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พุทธศักราช 2561 



 
ค าน า 

 

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

 คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการ
ทุจริตได้ร่วมกันสร้างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ประกอบด้วย ๕ หลักสูตร 
ดังนี้   ๑. หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (รายวิชาเพ่ิมเติม การป้องกันการทุจริต) ๒. หลักสูตรอุดมศึกษา (วัย
ใส ใจสะอาด “Youngster with good heart”) ๓. หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและต ารวจ 
๔. หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และ ๕. หลักสูตรโค้ชเพ่ือการรู้คิด
ต้านทุจริต หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการน าไปทดลองใช้ เพ่ือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ ส าหรับการใช้
ในกลุ่มเป้าหมายต่อไป นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการ
เรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริตยังได้คัดเลือกสื่อการเรียนรู้ จากแหล่งต่าง  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เพ่ือประกอบการเรียนการสอนต่อไป 

 ส านักงาน ป.ป.ช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education จะ
สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะให้แก่ผู้ เรียนหรือผู้ผ่านการอบรมในเรื่อง การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียง
ต้านทุจริต และพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือร่วมกันป้องกันหรือต่อต้านการทุจริต มิให้มีการทุจริต
เกิดข้ึนในสังคมไทย ร่วมสร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป 
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ล าดับ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง รวมชั่วโมง 

1. การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

- การคิดแยกแยะ 
- ระบบคิดฐาน 2 
- ระบบคิดฐาน 10 
- ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและ

การทุจริต 
- ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์

ส่วนรวม 

14 
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ทุจริต 
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- การแต่งกาย 
- กิจกรรมนักเรียน (ภายใน รร.) 
- การเข้าแถว 
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ทุจริต 

- การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

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

6 

4. พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม - เรื่องการเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเอง
และผู้อื่นที่มีต่อครอบครัว 

- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย 
- ความรับผิดชอบ  

(ต่อชุมชน) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๑  ชื่อหน่วย  การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  ประถมศึกษาปีที่ ๔ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑    เรื่อง  การคิดแยกแยะ               เวลา  ๓ ชั่วโมง 
 

๑.  ผลการเรียนรู้ 
๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๑.๒ สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

๒.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ๒.๑ นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของผลประโยชน์ส่วนตนได้ 
  ๒.๒ นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
  ๒.๓ นักเรียนสามารถคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

๓.  สาระการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 

ประโยชน์ส่วนตน หมายถึง การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐได้ท ากิจกรรม
หรือได้กระท าการต่าง เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว ญาติ เพ่ือน หรือ ของกลุ่มในสังคมที่มีความสัมพันธ์
กันในรูปแบบต่าง  เช่น การประกอบอาชีพ การท าธุรกิจ การค้า การลงทุน เพ่ือหาประโยชน์ในทางการเงิน
หรือในทางทรัพย์สินต่าง  เป็นต้น 

ประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง การที่บุคคลใด  ในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้ด ารงต าแหนง ทาง
การเมือง ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ) ไดกระท าการใด  ตาม
หน้าที่ หรือไดปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเป็นการด าเนินการ อีกส่วนหนึ่งที่แยกออกมาจากการด าเนินการตามหน้าที่ใน
สถานะของเอกชน  การกระท าการใด  ตามหนาที่หรือการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐจึงมีวัตถุประสงค์
หรือมีเป้าหมายเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม หรือการรักษาประโยชน สวนรวมที่เป็นประโยชน์ของรัฐ การท า
หน้าที่ของเจาหนาที่ของรัฐจึงมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายและจะมีรูปแบบของ
ความสัมพันธ์หรือมีการกระท าในลักษณะต่าง    กันที่เหมือนหรือคล้ายกับการกระท าของบุคคลในสถานะ
เอกชน เพียงแตก่ารกระท าในสถานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกับการกระท าในสถานะเอกชน จะมีความแตกต่าง
กันที่วัตถุประสงค ์
 ๓.๒  ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด) 
  ๑)  ความสามารถในการเขียน 
  ๒)  ความสามารถในวิเคราะห์แยกแยะ 
 ๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๑)  ใฝ่เรียนรู้ 
 ๒)  มุ่งม่ันในการท างาน 
 ๓)  ซื่อสัตย์สุจริต 
 ๔)  มีวินัย 
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๔.  กิจกรรมในการเรียนรู้ 
๔.๑  ขั้นตอนการเรียนรู้ 

 ๑) ชั่วโมงท่ี ๑ 
๑. ครูถามนักเรียนว่าอะไรบ้างที่เป็นของส่วนตัว  แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอก 
๒. ครูถามนักเรียนว่าอะไรบ้างที่เป็นของส่วนรวม  แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอก 
๓. ครูอธิบายสิ่งของที่เป็นของส่วนรวม นักเรียนไม่ควรน ามาเป็นของส่วนตัว  แต่จ าเป็น ต้อง

ช่วยกันดูแลรักษา เพราะของส่วนรวมนั้นมีประโยชน์ต่อตัวนักเรียนและคนอ่ืน ด้วย และนักเรียนก็เป็นเจ้าของ
ร่วมกับคนอ่ืน  ด้วยเช่นกัน 

๔. ครูให้นักเรียนชม วีดีทัศน์ เรื่อง นิทานเปลี่ยนสี 
๕. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับ วีดีทัศน์ เรื่องนิทานเปลี่ยนสี ถึงพฤติกรรมต่าง ที่เกิดขึ้นกับ

ตัวละครแต่ละตัวแล้วสรุป 
๒) ชั่วโมงท่ี ๒  

๑. ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับพฤตกิรรมใดที่เป็นผลประโยชน์สว่นตน แลว้ให้นักเรยีนชว่ยกันบอก  
๒. ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับพฤตกิรรมใดที่เป็นผลประโยชน์สว่นรวม  แลว้ให้นักเรยีนชว่ยกันบอก  
๓. ครูอธิบายความหมายผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๔. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเก่ียวกับพฤติกรรมใดเป็นผลประโยชน์ส่วนตน กับพฤติกรรม

ใดเป็นผลประโยชน์ส่วนรวม 
๕. นักเรียนสรุปความรู้โดยการท าใบงานเรื่อง ความหมายประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์

ส่วนรวม 
๖. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วแจกบัตรค าผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมให้แต่

ละกลุ่มโดยบัตรค าในแต่ละกลุ่มจะมีสีไม่เหมือนกัน  ครูแบ่งครึ่งกระดาน ด้านหนึ่งเป็นผลประโยชน์ส่วนตน  
อีกด้านเป็นผลประโยชน์ส่วนรวม ครูให้เวลาเด็ก 5  นาทีในการน าบัตรค ามาติดให้ถูกต้อง กลุ่มไหนติดได้
ถูกต้องมากที่สุดชนะ 

๗.  เมื่อหมดเวลาให้นับจ านวนค า  และประกาศกลุ่มที่ผู้ชนะ 
๘.  นักเรียนสรุปความรู้โดยการท าแผนผังความคิด เรื่อง  ผลประโยชน์ส่วนตน  กับ

ผลประโยชน์ส่วนรวม และน าไปติดป้ายนิเทศ 
๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 

๑) บัตรค า 
๒) วีดีทัศน์ เรื่อง นิทานเปลี่ยนสี 

๕.  การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑  วิธีการประเมิน 
 ๑) สังเกตการตอบค าถาม 
 ๒) ตรวจผลงาน 

๕.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 ๑) แบบสังเกตการตอบค าถาม 
 ๒) แบบประเมินผลงาน 

๕.๓  เกณฑ์การตัดสิน   
 ผ่านการประเมินร้อยละ  ๘๐  
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6.  บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
       ลงชื่อ.......................................ครูผู้สอน 
           (.........................................) 
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ใบงาน 
เรื่อง ความหมายผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม 

 
ชื่อ.........................................................................................................ชั้น............ ..............เลขที่.................. 

 
 
ประโยชน์ส่วนตนหมายถึง............................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
....................................................................................... ................................................................................. 

ตัวอย่างพฤติกรรมที่เป็นผลประโยชน์ส่วนตน  เช่น
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................... 
 
 
ประโยชน์ส่วนรวมหมายถึง..........................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................... 
....................................................................................... ................................................................................. 
............................................................................................................................. ........................................... 

