 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
๒.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง ความพอเพียงกับการต่อต้านการทุจริต 
๒.๒. นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ความพอเพียงเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
๒.๓ ยกตัวอย่างเหตุการณ์การใช้ความพอเพียงต่อต้านการทุจริตในชีวิตประจ าวันได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 
 ๑) ความพอเพียงกับการต่อต้านการทุจริต 
 ๒) การประยุกต์ใช้ความพอเพียงเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
 ๓) เหตุการณ์การใช้ความพอเพียงต่อต้านทุจริต 
๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 ๑) ความสามารถในการคิด 
 ๒) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 
 ๑) ซื่อสัตย์ สุจริต 
 ๒) อยู่อย่างพอเพียง 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  
ชั่วโมงที่ ๑ 

  ๑) นักเรียนดูคลิปวิดีโอภาพยนตร์สั้นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เรื่อง เลือก แล้วตอบค าถาม
ต่อไปนี้ 

   - จากเรื่อง หลานท าพฤติกรรมใด เพราะเหตุใดหลานจึงท าเช่นนั้น 
   - นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กับความคิดของหลานที่จะน าเงินที่ได้ไปซื้อข้าวหรือกล่อง

ดินสอ 
   - นักเรียนคิดว่า การที่หลานเลือกตัดสินใจดังกล่าวในตอนท้ายถูกต้องหรือไม่ 

อย่างไร  
  ๒) แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ ๔ – ๕ คน จากนั้นให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ “ความ

พอเพียงกับการต่อต้านการทุจริต” แล้วตอบค าถามลงในใบงานเรื่อง “ความพอเพียง ประสานเสียง
ต้านความทุจริต” ๑๕ นาท ี

  ๓) นักเรียนและครูร่วมกันพิจารณาความถูกต้องของค าตอบ จากนั้นนักเรียนและครูร่วมกัน
สรุปในประเด็น ความพอเพียงกับการต่อต้านการทุจริต 
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 ชั่วโมงที่ ๒ 
  ๔) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดการประยุกต์ใช้ความพอเพียงเพ่ือต่อต้านการทุจริต โดยท า

ลงในใบกิจกรรม เรื่อง “พอเพียงเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ” ๑๕ นาที จากนั้นนักเรียนและครูร่วมกันสรุป
องค์ความรู้จากการท าใบกิจกรรม  

  ๕) สุ่มนักเรียน ๑ - ๒ คน ยกตัวอย่างเหตุการณ์การใช้ความพอเพียงต่อต้านทุจริตใน
ชีวิตประจ าวัน นักเรียนและครูร่วมกันตอบค าถามว่า จากเหตุการณ์ข้างต้นเป็นการต้านการทุจริต
อย่างไร 

  ๖) นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันยกตัวอย่างเหตุการณ์ใช้ความพอเพียงต่อต้านทุจริตใน
ชีวิตประจ าวัน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุป  
๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑) คลิปวิดีโอภาพยนตร์สั้นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เรื่อง เลือก 
 ๒) ใบความรู้ “ความพอเพียงกับการต่อต้านการทุจริต” 
 ๓) ใบงาน เรื่อง “ความพอเพียง ประสานเสียงต้านความทุจริต” 
 ๔) ใบกิจกรรม เรื่อง “พอเพียงเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ” 

๕.การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วิธีการประเมิน 
 ๑) ตรวจใบงาน เรื่อง “ความพอเพียง ประสานเสียงต้านความทุจริต” 
 ๒) ตรวจใบกิจกรรม เรื่อง “พอเพียงเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ” 
 ๓) สังเกตพฤติกรรมอยู่อย่างพอเพียง 

     ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 ๑) แบบให้คะแนนใบงานการเรียนรู้ “ความพอเพียง ประสานเสียงต้านความทุจริต” 
 ๒) แบบให้คะแนนใบงานการเรียนรู้ “พอเพียงเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ” 
 ๓) แบบสังเกตพฤติกรรมอยู่อย่างพอเพียง 
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
 -ผ่านเกณฑ์การประเมินได้คะแนนระดับดีขึ้นไป ถือว่า ผ่าน 
 -ผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมระดับดีขึ้นไป ถือว่า ผ่าน  

๖. บันทึกหลังสอน 
 ............................................................................................................................. ............................ 

............................................................................................................................. .............................................. 

.................................................................................. .........................................................................................  

............................................................................................................................. .............................................. 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
(.................................................) 
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๗. ภาคผนวก 
ใบความรู้ “ความพอเพียงกับการต่อต้านการทุจริต” 

  
ความพอเพียง (sufficient) 

 
พระราชด ารัสพระราชทานแก่บุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑  

 “...ค าว่าพอเพียง มีความหมายกว้างออกไปอีก ไม่ได้หมายถึงการมีพอส าหรับใช้ของตัวเอง มี
ความหมายว่าพอมี พอกิน พอมีพอกินนี้ ถ้าใครได้มาอยู่ที่นี่ ในศาลานี้เมื่อ ๒๔ ปี ๒๕๑๗ ถึง ๒๕๔๑ ก็ ๒๔ ปี
ใช่ไหม วันนั้นได้พูดถึงว่า เราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมี พอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองถ้า  
แต่ละคนพอมี พอกินก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดีและประเทศไทยก็เวลานั้น ก็เริ่มจะเป็นไม่พอมี 
พอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไม่มีเลย สมัยก่อนนี้พอ มีพอกิน มาสมัยนี้ชักจะไม่พอมีพอกิน จึงต้องมี
นโยบายที่จะท าเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือที่จะให้ทุกคนมีพอเพียงได้...”  

 “...ค าว่าพอก็เพียง พอเพียงนี้ก็พอดังนั้นเอง คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมี  
ความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอ่ืนน้อย ถ้าทุกประเทศใดมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่า ท าอะไร 
ต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมี
มาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน ต้องให้พอประมาณ พูดจาก็พอเพียง ท าอะไร 
ก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง…” 

 “...อย่างเคยพูดเหมือนกันว่า ท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ ถ้าไม่พอเพียงคืออยากจะไปนั่งบนเก้าอ้ีของ 
ผู้ที่อยู่ข้างๆ อันนั้นไม่พอเพียงและท าไม่ได้ ถ้าอยากนั่งอย่างนั้นก็เดือดร้อนกันแน่เพราะว่าอึดอัด จะท าให้
ทะเลาะกัน และเม่ือมีการทะเลาะกันก็ไม่มีประโยชน์เลย ฉะนั้นควรที่จะคิดว่าท าอะไรพอเพียง...” 

 “...ถ้าใครมีความคิดอย่างหนึ่งและต้องการให้คนอ่ืนมีความคิดอย่างเดียวกับตัวซึ่งอาจจะไม่ถูก อันนี้
ก็ไม่พอเพียง การพอเพียงในความคิดก็คือแสดงความคิด ความเห็นของตัวและปล่อยให้อีกคนพูดบ้างและ      
มาพิจารณาว่าที่เขาพูดกับที่เราพูด อันไหนพอเพียงอันไหนเข้าเรื่อง ถ้าไม่เข้าเรื่องก็แก้ไขเพราะว่าถ้าพูดกัน
โดยที่ไม่รู้เรื่องกัน ก็จะกลายเป็นการทะเลาะ จากการทะเลาะด้วยวาจาก็กลายเป็นการทะเลาะด้วยกาย ซึ่งใน
ที่สุดก็น ามาสู่ความเสียหาย เสียหายแก่คนสองคนที่เป็นตัวการ เป็นตัวละครทั้งสองคน ถ้าเป็นหมู่ก็เลยเป็น
การตีกันอย่างรุนแรง ซึ่งจะท าให้คนอ่ืนอีกมากเดือดร้อน ฉะนั้น ความพอเพียงนี้ก็แปลว่า ความพอประมาณ
และความมีเหตุผล...” 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประมวลและกลั่นกรองจาก  
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และขอพระราชทาน 
พระบรมราชานุญาตน าไปเผยแพร่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาปรับปรุง
แก้ไขและทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหา
กรุณาโดยมีใจความว่า  
 “เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ 
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความ



- ๗๖ - 
 

 

พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมี
ผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความ
รอบคอบ และความระมัด ระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุก
ขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ 
 คุณลักษณะท่ีส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือแนวทาง               
การด าเนินชีวิตให้อยู่บนทางสายกลางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพ้นจากภัยและวิกฤติการณ์ต่าง             
ที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคงและยั่งยืน  

 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจ าเป็นไม่มากเกินไป ไม่น้อย
เกินไปและต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 

 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจด าเนินการเรื่องต่างๆ อย่างมีเหตุผลตาม
หลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม คิดถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างถี่ถ้วน 
โดยค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ 

  มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมท่ีจะเกดขึ้น เพ่ือให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที 
 เงื่อนไขในการตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๑. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน
ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวัง
ในการปฏิบัติ  
  ๒. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มี
ความซือ่สัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

        *หมายเหตุ  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
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  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางด าเนินชีวิตทางสายกลาง การพ่ึงตนเอง รู้จักประมาณตน
อย่างมีเหตุผล อยู่บนพ้ืนฐานความรู้และคุณธรรมในการพิจารณา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด าเนินการไม่ได้
เฉพาะเจาะจงในเรื่องของเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังครอบคลุมไปถึงการด าเนินชีวิตด้ านอ่ืนๆของ
มนุษย์ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข อย่างเช่น หากเรามีความพอเพียง เราจะไม่ทุจริต คดโกง ไม่ลัก
ขโมยของ เบียดเบียนผู้อ่ืน ก็จะส่งผลให้ผู้อ่ืนไม่เดือดร้อน สังคมก็อยู่ได้อย่างปกติสุข  
 
การต่อต้านการทุจริต 
 
 การทุจริต (Corruption) หมายถึง การใช้อ านาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ เพ่ือ
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือประโยชน์อ่ืนใดอันมิควรได้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ประโยชน์ของผู้อ่ืน การทุจริตอาจเกิดได้หลายลักษณะ เช่น การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการให้หรือการรับ
สินบนทั้ง ที่เป็นเงินและสิ่งของ การมีผลประโยชน์ทั้บซ้อน การฟอกเงิน การยักยอก การปกปิดข้อเท็จจริง การ
ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น 
 บริษัทและบริษัทย่อยได้ตระหนักและให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งที่ผ่านมา
บริษัทได้ก าหนด แนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของ คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ใน
จรรยาบรรณทางธุรกิจและกาiรก ากับดูแลกิจการ นอกจากนั้น บริษัทได้ค านึงถึงความเสียหายที่จะเกิดจากการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น จึงได้ก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ
ลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย กระท าการอันใดที่ เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ เพ่ือประโยชน์
ทางตรงหรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพ่ือน และคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะผู้รับหรือผู้ให้ ทั  ้ง ที่เป็นตัว
เงินหรือที่ไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ที่บริษัทและบริษัทย่อยได้ด าเนินธุรกิจ หรือ
ติดต่อด้วย โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี  ้ 
  ๑. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และยึดมั่นในความเป็นธรรม  

๒. ไม่รับสินบนหรือติดสินบน แก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนท าหน้าที่รับผิดชอบทั้ง โดยตรงหรือโดย
อ้อม เพ่ือให้ได้มาซึ่ง ประโยชน์ในทางมิชอบ  

๓. ในการจัดซื้อจัดจ้าง / การจ่ายค่าคอมมิชชั่น ต้องด าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท 
มีความโปร่งใสสามารถ ตรวจสอบได ้ 

๔. หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งอาจน ามาซึ่งการทุจริตคอร์รัปชั่น เช่น ไม่ถือหุ้ นใน
บริษัทคู่แข่ง หลีกเลี่ยงการใช้ ข้อมูลภายใน เพ่ือประโยชน์ของตนในการซื้อ หรือขายหุ้นของบริษัท หรือให้
ข้อมูลภายในแก่ผู้อื่น  

๕. มีความรับผิดชอบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรอง ทั่วไป  

๖. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในทุกปี ทั้งนี้บริษัทได้มีการว่าจ้างบริษัทภายนอก (Outsource) ท าหน้าที่เป็นผู้
ตรวจสอบภายใน เพ่ือประเมินความเสี่ยงและรายการที่ ผิดปกติ โดยจะน าเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ ๓ เดือน  

๗. หากพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัททั้งทางตรงหรือทางอ้อม ควร
แจ้งให้ประธาน เจ้าหน้าที่ บริหารทราบทันที โดยบริษัทจะรักษาความลับของผู้แจ้งหรือร้องเรียนการทุจริต
เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการ ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทจะเผยแพร่นโยบายดังกล่าว 
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ใบงาน เรื่อง “ความพอเพียง ประสานเสียงต้านความทุจริต” 

 
 

ค าชี้แจง ศึกษาใบความรู้ เรื่อง ความพอเพียงกับการต่อต้านการทุจริต แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ 
๑.  ความพอเพียง หมายถึง  
............................................................................................................................. ..............................................
..................................................................................... ......................................................................................  
 
๒. “ ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไขละ 4 มิติ คืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง จงอธิบายพอสังเขป 
............................................................................................ ...............................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
................................................................................................................................... ........................................
........................................................................................... ................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
.................................................................................................................................. ......................................... 
 
๓.  การต้านการทุจริต หมายถึง 
........................................................... ................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................. 
 
๔. จงบอกวิธีการต้านการทุจริตมากลุ่มละ ๓  วิธี พร้อมอธิบายพอสังเขป 
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
........................................................................... ................................................................................................  
 

ชื่อกลุ่ม............................................ 
 

๑. ....................................................................ชั้น........................เลขที่. ......................... 
๒. ....................................................................ชั้น........................เลขที่....................... ... 
๓. ....................................................................ชั้น........................เลขที่ .......................... 
๔. ....................................................................ชั้น........................เลขที่....................... ... 
๕. ....................................................................ชั้น........................เลขที่....................... ... 
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ใบงานการเรียนรู้ “พอเพียงเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ” 

 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิดจะน าหลักความพอเพียงลงสู่การปฏิบัติ แล้วเติมค าลงในช่องว่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ชื่อกลุ่ม............................................ 
๑. ....................................................................ชั้น........................เลขที่....................... ... 
๒. ....................................................................ชั้น........................เลขที่....................... ... 
๓. ....................................................................ชั้น........................เลขที่....................... ... 
๔. ....................................................................ชั้น........................เลขที่....................... ... 
๕. ....................................................................ชั้น........................เลขที่....................... .. 

พอเพียงเรียนรู้ 
สู่การปฏิบัติ 
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แบบให้คะแนนใบงานและใบกิจกรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ /......        ชื่อกลุ่ม....................... 

 

ที่ กลุ่มท่ี 

รายการประเมิน 

รวม 
ความถูกต้อง 

ตรงตามประเด็น 
การสื่อสารชัดเจน

เข้าใจง่าย 
มีความพร้อม 
ในการน าเสนอ 

มีการใช้
กระบวนการกลุ่ม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 16 คะแนน 
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 
 
 
 
       เกณฑ์การใช้คะแนน  
4 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 
3 คะแนน เท่ากับ ดี 
2 คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
1 คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 
13 - 16 ดีมาก 
9 - 12 ด ี
5 - 8 พอใช้ 
0 - 4 ปรับปรุง 
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ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

1.ใช้
ทรัพย์สินของ
ตนเองอย่าง
ประหยัด
คุ้มค่าและ
เก็บรักษา
ดูแลอย่างดี 
รวมทั้งการใช้
เวลาอย่าง
เหมาะสม 

2.ใช้
ทรัพยากร

ของส่วนรวม
อย่าง

ประหยัด
คุ้มค่าและ
เก็บรักษา
ดูแลอย่างดี  

 

3.ปฏิบัติตน
และตัดสินใจ
ด้วยความ
รอบคอบมี

เหตุผล 

4.ไม่เอา
เปรียบผู้อื่น
และไม่ท าให้

ผู้อื่น
เดือดร้อน 

พร้อมให้อภัย
เมื่อผู้อื่นท า
ผิดพลาด 

รวม
คะแนน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1    
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 
 
     เกณฑ์การใช้คะแนน  
4 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 
3 คะแนน เท่ากับ ดี 
2 คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
1 คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
 

        (ลงชื่อ)...................................ครูผู้ประเมิน 
      (…………………………………………………) 

                                                                               ............../................./................. 

