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ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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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 
 
 
 
 



- ค - 
 

 
สารบัญ   

 

           หน้า 

โครงสร้างรายวิชา         1 

หน่วยที่ 1  การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  2 

หน่วยที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต      31      

หน่วยที่ 3 STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต      72 

หน่วยที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม      96 

ภาคผนวก          144 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และ   145 
 สื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต ส านักงาน ป.ป.ช. 

รายชื่อคณะท างานจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้  148 
 ด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

รายชื่อคณะบรรณาธิการกิจหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้  151 
 ด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

รายชื่อคณะผู้ประสานงานการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ 153 
 ด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงาน ป.ป.ช.   

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑ - 
 

 

 
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 
 



- ๕ - 
 

 

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 

 



- ๗ - 
 

 

 
 
 
 

 

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 

 



- ๘ - 
 

 

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 
(.................................................) 
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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 
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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” 
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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” 

 



- ๒๙ - 
 

 

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 
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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
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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 
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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 



- ๔๒ - 
 

 

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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ใบกิจกรรมระดมพลังความคิดประเด็น  
“การแสดงออกซึ่งการไม่ทนต่อการทุจริตในการสอบ” 
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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               
               
               
               
               

 
 

      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 
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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 

 



- ๗๐ - 
 

 

 

 
 
 

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

 
 
 



- ๗๕ - 
 

 

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
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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


- ๘๓ - 
 

 

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 

 



- ๘๖ - 
 

 

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 

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

 
 
     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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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 
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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 
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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 
(.................................................) 
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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    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 
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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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หน่วยที่ 4   
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
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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” 

 



- ๑๐๔ - 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๓๘ - 
 

 

 
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 

 

 
 