ตัวอยา่งพฤติกรรมที่เป็นผลประโยชน์ส่วนรวม  เช่น
............................................................................................................................. ........................................... 
........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
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ใบงาน 
เรื่อง แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 
ชื่อ.........................................................................................................ชั้น............ ..............เลขที่.................. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประโยชน ์

สว่นตน 

ประโยชน ์

สว่นรวม 
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บัตรค า 
 

ผลประโยชน์ส่วนตน 
 

 
 
 
 
 

 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
 
 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดป้ายโฆษณาข้างถนน 

ทิ้งขยะบนพื้น 

 

เดินขายพวงมาลัยบนถนน ขับรถย้อนศร 

ขายของบน

ทางเท้า 

ขับมอเตอร์ไซต์บนทางเท้า 

แซงคิว จอดรถข้างทางบนถนน
หลวงเพ่ือซื้อของ 

เข้าคิว 

 

ทิ้งขยะลงถัง 

 

ไม่จอดรถในที่ห้ามจอด 

 เบี่ยงรถเข้าข้างทางเพ่ือให้
รถพยาบาลไปก่อน 

 

กรอกน้้าที่โรงเรียน 
ไปใช้ที่บ้าน 

ขายสินค้าในสถานที่ที่
ราชการก้าหนด 

 

น ารถราชการไป

ใช้ส่วนตัว 

ไม่จอดรถซื้อสินค้าข้างทาง 
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แบบสังเกตการตอบค าถาม 

ค าชี้แจง  ท าเครื่องหมาย    ลงในช่องระดับคะแนนพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติดังนี้ 

  ระดับ 3    หมายถึง    แสดงพฤติกรรมให้เห็นมาก 
  ระดับ 2 หมายถึง แสดงพฤติกรรมให้เห็นปานกลาง 
  ระดับ 1 หมายถึง แสดงพฤติกรรมให้เห็นน้อย 
 

ล าดับ
ที ่

พฤติกรรม/ 
ระดับคะแนน สนใจและตั้งใจ

ฟังค าถาม 
ตอบค าถามได้
ตรงประเด็น 

ตอบค าถาม
อย่างสม่ าเสมอ รวม 

คะ 
แนน 

การ 
ประ 
เมิน 
ผล หมายเหต ุ

ช่ือ-สกุล 3 2 1 3 2 1 3 2 1 ผ่าน 
ไม ่

ผ่าน 
1.               
2.               
3.               
4.               
5.               
6.               
7.               
8.               
9.               

10.               
  
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนตั้งแต่  4 – 9 ผ่าน 
 8 - 9 = ดี 
 6 - 7 = ปานกลาง 
 4 - 5 = พอใช้ 
 คะแนนต่ ากว่า  4  ไม่ผ่าน
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แบบประเมินผลงาน 
เรื่อง  ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

ค าชี้แจง  ท าเครื่องหมาย    ลงในช่องระดับคะแนนพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติดังนี้ 
  ระดับ 3   หมายถึง   แสดงพฤติกรรมให้เห็นมาก 
  ระดับ 2  หมายถึง แสดงพฤติกรรมให้เห็นปานกลาง 
  ระดับ 1  หมายถึง แสดงพฤติกรรมให้เห็นน้อย 
 

ล าดับ
ที ่

 
หัวข้อประเมิน 

 
ระดับคะแนน 

ความถูกต้อง 
ความ

เรียบร้อย 
ความคิด

สร้างสรรค ์ รวม 
คะ 

แนน 

การ 
ประ 
เมิน 
ผล หมายเหต ุ

ช่ือ-สกุล 3 2 1 3 2 1 3 2 1 ผ่าน 
ไม ่

ผ่าน 
1.               
2.               
3.               
4.               
5.               
6.               
7.               
8.               
9.               

10.               
  
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนตั้งแต่  4 – 9 ผ่าน 
 8 - 9 = ดี 
 6 - 7 = ปานกลาง 
 4 - 5 = พอใช้ 
 คะแนนต่ ากว่า  4  ไม่ผ่าน   
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วยการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒  เรื่อง  ระบบคิดฐาน ๒       เวลา  ๓  ชั่วโมง 
 

๑.  ผลการเรียนรู้ 
๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๑.๒ สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

๒.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ๒.๑ นักเรียนสามารถแยกผลประโยชน์ส่วนตนออกจากผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
   ๒.๒ นักเรียนสามารถตระหนักถึงผลประโยชน์สาธารณะมาก่อนผลประโยชน์ส่วนตน 
๓.  สาระการเรียนรู้ 

 ๓.๑ ความรู้ 
“การปฏิบัติงานแบบใชระบบคิดฐาน ๒ (Digital)” คือ การที่เจาหนาที่ของรัฐ มีระบบการคิดที่

สามารถแยกเรื่องต าแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนบุคคลออกจากกันได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด สิ่ง
ไหนท าไดสิ่งไหนท าไมไดสิ่งไหนคือประโยชนสวนบุคคลสิ่งไหน คือประโยชนสวนรวม ไมน ามาปะปนกัน ไม
น าบุคลากรหรือทรัพย์สินของราชการมาใช้เพ่ือ ประโยชนสวนบคคลไม่เบียดบังราชการ  เห็นแก่ ประโยชน์
สวนรวมหรือของหน่วยงานเหนือกว่าประโยชน์ของส่วนบุคคล เครือญาติและพวก พ อง ไมแสวงหา
ประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่ราชการ ไมรับทรัพย์สินหรือประโยชนอ่ืนใดจากการปฏิบัติหน้าที่ กรณีเกิด
การขัดกันระหว่าง ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ก็จะยึดประโยชนสวนรวมเป็นหลัก 
 ๓.๒  ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด) 
 ๑)  ความสามารถในการเขียน 
 ๒)  ความสามารถในวิเคราะห์แยกแยะ สรุป 

๓.๓  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๑)  ใฝ่เรียนรู้ 
 ๒) มุ่งม่ันในการท างาน 
๔.  กิจกรรมในการเรียนรู้ 

 ๔.๑  ขั้นตอนการเรียนรู้ 
๑) ชั่วโมงท่ี ๑ 

๑.  ครูน าข่าว “ข่าวแก้ไม่จบสี่แยกกล้วยแขกท ารถติดผิดกฎหมาย” เล่าให้นักเรียนฟัง 
๒.  ครซัูกถามนักเรียนว่านักเรียนได้อะไรบ้างจากการฟังข่าว  เมื่อนักเรียนช่วยกันตอบเสร็จ

แล้ว ครูถามนักเรียนว่ารู้สึกอย่างไรต่อข่าว 
๓.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น ๕ กลุ่ม หรือตามความเหมาะสม ช่วยกันระดมสมองในประเด็น

ต่อไปนี้ 
๓.๑ นักเรียนคิดว่าสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหานี้ขึ้นคืออะไร 
๓.๒ นักเรียนคิดว่าตนเองมีส่วนร่วมหรือเคยมีส่วนท าให้เกิดเหตุการณ์ในภาพหรือไม่

อย่างไร 
๓.๓ นักเรียนคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะแก้ไขได้อย่างไรโดยบันทึกลงในใบงานที่ ๑ เรื่อง  

ข่าวแก้ไม่จบสี่แยกกล้วยแขกท ารถติดผิดกฎหมาย 
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๔.  ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน และเปิดโอกาสให้คนอ่ืน  แสดงความ
คิดเห็นต่อประเด็นด้วย 

๕.  ครูเชื่อมโยงขา่วแก้ไม่จบสี่แยกกล้วยแขกท ารถติดผิดกฎหมาย ว่าคนส่วนน้อยที่เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตนท าให้เกิดปัญหาอะไรตามมาบ้าง  เช่น รถติด  อาจเกิดอุบัติเหตุ 

๒) ชั่วโมงท่ี ๒ 
๑. ครูให้นักเรียนดูกรณีศึกษาที่ ๑ โดยครูอ่านให้นักเรียนฟังจนจบ แล้วถามนักเรียนใน

ประเด็นต่อไปนี้ 
๑.๑ ถ้านักเรียนออกไปเล่นกับเพื่อนจะเกิดอะไรขึ้น 
๑.๒ ถ้านักเรียนอยากออกไปเล่นกับเพ่ือนจะบอกคุณแม่ว่าอย่างไร 
๑.๓ ถ้านักเรียนไม่ไปเล่นกับเพ่ือนจะบอกเพ่ือนว่าอย่างไรเพ่ือไม่ให้เพ่ือนเสียน้ าใจ 

หรือไม่มาชวนเราเล่นอีหก 
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเรื่องกรณีศึกษาที่ ๑ ถึงค าตอบต่าง  
๓. นักเรียนสรุปความรู้ลงในใบงานที่ ๒  เรื่อง น่าเชื่อถือ 

๓) ชั่วโมงท่ี ๓ 
๑. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง ระบบคิดฐาน ๒ (Digital) 
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ระบบคิดฐาน ๒ (Digital) 
๓. ให้นักเรียนยกตัวอย่างหรือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ เช่น เปิดไฟ

ห้องเรียนทิ้งไว้ นักเรียนคิดว่าควรปฏิบัติหรือไม่ เพราะเหตุใด 
๔. ให้นักเรียนท าใบงานที่ ๓ เรื่อง ระบบคิดฐานสอง (Digital) 
๕. น าผลงานนักเรียนไปติดป้ายนิเทศ 

๔.๒  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
 ๑) ข่าวแก้ไม่จบสี่แยกกล้วยแขกท ารถติดผิดกฎหมาย 
 ๒) ใบงานที่ ๑ เรื่อง  ข่าวแก้ไม่จบสี่แยกกล้วยแขกท ารถติดผิดกฎหมาย 
 ๓) ใบงานที่ ๒  เรื่อง น่าเชื่อถือ 
 ๔) ใบงานที่ ๓ เรื่อง ระบบคิดฐาน ๒ (Digital) 

๕.  การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑  วิธีการประเมิน 
 ๑) สังเกตตอบค าถาม 
 ๒) ตรวจชิ้นงาน 

๕.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 ๑) แบบสังเกตตอบค าถาม 
 ๒) แบบประเมินผลงาน 

๕.๓  เกณฑ์การตัดสิน   
 ผ่านการประเมินร้อยละ  ๘๐  
 
 
 
 
 



- 13 - 
 

 
 

๖.  บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงชื่อ.......................................ครูผู้สอน 
           (.........................................) 
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ใบความรูท้ี่ ๑ 

 

“ กรณีศึกษาที่ ๑ 
 

นักเรียนสัญญากับคุณแม่ว่าทุก วันจะท าการบ้านให้เสร็จก่อนจะ
ดูทีวีหรือ ออกไปเล่นกับเพื่อน  แต่วันนี้นักเรียนยังท าไม่เสร็จ   เพื่อน 
มาที่บ้านหลายคนมาชวนไปเล่นที่บ้านเพื่อน และยังบอกว่าถ้าไม่ไป
ตอนนี้จะอดเล่น นักเรียนจะท าอย่างไร” 
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ใบงานท่ี ๑ 
เร่ือง ข่าวแก้ไม่จบสี่แยกกล้วยแขกท ารถติดผิดกฎหมาย 

กลุ่มที่............ 
สมาชิกกลุ่ม   ๑............................................................................................................  
  ๒............................................................................................................   