 

 

แบบสังเกตแบบสังเกตพฤติกรรม  
“อยู่อย่างพอเพียง” 

 

เกณฑ์การตัดสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 

7 - 8 ดีมาก 
5 - 6 ด ี
3 - 4 พอใช้ 
1 - 2 ปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่       ๓       ชื่อหน่วย     STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๖ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่    ๒     เรื่อง     โปร่งใส ใจสะอาด ต้านการทุจริต      เวลา    2    ชั่วโมง 
 

๔. ผลการเรียนรู้  
๑) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG /  จิตพอเพียงต้านการทุจริต 
๒) ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG /  จิตพอเพียงต้านการทุจริต 

๕. จุดประสงค์การเรียนรู้  
๒.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง ความโปร่งใสกับการต่อต้านการทุจริต 
๒.๒ นักเรียนสามารถยกตัวอย่างเหตุการณ์การใช้ความความโปร่งใสต่อต้านการทุจริตใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
๒.๓ นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีความโปร่งใสเพ่ือต่อต้านการทุจริตได้ 

๖. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 
 ๑) ความโปร่งใสกับการต่อต้านการทุจริต 
 ๒) เหตุการณ์การใช้ความความโปร่งใสต่อต้านการทุจริต 
 ๓) แนวการปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีความโปร่งใสเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 ๑) ความสามารถในการคิด 
 ๒) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 
 ซื่อสัตย์ สุจริต 
  

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้   
ชั่วโมงท่ี 1 
 ๑) ครูให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอ เรื่อง หลักความโปร่งใส 
https://www.youtube.com/watch? v=AYI3oldTIH)I แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ 
  - จากเรื่องข้างต้น มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น 
  - ท าไมชาวบ้านถึงท าพฤติกรรมเช่นนั้น 
  - คุณเกียรติและคณะ แก้ไขปัญหานี้อย่างไร 
  - นักเรียนได้รับข้อคิดอะไร 
 จากนั้นครูและนักเรียนข่วยกันสรุปเนื้อหาจากการดูคลิปวิดีโอ 
 (แนวค าตอบ ชาวบ้านประท้วงการติดตั้งเสาไฟฟ้า ตัวแทนจาก กฟผ. จึงเข้ามาสร้างความ
เข้าใจให้แก่ชาวบ้าน ดังนั้น ความโปร่งใส หมายถึง การมองเห็นภาพโดยตลอดปราศจากประเด็น
แอบแฝง ซ่อนเร้น มีข้อมูลชัดเจน ละเอียด ประกอบการประสานงาน การร่วมมือร่วมใจและการ
ตัดสินใจท าให้เราสบายใจและเข้าใจกันทุกฝ่าย) 

https://www.youtube.com/watch
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ชั่วโมงท่ี 2 
 ๒) แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ ๔ – ๕ คน จากนั้นครูให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอ เรื่อง สโมสร
สุจริต ตอน บุคคลต้นแบบความโปร่งใส ร่วมกันระดมความคิดว่าบุคคลต้นแบบความโปร่งใสต้องมี
คุณสมบัติอย่างไร แล้วน าเสนอหน้าชั้นเรียน (ให้เวลาในการน าเสนอ 5 นาที) 
 ๓) นักเรียนแต่ละกลุ่มท าแผนผังความคิด เรื่อง “จากแบบแผน สู่การปฏิบัติ” แล้วครูและ
นักเรียนช่วยกันสรุป (ให้เวลาในการน าเสนอ 10 นาที) 
 (แนวค าตอบ ตนเองต้องเป็นผู้มีคุณธรรม ยึดมั่นในระเบียบวินัย ถ้าเป็นหัวหน้า ต้องเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ลูกน้อง ถ้าเป็นลูกน้องก็ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ ควรรักองค์กร
และรักษาผลประโยชน์ขององค์กร) 
๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้  
 ๑) คลิปวิดีโอ เรื่อง หลักความโปร่งใส 
 ๒) คลิปวิดีโอ เรื่อง สโมสรสุจริต ตอน บุคคลต้นแบบความโปร่งใส 
 ๓) แผนผังความคิด เรื่อง “จากแบบแผน สู่การปฏิบัติ” 

๕.การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วิธีการประเมิน 
 -ตรวจผลงาน เรื่อง “จากแบบแผน สู่การปฏิบัติ” 
 -สังเกตพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

     ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 -แบบให้คะแนนผลงาน เรื่อง “จากแบบแผน สู่การปฏิบัติ” 
 -แบบสังเกตพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
 -ผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้คะแนนระดับดี ถือว่า ผ่าน  
 -ผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมระดับดี ถือว่า ผ่าน 

๖. บันทึกหลังสอน 
 
 ............................................................................................................................. ............................ 

...................................................................................................... ..................................................................... 

............................................................................................................................. .............................................. 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
(.................................................) 
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๗. ภาคผนวก 
 

แบบให้คะแนนการตรวจผลงานแยกแยะระหว่างจริยธรรมและการทุจริต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ /......        กลุ่มท่ี....................... 

 

ที่ กลุ่มท่ี 

รายการประเมิน 

รวม 
ความถูกต้อง 

ตรงตามประเด็น 
การสื่อสารชัดเจน

เข้าใจง่าย 
มีความพร้อม 
ในการน าเสนอ 

มีการใช้
กระบวนการกลุ่ม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 16 คะแนน 
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 
 
 
 
       เกณฑ์การใช้คะแนน  
4 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 
3 คะแนน เท่ากับ ดี 
2 คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
1 คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 
13 - 16 ดีมาก 
9 - 12 ด ี
5 - 8 พอใช้ 
0 - 4 ปรับปรุง 
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ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน 
 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

1.ให้ข้อมูลที่
ถูกต้องและ

เป็นจริง 

2. ปฏิบัติ
ตามโดย
ค านึงถึง

ความถูกต้อง 
ละอาย เกรง
กลัว ต่อการ
กระท าผิด  

 

3.ปฏิบัติตน
ต่อผู้อื่นด้วย
ความซื่อสัตย์ 

4.ไม่หา
ผลประโยชน์
ในทางท่ีไม่

ถูกต้อง 

รวม
คะแนน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1    
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 
 
     เกณฑ์การใช้คะแนน  
4 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 
3 คะแนน เท่ากับ ดี 
2 คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
1 คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
 
 

        (ลงชื่อ)...................................ครูผู้ประเมิน 
      (…………………………………………………) 

                                                                               ............../................./................. 

 

แบบสังเกตแบบสังเกตพฤติกรรม  
“ซื่อสัตย์สุจริต” 

 

เกณฑ์การตัดสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 

7 - 8 ดีมาก 
5 - 6 ด ี
3 - 4 พอใช้ 
1 - 2 ปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่       ๓        ชื่อหน่วย     STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่    ๓     เรื่อง     ตื่นรู้ ต้านการทุจริต                เวลา    ๒    ชัว่โมง 
  

๑. ผลการเรียนรู้  

          ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG /  จิตพอเพียงต้านการทุจริต 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
๒.๑ นักเรียนสามารถบอกวิธีการต้านการทุจริตได้ 
๒.๒ นักเรียนสามารถสร้างจิตส านึกของตนเพ่ือต่อต้านการทุจริตได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 
 ๑) วิธีการต้านการทุจริต 
 ๒) การสร้างจิตส านึกของตนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 ๑) ความสามารถในการคิด 
 ๒) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 
 ๑) ซื่อสัตย์ สุจริต  

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  
ชั่วโมงที่ ๑  
 ๑) ครูให้นักเรียนดูวีคลิปวิดีโอแอนิเมชั่นต่อต้านการทุจริต เรื่อง ส านึก 
(https://www.youtube.com/watch? v=R-8fPPt1o-c) แล้วให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
  - นายประชากระท าผิดอะไรบ้าง 
  - การที่พิทักษ์ไม่บอกความจริงเรื่องพ่อ นักเรียนคิดว่าเป็นการกระท าที่ถูกต้อง 
  - ผลจากการที่นายประชาเจอยมทูต เป็นอย่างไร 
  - ในตอนท้ายของเรื่อง นายประชา ส านึกได้หรือไม่ อย่างไร 
 จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาจากการชมวิดีโอ 
 (แนวค าตอบ นายประชา นายกรัฐมนตรีที่มีชื่อเสียง เมื่อตอนมีชีวิตเขาได้ทุจริตต่อหน้าที่ 
รับสินบน ซื้ออ านาจ เพ่ือให้ตนเองสบาย พอฟ้ืนมาอีกครั้งก็ส านึกผิดและพร้อมรับโทษตามกฎหมาย) 
 ๒) ครูน าสนทนาเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตในปัจจุบัน จากนั้นครูให้นักเรียนดูวีดิทัศน์ 
เรื่อง รณรงค์ต้านทุจริตคอรัปชั่น (https://www.youtube.com/watch?v=ms9EYGsI8Zk) แล้วตอบค าถามว่า 
“จากวิดีโอข้างต้นมีการทุจริตเรื่องใดบ้าง” 
ค าถามที่ครูน าสนทนา 
  - นักเรียนคิดว่า การทุจริต เป็นปัญหาส าคัญหรือไม่ 
  - นักเรียนยกตัวอย่างปัญหาการทุจริตมา ๑  ปัญหา พร้อมเสนอแนะวิธีการแก้ไข 

https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch?v=ms9EYGsI8Zk
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 ๓) ครูให้นักเรียนช่วยกันเขียนค าขวัญรณรงค์การสร้างจิตส านึกของตนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
 (แนวค าตอบ   เยาวชนรุ่นใหม่ สร้างเสริมใส่ใจ ต้านภัยทุจริต / ร่วมส านึก ผนึกหัวใจ ต้าน
ภัยทุจริต) 
 ๔) แบ่งกลุ่มนักเรียน ออกเป็นกลุ่มละ ๔ – ๕ คน แล้วช่วยกันหาข่าวเกี่ยวกับการต้านทุจริต
ในสังคมเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนครั้งต่อไป 
ชั่วโมงที่ ๒ 

  ๕) แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ ๔ – ๕ คน ร่วมกันวิเคราะห์ข่าวที่ไปค้นคว้าจากชั่วโมงท่ีแล้ว 
จากนั้นช่วยกันเขียนแผนผังความคิดจากข้อมูลที่ได้ลงกระดาษ Flipchart ในประเด็นต่อไปนี้  
   - ลักษณะของปัญหา 
   - ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
   - ผู้ได้รับผลกระทบ 
   - แนวทางการแก้ไขปัญหา 
   - การสร้างจิตส านึกของตนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
  ๖) ตัวแทนนักเรียนน าเสนอแผนผังความคิดหน้าชั้นเรียน จากนั้นครูปละนักเรียนร่วมกันสรุป                           

๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้  
 ๑) คลิปวิดีโอแอนิเมชั่นต่อต้านการทุจริต เรื่อง ส านึก 
 ๒) คลิปวิดีโอ เรื่อง รณรงค์ต้านทุจริตคอรัปชั่น 
 ๓) ค าขวัญรณรงค์การสร้างจิตส านึกของตนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
 ๔) แผนผังความคิดในกระดาษ Flipchart  

๕.การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วิธีการประเมิน 
 ๑) ตรวจสอบผลงานการเขียนค าขวัญ  
 ๒) ตรวจสอบผลงานแผนผังความคิด 
 ๓) สังเกตพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 ๑) แบบให้คะแนนการตรวจค าขวัญ 
 ๒) แบบให้คะแนนการตรวจแผนผังความคิด 
 ๓) แบบสังเกตพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
 -ผ่านเกณฑ์การประเมินได้ระดับดี ถือว่า ผ่าน  
 -ผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมระดับดี ถือว่า ผ่าน 

๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. .............................................. 
...................................................................................................................................................................... ..... 

 
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

(.................................................) 



- ๘๘ - 
 

 

๗. ภาคผนวก 
 

 
 

 
 
ค าชี้แจง    ท าเครื่องหมาย    ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 

 เกณฑ์การประเมิน  ๔ หมายถึง ดีมาก  ๓ หมายถึง ดี 
    ๒ หมายถึง พอใช้  ๑ หมายถึง ปรับปรุง 
     

เลขที่ ชื่อ - สกุล 
สรุปความรู้ครบถ้วน 
ถูกต้องทุกประเด็น 

เชื่องโยงความรู้กับ
ประสบการณ์ของตน
ได้ถูกต้องตามล าดับ 

รูปแบบเป็นไปตาม
หลักการท าแผนผัง

ความคิด 
รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  
๑.               
๒.               
๓.               
๔.               
๕.               
               
               
               
               
               

 
 

 

        (ลงชื่อ)...................................ครูผู้ประเมิน 

        (…………………………………………………) 

                                                                ............../................./................. 

 

 
 

แบบประเมินผลงานผังความคิด 
 

 

เกณฑ์การตัดสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 
10 - 12 ดีมาก 

7 - 9 ด ี
4 - 6 พอใช้ 
1 - 3 ปรับปรุง 

 



- ๘๙ - 
 

 

 
 
 
 
 
ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน 

เลขที่ ชื่อ – สกุล 

1.ให้ข้อมูลที่
ถูกต้องและ
เป็นจริง 

2.ปฏิบัติตาม
โดยค านึงถึง
ความถูกต้อง 
ละอาย เกรง
กลัว ต่อการ
กระท าผิด           

 

3.ปฏิบัติตน
ต่อผู้อื่นด้วย
ความซื่อสัตย์ 

4.ไม่หา
ผลประโยชน์
ในทางท่ีไม่

ถูกต้อง 

รวม
คะแนน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐    
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 
 
     เกณฑ์การใช้คะแนน  
4 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 
3 คะแนน เท่ากับ ดี 
2 คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
1 คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
 
 
 

        (ลงชื่อ)...................................ครูผู้ประเมิน 
      (…………………………………………………) 

                                                                               ............../................./.................       

 

 

แบบสังเกตแบบสังเกตพฤติกรรม  
“ซื่อสัตย์สุจริต” 

 

เกณฑ์การตัดสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 

7 - 8 ดีมาก 
5 - 6 ด ี
3 - 4 พอใช้ 
1 - 2 ปรับปรุง 

 



- ๙๐ - 
 

 

แบบประเมินผลงานการเขียนค าขวัญ 

กลุ่มท่ี..............................เรื่อง................................................................................. ........................................... 

วันที่....................................................................................................................... ............................................ 

ค าชี้แจง ให้ผู้สอนประเมินผลงานการเขียนค าขวัญของนักเรียนตามรายการที่ก าหนด แล้วท าเครื่องหมาย 
 ลง 

            ในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

ที ่ รายการ คะแนน ผลการตัดสิน 

เต็ม ได้ ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา 4    

2 การเรียบเรียงภาษา กะทัดรัด เข้าใจง่าย 4    

3 ให้แนวคิดท่ีสอดคล้องกับเรื่องที่เขียน 4    

4 ความคิดสร้างสรรค์ ค าขวัญ 4    

5 รูปแบบการน าเสนอน่าสนใจ 4    

 รวม 20    

 
รายช่ือสมาชิก 
1. .....................................................................................................................................................................  
2. ............................................................................................................................................. ......................... 
3. .....................................................................................................................................................................  
4. ............................................................................................................................................... ...................... 
5. ......................................................................................................... ............................................................ 
 