๓............................................................................................................ 
๔............................................................................................................ 
๕.................................................................... ........................................ 
๖............................................................................................................ 
๗........................................................................................................ .... 
๘............................................................................................................  
๙............................................................................................................ 
๑๐........................................................................................................... 

 
ประเด็นการวิเคราะห์ 

๑. นักเรียนคิดว่าสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหานี้ขึ้นคืออะไร 
........................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
....................................................................................... ................................................................................. 
............................................................................................................................. ........................................... 
 

๒. นักเรียนคิดว่าตนเองมีส่วนร่วมหรือเคยมีส่วนท าให้เกิดเหตุการณ์ในภาพหรือไม่อย่างไร 
............................................................................................................................. ........................................... 
........................................................................................................................................ ................................ 
.................................................................................................. ...................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 

๓. นักเรียนคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะแก้ไขได้อย่างไร 
.................................................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................... 
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ใบงานท่ี ๒ 
เร่ือง  น่าเชื่อถือ 

 
ชื่อ.........................................................................................................ชั้น............ ..............เลขที่.................. 

 
 
กรณีศึกษาที่ ๒ 
 เพื่อนสนิทของนักเรียนมาปรึกษาว่า  อ่านหนังสือสอบไม่ทันจึงตั้งใจที่จะแอบลอกค าตอบตอน
ท าข้อสอบ  เพื่อไม่ให้ครูทราบ จึงขอร้องให้เพื่อนนักเรียนสัญญาและรักษาสัญญาว่าจะไม่บอกให้ครู
ทราบ นักเรียนจะท าอย่างไร 
 
๑. หากนักเรียนให้สัญญาจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง  ลองคิดในหลายๆมุม 
.......................................................................................... .............................................................................. 
....................................................................................... .................................................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
๒. หากนักเรียนให้สัญญา จะส่งผลดีต่อเพื่อนหรือไม่ 
............................................................................................................................. ........................................... 
........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
 
๓. หากนักเรียนไม่ให้สัญญา เพื่อนของนักเรียนจะโกรธหรือไม่ นักเรียนคิดว่าจะมีวิธีพูดกับเพื่อน

อย่างไร 
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ...........................................
.............................................................................................................................................. .......................... 
 
๔. ถ้านักเรียนเป็นเพื่อนที่ดี จะมีค าแนะน าเพื่อนคนนี้อย่างไรบ้าง 
..................................................................... ................................................................ ................................... 
............................................................................................................................. ...........................................
............................................................................................................................. ........................................... 
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ใบงานท่ี ๓ 
เร่ือง  ระบบคิดฐาน ๒ (Digital) 

 
ชื่อ.........................................................................................................ชั้น............ ..............เลขที่.................. 

 
 

ค าชี้แจง 
 ให้นักเรียนเขียน  หน้าพฤติกรรมการปฏิบัติที่เหมาะสม และเขียน  หน้าพฤติกรรมการ
ปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม 

 
_______๑.) เด็กชายเก่ง เดินข้ามถนนตรงทางม้าลาย 

_______๒.) เด็กหญิงแพร เปิดน้ าทิ้งไว้ 

_______๓.) นายพล จอดรถขวางประตูเข้าออกบ้านคนอ่ืน 

_______๔.) นางวิภา เทขยะลงในแม่น้ าล าคลอง 

_______๕.) เด็กชายก้อง ช่วยเพื่อนท าความสะอาดห้องเรียน 

_______๖.) นางพร เด็ดดอกไม้สวนสาธารณะมาปักแจกันที่บ้านตนเอง 

_______๗.) นายแก้วช่วยขุดลอกคลองในชุมชน 

_______๘.) เด็กหญิงพลอย ช่วยเก็บขยะในห้องเรียน 

_______๙.) มูลนิธิปอเต๊กตึ๊ง ช่วยเก็บศพตามสถานที่เกิดเหตุ 

_______๑๐.) นายชัชวาล ขับรถชนคนแล้วหนี 
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แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

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

สมาชิกในกลุ่ม  1. ...................................................................... 2. ...................................................................... 
   3. ...................................................................... 4. ...................................................................... 
   5. ...................................................................... 6. ...................................................................... 
   7. ...................................................................... 8. ...................................................................... 
   9. ...................................................................... 10. ...................................................................... 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

3 2 1 

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

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

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
13-15 ดี 
8-12 ปานกลาง 
5-7 ปรับปรุง 
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แบบประเมินผลงาน 
เร่ือง  ข่าวแก้ไม่จบสี่แยกกล้วยแขกท ารถติดผิดกฎหมาย 

 

ค าชี้แจง  ท าเครื่องหมาย    ลงในช่องระดับคะแนนพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติดังนี้ 
  ระดับ 3    หมายถึง    แสดงพฤติกรรมให้เห็นมาก 
  ระดับ 2 หมายถึง แสดงพฤติกรรมให้เห็นปานกลาง 
  ระดับ 1 หมายถึง แสดงพฤติกรรมให้เห็นน้อย 
 

ล าดับ
ที ่

 
   หัวข้อประเมิน 

 
ระดับคะแนน 

ความถูกต้อง 
ความ

เรียบร้อย 
ความคิด

สร้างสรรค ์ รวม 
คะ 

แนน 

การ 
ประ 
เมิน 
ผล หมายเหต ุ

ช่ือ-สกุล 3 2 1 3 2 1 3 2 1 ผ่าน 
ไม ่

ผ่าน 
1.               
2.               
3.               
4.               
5.               
6.               
7.               
8.               
9.               

10.               
  
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนตั้งแต่  4 – 9 ผ่าน 
 8 - 9 = ดี 
 6 - 7 = ปานกลาง 
 4 - 5 = พอใช้ 
 คะแนนต่ ากว่า  4  ไม่ผ่าน   
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วย  การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สว่นรวม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓                     เรื่อง  ระบบคิดฐาน ๑๐                   เวลา  ๓  ชัว่โมง 
 

๑.  ผลการเรียนรู้ 
 ๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ๑.๒ สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
๒.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ๒.๑ นักเรียนสามารถแยกผลประโยชน์ส่วนตนออกจากผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
   ๒.๒ นักเรียนเกิดตระหนักถึงผลประโยชน์สาธารณะมาก่อนผลประโยชน์ส่วนตน 
๓.  สาระการเรียนรู้ 

 ๓.๑ ความรู้ 
การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐาน ๑๐ (Analog) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐยังมีระบบการคิดที่น า

ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกันไปหมด แยกแยะไม่ออกว่าสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตน สิ่งไหน
คือประโยชน์ส่วนรวม น าสิ่งของราชการมาใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน เบียดบังราชการ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนรวมหรือของหน่วยงาน จะคอยแสวงหาประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่ราชการเพ่ือตนเอง 
เครือญาติ หรือพวกพ้อง กรณีเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมจะยึดประโยชน์ส่วน
ตนเป็นหลัก 
 ๓.๒  ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด) 
 ๑)  ความสามารถในการเขียน 
 ๒)  ความสามารถในวิเคราะห์แยกแยะ สรุป 

๓.๓  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๑)  ใฝ่เรียนรู้ 
 ๒)  มุ่งม่ันในการท างาน 

 ๓)  ซื่อสัตย์สุจริต 
 ๔)  มีวินัย 

๔.  กิจกรรมในการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 

๑) ชั่วโมงท่ี ๑ 
๑. ครูมอบหมายให้นักเรียน   1  กลุ่ม รับบทบาทเป็นผู้ด าเนินรายการ “ห้องเรียนสีขาว” ตอน  

“นมโรงเรียน” โดยให้บทไปฝึกซ้อมล่วงหน้า  1  สัปดาห์   
๒. ครูเกริ่นน าถึงเรื่องประโยชน์ของการดื่มนม 
๓. ครูให้นักเรียนกลุ่มที่ได้รับมอบหมายออกมาแสดงหน้าชั้นเรียนตามบทท่ีมอบให้   
๔. หลังจบรายการ  ให้ตั้งค าถามกับนักเรียนในประเด็นต่อไปนี้ 

๔.๑ นักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อรายการที่เพ่ิงรับชมจบไป 
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๔.๒ ปัญหาที่เกิดข้ึนกับเรื่อง “นมโรงเรียน” มีอะไรบ้าง 
๔.๓ ปัญหาเรื่องนมโรงเรียนมีสาเหตุมาจากอะไร 
๔.๔ ถ้านักเรียนอยู่ในโรงเรียนที่ประสบปัญหาดังกล่าว  นักเรียนจะรู้สึกอย่างไร 

 ๔.๕ นักเรียนคิดว่าถ้าผู้ใหญ่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม  และปัญหานี้ไม่ได้รับการ
แก้ไข  จะเกิดอะไรขึ้นบ้างในอนาคต 

๕. ครูสรุปค าตอบของนักเรียน และเชื่อมโยงว่า  ปัญหาของประเทศชาติมากมายที่เกิดจากการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นของผู้ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม  
 ๒) ชั่วโมงท่ี ๒ 

๑. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง ตัวอย่างคิดแบบระบบฐาน ๑๐ 
๒. ครแูละนักเรียนร่วมกันสนทนา เกี่ยวกับระบบคิดฐาน ๑๐ ที่ได้ศึกษาจากใบความรู้ 
๓. ครูใหน้ักเรียนแบ่งกลุ่ม ๕ กลุ่มช่วยกันระดมความคิด แล้วท าใบงาน เรื่อง ระบบคิดฐาน ๑๐ 
๔. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน ละเปิดโอกาสให้คนอ่ืน   แสดงความคิดเห็นร่วม

ด้วย 

 ๓) ชั่วโมงท่ี ๓ 
๑. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น ๕ กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มแต่งเนื้อเรื่อง และแสดงบทบาทสมมติ เกี่ยวกับ

ระบบคิดฐาน ๑๐ ในแต่ละอาชีพต่าง   ดังนี้ 
 กลุ่มท่ี ๑ คร ู
 กลุ่มท่ี ๒ ทหาร 
 กลุ่มท่ี ๓ ต ารวจ 
 กลุ่มท่ี ๔ พยาบาล 
 กลุ่มท่ี ๕ คนขับแท็กซ่ี 

๒. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายการแสดงบทบาทสมมติของแต่ละกลุ่ม ในระบบคิดฐาน ๑๐ 
๔.๒  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 

 ๑) บทสนทนาส าหรับรายการห้องเรียนสีขาว 
 ๒) ใบความรู้ ระบบคิดฐาน ๑๐ และระบบคิดฐาน ๒ 
 ๓) ใบความรู้ ตัวอย่างคิดฐาน ๑๐ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๕.  การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑  วิธีการประเมิน 
 สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

๕.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

๕.๓  เกณฑ์การตัดสิน   
 ผ่านการประเมินร้อยละ  ๘๐  
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๖.  บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       ลงชื่อ.......................................ครูผู้สอน 
           (.........................................) 
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บทสนทนาส าหรับรายการ  “ห้องเรียนสีขาว” 
ตอน “นมโรงเรียน” 
 
ผู้ด าเนินรายการ 1 :  สวัสดีค่ะท่านผู้ชม  วันนี้รายการห้องเรียนสีขาวมาพบกับทุกท่านอีกครั้งแล้ว 

นะคะ  วันนี้มีเหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นในโรงเรียนอีกแล้ว 
ผู้ด าเนินรายการ ๒ : เหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นหลายครั้งแล้ว และส่งผลกระทบกับโรงเรียน 

ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาทั่วประเทศนะคะ 
ผู้ด าเนินรายการ 1 : นั่นคือปัญหาเรื่อง “นมโรงเรียน”  ค่ะ นมโรงเรียนเป็นโครงการที่เกิดขึ้น 

เพื่อพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีน้ าหนักและ 
ส่วนสูงตามวัยอีกด้วย 

ผู้ด าเนินรายการ ๒ : และยังเป็นการปลูกฝังนิสัยการดื่มนมให้แก่เด็กๆ อีกด้วยนะคะ ดูๆแล้วเป็น 
โครงการที่มีประโยชน์มากค่ะ  แล้วเกิดอะไรขึ้นเหรอคะ ถึงได้กลายเป็น 
ปัญหาขึ้นมาได้ 

ผู้ด าเนินรายการ 1 : ก็มีผู้ใหญ่บางคนสิคะ  เห็นแก่ประโยชน์ของตนเองมากกว่าส่วนรวมใช้ 
ผลิตภัณฑ์คุณภาพต่ า เช่น น าหางนมมาผสมน้ ามาบรรจุถุงให้นักเรียนดื่ม   
ซึ่งเป็นนมที่ไม่มีคุณภาพ  นอกจากนี้การขนส่งท่ีไม่ได้มาตรฐาน เช่น ไม่มีการ 
รักษาคุณภูมิที่ดีพอ ท าให้นักเรียนต้องดื่มนมบูดๆ 

ผู้ด าเนินรายการ ๒ : เหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนประจ าจังหวัดแห่งหนึ่งค่ะ หลังดื่มนมเข้าไป  
เด็กๆ ก็มีอาการเวียนศีรษะ อาเจียน จนต้องเข้าโรงพยาบาล โชคดีตอนนี้เด็ก 
ทุกคนอยู่ในภาวะปลอดภัยแล้วค่ะ 

ผู้ด าเนินรายการ 1 : เป็นเหตุการณ์ที่ควรได้รับการแก้ไขด่วนนะคะ เพราะเป็นเรื่องท่ีมีผลต่อ 
ร่างกายและสมองของเด็ก  และที่ส าคัญค่ะ เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า   
เด็กจึงควรได้รับการพัฒนาอย่างเต็มท่ี  เพราะจะเป็นก าลังส าคัญในการ 
พัฒนาประเทศ 

ผู้ด าเนินรายการ ๒ : หวังว่าเรื่องราวเหล่านี้ จะท าให้ผู้ใหญ่บางคนได้ฉุกคิดถึงความส าคัญของ 
ประโยชน์เพื่อส่วนรวมมากขึ้นนะคะ  และขอให้การทุจริตคอรัปชันหมดไป 
จากประเทศของเราเสียที 

ผู้ด าเนินรายการ 1 : แล้วพบกันใหม่กับเรื่องราวท่ีเราจะน ามาฝากในครั้งต่อไปนะคะ ส าหรับวันนี้ 
เราสองคนต้องลาไปก่อน 

ผู้ด าเนินรายการ 1-๒ : สวัสดีค่ะ/สวัสดีครับ 
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ใบความรู้ เรื่อง ระบบคิดฐาน ๑๐ และ ระบบคิดฐาน ๒ 

 
 
     Analog   Digital 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

ระบบคิดฐานสิบ ระบบคิดฐานสอง 

  ใช้น้ าประปาหลวง 
ล้างรถส่วนตัว 

น ารถยนต์หลวงมาใช้ใน
ธุระส่วนตัว 

น าอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัวมา
ชาร์ตที่ท างาน 

 
น าวัสดุครุภัณฑ์หลวงไป

ใช้ส่วนตัว 

ใช้โทรศัพท์หลวงในเรื่อง
ส่วนตัว 

รับของขวัญจากผู้มา
ติดต่อราชการ 

  ไม่ใช้น้ าประปาหลวง 
ล้างรถส่วนตัว 

 

ไม่น ารถยนต์หลวงมาใช้ใน
ธุระส่วนตัว 

 

ไม่น าอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัว
มาชาร์ตที่ท างาน 

 ไม่น าวัสดุครุภัณฑ์หลวงไป
ใช้ส่วนตัว 

 
ไม่ใช้โทรศัพท์หลวงในเรื่อง

ส่วนตัว 

 
ไม่รับของขวัญจากผู้มาติดต่อ

ราชการ 

 



- 25 - 
 

 
 

ใบความรู้ 
 ตัวอย่างคิดแบบระบบฐาน ๑๐ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
   
 ตอน “คนหลวงใช้เงินหลวง” 
   นางวันดี ต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเก็บรักษาเงิน 
และเป็นเจ้าหน้าที่การเงินรับผิดชอบงานการเงินและบัญชี และมีอ านาจลงนามในใบถอนเงินร่วมกับเจ้าหน้าที่ราย
อ่ืน นางวันดีได้ถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากของสถานีอนามัย น าไปใช้จ่ายในเรื่องส่วนตัว จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ 
บาท ต่อมาได้น าเงินดังกล่าวมาคืนให้กับทางราชการแล้ว และพบว่ามีการเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีเอกสาร หลักฐาน
ประกอบการจ่ายเงินจ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท นางวันดีให้การรับสารภาพว่าตนได้จัดท าเอกสารหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายเท็จขึ้นมาใหม่เพ่ือให้มีจ านวนเงินคงเหลืออยู่จริงตามรายงานงบเดือนส่งให้ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเพ่ือประกอบการจัดท าบัญชีเกณฑ์คงค้าง 
   พฤติการณ์ของนางวันดี ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
ลงโทษไล่ออกจากราชการ 
 
  ตอน “ยักยอกยา” 
   นายยา ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ได้ยักยอกยาแก้หวัดสูตรผสมซูโดอีฟรีดรีน ที่ตนด าเนินการ
สั่งซื้อจากบริษัทยาของเอกชน รวมจ านวน 200,000 เม็ด โดยยาดังกล่าวจ านวน 50,000เม็ด ได้มีการสั่งซื้อใน
นามของโรงพยาบาลและน าเข้าคลังยาของโรงพยาบาลตามระบบ ส่วนอีกจ านวน 150 ,000 เม็ดนั้น ได้สั่งซื้อใน
นามของโรงพยาบาลแต่น ายาเข้าร้าน และจ่ายเงินเอง โดยการสั่งซื้อยาได้ท าการปลอมลายมือชื่อของผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสั่งซื้อยาและได้น ายาดังกล่าวไปขายให้แก่บุคคลภายนอก 
   พฤติการณ์ของนายยาดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษ
ไล่ออกจากราชการ 
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ใบงาน 
เร่ือง ระบบคิดฐาน ๑๐ 

กลุ่มท่ี............ 
สมาชิกกลุ่ม   ๑............................................................................................................  
  ๒............................................................................................................  