เกณฑ์การใช้คะแนน  
ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน ให้ 4 คะแนน 
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน ให้ 3 คะแนน 
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ให้ 2 คะแนน 
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก ให้ 1 คะแนน 

 

เกณฑ์การตัดสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 
18 - 20 ดีมาก 
14 - 17 ดี 
10 - 13 พอใช้ 
ต่ ากว่า 10 ปรับปรุง 

 



- ๙๑ - 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่       ๓        ชื่อหน่วย     STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่    ๔     เรื่อง     เรียนรู้เท่าทัน ป้องกันการทุจริต             เวลา    2    ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  

          ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG /  จิตพอเพียงต้านการทุจริต 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
๒.๑ นักเรยีนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 
๒.๒  นักเรียนสามารถบอกผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริตได้ 
๒.๓ นักเรียนสามารถบอกแนวทางการป้องกันการทุจริตได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 
 ๑) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต้านทุจริต 
 ๒) ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการต้านทุจริต 
 ๓) แนวทางการป้องกันการทุจริต 
๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 ๑) ความสามารถในการคิด 
 ๒) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 
 ๑) ซื่อสัตย์ สุจริต  

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  
ชั่วโมงท่ี 1 
 ๑)  ครูน าสนทนาเก่ียวกับการทุจริตในสังคมไทย จากนั้นครูสุ่มนักเรียน ๑-๒ คน ตอบ
ค าถามว่า จากสื่อสังคมปัจจุบันมีข่าวการทุจริตอย่างไรบ้าง 
 ๒) ครูให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอ Animation Anti-Corruption by KPI 2-3 
(https://www.youtube.com/watch?v=5sshzqeFBI0 จากนั้นครูให้นักเรียนตอบค าถาม
ต่อไปนี้ 

- นักเรียนได้รับความรู้อะไรบ้างจากการชมคลิปวิดีโอ 
   - นักเรียนคิดว่า การต่อต้านและป้องกันการทุจริตมีความส าคัญหรือไม่ อย่างไร 
 ชั่วโมงท่ี 2 
 
  ๓) แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๔ – ๕ คน ระดมความคิดในประเด็น ปัญหาการ
ทุจริต ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันการทุจริต แล้วครูและนักเรียนร่วมกันสรุปลงในตาราง 
 
 



- ๙๒ - 
 

 

ปัญหาการทุจริตที่พบ ผลกระทบที่เกิดข้ึน ผู้ได้รับผลกระทบ แนวทางการป้องกัน 
การทุจริต 

 
 
 

   

                           
  ๔) นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการระดมความคิดในข้อ 3 และน าผลงานไปติดที่บอร์ด
หน้าโรงเรียน เพื่อเผยแพร่ให้นักเรียนและผู้ปกครองได้เรียนรู้ 
 

๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้  
 ๑) คลิปวิดีโอแอนิเมชั่นต่อต้านการทุจริต เรื่อง ส านึก 
 ๒) คลิปวิดีโอ เรื่อง Animation Anti-Corruption by KPI 2-3 
 3) บอร์ดหน้าโรงเรียน 

๕.การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วิธีการประเมิน 
 -ตรวจสอบผลงานการระดมความคิด 
 -สังเกตพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริต 
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 -แบบให้คะแนนผลงานการระดมความคิด 
 -แบบสังเกตพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริต 
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
 -ผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้คะแนนระดับดีขึ้นไป ถือว่า ผ่าน  
 -ผ่านการประเมินพฤติกรรมระดับดีขึ้นไป ถือว่า ผ่าน 

๖. บันทึกหลังสอน 
 
 ......................................................................... ................................................................................ 

............................................................................................................................. .............................................. 

................................................................................................................................ ........................................... 

....................................................................................... .................................................................................... 

............................................................................................................................. .............................................. 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
(.................................................) 

 
 
 
 
 



- ๙๓ - 
 

 

๗. ภาคผนวก 
 

แบบให้คะแนนการตรวจผลงานแยกแยะระหว่างจริยธรรมและการทุจริต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ /......        กลุ่มท่ี....................... 

 

ที่ กลุ่มท่ี 

รายการประเมิน 

รวม 
ความถูกต้อง 

ตรงตามประเด็น 
การสื่อสารชัดเจน

เข้าใจง่าย 
มีความพร้อม 
ในการน าเสนอ 

มีการใช้
กระบวนการกลุ่ม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 16 คะแนน 
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 
 
 
 
       เกณฑ์การใช้คะแนน  
4 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 
3 คะแนน เท่ากับ ดี 
2 คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
1 คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 
13 - 16 ดีมาก 
9 - 12 ด ี
5 - 8 พอใช้ 
0 - 4 ปรับปรุง 

 



- ๙๔ - 
 

 

 
 
 
 

 
 
ค าชี้แจง    ท าเครื่องหมาย    ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 

 เกณฑ์การประเมิน  ๔ หมายถึง ดีมาก  ๓ หมายถึง ดี 
    ๒ หมายถึง พอใช้  ๑ หมายถึง ปรับปรุง 
     

กลุ่มท่ี ชื่อ - สกุล 

สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
ร่วมแสดงความคิดเห็น

อย่างหลากหลาย 

มีการกลั่นกรอง
ความคิดร่วมกันโดยยึด

หลักเหตุและผล 

ข้อสรุปของกลุ่ม
เหมาะสม แสดงให้

เห็นถึงการละอายและ
ไม่ทนต่อการทุจริตใน

การสอบ 

รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  
1 ๑.              
 ๒.              
 ๓.              
 ๔.              
 ๕.              

๒               
               
               
               
               

 
 

 

        (ลงชื่อ)...................................ครูผู้ประเมิน 

(…………………………………………………) 

                                                                                 ................/................./................. 

 

แบบประเมินผลการระดมพลังความคิด 

“การละอายและแสดงออกถึงการเป็นผู้ไม่ทนต่อการทุจริตในการสอบ” 
 

 

เกณฑ์การตัดสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 
10 - 12 ดีมาก 
7 – 9 ด ี
4 - 6 พอใช้ 
1 - 3 ปรับปรุง 

 



- ๙๕ - 
 

 

 

 
 
 
 
ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

1.ให้ข้อมูลที่
ถูกต้องและ

เป็นจริง 

2. ปฏิบัติ
ตามโดย
ค านึงถึง

ความถูกต้อง 
ละอาย เกรง
กลัว ต่อการ
กระท าผิด  

 

3.ปฏิบัติตน
ต่อผู้อื่นด้วย
ความซื่อสัตย์ 

4.ไม่หา
ผลประโยชน์
ในทางท่ีไม่

ถูกต้อง 

รวม
คะแนน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1    
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 
 
     เกณฑ์การใช้คะแนน  
4 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 
3 คะแนน เท่ากับ ดี 
2 คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
1 คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
 

        (ลงชื่อ)...................................ครูผู้ประเมิน 
          (…………………………………………………) 

                                                                            ............../................./................. 

 
 
 

แบบสังเกตแบบสังเกตพฤติกรรม  
“ซื่อสัตย์สุจริต” 

 

เกณฑ์การตัดสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 

7 - 8 ดีมาก 
5 - 6 ด ี
3 - 4 พอใช้ 
1 - 2 ปรับปรุง 

  



- ๙๖ - 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

หน่วยที่ 4   
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

 

 

 

 

 

 



- ๙๗ - 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู 

หน่วยที่ 4   ชื่อหน่วย    พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น       เวลา  4  ชั่วโมง 

1. ผลการเรียนรู้  
1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

     ๒) ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้  

     1) นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองได้ 
๒) นักเรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์การทุจริตจากการละเมิดสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืนได้ 
๓) นักเรียนสามารถบอกแนวทางในการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นได้  
3) นักเรียนสามารถยกตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงถึงการเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อ่ืนได้          
4) นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นได้ 

3. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 

 1) การละเมิดสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
2) แนวทางในการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

 3) แนวทางการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น 
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

1) ความสามารถในการสื่อสาร  
     - การฟัง พูด เขียน 
2) ความสามารถในการคิด 
     - การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดเป็นระบบ และการคิดอย่างสร้างสรรค์    
3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 
     - การแก้ปัญหาและอุปสรรคอย่างมีเหตุผล และความเข้าใจความสัมพันธ์และเหตุการณ์ต่างๆ 
ในสังคม 
4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
     - การท างานกลุ่ม  

    3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์/ค่านิยม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      1) มุ่งมั่นในการท างาน 

4. กิจกรรมการเรียนรู้  
    4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  

ชั่วโมงที่ 1  
1) นักเรียนดูรูปภาพต่อไปนี้แล้วร่วมกันตอบค าถาม    
     (ภาพชาวเขา , ผู้ลี้ภัยชาวต่างชาติ , ผู้นับศาสนาต่าง ๆ , ผู้ชาย, ผู้หญิง, เด็ก, ผู้สูงอายุ, นัก
ธุรกิจ คนพิการ, ขอทาน ,เด็กด้อยโอกาส)  
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     ค าถาม  
1.1  เราแตกต่างกันอย่างไร 

( แนวค าตอบ ชาติพันธุ์  ถิ่นที่อยู่ ศาสนา ค่านิยม ความเชื่อ เพศ วัย ฐานะทางสังคม 
การศึกษา อาชีพความเป็นอยู่ ภาษา ฯลฯ )  

1.2  เรารับรู้ถึงความแตกต่างได้อย่างไร  
(แนวค าตอบ ลักษณะทางกายภาพ  การแสดงออกทางพฤติกรรม  ความเป็นอยู่ การใช้
ชีวิต ) 

1.3  เรารู้สึกอย่างไรต่อความแตกต่าง 
          ( พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน ) 

1.4  ความรู้สึกท่ีเรามีต่อความแตกต่างท าให้ผู้อื่นรู้สึกอย่างไร 
( พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน ) 

2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึง การปฏิบัติตนหรือพฤติกรรมที่เกิดข้ึนเมื่อเรารู้สึกถึง 
ความแตกต่าง  (แนวค าตอบ หลีกหนี เพิกเฉย ช่วยเหลือ ชื่นชม รังเกียจ รังแก ฯลฯ )      

3) นักเรียนร่วมกันพิจารณาความหมายของค าศัพท์ต่อไปนี้ และร่วมกันส ารวจว่าตนเองเคยมี
พฤติกรรมเหล่านี้หรือไม่ 
 
- การรับรู้ที่มีมาก่อน  
    (การท าความเข้าใจสิ่งแวดล้อมผ่านประสาทสัมผัส ประสบการณ์เดิม) 
- การตัดสินคุณค่า 
 (การพิจารณาว่าสิ่งใดดี  ไม่ดี ควร ไม่ควร)  
- อคติ    

          (ความไม่เที่ยงธรรม ความล าเอียง) 
- การเหมารวม 
 (คตินิยมหรือทัศนคติของสังคมทั่วไปท่ีมีต่อกลุ่มคนอ่ืน ชาติอ่ืน) 
- อคติทางวัฒนธรรม 
    (การแบ่งแยกทางวัฒนธรรม) 
- การขาดความอดทนอดกลั้น 
    (การไม่สามารถรักษาปกติภาวะต่อสิ่งที่ตนเองไม่พอใจได้) 
-   การท าให้กลายเป็นกลุ่มอ่ืน 
    (การผลักดันให้ผู้อื่นที่แตกต่างเป็นบุคคลที่อยู่นอกกลุ่ม) 
 

จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ผลกระทบจากการมีพฤติกรรมตามค าศัพท์ข้างต้น 
( ความขัดแย้ง การเบียดเบียน การเอารัดเอาเปรียบ ฯลฯ) 

 4) นักเรียนวิเคราะห์ความจ าเป็นในการปฏิบัตินเพ่ืออาศัยอยู่ร่วมกัน การพ่ึงพาอาศัยกันและ 
           การร่วมมือกันในสังคม 
         (แนวค าตอบ ประโยชน์ต่อตนเอง : ท าให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และรู้สึกปลอดภัยจาก
อันตรายต่างๆมีผู้คอยให้ความช่วยเหลือเมื่อตกยาก หรือประสบกับความยากล าบากจากเหตุการณ์
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ต่าง ๆ และท าให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว หรือไร้ที่พ่ึงเมื่อเจอปัญหา ประสบความส าเร็จในการประกอบ
หน้าที่การงาน เพราะได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูลจากบุคคลรอบข้าง 

ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ : สังคมเป็นระเบียบเรียบร้อยและสงบสุข ปราศจาก
ปัญหาความแตกแยกขัดแย้งใดๆ เกิดการพัฒนาที่รวดเร็วและยั่งยืน เพราะความสงบสุขในสังคมจะ
กระตุ้นให้เกิดการลงทุนทางเศรษฐกิจ ท าให้ประเทศชาติมีรายได้เพ่ิมข้ึน เพียงพอต่อการน ามา
ปรับปรุงโครงสร้างทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ และพร้อมรับมือกับความเสี่ยงหรือการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์ 
ความสุขของคนในชาติเพ่ิมมากข้ึน เพราะมีความอยู่ดีกินดี รู้สึกปลอดภัยในการด าเนินชีวิต มีหน้าที่
การงานและรายได้ที่มั่นคง ) 

๕) ครูอธิบายความหมายของสิทธิมนุษยชน และหน้าที่พลเมือง จากนั้นแบ่งนักเรียนออกเป็น
กลุ่ม ๓-๔ กลุ่มแล้วให้นักเรียนเลือกบัตรค าพร้อมค าอธิบายด้านหลังเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
และหน้าที่ของพลเมือง ดังต่อไปนี้ คนละ 1 บัตรค า 
  

สิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย  สิทธิในการรื้อฟ้ืนคดีอาญา 
สิทธิของผู้บริโภค    สิทธิในการเข้าร่วมพิธีกรรมและประเพณี 
สิทธิแรงงาน    สิทธิความหลากหลายทางเพศ 
สิทธิสตรี     สิทธิของผู้ลี้ภัย 

หน้าที่ในการป้องกันชาติบ้านเมือง          หน้าที่ในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย
บ้านเมือง 

               หน้าที่ในการช่วยเหลือราชการตามกฎหมาย        หน้าที่ในการรับราชการทหาร 

               หน้าที่ในการเสียภาษีอากรตามกฎหมาย         หน้าที่ในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ 

               หน้าที่ในการใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริต 

หน้าที่ธ ารงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์และการปกครอง
ระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

 
๖) นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มศึกษาข้อความอธิบายด้านหลังบัตรค าของตนเอง จากนั้นให้

นักเรียน ยกตัวอย่างเหตุการณ์จากข่าว หรือชีวิตประจ าวันที่เป็นการละเมิดสิทธิและ
หน้าที่ตามบัตรค า คนละ 1  เหตุการณ์ จนครบสมาชิกทุกคนในแต่ละกลุ่ม แล้วร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การละเมิดสิทธิและหน้าที่ดังกล่าว           

๗) ครูอธิบายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน จากนั้นให้
นักเรียนยกตัวอย่างบัตรค าที่เกี่ยวข้องหน่วยงาน 
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ชั่วโมงที่ 2  
๘)  แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น  4 กลุ่ม และศึกษาข่าว/สถานการณ์การทุจริต ในกรณีดังต่อไปนี้ 

ก. กรณีนมโรงเรียนบูด 
ข. กรณีสมาร์ทการ์ด 

     ค. กรณีอมเงินช่วยเหลือน้ าท่วม 
     ง. กรณีใบอนุญาตซานติกา 

                   ๙)  ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่มโดยให้นักเรียนทุกคน  ผลัดกันอภิปราย  
                        จ านวน 3 รอบ ดังนี้ 

     รอบท่ี 1  บอกความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อสถานการณ์/ข่าว  
    รอบท่ี 2  การรับรู้/ความรู้สึก/หลักคิดอะไรที่ท าให้บุคคลในข่าวกระท าในลักษณะ 
                  ดังกล่าว 
     รอบท่ี 3  บุคคลที่ได้รับผลกระทบคือใคร และรู้สึกอย่างไรต่อการกระท าของบุคคล 
                 ตามข่าว 

๑๐) นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ว่าสถานการณ์การทุจริตต่อไปนี้เกิดจากการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนอย่างไร ผลที่เกิดขึ้นจากการละเมิดคืออะไร และมีแนวทางในการ
แก้ปัญหาอย่างไร ทั้งในระดับตนเองและระดับรัฐ เขียนค าตอบลงในกระดาษฟลิปชาร์ต 
(Flip chart)  จากนั้นตัวแทนกลุ่มน าเสนอให้เพ่ือนร่วมห้องฟัง  

ชั่วโมงที่ 3  
๑๑) ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ความส าคัญของการแก้ปัญหาจากระดับตนเองที่มีผลต่อ 

การเปลี่ยนแปลงในภาพรวมของสังคม  
๑๒) นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอแนวทางปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันอย่างไรที่ส่งเสริมการอยู่

ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายด้วยการเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นใน
สังคม โดยเขียนตอบลงในกระดาษฟลิปชาร์ต (Flip chart)   

๑๓) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดกันตรวจค าตอบของเพ่ือนกลุ่มอ่ืน ๆ  โดยผลัดกันรอบละ 
2-3 นาที  

จากนั้นให้นักเรียนกลับเข้ากลุ่มตนเองศึกษาใบความรู้ เรื่อง การเคารพสิทธิและเสรีภาพ
ของตนเองและผู้อื่น และร่วมกันสรุปแนวทางการปฏิบัติจ านวน ๓ ข้อ โดยเขียนลงใน
กระดาษ ฟลิปชาร์ต (Flip chart)  และน ามาติดหน้าห้อง 

14) ครูและนักเรียนร่วมกันพิจารณาค าตอบที่ติดหน้าห้องร่วมกันทั้งห้อง และจัดกลุ่มค าตอบ
เพ่ือสรุปเป็นค าว่า Respect , Share และ Care  เพ่ืออธิบายหลักในการปฏิบัติตนใน
การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อ่ืนในสังคมที่มีความหลากหลาย  

            ชั่วโมงที่ 4  
15)  นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า ปัจจุบันนักเรียนได้ปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิหน้าที่ต่อ

ตนเองและผู้อื่นหรือไม่ อย่างไรบ้าง และในอนาคต นักเรียนจะแสดงออกถึงการเคารพสิทธิ
หน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นและเชิญชวนให้คนในสังคมเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น
ได้อย่างไรบ้าง 
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16)  นักเรียนในชั้นเรียนร่วมกันสร้างแบบประเมินพฤติกรรมของตนเองในการเคารพสิทธิ
หน้าที่ต่อ   ตนเองและผู้อ่ืนในสังคมจากนั้นประเมินตนเองจากแบบประเมินที่สร้างขึ้น  

   4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
1) รูปภาพ 
2) บัตรค า 
3) เนื้อข่าว/สถานการณ์จ าลอง  
    (เมนูคอร์รัปชัน และการแสวงหาประโยชน์ เรียบเรียงจากโครงการ คู่มือประชาชนรู้ทันคอร์รัป
ชันและการแสวงหาผลประโยชน์ โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์และคณะ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศ) 
4) กระดาษฟลิปชาร์ต 
5) ใบงาน 
6) สีเมจิก 
7) เทปกาว 
8) ใบความรู้ 

5. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 

       1) ตรวจผลงานการน าเสนอผลงานในกระดาษ Flip chart 
       2) สังเกตพฤติกรรมมุ่งมั่นในการท างาน  

5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1) แบบให้คะแนนผลงานในกระดาษ Flip chart 
2) แบบสังเกตพฤติกรรมมุ่งมั่นในการท างาน 

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
  -นักเรียนผ่านการประเมินทุกกิจกรรม ร้อยละ 80 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
  -นักเรียนผ่านการประเมินพฤติกรรมระดับดีขึ้นไป ถือว่าผ่าน 

 
 
6. บันทึกหลังสอน 

 
 ............................................................................................................................. ................................ 

.................................................................................................. ......................................................................... 

............................................................................................................................. .............................................. 

............................................................................................................................. .............................................. 

.................................................................................... ................................................................. ...................... 
 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
(.................................................) 
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7.  ภาคผนวก 
แบบให้คะแนนการตรวจผลงานแยกแยะระหว่างจริยธรรมและการทุจริต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ /......        กลุ่มท่ี....................... 
 

ที่ กลุ่มท่ี 

รายการประเมิน 

รวม 
ความถูกต้อง 

ตรงตามประเด็น 
การสื่อสารชัดเจน

เข้าใจง่าย 
มีความพร้อม 
ในการน าเสนอ 

มีการใช้
กระบวนการกลุ่ม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 16 คะแนน 
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 
 
 
 
       เกณฑ์การใช้คะแนน  
4 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 
3 คะแนน เท่ากับ ดี 
2 คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
1 คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 
13 - 16 ดีมาก 
9 - 12 ด ี
5 - 8 พอใช้ 
0 - 4 ปรับปรุง 
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ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน  (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน) 
 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 
ตั้งใจและรับผิดชอบ 

ในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 

ท างานด้วยความเพียร
พยายาม และอดทนเพ่ือให้
งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1  
1           
2           
3           
4           
๕           
           
           
           

 
 
 
      เกณฑ์การใช้คะแนน  
4 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 
3 คะแนน เท่ากับ ดี 
2 คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
1 คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
 
 
 

        (ลงชื่อ)...................................ครูผู้ประเมิน 
      (…………………………………………………) 

                                                                               ............../................./............. 

 
 

เกณฑ์การตัดสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 

7 - 8 ดีมาก 
5 - 6 ด ี
3 - 4 พอใช้ 
1 - 2 ปรับปรุง 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
 “มุ่งม่ันในการท างาน” 
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ภาคผนวก 

 
รูปภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพชาวเขา   
ที่มา :  http://fb1-
cb.lnwfile.com/_/cb/_raw/0b/7r/j2.jpg  
 

ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา   
ที่มา : 
http://media.komchadluek.net/img/si
ze1/2017/07/08/L_8gie5afbbj85kii
gfabbb.jpg  
 

ภาพพระสงฆ์  
ที่มา: http://www.pali.mcu.ac.th/wp-

content/uploads/2014/12/10848766_
814481975284654_246222479970

0831380_o.jpg  
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ภาพชาวคริสต์  
ที่มา : http://www.pali.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2014/12/10848766_
814481975284654_246222479970
0831380_o.jpg  
 

ภาพเด็กชาวมุสลิม 
ที่มา: 

http://www.thailandexhibition.com/images/fileupload_pr/PR

_news3149.jpg 
 

ภาพเด็กด้อยโอกาส 
ที่มา: http://4.bp.blogspot.com/-bStiEFQ6RnM/Ud-

B3crLUJI/AAAAAAAAVE4/0BrJ0YnANlQ/s1600/free-

school-under-bridge-slum-new-dehli-india1.jpg  
 

 

 ภาพขอทาน 
ที่มา: 

https://img.pptvhd36.com/resize/XvrSZa
HSYb-WnIncq5-gApm-

PWg=/0x0/smart/filters:quality(75)/Y29u
dGVudHMlMkZmaWxlcyUyRlBvcFN1cmkl
MkYxNjc1OSUyRjU3OTk5MDMxYjRjODcua

nBn  
 

http://www.thailandexhibition.com/images/fileupload_pr/PR_news3149.jpg
http://www.thailandexhibition.com/images/fileupload_pr/PR_news3149.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-bStiEFQ6RnM/Ud-B3crLUJI/AAAAAAAAVE4/0BrJ0YnANlQ/s1600/free-school-under-bridge-slum-new-dehli-india1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-bStiEFQ6RnM/Ud-B3crLUJI/AAAAAAAAVE4/0BrJ0YnANlQ/s1600/free-school-under-bridge-slum-new-dehli-india1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-bStiEFQ6RnM/Ud-B3crLUJI/AAAAAAAAVE4/0BrJ0YnANlQ/s1600/free-school-under-bridge-slum-new-dehli-india1.jpg
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ภาพคนพิการ 
ที่มา: 
http://fepdthailand.org/sites/default/files/images/basic/worki

ng-1.JPG 

 ภาพนักธุรกิจ  
ที่มา: 

http://www.stock2morrow.com/upload/b
ook/469_make-money-fast.png  

 
 

  
ภาพเด็ก 
ที่มา: 
http://img.tnews.co.th/userfiles/images/20150910_1
509290.jpg  
 

 
ภาพผู้สูงอายุ 

ที่มา: 
http://122.155.92.12/centerapp/Common/GetFil

e.aspx?FileUrl=~/Uploads/Image/ 
2560/06/14/PNOHT600614001014601.JPG 

http://fepdthailand.org/sites/default/files/images/basic/working-1.JPG
http://fepdthailand.org/sites/default/files/images/basic/working-1.JPG
http://img.tnews.co.th/userfiles/images/20150910_1509290.jpg
http://img.tnews.co.th/userfiles/images/20150910_1509290.jpg
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 ภาพผู้ชาย 
ที่มา: https://koreaboo-
cdn.storage.googleapis.com/2017/07/c6dq6Y8-
1531x2048.jpg  
 

 ภาพผู้หญิง 
ที่มา: http://www.popcornfor2.com/upload/82/news-

full-81767.JPG  
 

https://koreaboo-cdn.storage.googleapis.com/2017/07/c6dq6Y8-1531x2048.jpg
https://koreaboo-cdn.storage.googleapis.com/2017/07/c6dq6Y8-1531x2048.jpg
https://koreaboo-cdn.storage.googleapis.com/2017/07/c6dq6Y8-1531x2048.jpg
http://www.popcornfor2.com/upload/82/news-full-81767.JPG
http://www.popcornfor2.com/upload/82/news-full-81767.JPG
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ใบความรู้ 
 

การเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน 
       การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่มีรัฐธรรมนูญเป็นแม่บทก าหนดกรอบให้ทุก
ภาคส่วนของสังคมยึดถือและปฏิบัติร่วมกัน โดยกรอบที่ส าคัญในการด ารงตนอย่างเหมาะสมของประชาชน 
คือการยึดมั่นในสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด หากประชาชนทุกคนรู้ถึงสิทธิ เสรีภาพ 
และหน้าที่ ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ และต่างปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ประชาชนในชาติย่อมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข และชาติบ้านเมืองก็จะพัฒนาและเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว 
    สิทธิของตนเองและผู้อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การปฏิบัติตนตาม
สิทธิของตนเองภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ โดยไม่กระทบสิทธิบุคคลอ่ืน ย่อมได้ชื่อว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีส่วน
น าพาบ้านเมืองให้พัฒนา ในที่นี้จะกล่าวถึงการปฏิบัติตนในการรักษาและเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและ
ผู้อื่น ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก าหนดไว้ ดังนี้ 
 
1. การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืนที่มีต่อครอบครัว 

ครอบครัวประกอบด้วยพ่อแม่ลูก ทุกครอบรัวมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญใน  
หลายประเด็นด้วย กัน โดยเฉพาะเรื่องการใช้ความรุนแรง และการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม หมายความว่า พ่อ 
แม่ และลูกจะต้องไม่ใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติต่อกันอย่างไม่เป็นธรรม กรณีระหว่างสามีภรรยาจะต้องเคารพ
และรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน ไม่ตัดสินปัญหาโดยใช้ก าลัง กรณีระหว่างบุตรกับบิดามารดา บุตรต้อง
เชื่อฟังค าสั่งสอนของบิดามารดา บิดามารดาจะต้องอบรมสั่งสอนบุตรโดยใช้เหตุผล ไม่ใช้การแก้ไขพฤติกรรม
ลูกด้วยการเฆ่ียนตี เลี้ยงลูกด้วยรักความเข้าใจ และใช้สิทธิเสรีภาพในการแสวงหาความสุขส่วนตัว แต่ต้องอยู่
ในขอบเขตและไม่ท าให้เกิดความเดือดร้อนหรือสร้างปัญหาใด ๆ ให้แก่บิดามารดา 
 
2. การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืนทีมีต่อชุมชนและสังคม 

สมาชิก ทุกคนในสังคมมีสิทธิเท่าเทียมกันในการด ารงชีวิตในสังคม โดยสิทธิดังกล่าวจะต้องไม่ละเมิด
สิทธิของสมาชิกคนอื่นในสังคม ในที่นี้ขอยกตัวอย่างสิทธิของตนเองที่มีต่อชุมชนบางประการ ดังนี้ 
     1) เสรีภาพในเคหสถาน ชาวไทยทุกคนย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน ที่จะสามารถอาศัยและครอบครอง
เคหสถานของตนโดยปกติสุข ไม่ว่าจะเกิดจาการเช่าหรือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ซึ่งบุคคลอ่ืนจะต้องให้ความ
เคารพในสิทธินี้ แม้แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐหากจะต้องเข้าไปด าเนินการตามกฏหมายใด ๆ เช่น การตรวจค้น
เคหสถานของประชาชนก็จะท าการมิได้ เว้นแต่จะมีหมายค้นที่ออกโดยศาลเท่านั้น 
     2) เสรีภาพในการเดินทางและการติดต่อสื่อสาร ชาวไทยทุกคนมีเสรีภาพที่จะเดินทางไปในที่ต่าง ๆ บน
ผืนแผ่นดินไทยได้ทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย และสามารถเลือกถิ่นที่อยู่อาศัย ณ ที่ใดก็ได้ในประเทศไทย 
รวมทั้งชาวไทยทุกคนสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืนไม่ว่าจะเป็นทาง จดหมาย โทรศัพท์ หรือ
อินเทอร์เน็ต 
     3) เสรีภาพในการนับถือศาสนา สมาชิกทุกคนในสังคมมีสิทธิ เสรีภาพที่จะนับถือศาสนาแตกต่างกันได้  
ซึ่งบุคคลอื่นในสังคมรวมทั้งรัฐจะต้องให้ความเคารพสิทธิเสรีภาพในเรื่องนี้ด้วย 
     4) เสรีภาพในทางวิชาการ เยาวชนไทยทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาข้ึนพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้คนไทยทุกคนยังมีสิทธิในการที่จะศึกษาค้นหว้าหรือท าวิจัยตามที่ต้อง การ โดยไม่ขัด
ต่อกฏหมาย 
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     5) เสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบโดยปราศจากอาวุธ หมาย ถึง ประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการ
ชุมนุมแต่ต้องเป็นไปโดยสงบ ปราศจากอาวุธ และต้องไม่รบกวนสิทธิของผู้อ่ืน การปราศจากอาวุธนั้น หมาย
รวมถึง ห้ามทุกคนที่มาร่วมชุมนุมพกพาอาวุธเข้ามามาในที่ขุมนุมเด็กขาด บุคคลใดพกพาอาวุธเข้ามาในที่ขุม
นุม บุคคลนั้นจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญในกรณีท่ีได้กล่าวมาข้างต้น 
     6) สิทธิเสรีภาพในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุกคนย่อมมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ และร่วมสืบสานศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของประเทศชาติเพ่ือ ให้ด ารงอยู่ต่อไป
กับอนุชนรุ่นหลัง 
     7) สิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ โดยเสรีภาพในการประกอบอาชีพจะต้องไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 
เช่น ผู้ประกอบการจะต้องเคารพและซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค และไม่เอาเปรียบผู้บริโภค เป็นต้น 
 
3. การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืนที่มีต่อประเทศชาติ 
     1) สิทธิในการมีส่วนร่วม ใน ที่นี้ หมายถึง สิทธิการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่รัฐ
เกี่ยวกับการปฏิบัติ ราชการด้านการปกครอง อันมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของคนในสังคมโดยตรง 
     2) สิทธิที่จะฟ้องร้องหน่อยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือองค์กรของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ประชาชนมีสิทธิที่
จะฟ้องร้องหน่วยงานต่าง ๆเหล่านี้ให้รับผิดชอบ หากการกระท าใด ๆหรือการละเว้นการกระท าใด ๆของ
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานนั้น ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนต่อศาล
ปกครอง 
     3) สิทธิที่จะต่อต้านโดยสันติวิธี การกระท าใดจะที่เป็นไปเพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครองประเทศ 
โดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติได้ในรัฐธรรมนูญ เช่นการต่อต้านการท าปฏิวัติรัฐประหาร เป็น
สิ่งที่ประชาชนมีสิทธิที่จะออกมาต่อต้าน แต่ต้องเป็นไปโดยสันติวิธี 
 
แนวทางการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน 

การปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเองและผู้อ่ืนในสังคม เป็นสิ่งที่ช่วยจัดระเบียบให้กับสังคมสงบสุข โดย
มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
     1. เคารพสิทธิของกันและกัน โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืนสามารถแสดงออกได้หลายประการ 
เช่น การแสดงความคิดเห็น การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนเป็นต้น 
     2. รู้จักใช้สิทธิของตนเองและแนะน าให้ผู้อ่ืนรู้จักใช้สิทธิของตนเอง 
     3. เรียนรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิเสรีภาพตามที่บัญญัติไว้ในรัฐ ธรรมนูญ เช่น สิทธิเสรีภาพ
ของความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพในเคหสถาน เป็นต้น 
     4. ปฏิบัติตามหน้าที่ของชาวไทยตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น การออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง การเสีย
ภาษใีห้รัฐเพ่ือน าเงินมาพัฒนาประเทศ เป็นต้น 
 
ผลที่ได้รับจากการกฏิบัติตนเคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน 
     1. ผลที่เกิดกับประเทศชาติ หากประชาชนมีความสมัครสมานรักใคร่สมัคคี ไม่มีความแตกแยก ไม่
แบ่งเป็นพวกเป็นเหล่า บ้านเมืองก็จะสงบสุขเกิดสวัสดิภาพ บรรยากาศโดยรวมก็จะสดใส ปราศจากการ
ระแวงต่อกัน การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆสามารถด าเนินไปอย่างราบรื่น นักลงทุน นักท่องเที่ยวก็จะเดินทางมา
เยือนประเทศของเราด้วยความมั่นใจ 
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     2. ผลที่เกิดข้ึนกับชุมชนหรือสังคม เมื่อประชาชนในสังคมรู้จักสิทธิของตนเอง และของคนอ่ืน ก็จะน าพา
ให้ชุมชนหรือสังคมเกิดการพัฒนา เมื่อสังคมมั่นคงเข้มแข็งก็จะมีส่วนท าให้ประเทศชาติเข้มแข็ง เพราะชุมชน
หรือสังคมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศชาตบ้านเมืองโดยรวม 
     3. ผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัว ครอบครัวเป็นสถาบันแรกของสังคม เมื่อครอบครัวเข้มแข็ง และอบรมสั่ง
สอนให้สมาชิกในครอบครัวทุกคนรู้บทบาท สิทธิ เสรีภาพของตนเองและปฏิบัติตามที่กฎหมายและ
รัฐธรรมนูญได้ให้ความคุ้มครองได้ อย่างเคร่งครัด โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของสมาชิกอ่ืนในสังคม ก็จะ
น าพาให้สังคมและประเทศชาติเข้มแข็งตามไปด้วย 
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กรณีศึกษา 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งข้อมูล : เมนูคอร์รัปชัน และการแสวงหาประโยชน์  
เรียบเรียงจากโครงการ คู่มือประชาชนรู้ทันคอร์รัปชันและการแสวงหาผลประโยชน์   
โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  ,ปกป้อง จันวิทย์,  อิสร์กุล อุณหเกตุ  , ศุภณัฏฐ์  ศศิร์วุฒิวัฒน์,  
      กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์  และสาโรช  ศรีใส 
       มูลนธิิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 4  ชื่อหน่วย   พลเมอืงกับความรับผิดชอบต่อสังคม                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย        เวลา  3  ชั่วโมง 

1. ผลการเรียนรู้  
1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๒) ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๓) ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้  
1) นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความส าคัญของปฏิบัติตามระเบียบ กฎ กติกา กฎหมายได้ 

     ๒) นักเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามระเบียบ กฎ กติกา กฎหมายกับ 
         ความรับผิดชอบต่อสังคมได้ 
     3) นักเรียนสามารถจัดท าสื่อเผยแพร่และรณรงค์ในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎ กติกา กฎหมายได้       
    4) นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ กติกา กฎหมายได้ 
3. สาระการเรียนรู้ 
    3.1 ความรู้ 

1) ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามระเบียบ กฎ กติกา กฎหมายกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
2) ความส าคัญของปฏิบัติตามระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย 
3) แนวทางการปฏิบัติตนในการปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย 

    3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด) 
1) ความสามารถในการสื่อสาร  
     - การฟัง พูด เขียน 
2) ความสามารถในการคิด 
     - การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดเป็นระบบ และการคิดอย่างสร้างสรรค์    
3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 
     - การแก้ปัญหาและอุปสรรคอย่างมีเหตุผล และความเข้าใจความสัมพันธ์และเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ใน 
       สังคม 
4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
     - การท างานกลุ่ม  

     3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์/ค่านิยม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      1) มีวินัย    

 
4. กิจกรรมการเรียนรู้  
    4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  

ชั่วโมงที่ 1  
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1) ครูถามนักเรียนว่า ท าไมสังคมต้องมีกฎหมาย นักเรียนร่วมกันตอบค าถาม จากนั้นครูและ
นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ความส าคัญของกฎหมาย 

           (กฎหมายสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่สังคมและประเทศชาติ ท าให้ สังคมจะสงบ
สุขเมื่อทุกคนปฎิบัติตามกฎหมาย   และ รู้ว่าตนมีสิทธิของตนอยู่เพียงไร  ไม่ไปล่วงล้ าสิทธิของผู้อ่ืน   
กฎหมายสร้างความเท่าเทียมในความเป็นมนุษย์  ระงับข้อพิพาท และก่อให้เกิดความยุติธรรมเมื่อมีความ
ขัดแย้งในสังคม) 

๒) แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น  4 กลุ่ม เพื่อวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นว่ากฎของโรงเรียนแต่
ละข้อนั้นมีจุดประสงค์เพ่ืออะไร และถ้าทุกคนไม่ปฏิบัติตาม จะเกิดผลกระทบอย่างไรบ้าง   

  กลุ่มท่ี 1  การแต่งกายให้ถูกระเบียบ 
  กลุ่มท่ี 2  การห้ามน าอาหารและเครื่องดื่มขึ้นไปทานบนอาคารเรียน 
  กลุ่มท่ี 3  การท าเวรประจ าวัน 
  กลุ่มท่ี 4  การเก็บถาดอาหารทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร 
                    (ครูอาจเลือกกฎโรงเรียนข้ออ่ืน ๆ  มาประกอบการวิเคราะห์) 

3) ครูอธิบายให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการปฏิบัติการตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
จากนั้นเชื่อมโยงไปยังการปฏิบัติตามกฎหมายระดับชุมชน สังคมและประเทศ 

๔) นักเรียนดูคลิปวิดีโอ เรื่อง “เหลืออด!! เพจดังผุดไอเดียสุดเจ๋ง แก้ปัญหามอไซต์ข่ีบนทาง
เท้า ความมักง่ายที่เกลื่อนสังคม”ซึ่งเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ มาตรการการแก้ไขปัญหาการ
ขับรถจักรยานยนต์บนทางเท้า จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มตอบค าถามต่อไปนี้ 

ก. เพราะเหตุใดจึงเกิดการกระท าที่ผิดกฎหมายดังกล่าว 
ข. แต่ละมาตรการการแก้ปัญหานั้น ประสบความส าเร็จหรือไม่ เพราะเหตุใด 
ค. เพราะเหตุใด วิธีการสุดท้ายจึงประสบความส าเร็จ 

 5) ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ความส าคัญของพลเมืองที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
สังคมได้อย่างไร จากนั้นครูอธิบายความหมายและความส าคัญของพลเมือง 

ชั่วโมงที่ 2  
        6) นักเรียนแต่ละกลุ่มรับแถบประโยคต่อไปนี้ และร่วมกันพิจารณาความหมายของถ้อย

ความในแถบประโยค 
             - พลเมืองขาดความสนใจและความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
             - พลเมืองไม่เลือกผู้ที่มีส่วนในการร่างกฎหมาย 

                          - พลเมืองไม่มีวินัยในการปฏิบัติตนตามกฎหมาย 
            - พลเมืองไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่พนักงาน 
             - พลเมืองเปดิช่องทางให้ตนเองตกเป็นเหยื่อของกฎหมาย 

        7) นักเรียนแต่ละกลุ่มนั่งเป็นวงกลม จากนั้นให้ตอบค าถามต่อไปนี้ โดยครูจะให้สัญญาณ
ในการตอบค าถาม เมื่อสัญญาณดังข้ึน ให้สมาชิกในกลุ่มคนต่อไปเป็นคนพูด โดยทุกคน
จะได้พูดจนครบทั้งกลุ่ม 

                  ค าถามรอบที่ 1  ตนเองเคยมีส่วนในการท าผิดกฎหมายเพราะสาเหตุใดบ้าง  
                  ค าถามรอบที่ 2  นักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อตัวเองท าผิดกฎหมาย  
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                  ค าถามรอบที่ 3  นักเรียนคิดว่าสาเหตุจากพลเมืองในข้อใดที่สร้างปัญหาการใช้
และการบังคับใช้กฎหมายมากท่ีสุด โดยให้เรียงล าดับ 

๘) ครูและนักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน หรือข่าวที่เกิดจาก
สาเหตุจาก แถบประโยคจากนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ือจัดล าดับสาเหตุที่เป็น
ปัญหามากที่สุดตามล าดับ 

9) นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ความส าคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย จากนั้นให้นักเรียน
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นข้อความที่ว่า “ไม่เห็นเป็นอะไรเลย ใครๆ เขาก็ท ากัน” 
ตลอดจนวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น จากนั้นครูอธิบายถึงความส าคัญในการปฏิบัติ
ตนของนักเรียนในฐานะพลเมืองเก่ียวกับบทบาทในการท าตามกฎหมาย 

ชั่วโมงที่ 3  
10)  แบ่งนักเรียนออกเป็นคู่  และให้นักเรียนร่วมกันท าโปสเตอร์รณรงค์เชิญชวนให้เพ่ือน

ร่วมโรงเรียนปฏิบัติตนตามกฎหมาย น าเสนอหน้าชั้นเรียนและติดรอบบริเวณโรงเรียน 
11) นักเรียนในชั้นเรียนร่วมกันสร้างแบบประเมินพฤติกรรมของตนเองในการปฏิบัติตาม

ระเบียบ กฎโรงเรียน กติกา กฎหมายและจากนั้นประเมินตนเองในแบบประเมินที่
สร้างข้ึน 

4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1) คลิปวิดีโอ เรื่อง “เหลืออด!! เพจดังผุดไอเดียสุดเจ๋ง แก้ปัญหามอไซต์ขี่บนทางเท้า ความ
มักง่ายที่เกลื่อนสังคม” (URL : http://youtu.be/4FyJwBYJRIA) 
 2) แถบประโยค 
 3) บัตรค าถาม 
 4) โปสเตอร์รณรงค์  
 5) อินเทอร์เน็ต 

5. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 

       1) ตรวจผลงานการประเมินพฤติกรรมตนเองในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎ กติกาและ
กฎหมาย 
       2) ตรวจโปสเตอร์ 

      3) สังเกตพฤติกรรมมีวินัย 
5.2   เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

1) แบบประเมินผลงานการประเมินพฤติกรรมของตนเอง 
2) แบบให้คะแนนโปสเตอร์ 
3) แบบสังเกตพฤติกรรมมีวินัย  

          5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
        -นักเรียนผ่านการประเมินทุกกิจกรรม ได้คะแนนระดับดีขึ้นไป ถือว่า ผ่าน 
        -นักเรียนผ่านการประเมินพฤติกรรมระดับดีขึ้นไป ถือว่า ผ่าน 
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6 บันทึกหลังสอน 
 
 ............................................................................................................................. ................................ 

............................................................................................................................. .............................................. 

.................................................................................... ................................................................. ...................... 

............................................................................................................................. .............................................. 

............................................................................................................................. .............................................. 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
(.................................................) 
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7 ภาคผนวก 

เกณฑ์การให้คะแนนโปสเตอร์ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เนื้อหา 20 คะแนน       
 - ความเหมาะสมของเนื้อหา 10 คะแนน 
          สอดคล้องกับหัวข้อเรื่องชัดเจน ตรงประเด็น : 10 คะแนน     
          สอดคล้องกับหัวข้อเรื่องบางส่วน เนื้อหาอ้อมค้อม 8 คะแนน 
          สอดคล้องกับหัวข้อเรื่องบางส่วน เนื้อหาอ้อมค้อม วกวน 5 คะแนน 
          เนื้อหาไม่สอดคล้องกับหัวข้อเรื่อง เนื้อเรื่องไม่ตรงประเด็น 0 คะแนน        
 - ความครบถ้วนของเนื้อหา 10 คะแนน  
           เนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องตามหลักวิชาการโดยทั่วไป มีการอ้างอิงจากแหล่งที่เชื่อถือได้และระบุแหล่งที่มา
ของข้อมูล 10 คะแนน 
           เนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องตามหลักวิชาการโดยทั่วไป แหล่งอ้างอิงสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตและหนังสือแต่
ไม่ได้รวบรวมแหล่งอ้างอิง 8 คะแนน 
           เนื้อหาคลุมเครือ แต่มีการอ้างอิงจากแหล่งที่เชื่อถือได้ 6 คะแนน 
           เนื้อหาคลุมเครือ ไม่มีการอ้างอิงจากแหล่งอ้างอิง 5 คะแนน 
 
ความสวยงาม 20 คะแนน                      
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 20 คะแนน               
      - รูปแบบการด าเนินเรื่อง และสื่อความหมาย (10 คะแนน) 
       มีการด าเนินเรื่องที่ชัดเจนสามารถสื่อให้ผู้ชมเข้าใจได้ดี 10 คะแนน 
      มีการด าเนินเรื่องที่ดี  สื่อให้ผู้ชมเข้าใจได้ดี 8 คะแนน 
      มีการด าเนินเรื่องพอใช้ได้ แต่ไม่สามารถสื่อรายละเอียดของเนื้อหาทั้งหมด 6  คะแนน 
     สื่อความหมายได้น้อย รูปแบบของเรื่องไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของเนื้อหา 5 คะแนน               
     รูปแบบการด าเนินเรื่อง ไม่ได้สื่อให้เห็นถึงองค์ประกอบของเนื้อหา 0 คะแนน          
- เสริมสร้างเอกลักษณ์ สัญลักษณ์ และทัศนคติ (10 คะแนน)   
     สามารถถ่ายทอดเนื้อหาให้ผู้ชมเกิดความคล้อยตาม และเห็นความส าคัญ 10 คะแนน 
     สามารถถ่ายทอดเนื้อหาให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกตามได้บางส่วน เนื่องจากเนื้อหายังคลุมเครือ ไม่ชัดเจน 8 
คะแนน 
     ไม่สามารถท าให้ผู้ชมเกิดการคล้อยตามได้ เนื่องจากเนื้อหาไม่ต่อเนื่อง ไม่เข้าใจการสื่อความหมายของเนื้อหา 
แต่โดยรวมผู้ชมสามารถสรุปสาระส าคัญได้บางส่วน   5 คะแนน       
     ไม่สามารถท าให้เกิดทัศนคติท่ีดี เกิดการคล้อยตามได้อย่างสิ้นเชิง 0 คะแนน   
เทคนิคและการจัดองค์ประกอบ 20 คะแนน    
   - เทคนิค 10 คะแนน 
   - องค์ประกอบ 10 คะแนน                      
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ความส าเร็จโดยรวมของผลงาน 10 คะแนน   
   ครบถ้วนสมบูรณ์ 100 %  10 คะแนน     
   ขาดองค์ประกอบบางส่วน  8 คะแนน 
   ขาดองค์ประกอบส่วนใหญ่  6 คะแนน 
. กระบวนการและการน าเสนอ 10 คะแนน                        
- ท างานเป็นทีมแบ่งภาระงานชัดเจน 5 คะแนน  
- การน าเสนอ 5 คะแนน 
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ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน 
 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ 

ระเบียบ ข้อบังคับ
ของครอบครัว 
โรงเรียนและ

สังคม ไม่ละเมิด
สิทธิ์ของผู้อื่น 

 

ตรงต่อเวลาใน
การปฏิบัติ

กิจกรรมต่างๆใน
ชีวิตประจ าวัน

และรับผิดชอบใน
การท างาน 

รวม
คะแนน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

4 3 2 1 4 3 2 1    
             
             
             
             
             
             

 
       เกณฑ์การใช้คะแนน  
4 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 
3 คะแนน เท่ากับ ดี 
2 คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
1 คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
 
 

        (ลงชื่อ)...................................ครูผู้ประเมิน 
      (…………………………………………………) 

                                                                               ............../................./............. 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม  
“มีวินัย” 