๓............................................................................................................ 
๔............................................................................................................ 
๕............................................................................................................ 
๖....................................................................... ..................................... 
๗............................................................................................................ 
๘........................................................................................................... . 
๙............................................................................................................ 
๑๐...........................................................................................................  

 
ประเด็นการวิเคราะห์ 
 ตอน “คนหลวงใช้เงินหลวง” 

๑. เพราะเหตุผลใดคนจึงคิดทุจริต 
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
 

๒. ถ้าเป็นนักเรียนจะคิดเช่นนั้นหรือไม่ เพราะเหตุใด 
................................................................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. ........................................... 

๓. การทุจริตจะส่งผลต่อชาติบ้านเมืองอย่างไร 
............................................................................................................................. ........................................... 
................................................................................................................................ ........................................ 
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แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

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

สมาชิกในกลุ่ม  1. ...................................................... 2. ........................................................ 
   3. ................................................... 4. ........................................................ 
   5. .....................................................  6. ........................................................ 
   7. ...................................................... 8. ....................................................... 
   9. .......................................................10....................................................... 

ค าชี้แจง :    ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

3 2 1 

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

รวม  

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

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

หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วย การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สว่นรวม    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔           เรื่อง ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต         เวลา ๓ ชั่วโมง 
 

 

๑.  ผลการเรียนรู้  
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 

๒.  จุดประสงค์การเรียนรู้  
๒.๑ นักเรียนสามารถบอกความหมายของจริยธรรมได้ 
๒.๒ นักเรียนสามารถบอกความหมายของการทุจริตได้ 
๒.๓ นักเรียนสามารถบอกความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริตได้ 

๓.  สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 

 ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต 
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด)  
 ๑) ความสามารถในการสื่อสาร  
 ๒) ความสามารถในการคิด 
 ๓) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

๑) ซื่อสัตย์สุจริต 
๔.  กิจกรรมการเรียนรู้  

๔.๑  ขั้นตอนการเรียนรู้  
 ๑)  ชั่วโมงท่ี ๑ 

๑. ครูให้นักเรียนชมวีดีทัศน์ เรื่อง “อาหารหมดอายุ ” 
๒. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๕ กลุ่ม หรือตามความเหมาะสม แล้วให้นักเรียนตั้งค าถามจาก

การชมวีดีทัศน์ โดยครูก าหนดค าถามให้ใช้ค าว่า “ท าไม”  “เพราะเหตุใด” “ผลเป็นอย่างไร” เช่น ท าไมแม่ค้าจึง
น าอาหารหมดอายุมาให้นักเรียนรับประทาน เป็นต้น 

๓. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง “การทุจริต” จากนั้นครูอธิบายความหมายของการทุจริต
เพ่ิมเติม 

 ๒) ชั่วโมงท่ี ๒  
๑. ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างของเหตุการณ์หรือการกระท าท่ีแสดงถึงการทุจริตต่าง   ในสังคมไทย 
๒. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง จริยธรรม จากนั้นครูอธิบายความหมายของจริยธรรม

เพ่ิมเติม 
๓. ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างของเหตุการณ์หรือการกระท าที่แสดงถึงจริยธรรมต่าง   ในสังคมไทย 

เช่น การขับรถผิดกฎจราจร เป็นต้น 
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๔. ครูให้นักเรียนเขียนแยกการกระท าที่แสดงให้เห็นถึงการมีจริยธรรมและการกระท าที่แสดงให้
เห็นถึงการทุจริต ลงในใบงาน เรื่อง ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต 

๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต ดังนี้  
จริยธรรม หมายถึง แนวทางซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม และ

เป็นลักษณะที่สังคมต้องการเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม บุคคลที่มี จริยธรรมอยู่ในตนเอง 
ย่อมเป็นที่ยอมรับนับถือของคนในสังคมและสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข เป็นคนที่มีคุณภาพและเป็นที่
ยอมรับของสังคมส่วนรวม 

การทุจริต หมายถึง การคดโกง ไม่ซื่อสัตย์สุจริต การกระท าที่ผิดกฎหมาย เพ่ือให้เกิดความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน การใช้อ านาจหน้าที่ในทางที่ผิดเพื่อแสวงหาประโยชน์หรือให้ได้รับสิ่งตอบแทน การให้หรือ
การรับสินบน การก าหนดนโยบายที่เอื้อประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้องรวมถึงการทุจริตเชิงนโยบาย 

ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต คือ จริยธรรมเป็นแนวทางซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ในการ
ประพฤติปฏบิัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ส่วนการทุจริต คือ การคดโกง ไม่ซื่อสัตย์สุจริต การกระท าที่ผิดกฎหมาย 

 ๓) ชั่วโมงท่ี ๓  
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาความหมายของจริยธรรมและการทุจริตร่วมกัน 
๒. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๕ กลุ่ม หรือตามความเหมาะสม แล้วให้นักเรียนช่วยกันเขียนค าขวัญ

รณรงค์ต่อต้านการทุจริต 
๓. ครูน าตัวอย่างค าขวัญติดบนกระดาน และให้นักเรียนอ่านค าขวัญพร้อม   กัน 

 ๓.๑ ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ 
 ๓.๒ เชิดชู ซื่อสัตย์ ร่วมก าจัดคนโกงกิน 
 ๓.๓ รักชาติรักศักดิ์ศรี หยุดเสียที คอร์รัปชั่น 

๔. ให้นักเรียนน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
๕. ให้นักเรียนร่วมกันน าผลงานค าขวัญรณรงค์ต่อต้านการทุจริตไปเดินรณรงค์ภายในโรงเรียน 

๔.๒  สื่อการเรียนรู้  
 ๑) วีดีทัศน์ เรื่อง อาหารหมดอายุ 
 ๒) ใบความรู้ เรื่อง การทุจริต 
 ๓) ใบความรู้ เรื่อง จริยธรรม 

 ๔) ใบงาน เรื่อง ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต 
 ๕) ตัวอย่างค าขวัญ 

๕)  การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑  วิธีการประเมิน 

 ๑) ตรวจผลงานการท าใบงาน เรื่อง ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต 
 ๒) สังเกตพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 ๓) ตรวจผลงานการเขียนค าขวัญ 

๕.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
๑) แบบให้คะแนนการตรวจผลงานใบงาน เรื่อง ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต 
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๒) แบบสังเกตพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
๓) แบบประเมินการเขียนค าขวัญ 

๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
 
 
๖.  บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงชื่อ.......................................ครูผู้สอน 
           (.........................................) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



- 31 - 
 

 
 

 
 

ใบความรู้ เร่ือง การทุจริต 
 

การทุจริต 
ปัญหาการทุจริต เป็นปัญหาที่ส าคัญทั้งของประเทศไทยและประเทศอ่ืน  ทั่วโลก ปัญหาการทุจริตจะท า

ให้เกิดความเสื่อมในด้านต่าง  เกิดขึ้น ทั้งสังคม เศรษฐกิจ การเมือง นับวันปัญหาดังกล่าวจะรุนแรงมากขึ้น และมี
รูปแบบการทุจริตที่ซับซ้อน ยากแก่การตรวจสอบมากขึ้น จากเดิมที่กระท าเพียงสองฝ่าย ปัจจุบันการทุจริตจะกระท า
กันหลายฝ่าย ทั้งผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ และเอกชน โดยประกอบด้วยสองส่วนใหญ่  คือ ผู้ให้
ผลประโยชน์กับผู้รับผลประโยชน์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายนี้จะมีผลประโยชน์ร่วมกัน ตราบใดที่ผลประโยชน์สมเหตุสมผลต่อ
กัน ก็จะน าไปสู่ปัญหาการทุจริตได้ บางครั้งผู้ที่รับผลประโยชน์ก็เป็นผู้ให้ประโยชน์ได้เช่นกัน โดยผู้รับผลประโยชน์
และผู้ให้ผลประโยชน์ คือ 

 ๑. ผู้รับผลประโยชน์ จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอ านาจ หน้าที่ในการกระท า การด าเนินการต่าง  และ
รับประโยชน์จะเป็นไปในรูปแบบต่าง  เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การเรียกรับประโยชน์โดยตรง การก าหนดระเบียบ
หรือคุณสมบัติที่เอ้ือต่อตนเองและพวกพ้อง 
 ๒. ผู้ให้ผลประโยชน์ เช่น ภาคเอกชน โดยการเสนอผลตอบแทนในรูปแบบต่าง  เช่น เงิน สิทธิพิเศษ
อ่ืน  เพ่ือจูงใจให้นักการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งในต าแหน่งหน้าที่ 
ซึ่งการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนต่อระเบียบหรือผิดกฎหมาย เป็นต้น 
 

ทุจริต หมายถึงอะไร 
 ค าว่าทุจริต มีการให้ความหมายได้มากมาย หลากหลาย ขึ้นอยู่กับว่าจะมีการให้ความหมายดังกล่าวไว้ว่า
อย่างไร โดยที่ค าว่าทุจริตนั้น จะมีการให้ความหมายโดยหน่วยงานของรัฐ หรือการให้ความหมายโดยกฎหมายซึ่งไม่ว่า
จะเป็นการให้ความหมายจากแหล่งใด เนื้อหาส าคัญของค าว่าทุจริตก็ยังคงมีความหมายที่สอดคล้องกันอยู่ นั่นคือ การ
ทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี มีการแสวหาหรือเอาผลประโยชน์ของส่วนรวม มาเป็นของส่วนตัว ทั้ง  ที่ตนเองไม่ได้มีสิทธิใน
สิ่ง  นั้น การยึดถือ เอามาดังกล่าวจึงถือเป็นสิ่งที่ผิด ทั้งในแง่ของกฎหมายและศีลธรรม 
 

ดังนั้น การทุจริต หมายถึง การคดโกง ไม่ซื่อสัตย์สุจริต การกระท าที่ผิดกฎหมาย เพ่ือให้เกิดความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน การใช้อ านาจหน้าที่ในทางที่ผิดเพ่ือแสวงหาประโยชน์หรือให้ได้รับสิ่งตอบแทน การให้หรือ
การรับสินบน การก าหนดนโยบายที่เอื้อประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้องรวมถึงการทุจริตเชิงนโยบาย 
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ใบความรู้ เร่ือง จริยธรรม 
 

ความดีงามทางสังคม ถือเป็นกฎเกณฑ์แห่งความประพฤติ หรือหลักความจริงที่เป็นแนวทางแห่งความ
ประพฤติปฏิบัติให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข การศึกษาเรื่องจริยธรรม จึงเป็นหนึ่งในวิชาปรัชญาที่
ศึกษาเก่ียวกับความดีงามทางสังคมมนุษย์ 

ความหมายของ จริยธรรม 
จริยธรรม หมายถึง สิ่งที่ท าได้ในทางวินัยจนเกิดความเคยชินมีพลังใจ มีความตั้งใจแน่วแน่จึงต้องอาศัย

ปัญญา  และปัญญาอาจเกิดจากความศรัทธาเชื่อถือผู้อ่ืน ในทางพุทธศาสนาสอนว่า จริยธรรมคือการน าความรู้ 
ความจริงหรือกฎธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตที่ดีงาม (พระราชวรมุนี) 

พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตสถาน (๒๕๔๖ )  ให้ความหมายของจริยธรรมไว้ว่า  หมายถึง ธรรมที่เป็น
ข้อประพฤติปฏิบัติ 

โคลเบิร์ก (Kohlberg ๑๙๗๒ : ๒๑๒) กล่าวถึงจริยธรรมว่า จริยธรรมเป็นความรู้สึกผิดชอบชั่วดี เป็น
กฎเกณฑ์และมาตรฐานของการประพฤติปฏิบัติในสังคมซึ่งบุคคลพัฒนาขึ้นจนกระทั่งมีพฤติกรรมเป็นของตนเอง 
โดยสังคมจะเป็นตัวตัดสินผลของการกระท า นั้นว่าเป็นการกระท า ที่ถูกหรือผิด 

จากความหมายที่กล่าวมา สรุปได้ว่า จริยธรรม หมายถึงแนวทางซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติใน
สิ่งที่ถูกต้องดีงาม และเป็นลักษณะที่สังคมต้องการเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม บุ คคลที่มี
จริยธรรมอยู่ในตนเอง ย่อมเป็นที่ยอมรับนับถือของคนในสังคมและสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข เป็นคน
ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนรวม 
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ใบงาน เร่ือง ความแตกตา่งระหว่างจริยธรรมและการทุจริต 
ชื่อ......................................................................................................ชั้น..........................เลขที่..................  

 

ค าชี้แจง    ให้นักเรียนแยกข้อความออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มจริยธรรม และ การทุจริต แล้วเขียนลงในตาราง 
     ให้ถูกต้อง 

               ๑. นายสุวัฒน์น ารถหลวงไปจ าน าและเบิกค่าน้ ามันเท็จ 
               ๒. นายสมพงษ์ไม่รับของขวัญจากผู้มาติดต่อราชการ 
               ๓. เด็กชายกล้าลอกข้อสอบเพื่อน 
               ๔. นางวิภาน ารถหลวงไปใช้งานแต่งงานลูก 
               ๕. ผู้อ านวยการไม่รับฝากนักเรียนที่จะมาเข้าเรียน 
               ๖. เด็กหญิงแพรไม่รับเงินจากเพ่ือนที่ว่าจ้างให้ท ารายงาน 
               ๗. นางพรนภาไม่รับเงินจากผู้มาหาเสียงเลือกตั้ง 
               ๘. นางพิมเอาโทรศัพท์หลวงมาโทรติดต่อธุระส่วนตัว 
 

การกระท าที่แสดงให้เห็นว่า 
“บุคคลนั้นเป็นผู้มีจริยธรรม” 

การกระท าที่แสดงให้เห็นว่า 
“บุคคลนั้นเป็นผู้ทุจริต” 

    ๑.     ๑. 

    ๒.     ๒. 

    ๓.     ๓. 

    ๔.     ๔. 
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แบบสังเกตพฤติกรรม เรื่อง ซื่อสัตย์ สุจริต 

ค าชี้แจง  การบันทึกให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 

สรุปผล 
การประเมิน พูด

ความ
จริง 

ไม่ลัก
ขโมย 

ตรงไป 
ตรงมา 

ท าตัว
น่าเชื่อถือ 

รู้จัก
แยกแยะ
ประโยชน์
ส่วนตน

กับ
ประโยชน์
ส่วนรวม ผ่าน ไม่ผ่าน 

         
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

เกณฑ์การประเมิน 

 ผ่านตั้งแต่     ๓  รายการ  ถือว่า  ผ่าน 

 ผ่าน            ๒  รายการ  ถือว่า  ไม่ผ่าน 
 

ลงช่ือ                                      ผู้ประเมิน 

               (                                                          ) 

                                         /              /              / 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕          เรื่อง ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม           เวลา ๒ ชั่วโมง 
 

๑.  ผลการเรียนรู้  
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 

๒.  จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 นักเรียนสามารถบอกความหมายของผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
2.2  นักเรียนสามารถบอกการกระท าที่เป็นผลประโยชน์ส่วนตนกับการกระท าที่เป็นผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

 

๓.  สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 

ประโยชน์ส่วนตน หมายถึง การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ท ากิจกรรมหรือได้
กระท าการต่าง  เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว ญาติ เพื่อนหรือของกลุ่มในสังคม 

ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ หมายถึง การที่บุคคลใด   ในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ได้กระท าการใด   ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการด าเนินการในอีกส่วนหนึ่ง ที่แยกออกมาจากการ
ด าเนินการตามหน้าที่ในสถานะของเอกชน 

3.2 ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด)  
1) ความสามารถในการสื่อสาร  
2) ความสามารถในการคิด 

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1) ซื่อสัตย์สุจริต 

๔.  กิจกรรมการเรียนรู้  
 4.1  ขั้นตอนการเรียนรู้  

๑) ชั่วโมงท่ี ๑ 
๑. ครูให้นักเรียนดูภาพเกี่ยวกับสาธารณะสมบัติ เช่น สวนสาธารณะ รถไฟสาธารณะ ห้องสมุด เป็น

ต้น 
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับภาพ ดังนี้ 
 ๒.๑ ภาพนี้เกี่ยวกับอะไร 
 ๒.๒ ภาพนี้มีกิจกรรมอะไรบ้าง 
 ๒.๓ สิ่งของในภาพนี้อะไรที่เป็นของส่วนตัว 
 ๒.๔ สิ่งของในภาพนี้อะไรที่เป็นของส่วนรวม 
๓. ครูสรุปความหมายของค าว่า “ผลประโยชน์ส่วนตน” กับ “ผลประโยชน์ส่วนรวม” 
๔. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งของส่วนรวม ดังนี้ 
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 ๔.๑ สิ่งของที่เป็นของส่วนรวมมีประโยชน์อย่างไร  
 ๔.๒ ใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากสิ่งของส่วนรวมนั้น 
 ๔.๓ ใครเป็นผู้ดูแลรักษาสิ่งของส่วนรวม 
 ๔.๔ มีวิธีการดูแลรักษาสิ่งของส่วนรวมอย่างไร 
 ๕. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งของส่วนตน ดังนี้ 
 ๕.๑ สิ่งของที่เป็นของส่วนตนมีประโยชน์อย่างไร  
 ๕.๒ ใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากสิ่งของส่วนตนนั้น 
 ๕.๓ ใครเป็นผู้ดูแลรักษาสิ่งของส่วนตน 
 ๕.๔ มีวิธีการดูแลรักษาสิ่งของส่วนตนอย่างไร 

๒) ชั่วโมงท่ี ๒ 
๑. ครูให้นักเรียนท าใบงาน เรื่อง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒. ให้นักเรียนน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  
๓. นักเรียนน าผลงานไปติดที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 

4.2 สื่อการเรียนรู้  
 1) รูปภาพเกี่ยวกับสาธารณะสมบัติ เช่น สวนสาธารณะ เป็นต้น 
 ๒) ใบงาน เรื่อง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 

๕.๑ วิธีการประเมิน 
 ๑) ตรวจผลงานการท าใบงาน เรื่อง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ๒) สังเกตพฤติกรรม ซื่อสัตย์ สุจริต 
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

 ๑) แบบให้คะแนนการตรวจผลงานใบงาน 
 ๒) แบบสังเกตพฤติกรรม ซื่อสัตย์สุจริต 

๕.3 เกณฑ์การตัดสิน 
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  

๖.บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

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

        (...........................................................)  
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ใบงาน เร่ือง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
ชื่อ.....................................................................................................ชั้น................ ..........เลขท่ี.................. 