 

เกณฑ์การตัดสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 

7 - 8 ดีมาก 
5 - 6 ด ี
3 - 4 พอใช้ 
1 - 2 ปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 4    ชื่อหน่วย พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน         เวลา  2  ชั่วโมง 

1. ผลการเรียนรู้  
    1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
    2) ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้  
    1) นักเรียนสามารถอธิบายขอบเขตของความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืนได้ 
    2) นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความส าคัญของความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืนได้  
    3) นักเรียนสามารถระบุพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืนได้          
    4) นักเรียนสามารถแสดงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืนได้ 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 ความรู้ 
1)  ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืนได้ 
๒) วิเคราะห์ความส าคัญของความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นได้  
3)  ระบุพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นได้          
๔)  แสดงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืนได้ 

     3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด) 
1) ความสามารถในการสื่อสาร  
     - ฟัง พูดและเขียน 
2) ความสามารถในการคิด 
     - การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์  
3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 
     - การแก้ปัญหาและอุปสรรคอย่างมีเหตุผล และความเข้าใจความสัมพันธ์และเหตุการณ์ต่าง ๆ 
      ในสังคม 
4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
     - การท างานกลุ่ม  

     3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์/ค่านิยม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      1) มีวินัย 
 

4. กิจกรรมการเรียนรู้  
    4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  

ชั่วโมงที่ 1  
1) นักเรียนดูคลิปวิดีโอ โฆษณาไทยประกันชีวิต 2014  “Unsung Hero” แล้วตอบค าถาม

ต่อไปนี้ 
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1.1  ผู้ชายในรูปภาพนี้ท าอะไรบ้าง  
(ยกต้นไม้ให้ตรงกับน้ าที่ตกลงมาจากตึก ช่วยแม่ค้าเข็นรถข้ึนบนทางเท้า ให้อาหารสุนัขจร
จัดให้เงินขอทาน เอากล้วยไปแขวนหน้าห้องคุณยาย ) 
1.2  เพราะเหตุใดผู้ชายคนนี้ถึงท าสิ่งเหล่านั้น 
( พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน ) 

2) ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการกระท าของชายคนนั้น 
เพราะ เหตุใด ครูให้นักเรียนออกมายืนหน้าห้อง โดยให้ผนังด้านหนึ่งของห้องเป็นจุดยืนของ
ค าตอบ  
“เห็นด้วยมากที่สุด” ส่วนผนังอีกฟากหนึ่ง เป็นจุดยืนของค าตอบ “ไม่เห็นด้วยที่สุด” โดย
นักเรียนที่ไม่ได้มีความคิดเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยที่สุด สามารถยืนตรงกลาง หรือค่อนไป
ทางด้านใดด้านหนึ่งได้ 

3)  ครูจัดกลุ่มนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม คือ เห็นด้วยมากท่ีสุด  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วยที่สุด จากนั้นให้นักเรียนเข้ากลุ่มอภิปรายว่าเพราะเหตุใดจึงคิดเช่นนั้น 

4) ครูตั้งค าถามเพ่ือประกอบการอภิปรายการกระท าของชายดังกล่าว ดังนี้ 
4.1  ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึงอะไร 
4.2  พฤติกรรมที่เป็นการแสดงออกถึงการรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมีอะไรบ้าง 
4.3  การแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น มีขอบเขตเพียงใด 

5)  ครูยกตัวอย่างลักษณะพลเมืองตามแนวคิดของ  Joel Westheimer  จากนั้นนักเรียนและ
ครูร่วมกันอภิปรายว่า พลเมืองแต่ละแบบมีความแตกต่างกันอย่างไร และพลเมืองที่
รับผิดชอบต่อสังคมต้องมีลักษณะอย่างไร 

ชั่วโมงที่ 2  
6) นักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม จากนั้น

คัดเลือกให้เหลือ เพียง 20 พฤติกรรมที่สามารถปฏิบัติได้ในโรงเรียน  
7) นักเรียนสร้างแบบวัดพฤติกรรม เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นแบบมาตรวัด  (ปฏิบัติ

เป็นประจ า ปฏิบัติบางครั้ง ไม่เคยปฏิบัติ) ลงในกระดาษฟลิปชาร์ต (Flip chart)  จากนั้น
สรุปเป็นแบบประเมินพฤติกรรมของห้องเรียนเพ่ือให้เพ่ือนร่วมชั้นท า สรุปผลและน ามา
อภิปรายร่วมกันในห้องเรียน 

8) นักเรียนและครูร่วมกันสรุป ความรับผิดชอบของนักเรียนที่มีต่อตนเองและผู้อื่น 
4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1) คลิปวิดิโอ โฆษณาไทยประกันชีวิต 2014  “Unsung Hero”  
         (URL : http://youtu.be/sfGV1 ) 
   2) ตารางลักษณะพลเมืองตามแนวคิดของ Joel Westheimer   
      3) กระดาษฟลิปชาร์ต (Flip chart)   
      4) สีเมจิก  

5. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 

       1) ตรวจและประเมินผลงานการปฏิบัติกิจกรรม 
       2) สังเกตพฤติกรรมมีวินัย  

http://youtu.be/sfGV1
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5.3   เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1) แบบประเมินผลงานการปฏิบัติกิจกรรม 

        2) แบบสังเกตพฤติกรรมมีวินัย 
5.3 เกณฑ์การตัดสิน 

       -นักเรียนผ่านการประเมินทุกกิจกรรม ได้คะแนนระดับดีขึ้นไป ถือว่า ผ่าน 
-นักเรียนผ่านการประเมินพฤติกรรมระดับดีขึ้นไป 
 

6 บันทึกหลังสอน 
 
 ............................................................................................................................. ................................ 

.................................................................................................. ......................................................................... 

............................................................................................................................. .............................................. 

....................................................................................................................................... .................................... 

............................................................................................................................. .............................................. 
 

 
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 

(.................................................) 
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7 ภาคผนวก 
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ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน 
 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ 

ระเบียบ ข้อบังคับ
ของครอบครัว 
โรงเรียนและ

สังคม ไม่ละเมิด
สิทธิ์ของผู้อื่น 

 

ตรงต่อเวลาใน
การปฏิบัติ

กิจกรรมต่างๆใน
ชีวิตประจ าวัน

และรับผิดชอบใน
การท างาน 

รวม
คะแนน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

4 3 2 1 4 3 2 1    
             
             
             
             
             
             

 
      เกณฑ์การใช้คะแนน  
4 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 
3 คะแนน เท่ากับ ดี 
2 คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
1 คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
 
 

        (ลงชื่อ)...................................ครูผู้ประเมิน 
      (…………………………………………………) 

                                                                               ............../................./............. 

 
 

แบบสังเกตพฤติกรรม  
“มีวินัย” 

 

เกณฑ์การตัดสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 

7 - 8 ดีมาก 
5 - 6 ด ี
3 - 4 พอใช้ 
1 - 2 ปรับปรุง 
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แบบให้คะแนนการตรวจผลงานแยกแยะระหว่างจริยธรรมและการทุจริต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ /......        กลุ่มท่ี....................... 

 

ที่ กลุ่มท่ี 

รายการประเมิน 

รวม 
ความถูกต้อง 

ตรงตามประเด็น 
การสื่อสารชัดเจน

เข้าใจง่าย 
มีความพร้อม 
ในการน าเสนอ 

มีการใช้
กระบวนการกลุ่ม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 16 คะแนน 
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 
 
 
 
       เกณฑ์การใช้คะแนน  
4 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 
3 คะแนน เท่ากับ ดี 
2 คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
1 คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

เกณฑ์การตัดสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 
13 - 16 ดีมาก 
9 - 12 ด ี
5 - 8 พอใช้ 
0 - 4 ปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 4   ชื่อหน่วย  พลเมอืงกับความรับผิดชอบต่อการสังคม         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง   พลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อการป้องกันการทุจริต    เวลา  ๓  ชัว่โมง 

1. ผลการเรียนรู้  
1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๒) ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๓) ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้  
1)  นักเรียนสามารถระบุพฤติกรรมของพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อการป้องกันการทุจริตได้ 
2)  นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองที่มีต่อการป้องกันการทุจริตได้ 
3)  นักเรียนสามารถจัดท าสื่อเผยแพร่และรณรงค์ให้การส่งเสริมให้พลเมืองรับผิดชอบต่อการ
ป้องกัน 
    การทุจริต ได้       

3.  สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 
       ลักษณะพฤติกรรมของพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อการป้องกันการทุจริต 
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 1) ความสามารถในการสื่อสาร  
       - การฟัง พูด และเขียน 
 2) ความสามารถในการคิด 
       - การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์    
 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 
       - การแก้ปัญหาและอุปสรรคอย่างมีเหตุผล และความเข้าใจความสัมพันธ์และเหตุการณ์
ต่างๆ ใน 
       สังคม 
 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
       - การท างานกลุ่ม  
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์/ค่านิยม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      1) มีวินัย  
      

4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ 1  

1) นักเรียนร่วมกันนิยามความหมายของค าว่า การทุจริต ลงในกระดาษโน๊ตของตนเอง 
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2) นักเรียนจับคู่กับเพื่อ และแลกเปลี่ยนกันอ่านความหมายของค าว่า การทุจริต ที่ตนเองนิยาม 
หลังจากนั้นให้นักเรียนจับกลุ่ม 4-5 คน เพ่ือนิยามความหมายของ การทุจริต ที่สมบูรณ์
ที่สุด 

3) แต่ละกลุ่มออกมาเขียนความหมายของ การทุจริต บนกระดานด า จากนั้นนักเรียนร่วมกัน
พิจารณาและนิยามความหมายของค าว่า การทุจริต ร่วมกัน  

4) ครูและนักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างการทุจริตในชีวิตประจ าวัน  
5) ครูให้นักเรียนท ากิจกรรม “การป้องกันการทุจริต เริ่มที่ตัวเรา” ด้วยการแจกกระดาษโน๊ต

คนละ 3 แผ่น ด้วยสีเขียว  เหลือง และฟ้า  จากนั้นครูให้นักเรียนร่วมกันคิดว่าลักษณะ
พลเมืองท่ีรับผิดชอบต่อการป้องกันการทุจริต ต้องมีลักษณะใด โดยก าหนดให้ 
สีเขียว      คือ   HEAD    (ต้องมีความรู้เรื่องอะไรบ้าง) 
สีเหลือง     คือ HEATH  (ต้องมีค่านิยมและความรู้สึกอย่างไรบ้าง) 
สีฟ้า    คือ  HAND  (ต้องมีการแสดงออกทางกายและวาจาอย่างไรบ้าง) 

6) นักเรียนเขียนค าตอบลงบนกระดาษจากนั้นให้น ามาติดบนตัวการ์ตูนรูปเด็กที่ครูวาดหรือ
ภาพคน /หุ่นจ าลองบนกระดาน 

7) ครูแบ่งนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม ช่วยจัดกลุ่มและสรุปค าตอบลักษณะพลเมืองที่รับผิดชอบต่อ
การป้องกันการทุจริต กลุ่มละ 1 ด้าน แล้วน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

8) นักเรียนร่วมกันสรุปลักษณะพลเมืองที่รับผิดชอบต่อการป้องกันการทุจริต และเขียนการ
ปฏิบัติตนที่เป็นพลเมืองที่ส่งเสริมให้เกิดสันติภาพในสังคม  

            ชั่วโมงที่ 2  
9) แบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ร่วมวางแผนท าคลิปวิดิโอเชิญชวนเพ่ือนในโรงเรียน

มาร่วมสร้างสังคมที่ปราศจากการทุจริต ในหัวข้อที่ว่า “ชวนเพ่ือนมาท าดี ปลอดวิถีคนโกง” 
และถ่ายท าคลิปวิดีโอ 

            ชั่วโมงท่ี 3 
10) นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน และร่วมกันสรุปพฤติกรรมของพลเมืองที่รับผิดชอบต่อ 
     การป้องกันการทุจริต และผลที่เกิดขึ้นเมื่อพลเมืองมีความรับผิดชอบต่อการป้องกันการ
ทุจริต 
11) น าคลิปวิดีโอเผยแพร่ในโรงเรียนและสาธารณชน 

4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1)  ภาพคน/หุ่นจ าลอง  
 2)  กระดาษโน้ตกาวในตัว ( post-it)  3 สี ได้แก่  
 3)  กระดานด า 
 4) คลิปวิดีโอ เรื่อง ชวนเพื่อนมาท าดี ปลอดวิถีคนโกง  

5. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 

       1) ตรวจผลงานการเขียนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ส่งเสริมให้เกิดสันติภาพในสังคม 
       2) ตรวจคลิปวิดีโอ เรื่องชวนเพื่อนมาท าดีปลอดวิถีคนโกง  

      3) สังเกตพฤติกรรมมีวินัย 
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5.2  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

1) แบบให้คะแนนการตรวจผลงานการเขียนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ส่งเสริมให้เกิดสันติภาพใน
สังคม 

2) แบบให้คะแนนตรวจคลิปวิดีโอ 
3) แบบสังเกตพฤติกรรมมีวินัย 

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
          -นักเรียนผ่านการประเมินทุกกิจกรรมได้คะแนนระดับดีขึ้นไป ถือว่า ผ่าน 
          -นักเรียนผ่านการประเมินพฤติกรรมระดับดีขึ้นไป 
 
 
6. บันทึกหลังสอน 
 
 ............................................................................................................................. ................................ 

.................................................................................................. ......................................................................... 

........................................................................................................................................ ................................... 

....................................................................................................................................... .................................... 

.............................................................................................. ............................................................................. 
 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
(.................................................) 
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7. ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน 
 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ 

ระเบียบ ข้อบังคับ
ของครอบครัว 
โรงเรียนและ

สังคม ไม่ละเมิด
สิทธิ์ของผู้อื่น 

 

ตรงต่อเวลาใน
การปฏิบัติ

กิจกรรมต่างๆใน
ชีวิตประจ าวัน

และรับผิดชอบใน
การท างาน 

รวม
คะแนน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

4 3 2 1 4 3 2 1    
             
             
             
             
             
             

 
      เกณฑ์การใช้คะแนน  
4 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 
3 คะแนน เท่ากับ ดี 
2 คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
1 คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
 
 

        (ลงชื่อ)...................................ครูผู้ประเมิน 
      (…………………………………………………) 

                                                                               ............../................./................. 

แบบสังเกตพฤติกรรม  
“มีวินัย” 

 

เกณฑ์การตัดสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 

7 - 8 ดีมาก 
5 - 6 ด ี
3 - 4 พอใช้ 
1 - 2 ปรับปรุง 
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แบบให้คะแนนการตรวจผลงานแยกแยะระหว่างจริยธรรมและการทุจริต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ /......        กลุ่มท่ี....................... 

 

ที ่ กลุ่มท่ี 

รายการประเมิน 

รวม 
ความถูกต้อง 

ตรงตามประเด็น 
การสื่อสารชัดเจน

เข้าใจง่าย 
มีความพร้อม 
ในการน าเสนอ 

มีการใช้
กระบวนการกลุ่ม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 16 คะแนน 
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 
 
 
 
       เกณฑ์การใช้คะแนน  
4 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 
3 คะแนน เท่ากับ ดี 
2 คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
1 คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การตัดสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 
13 - 16 ดีมาก 
9 - 12 ด ี
5 - 8 พอใช้ 
0 - 4 ปรับปรุง 
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แบบให้คะแนนตรวจคลิป 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ /......        กลุ่มท่ี....................... 

 

ที ่ กลุ่มท่ี 

รายการประเมิน 

รวม 
ความถูกต้อง 

ตรงตามประเด็น
ของเนื้อหา 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์

เนื้อหาสอดคล้อง
แสดงสมบทบาท 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 12 คะแนน 
               
               
               
               
               
               

 
 
 
 
       เกณฑ์การใช้คะแนน  
4 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 
3 คะแนน เท่ากับ ดี 
2 คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
1 คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การตัดสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 
10 - 12 ดีมาก 

7 - 9 ด ี
4 - 6 พอใช้ 
1 - 3 ปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 4   ชื่อหน่วย  พลเมอืงกับความรับผิดชอบต่อการสังคม        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5  เรื่อง พลโลกที่มีรับผิดชอบต่อการทุจริต             เวลา  ๓  ชั่วโมง 

1. ผลการเรียนรู้  
1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๒) ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๓) ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้  
1)  นักเรียนสามารถระบุพฤติกรรมของพลเมือง/พลโลกที่มีความรับผิดชอบต่อการทุจริตได้ 
2)  นักเรียนสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของพลเมือง/พลโลกที่มีความรับผิดชอบต่อการทุจริตได้  
3)  นักเรียนสามารถเสนอแนวทางในการสร้างเสริมส านึกความเป็นพลเมืองที่ความรับผิดชอบต่อ 
     การทุจริตได้ 

3.  สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 
      1) ลักษณะพฤติกรรมของพลเมือง/พลโลกที่มีความรับผิดชอบต่อการทุจริต 
      2) แนวทางในการสร้างเสริมส านึกความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อการทุจริต  
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 1) ความสามารถในการสื่อสาร  
       - การฟัง พูดและเขียน 
 2) ความสามารถในการคิด 
       - การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดเป็นระบบ และการคิดอย่างสร้างสรรค์    
 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 
       - การแก้ปัญหาและอุปสรรคอย่างมีเหตุผล และความเข้าใจความสัมพันธ์และเหตุการณ์ต่าง 
ๆ ในสังคม 
 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
       - การท างานกลุ่ม  
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์/ค่านิยม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      1) มีวินัย    
  

4. กิจกรรมการเรียนรู้  
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  
ชั่วโมงที่ 1  

1) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและทบทวนความหมายของ ค าว่า พลเมือง และ พลโลก 
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2) ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับข่าว เหตุการณ์ เกี่ยวกับความเสียหาย ภัยพิบัติหรือ 
การทุจริตทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากนั้นครูกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนโดยใช้
ค าถามว่า ใครคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนบ้าง   

                 3) แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น  3 กลุ่ม จากนั้นศึกษากรณีศึกษาความเป็นพลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมในประเด็นต่อไปนี้ 

ก. การเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่น 
     ค. การอับปางของเรือเฟอร์รารี่ ประเทศเกาหลีใต้ 
     ง. การลาออกของนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ 

                 ๔) นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงการกระท าของพลเมืองที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมจาก
กรณีศึกษา และร่วมกันหาข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่สร้างให้พลเมืองในประเทศมีความรับผิดชอบ
ต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  

ชั่วโมงที่ ๒  
                   5) ให้นักเรียนจับคู่ และหาข่าว เหตุการณ์ เกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ คู่ละ ๑ เหตุการณ์ จากนั้น ช่วยกันวิเคราะห์ว่า จากการทุจริตที่เกิดขึ้น 
พลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อการทุจริตจะแสดงพฤติกรรมอย่างไร  

                  6) นักเรียนน าเสนอข้อสรุปของแต่ละคู่ในกระดาษโน้ตแล้วน ามาติดบนกระดาน จากนั้นให้
นักเรียนร่วมกันพิจารณาข้อสรุปที่เหมือนกันและต่างกัน แล้วรวบรวมพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงความรับผิดชอบต่อการทุจริตที่สรุปได้ในชั้นเรียน 

            ชั่วโมงที่ 3  
      1) แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกัน จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย

และเสนอกิจกรรมและแนวทางในการสร้างเสริมส านึกความเป็นพลเมืองที่ความรับผิดชอบต่อ
การทุจริต โดยเขียนลงในกระดาษฟลิปชาร์ต (Flip chart)  และน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

                 2) ครูและนักเรียนร่วมกันถอดบทเรียนเกี่ยวกับ ความเป็นพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อการ
สังคม 

                   และสรุปเป็นแผนผังมโนทัศน์  
        3) นักเรียนแต่ละคนท าใบงาน เรื่อง พลเมืองที่รับผิดชอบต่อการป้องกันการทุจริต 

4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1)  เนื้อข่าว/กรณีศึกษา 
 2)  กระดาษโน้ตกาวในตัว  
 3)  กระดาษฟลิปชาร์ต (Flip chart)   
          4)  สีเมจิก 
 5) กระดานด า 
 6) ใบงาน เรื่อง พลเมืองที่รับผิดชอบต่อการป้องกันการทุจริต 
 7) ถอดบทเรียน เรื่อง ความเป็นพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  
 

5. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 

       1) ตรวจผังมโนทัศน์การถอดบทเรียน 
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       2) ตรวจใบงาน 
3) สังเกตพฤติกรรมมีวินัย  

5.2  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
                1) แบบให้คะแนนผังมโนทัศน์ 
               2) แบบประเมินใบงาน 
 3) แบบสังเกตพฤติกรรมมีวินัย 

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
  -นักเรียนผ่านการประเมินทุกกิจกรรม ได้คะแนนระดับดีขึ้นไป ถือว่า ผ่าน 
  -นักเรียนผ่านการประเมินพฤติกรรมระดับดีขึ้นไป 
 
 
6. บันทึกหลังสอน 
 
 ............................................................................................................................. ................................ 

............................................................................................................................. .............................................. 

................................................................................. .................................................................... ...................... 

............................................................................................................................................. .............................. 

............................................................................................................................. .............................................. 
 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
(.................................................) 
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7. ภาคผนวก 

 
กรณีศึกษา 

 
 
กรณีศึกษา  การเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่น 
 ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้ง แต่ละครั้งมีความรุนแรงและสร้าง  
ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก แต่จากความยากล าบากจากสิ่งที่เกิดขึ้น ก็ได้เกิดสิ่งที่
น่าสนใจจากพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นพลเมือง ทั้งในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคม จิตสาธารณะ 
ความมีวินัย และอ่ืนๆ โดยจะน าเสนอเป็นเรื่องราวสั้นๆ เพ่ือง่ายต่อการท าความเข้าใจ ดังนี้ โดยเนื้อหาน ามา
จากบทความเรื่อง “เรื่องราวดีๆ ของคนญี่ปุ่นยามภาวะฉุกเฉิน”(“เรื่องราวดีๆ”, 2554) 
  กรณีที่ 1 ที่สวนสนุกแห่งหนึ่ง เกิดเหตุการณ์ซึ่งท าให้นักท่องเที่ยวจ านวนมากไม่สามารถออกไป  
ข้างนอกได้ และทางร้านขายของก็ได้เอาขนมมาแจกนักท่องเที่ยว มีนักเรียนชั้นมัธยมปลายหญิงกลุ่มหนึ่งไปเอา
มาเป็นจ านวนมาก ซึ่งมากเกินกว่าที่จะบริโภคหมด ข้าพเจ้ารู้สึกทันทีว่า “ท าไมเอาไปเยอะ” แต่วินาทีต่อมา
กลายเป็นความรู้สึกตื้นตันใจ เพราะ “เด็กกลุ่มนั้นเอาขนมไปให้เด็กๆ ซึ่งพ่อแม่ไม่สามารถไปเอาเองได้ 
เนื่องจากต้องอยู่ดูแลลูก 
  จากเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความเอ้ือเฟ้ือ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบต่อ
ผู้อื่น   
  กรณีท่ี 2 ในซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่ง มีของตกระเกะระกะเต็มพ้ืนเพราะแรงแผ่นดินไหว แต่คนที่
เข้าไปซื้อของได้ช่วยกันเก็บของขึ้นไว้บนชั้น แล้วก็หยิบส่วนที่ตนอยากซื้อไปต่อคิวจ่ายเงิน 
  จากเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมี  
ความรับผิดชอบต่อผู้อ่ืน   
  กรณีท่ี 3 ในจังหวัดจิบะเกิดแผ่นดินไหวบ้านเรือนพังเสียหาย คุณลุงคนหนึ่งที่หลบภัยอยู่ก็ได้เปรย
ออกมาว่า ต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไร เด็กหนุ่ม ม.ปลาย ก็ตอบกลับไปว่า “ไม่เป็นไรครับ ไม่ต้องห่วง ต่อจากนี้ไป
เมื่อเป็นผู้ใหญ่ พวกผมจะท าให้มันกลับมาเหมือนเดิมแน่นอน 
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กรณีศึกษา  การอัปปางของเรือเฟอร์รี่ของเกาหลีใต้ 
 กรณีการอัปปางของเรือเฟอร์รี่ของเกาหลีใต้ที่ชื่อเซวอลซึ่งจมลงระหว่างการเดินทางจากกรุงโซลไปยัง
เกาะเซจูทั้งสาเหตุของการล่มของเรือความรับผิดชอบของกัปตันเรือนายลีจูนเซี๊ยก (Lee Joon-seok)และผู้ช่วย
กัปตันเรือการปฏิบัติการและการกระจายค าสั่งของลูกเรือหลังเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งการกู้ภัยที่ยังคงด าเนินอยู่
ซึ่งพบศพผู้โดยสาร 54 คนสูญหาย 248 คน รอดชีวิต 174 คนจากจ านวนผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด 
476 คนผู้เสียชีวิตและสูญหายส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมัธยมจากโรงเรียน Danwon High School ในเมือง
อันซัน ชานกรุงโซลที่ไปทัศนศึกษาถึง 350 คน 
  ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภ ได้เขียนเรื่องที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งไว้ คือ การปฏิบัติของนักเรียน 
ที่อยู่บนเรือ หลังจากมีค าสั่งจากลูกเรือไปยังผู้โดยสารเมื่อเกิดเหตุแล้วก็คือ “ให้นั่งอยู่กับที่ห้ามเคลื่อนไหวไป
ไหน ขณะที่เจ้าหน้าที่ก าลังด าเนินการแก้ไขปัญหากันอยู่ซึ่งผู้โดยสารจ านวนมากก็ปฏิบัติตามค าสั่งนี้” 
จนกระทั่งเรือเอียงและจมลงแม้ว่าจะมีเวลาถึง 2 ชั่วโมงกว่าก่อนที่เรือจะจมซึ่งผู้โดยสารน่าจะมีเวลาเพียง
พอที่จะสามารถช่วยเหลือตัวเองออกมาจากเรือได้ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวินัยของเด็กๆนักเรียนที่ฟังค าสั่งของ 
“ผู้ใหญ่” และสะท้อนถึงความมีระเบียบวินัยของคนเกาหลีที่เชื่อฟังค าสั่งแม้ตนทราบดีว่าอันตรายใกล้ตัวเข้า
มามากแล้วแต่ครั้งนี้ “ผู้ใหญ่” คงประเมินสถานการณ์ผิดพลาดอย่างร้ายแรง มีรายงานว่าลูกเรือได้พยายาม
กระจายค าสั่งสละเรือในช่วงครึ่งชั่วโมงต่อมาหลังจากเกิดอุบัติเหตุแต่เข้าใจว่าค าสั่งนี้กระจายไปไม่ทั่วถึง และ
เชื่อว่าผู้โดยสารจ านวนมากโดยเฉพาะเด็กๆ ก็ยังคงนั่งอยู่กับที่ (ยงยุทธ มัยลาภ, ม.ป.ป.) 
 
 
 
 
กรณีศึกษา การลาออกของงนายกรัฐมนตรีชาวเกาหลีใต้ 
   การลาออกของนายกรัฐมนตรี ชอง ฮง วอน เพ่ือรับผิดชอบต่อการล่มของเรือเซลวอนและไม่
สามารถช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ทั้งๆ ที่นายกรัฐมนตรีไม่ใช่คนขับเรือและก็ไม่ใช่คนที่เข้าไปช่วยเหลือ 
  เดือนธันวาคม 2548 นายฮูห์ จุนยัง ผู้บัญชาการต ารวจเกาหลีใต้ ได้ยื่นหนังสือลาออกจาก
ต าแหน่งเพ่ือรับผิดชอบกรณีที่ต ารวจปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงจนถึงแก่ความตายกรณีเจ้าหน้าที่ต ารวจทุบตี
กลุ่มเกษตรกรที่มารวมตัวประท้วงเรื่องการเปิดเสรีข้าวในกรุงโซล จนเป็นเหตุให้มีชาวนาเสียชีวิต 2 คนพร้อม
กับขอโทษต่อกรณีดังกล่าว (เมธา มาสขาว, 2557) 
  เดือนมีนาคม 2549 นายกรัฐมนตรีลี เฮชอน แห่งเกาหลีใต้ ประกาศลาออกจากต าแหน่ง
ภายหลังจากที่เขาแอบไปร่วมตีกอล์ฟกับกลุ่มนักธุรกิจ ที่เมืองปูซานเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 แม้จะเป็น
วันหยุดของเกาหลีใต้ แต่ก็ฟังไม่ขึ้น ในขณะที่ทั้งประเทศก าลังประสบปัญหาเนื่องจากการประท้วงของ
พนักงานรถไฟ (เมธา มาสขาว, 2557) 
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ใบงาน 
พลเมืองที่รับผิดชอบต่อการป้องกันการทุจริต 

 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนลักษณะพลเมืองที่รับผิดชอบต่อการป้องกันการทุจริต ๓ ด้าน คือ ความรู้/ความคิด   
การกระท า และค่านิยม ความรู้สึก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนเล่าเรื่องการปฏิบัติตนของตนเองที่แสดงถึงความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อการ
ป้องกันการทุจริตมาอย่างน้อย 1 เหตุการณ์ 
 
............................................................................................................................. ..............................................
..................................................................................... ......................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
.................................................................................... .......................................................................................
............................................. 
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ถอดบทเรียน ความเป็นพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
 
ค าชี้แจง   ให้นักเรียนเขียนแผนผังมโนทัศน์ถอดบทเรียนเกี่ยวกับ ความเป็นพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ

สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
กลุ่มท่ี …………………… เรื่อง....................................................................................................................... ....... 
วันที่ ................................................................................................................... ......................................... 
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ค าชี้แจง ให้ผู้สอนประเมินการน าเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่ก าหนด แล้วท าเครื่องหมาย  ลง
ในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

ที ่ รายการ 
คะแนน ผลการตัดสิน 

เต็ม ได้ ผ่าน ไม่ผ่าน 
๑ ความพร้อมในการน าเสนอ 4    
๒ ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา 4    
๓ กระบวนการน าเสนอ 4    
๔ ความคิดสร้างสรรค์ 4    
5 ความส าเร็จโดยรวมของผลงาน 4    
 รวม 20    

 
รายช่ือสมาชิก 
1. .................................................................................................................................................... .................. 
2. ............................................................................................................. ......................................................... 
3. ............................................................................................................................. ......................................... 
4. ...................................................................................................................................................... ................ 
5. ............................................................................................................... ....................................................... 
 
เกณฑ์การใช้คะแนน  
ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน ให้ 4 คะแนน 
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน ให้ 3 คะแนน 
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ให้ 2 คะแนน 
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก ให้ 1 คะแนน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การตัดสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 
18 - 20 ดีมาก 
14 - 17 ดี 
10 - 13 พอใช้ 
ต่ ากว่า 10 ปรับปรุง 
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ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน 
 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ 

ระเบียบ ข้อบังคับ
ของครอบครัว 
โรงเรียนและ

สังคม ไม่ละเมิด
สิทธิ์ของผู้อื่น 

 

ตรงต่อเวลาใน
การปฏิบัติ

กิจกรรมต่างๆใน
ชีวิตประจ าวัน

และรับผิดชอบใน
การท างาน 

รวม
คะแนน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

4 3 2 1 4 3 2 1    
             
             
             
             
             
             

 
      เกณฑ์การใช้คะแนน  
4 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 
3 คะแนน เท่ากับ ดี 
2 คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
1 คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง 
 
 

        (ลงชื่อ)...................................ครูผู้ประเมิน 
      (…………………………………………………) 

                                                                               ............../................./................. 