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนวาดภาพระบายสี เกี่ยวกับสิ่งของที่เป็นของส่วนตนและสิ่งของที่เป็นขอส่วนรวมอย่างละ  
   ๓ - ๕ ภาพ  
 
                วสl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งของท่ีเป็นของส่วนตน 

สิ่งของท่ีเป็นของส่วนรวม 
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แบบสังเกตพฤติกรรม เรื่อง ซื่อสัตย์ สุจริต 

ค าชี้แจง  การบันทึกให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 

สรุปผล 
การประเมิน พูด

ความ
จริง 

ไม่ลัก
ขโมย 

ตรงไป 
ตรงมา 

ท าตัว
น่าเชื่อถือ 

รู้จัก
แยกแยะ
ประโยชน์
ส่วนตน

กับ
ประโยชน์
ส่วนรวม ผ่าน ไม่ผ่าน 

         
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

เกณฑ์การประเมิน 

 ปฏิบัติตั้งแต่     ๓  รายการขึ้นไป  ถือว่า  ผ่าน 

 ปฏิบัติ            ๑ - ๒  รายการ   ถือว่า  ไม่ผ่าน 
 

ลงช่ือ                                      ผู้ประเมิน 

               (                                                          ) 
                                         /              /              / 
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หน่วยที่ ๒ 
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่ ๒   ชื่อหน่วย ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต                        ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑           เรื่อง  การท าการบ้าน                  เวลา  ๑ ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้ 
๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความไม่ทนและความละอายต่อการทุจริต 
๑.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทนและละอายต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๒.๑ นักเรียนสามารถเรียนรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับความไม่ทนและความละอายต่อการทุจริต 
๒.๒ นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทนและละอายต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 

การท าการบ้านถือว่าเป็นการฝึกฝนและการทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนมา แต่ถ้าหากลอกการบ้านถือว่า
เป็นการกระท าที่ไม่ถูกต้องเป็นการกระท าที่ทุจริต ที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อตนเองและผู้อ่ืนนอกจากนี้ยังเป็นการ
ประพฤติไม่ตรงตามความเป็นจริงทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืนด้วยกาย วาจา และใจ 

๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ 
๑) ทักษะกระบวนการคิด 
๒) ความสามรถในการใช้ทักษะชีวิต  

๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 
๑) ซื่อสัตย์สุจริต 
๒) ใฝ่เรียนรู้ 
๓) มุ่งม่ันในการท างาน 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
 ๔.๑ ขั้นการเรียนรู้  

๑) ให้นักเรียนดูภาพ ๒ ภาพ เกี่ยวกับ การลอกการบ้าน กับ การท าการบ้านด้วยตนเอง 
๒) ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ โดยท าลงในใบงาน เรื่อง เด็กดี มีความสุจริตที่ครูเตรียมให้ 

๒.๑ การลอกการบ้านเป็นสิ่งที่ควรท าหรือไม่ 
๒.๒ การท าการบ้านด้วยตนเองนั้นมีผลดีอย่างไรบ้าง 

๓) ครูให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาน าเสนอการวิเคราะห์ของตนเองหน้าชั้นเรียนต่อการกระท าที่ไม่ถูกต้อง 
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้ 

๑) รูปภาพ เกี่ยวกับ การลอกการบ้าน กับ การท าการบ้านด้วยตนเอง 
๒) ใบงาน 
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๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 

๑) สังเกตพฤติกรรมในการท างานเป็นรายบุคคล 
๒) ประเมินผลงานนักเรียน 

๕.๒ เครื่องมือในการประเมิน 
๑) แบบประเมินผลงานนักเรียน 
๒) แบบตรวจผลงานนักเรียน 

๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
๑) เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
    ๑. การให้คะแนน  ให้ ๑ คะแนน 
  ๒. การสรุปผลการประเมินให้เป็นระดับคุณภาพ ๔, ๓, ๒, ๑ ก าหนดเกณฑ์ได้ตามความเหมาะสมหรือ

อาจใช้เกณฑ์ดังนี้ 
 ๙–๑๐   คะแนน =   ๔  (ดีมาก) ๗–๘    คะแนน =   ๓  (ดี) 
 ๕–๖    คะแนน =   ๒  (พอใช้) ๐–๔    คะแนน =   ๑  (ควรปรับปรุง) 
๒) เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน 

ประเด็นที่ประเมิน คะแนน 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ผลงานตรงกับจุดประสงค์ที่
ก าหนด 

ผลงานสอดคล้อง
จุดประสงค์ทุก
ประเด็น 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์
เป็นส่วนใหญ่ 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์
บางประเด็น 

ผลงานไม่
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ 

๒. ผลงานมีความถูกต้องสมบูรณ์ เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
ครบถ้วน 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่ 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้องเป็น
บางประเด็น 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานไม่ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่ 

๓. ผลงานมีความคิดสร้างสรรค์ ผลงานแสดงออก
ถึงความคิด
สร้างสรรค์แปลก
ใหม่และเป็น
ระบบ 

ผลงานมีแนวคิด
แปลกใหม่แต่ยังไม่
เป็นระบบ 

ผลงานมาความ
น่าสนใจ แต่ยังไม่
มีแนวคิดแปลก
ใหม่ 

ผลงานไม่แสดง
แนวคิดใหม่ 

๔. ผลงานมีความเป็นระเบียบ ผลงานมีความเป็น
ระเบียบแสดงออก
ถึงความประณีต 

ผลงานส่วนใหญ่มี
ความเป็นระเบียบ
แต่ยังมี
ข้อบกพร่อง 

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบแต่มี
ข้อบกพร่อง
บางส่วน 

ผลงานส่วนใหญ่
ไม่เป็นระเบียบ
และมีข้อบกพร่อง 

 ๓) เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
      นักเรียนได้คะแนน ๑๓ คะแนนขึ้นไปร้อยละ ๘๐ ถือว่าผ่าน 
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๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... .........................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 

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

                                                                              (.................................................) 
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แบบประเมินผลงานนักเรียน 

ชื่อ.................................................................... .................................................ชั้น..........................เลขที่.................. 

หน่วยการเรียนรู้ที่.........กิจกรรม............................................................. 
 

ค าชี้แจง ให้ผู้ประเมินใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

ประเด็นที่ประเมิน ผู้ประเมิน 
ตนเอง เพ่ือน คร ู

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
๑. ตรงจุดประสงค์ที่ก าหนด             
๒. มีความถูกต้อง             
๓. มีความคิดสร้างสรรค์             
๔. มีความเป็นระเบียบ             

   

 

 

 
 
ลงชื่อผู้ประเมิน................................................(ตนเอง)  ลงชื่อผู้ประเมิน.................................... ............(เพ่ือน) 
 
 

ลงชื่อผู้ประเมิน................................................(ครู) 
 

  

รวม 

รวมทุกรายการ 
เฉลี่ย 
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เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน 

ประเด็นที่ประเมิน คะแนน 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ผลงานตรงกับจุดประสงค์ที่
ก าหนด 

ผลงานสอดคล้อง
จุดประสงค์ทุก
ประเด็น 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์
เป็นส่วนใหญ่ 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์
บางประเด็น 

ผลงานไม่
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ 

๒. ผลงานมีความถูกต้องสมบูรณ์ เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
ครบถ้วน 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่ 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้องเป็น
บางประเด็น 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานไม่ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่ 

๓. ผลงานมีความคิดสร้างสรรค์ ผลงานแสดงออก
ถึงความคิด
สร้างสรรค์แปลก
ใหม่และเป็น
ระบบ 

ผลงานมีแนวคิด
แปลกใหม่แต่ยังไม่
เป็นระบบ 

ผลงานมาความ
น่าสนใจ แต่ยังไม่
มีแนวคิดแปลก
ใหม่ 

ผลงานไม่แสดง
แนวคิดใหม่ 

๔. ผลงานมีความเป็นระเบียบ ผลงานมีความเป็น
ระเบียบแสดงออก
ถึงความประณีต 

ผลงานส่วนใหญ่มี
ความเป็นระเบียบ
แต่ยังมี
ข้อบกพร่อง 

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบแต่มี
ข้อบกพร่อง
บางส่วน 

ผลงานส่วนใหญ่
ไม่เป็นระเบียบ
และมีข้อบกพร่อง 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 นักเรียนได้คะแนน ๑๓ คะแนนขึ้นไปร้อยละ ๘๐ ถือว่าผ่าน 
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แบบประเมินพฤติกรรมในการท างานเป็นรายบุคคล 

ผลงาน/กิจกรรมท่ี ........ เรื่อง ............................................................................................  
หน่วยการเรียนรู้ที่ ......................................................................................................... ....... 