แบบสังเกตพฤติกรรม  
“มีวินัย” 

 

เกณฑ์การตัดสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 

7 - 8 ดีมาก 
5 - 6 ด ี
3 - 4 พอใช้ 
1 - 2 ปรับปรุง 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ที.่. 646/2560 
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต 

---------------------------------------- 
 

 ด้วย คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 855-26/2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 
ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต เพ่ือด าเนินการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกัน
การทุจริต ส าหรับใช้เป็นเนื้อหามาตรฐานกลางให้สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปพิจารณา
ปรับใช้ในการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในการ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง และสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการ
ทุจริต อันเป็นการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วง
วัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และกลยุทธ์ที่ 3 
ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต  

 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา 19 (16) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 จึงขอแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต โดย
มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.มาณี  ไชยธีรานุวัฒศิริ  ประธานอนุกรรมการ 
2.  รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.   อนุกรรมการ 

      (นายประหยัด  พวงจ าปา)    
3.  ผู้ชว่ยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.   อนุกรรมการ 

      (นายกิตติ  ลิ้มพงษ์) 
4.  ผู้ชว่ยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.   อนุกรรมการ 

      (นายอุทิศ  บัวศรี) 
 5.  ผู้อ านวยการส านักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง อนุกรรมการ 
 6.  ผู้อ านวยการส านักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ อนุกรรมการ 
        และธุรกิจเอกชน  
 7.  ผู้อ านวยการส านักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคม อนุกรรมการ 
         และการพัฒนาเครือข่าย 
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 8.  ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อนุกรรมการ 

      (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
9.  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อนุกรรมการ 

       (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
10.  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
11.  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
12.  ผู้แทนส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
13.  ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ อนุกรรมการ 

        การศึกษาตามอัธยาศัย  
        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
14.  ผู้แทนส านักงานลูกเสือแห่งชาติ   อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
15.  ผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
16.  ผู้แทนทีป่ระชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
17.  ผู้แทนคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัย  อนุกรรมการ 

        เทคโนโลยีราชมงคล  
        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
18.  ผู้แทนสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  อนุกรรมการ 

        กองบัญชาการกองทัพไทย  
        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
19.  ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารบก   อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
20.  ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารเรือ   อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
21.  ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ   อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
22.  ผู้แทนกองบญัชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
23.  พลโท ดร.ชัยฤกษ์  แก้วพรหมมาลย์   อนุกรรมการ 
24.  นายเสฏฐนันท์  อังกูรภาสวิชญ์   อนุกรรมการ 
25.  นายสุเทพ พรหมวาศ    อนุกรรมการ 

          26.  ผู้อ านวยการส านักป้องกันการทุจริตภาครัฐ อนุกรรมการและเลขานุการ 
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         27.  นายสมพจน์  แพ่งประสิทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 28.  นางสาวกัลยา  สวนโพธิ ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 29.  นายสราวุฒ ิ เศรษฐกร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 30.  นายกาญจน์บัณฑิต  สนนุช ผู้ช่วยเลขานุการ 
 31.  นายเทอดภูมิ  ทัศนพิมล ผู้ช่วยเลขานุการ 
 32.  นายธนวัฒน์  มะแม้น ผู้ช่วยเลขานุการ 

 โดยคณะอนุกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้

และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต  
2. ก าหนดแนวทางและขอบเขตในการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อ

ประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” 

3. พิจารณายกร่างและจัดท าเนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ 
ด้านการป้องกันการทุจริต โดยก าหนดโครงสร้างหลักสูตร วัตถปุระสงค์ของหลักสูตร จุดประสงค์ของรายวิชา 
เนื้อหาสาระ จัดระเบียบ/ล าดับของเนื้อหาสาระ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
 4. พิจารณาให้ความเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อ
ประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต เพ่ือให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมและสมบูรณ์ พร้อมทั้งน าเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้ด าเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2560 

5. ก าหนดแผนหรือแนวทางการน าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้  
ด้านการป้องกันการทุจริต ไปใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 

  ทั้งนี้  ตั้ งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป   

                                  สั่ง  ณ  วันที่ 26 เดือน  เมษายน พ.ศ. 2560 

 

 
พลต ารวจเอก        

(วัชรพล  ประสารราชกิจ) 
       ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
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รายช่ือคณะท างาน 
จัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ และสื่อประกอบการเรียนรู้ 

ด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
-------------------------------- 

 
ที่ปรึกษา 
1. นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. นางสาวอุษณีย์  ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร  ผู้อ านวยการส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
4. นายอุทิศ  บัวศรี  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 
คณะท างาน 

กลุ่มที่ 1  หลักสูตรปฐมวัย 
1. นางธารณี  พรมหนู  ครู โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ สพป.สระบุรี เขต 1 
2. นางสมบัตร  สืบศักดิ์  ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
3. นางสาวนภัสสร  ภิรมย์รักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
4. นางสาวลักขณา  โคบุตร ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
5. นางสมใจ  จีนเท่ห์  ครู โรงเรียนวัดเก้าชั่ง สพป.สิงห์บุรี 
6. นางสาวกชกร  จีนเทห์  ครู โรงเรียนวัดระนาม สพป.สิงห์บุรี 
7. นางสุพิกา  ต้นสอน  ครู โรงเรียนวัดบ้านป้องน้อย สพป.ราชบุรี เขต 2 
8. นายพัฒนา  พวงมาลี  ครู โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 
9. นางสุภัคษร  พรอุดมประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์” สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 
10. นางฐิติพร  ศรีแจ่ม  ครู โรงเรียนวัดบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์” สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 
11. นางอารีย์วรรณ  เข็มเงิน ครู โรงเรียนวัดน้ าพุ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 

กลุ่มที่ 2  หลักสูตรประถมศึกษาตอนต้น 
1. นางสาวสุภัสสร  สุภาพ ครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
2. นางสาวกนกนพ  วรัฏธร ครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
3. นางอารี  พวงวรินทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
4. นางละเอียด  สะอ้ิงทอง ครู โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
5. นางสาวเรณู  กุศลวงษ์  ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทอง 
6. นางสุจิรา  อาบู  ครู โรงเรียนบ้านนาดา สพป.นราธิวาส เขต 1 
7. นางสาววิไลวรรณ  ทองไหม ครู โรงเรียนเมืองนราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 
8. นางสาวนิตยา  อาหมาด ครู โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป.นราธิวาส เขต 1 
9. นางสาวกัสมานี  มามะ  ครู โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ สพป.นราธิวาส เขต 1 
10. นางสาวนิสริน  เทพลักษณ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกพนอม สพป.นราธิวาส เขต 1 
11. นายยูกิฟลี  มาหะ  ครู โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ สพป.นราธิวาส เขต 1 
12. นางสาวซาฮาเราะ  เจะยิ ครู โรงเรียนบ้านยือสาแม สพป.นราธิวาส เขต 1 
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กลุ่มที่ 3  หลักสูตรประถมศึกษาตอนปลาย 
1. นายกิตติพงศ์  ศรัทธาวาณิชย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
2. นางพรทิพย์  อิ่มศิลป์  ครู โรงเรียนวัดสมถะ (สมถวิทยาคาร) สพป.ราชบุรี เขต 2 
3. นางอัจฉราวดี  บุญโต  ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
4. นางสาวศิริเพ็ญ  จันทร์ทอง ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
5. นางสาวเสาวรส  แสนแซว ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
6. นางสมพร  ค านุช  ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
7. นางรุสนานี  ยะโก๊ะ  ครู โรงเรียนบ้านกูวา สพป.นราธิวาส เขต 1 
8. นางซีเตาะห์  นิมะ  ครู โรงเรียนบ้านยะหอ สพป.นราธิวาส เขต 1 
9. นางสุนทรี  ทองชิตร์  ครู โรงเรียนสายน้ าทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร 
10. นางสาวพิชญดา  ไชยดี ครู โรงเรียนสายน้ าทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร 
11. นางสาวศศิธร  ค านึง  ครู โรงเรียนสายน้ าทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร 
12. นางสาวณิชนันทน์  สุวรรณาภัย ครู โรงเรียนสายน้ าทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มที่ 4  หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 
1. นางสาวสุธีรา  ศิริพิรุณ  ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
2. นางสลิตตา  มะโนวัฒนา ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
3. นางทิวาพร  อุณยเกียรติ ครู โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง สพป.ราชบุรี เขต 2 
4. นางสาววรรณดี  ศรีอินสวัสดิ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก สพป.ราชบุรี เขต 2 
5. นางสาวฉวีวรรณ  หอธรรมกุล ครู โรงเรียนบ้านลาดวิถี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
6. นางสาวชนาธิป  เทียนวรรณ ครู โรงเรียนบ้านตะพานหิน (ประชาสามัคคี) สพป.ชัยนาท 
7. นายวิทยา  ศิริด ารง  ครู โรงเรียนบ้านไพรนกยูง (วันชัยประชาสรรค์) สพป.ชัยนาท 
8. นางสาวขจร  สังข์ประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป.ชัยนาท 
9. นายเมธา  สุระจิตร  ครู โรงเรียนวัดบางปูน สพป.สิงห์บุรี 
10. นายนพรัตน์  บุญอ้น  ครู โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง สพป.นครสวรรค์ เขต 2 
11. นางสาวบุษยพรรณ  พรหมวาทย์ จันทรา ครู โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 
12. นางสาวลักษิกา  มีกุศล ครู โรงเรียนสาคลีวิทยา สพม. เขต 3 

กลุ่มที่ 5  หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. นายภูธร  จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธ ารง ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ สนก. 
2. นายจักรพงษ์  วงค์อ้าย  นักวิชาการศึกษา สนก. 
3. นายฐาปณัฐ  อุดมศรี  นักวิชาการศึกษา สนก. 
4. นายศุภกร  มรกต   ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 2 
5. นายสพลกิตติ์  สังข์ทิพย์ ครู โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ช่วยราชการ สนก. 
6. นางสาวพรรณราย ธนสัตย์สถิตย์ ครู โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” สพม. เขต 4 
7. นายวรินทร  ตันติรัตน์  ครู โรงเรียนหนองแคสรกิจวิทยา สพม. เขต 4 
8. นางเยาวลักษณ์ หงส์หิรัญเรือง ครู โรงเรียนสายน้ าผึ้งในพระอุปถัมภ์ สพม. เขต 2 
9. นางสาวขวัญวิภา  ภู่แส ครู โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. เขต 5 
10. นายธรรมสรณ์  สุศิริ  ครู โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. เขต 5 
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11. นางสาววิภา  ทวีวงศ์  ครู โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก สพป.ราชบุรี เขต 2 
12. นางสาวดวงจันทร์  บัวเบา ครู โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก สพป.ราชบุรี เขต 2 
 
คณะท างานส่วนกลาง 
1. นายไชยวัฒน์  สุคันธวิภัติ ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
2. นางสาธุพร  สุคันธวิภัติ ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
3. นางสาวสรรเสริญ  สุวรรณ์ ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
4. นางสุณิสาห์  ม่วงคราม ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
5. นางสุจิตรา  พิชัย  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สนก. 
6. นางสาวณัฐรดา  เนตรสว่าง นักจัดการงานทั่วไป  สนก. 
7. นางสาวมณฑาทิพย์  ศิริสุมทุม นักจัดการงานทั่วไป  สนก. 
8. นางสาวศรัญญา  โชติ  พนักงานบันทึกข้อมูล  สนก. 
9. นายสหัสพล  ษรบัณฑิต เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก. 
10. นายภูริตะ  ปราศกาเมศ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก. 
11. นางสาวอรอุมา  เสือเฒ่า เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก. 
 

*************************** 
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รายช่ือคณะบรรณาธิการกิจ 
หลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ 
ด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

-------------------------------- 
 
ที่ปรึกษา 
1. นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. นางสาวอุษณีย์  ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร  ผู้อ านวยการส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
4. นายอทุิศ  บัวศรี  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 
คณะท างาน 
1. นางสาวสรรเสริญ  สุวรรณ์ ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
2. นางจ านงค์  ศรีมังกร  ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
3. นายธนบดีพิพัฒน์  ด านิล ศึกษานิเทศก์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท 
4. นางณัฐพร  พ่วงเฟ่ือง  ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 3 
5. นายศุภกร  มรกต   ศึกษานิเทศก์ สพป. ราชบุรี เขต 2 
6. นายวินัย  อสุณี ณ อยุธยา ศึกษานิเทศก์ สพป. อุดรธานี เขต 1 
7. นายณัฐพล  คุ้มวงศ์  ศึกษานิเทศก์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 
8. นางเพ็ญจา  เสมอเหมือน ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 2 
9. นางบังอร  ควรประสงค์ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 17 
10. นางนิรมล  บัวเนียม  ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร 
11. นายวชิรเมษฐ์  บ ารุงผดุงวิทย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) สพป. 

สกลนคร เขต 1 
12. นายไกรสร  พิมพ์ประชา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแบง สพป.หนองคาย เขต 2 
13. นายธนกฤติ  พรมบุตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกเฟือง สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 
14. นายบุณยพงศ์  โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อ านวยการโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
15. นางนันทนา  ชมชื่น  ผู้อ านวยการโรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” สพม. เขต 3 
16. นางสาวปิยนุช  เปี่ยมวิริยวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้ารับร่อ สพป.ชุมพร เขต 1 
17. นางทิพาภรณ์  หญีตศรีค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหินกบ สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 
18. นางสุจิตรา  จรรยา  ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป.ลพบุรี 
19. นางสาวภัณฑิลา  บ้านด่าน ครู โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17 
20. นางสุวรรณี  ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ ครู โรงเรียนวัดบางปูน สพป.สิงห์บุรี 
21. นางลัดดา  ค าวิจิตร  ครู โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.สิงห์บุรี 
22. นางสาวชัญญานุช  รัตนวิชัย ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
23. นางสาวอรสา  อิษฐเจริญ ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
24. นางสาวรัตนากร  ศรีคุณ ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
25. นางสาวกัญญาพัชร  หมู่ม่วง ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
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26. นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
27. นางสาวณัฐทิตา  รักษา ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
28. นางสาวเบญจวรรณ  ศิริหัตถ์ ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
29. นางสาวรังสิมา  ไกรนรา ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
30. นางสาวสุวรรณี  สมประเสริฐ ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
31. นายบริบูรณ์ พรหมสว่าง คร ูโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
32. นางนิตยา  ภิรมย์กิจ  นักทรัพยากรบุคคล สพร. 
33. นายภูธร  จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธ ารง ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สนก. 
34. นายจักรพงษ์  วงค์อ้าย นักวิชาการศึกษา สนก. 
35. นายสพลกิตติ์  สังข์ทิพย์ ครู โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ช่วยราชการ สนก. 
36. นายฐาปณัฐ  อุดมศรี  นักวิชาการศึกษา สนก. 
37. นางสุจิตรา  พิชัย  เจ้าพนักงานธุรการ สนก. 
38. นางสาวณัฐรดา  เนตรสว่าง นักจัดการงานทั่วไป สนก. 
39. นางสาวศรัญญา  โชติ พนักงานบันทึกข้อมูล  สนก. 
40. นายสหัสพล  ษรบัณฑิต เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก. 
41. นางสาวอรอุมา  เสือเฒ่า เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก. 
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รายช่ือคณะผู้ประสานงาน 
การจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ 

ด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงาน ป.ป.ช. 

-------------------------------- 
 
ที่ปรึกษา 

1. นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
2. นายประหยัด  พวงจ าปา รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
3. นายกิตติ  ลิ้มพงษ ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
4. นายอุทิศ  บัวศร ี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
5. นางสาวจินตนา พลอยภัทรภิญโญ ผู้อ านวยการส านักป้องกันการทุจริตภาครัฐ 
 
 
คณะผู้ประสานงาน 

1. นายสมพจน์  แพ่งประสิทธิ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตช านาญการพิเศษ 
2. นายสราวุฒิ  เศรษฐกร เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตช านาญการ 
3. นายธนวัฒน์  มะแม้น เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตช านาญการ 
4. นายณัฐพงศ์  มณีจักร์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ 
5. นางสาว จิดาภา  แสงหิรัญ นักศึกษาฝึกงาน มหาวิยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
6. นางสาววัลภา  บุญชู นักศึกษาฝึกงาน มหาวิยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
 
 

*************************** 
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ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เลขที่ 361 ถนนนนทบุร ีต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบรุี 11000 

โทรศัพท์ 0 2528 4800 - 01 สายด่วน ป.ป.ช. 1205 
www.nacc.go.th 
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