ค าชี้แจง สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการ  
     พฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลข
ที ่

 
 
 
 
ชื่อ–
สกุล 
 
 
 
 

รายการพฤติกรรม 

รว
มค

ะแ
นน

 

ระดับ
คุณภาพ 

สน
ใจ

ใน
กา

รท
 าง

าน
 

ตอ
บค

 าถ
าม

ตร
งป

ระ
เด

็น 

เส
นอ

คว
าม

คิด
เห

็น 

รับ
ฟัง

คว
าม

คิด
เห

็นข
อง

ผู้อ
ื่น 

ให
้คว

าม
ช่ว

ยเ
หล

ือผ
ู้อื่น

 

มุ่ง
มั่น

ท า
งา

นใ
ห้ส

 าเร
็จ 

ปร
ะเม

ินแ
ละ

ปร
ับป

รุง
งา

นด
้วย

คว
าม

เต
็มใ

จ 

เค
าร

พข
้อต

กล
งข

อง
กล

ุ่ม 

ท า
ตา

มห
น้า

ที่ท
ี่ได

้รับ
มอ

บห
มา

ย 

พอ
ใจ

กับ
คว

าม
ส า

เร็จ
ขอ

งง
าน

 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑  

          

     

๒  

          

     

๓  

          
     

๔  

          
     

๕  

          

     

เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. การให้คะแนน  ให้ ๑ คะแนน 
 ๒. การสรุปผลการประเมินให้เป็นระดับคุณภาพ ๔, ๓, ๒, ๑ ก าหนดเกณฑ์ได้ตามความ 
เหมาะสมหรืออาจใช้เกณฑ์ดังนี้ 
     ๙–๑๐   คะแนน =   ๔  (ดีมาก)   ๗–๘    คะแนน =   ๓  (ดี) 
     ๕–๖    คะแนน =   ๒  (พอใช้)   ๐–๔    คะแนน =   ๑  (ควรปรับปรุง) 
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ใบงาน 

เด็กดี มคีวามสจุริต  

๑. การลอกการบ้านเป็นสิ่งท่ีควรท าหรือไม่ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนวิเคราะห์ประเด็นดังต่อไปนี้ 

๒. การท าการบ้านด้วยตนเองนั้นมีผลดีอย่างไรบ้าง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่ ๒    ชื่อหน่วย ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต             ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒                 เรื่อง  การท าเวร                      เวลา  ๑ ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้ 
 ๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ๑.๒ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ๑.๓ สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
 ๑.๔ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๒.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์  
      สว่นรวม 
  ๒.๒ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
  ๒.๓ นักเรียนสามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
  ๒.๔ นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

๓. สาระการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 

การอยู่ร่วมกันในสังคม จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีเราต้องรู้จักมีความรับผิดชอบรู้หน้าที่ของตนเอง แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อสังคม รักษาสมบัติส่วนตนและส่วนรวม 

หน้าที่ของพลเมือง หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พลเมืองได้ครบถ้วน ทั้งกิจที่ต้องท า และกิจที่ควรท า ซึ่งเป็น
สิ่งที่ก าหนดให้ท า หรือห้ามมิให้กระท า ถ้าท าก็จะก่อให้เกิดผลดี เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว หรือสังคม
ส่วนรวมแล้วแต่กรณี ถ้าไม่ท าหรือไม่ละเว้นการกระท าตามที่ก าหนดจะได้รับผลเสียโดยตรง คือ ได้รับโทษ หรือถูก
บังคับ เช่น ปรับ จ า คุก หรือประหารชีวิต เป็นต้น โดยทั่วไปสิ่งที่ระบุกิจที่ต้องท า ได้แก่ กฎหมาย เป็นต้น  
 ๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ 
 ๑) ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ๒) ความสามรถในการใช้ทักษะชีวิต  
 ๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 
 ๑) มีวินัย 
 ๒) มีจิตสารธารณะ 
 ๓) มุ่งม่ันในการท างาน 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
 ๔.๑ ขั้นการเรียนรู้  
 ๑) ให้นักเรียนดูคลิป เรื่อง หัวหน้าห้อง 
 ๒) ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ โดยท าลงในใบงานที่ครูเตรียมให้ 
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  ๑. นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับพฤติกรรมของปันปัน 
  ๒. ถ้านักเรียนเป็นเพื่อนของปันปันจะช่วยแก้ไขพฤติกรรมของปันปันได้อย่างไร 
 ๓) ครูให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาน าเสนอการวิเคราะห์ของตนเองหน้าชั้นเรียน 
 ๔) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป “การอยู่ร่วมกันในสังคมจ าเป็นจะตองรู้หน้าที่ของตนเองและการพ่ึงพา
อาศัยซึ่งกันและกัน 
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้ 
 ๑) คลิปวิดีโอ เรื่อง หัวหน้า  
 ๒) ใบงาน 
 ๓) ใบความรู้เกี่ยวกับพลเรือนและความรับผิดชอบต่อสังคม 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
 ๑) สังเกตการพฤติกรรมรายบุคคล 
 ๒) ตรวจใบงาน 
 ๕.๒ เครื่องมือในการประเมิน 
 ๑) แบบประเมินผลงานนักเรียน 
 ๒) แบบตรวจใบงาน 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
 ๑) เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
    ๑. การให้คะแนน  ให้ ๑ คะแนน 
    ๒. การสรุปผลการประเมินให้เป็นระดับคุณภาพ ๔, ๓, ๒, ๑ ก าหนดเกณฑ์ได้ตามความเหมาะสม
หรืออาจใช้เกณฑ์ดังนี้ 
          ๙–๑๐   คะแนน =   ๔  (ดีมาก) ๗–๘    คะแนน =   ๓  (ดี) 
       ๕–๖      คะแนน =   ๒  (พอใช้) ๐–๔    คะแนน =   ๑  (ควรปรับปรุง) 
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๒) เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน 

ประเด็นที่ประเมิน คะแนน 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ผลงานตรงกับจุดประสงค์ที่
ก าหนด 

ผลงานสอดคล้อง
จุดประสงค์ทุก
ประเด็น 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์
เป็นส่วนใหญ่ 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์
บางประเด็น 

ผลงานไม่
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ 

๒. ผลงานมีความถูกต้องสมบูรณ์ เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
ครบถ้วน 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่ 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้องเป็น
บางประเด็น 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานไม่ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่ 

๓. ผลงานมีความคิดสร้างสรรค์ ผลงานแสดงออก
ถึงความคิด
สร้างสรรค์แปลก
ใหม่และเป็น
ระบบ 

ผลงานมีแนวคิด
แปลกใหม่แต่ยังไม่
เป็นระบบ 

ผลงานมาความ
น่าสนใจ แต่ยังไม่
มีแนวคิดแปลก
ใหม่ 

ผลงานไม่แสดง
แนวคิดใหม่ 

๔. ผลงานมีความเป็นระเบียบ ผลงานมีความเป็น
ระเบียบแสดงออก
ถึงความประณีต 

ผลงานส่วนใหญ่มี
ความเป็นระเบียบ
แต่ยังมี
ข้อบกพร่อง 

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบแต่มี
ข้อบกพร่อง
บางส่วน 

ผลงานส่วนใหญ่
ไม่เป็นระเบียบ
และมีข้อบกพร่อง 

 

 ๓) เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 นักเรียนได้คะแนน ๑๓ คะแนนขึ้นไปร้อยละ ๘๐ ถือว่าผ่าน 
๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... .........................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 

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

                                                                              (.................................................) 
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แบบประเมินผลงานนักเรียน 
ชื่อ.................................................................... .................................................ชั้น..........................เลขที่.................. 

หน่วยการเรียนรู้ที่.........กิจกรรม............................................................. 

ค าชี้แจง ให้ผู้ประเมินใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

ประเด็นที่ประเมิน ผู้ประเมิน 
ตนเอง เพ่ือน คร ู

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
๑. ตรงจุดประสงค์ที่ก าหนด             
๒. มีความถูกต้อง             
๓. มีความคิดสร้างสรรค์             
๔. มีความเป็นระเบียบ             

   

 

 

 
 
ลงชื่อผู้ประเมิน................................................(ตนเอง)  ลงชื่อผู้ประเมิน.................................... ............(เพ่ือน) 
 
 

ลงชื่อผู้ประเมิน................................................(ครู) 
 

 
  

รวม 

รวมทุกรายการ 
เฉลี่ย 
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เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน 

ประเด็นที่ประเมิน คะแนน 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ผลงานตรงกับจุดประสงค์ที่
ก าหนด 

ผลงานสอดคล้อง
จุดประสงค์ทุก
ประเด็น 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์
เป็นส่วนใหญ่ 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์
บางประเด็น 

ผลงานไม่
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ 

๒. ผลงานมีความถูกต้องสมบูรณ์ เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
ครบถ้วน 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่ 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้องเป็น
บางประเด็น 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานไม่ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่ 

๓. ผลงานมีความคิดสร้างสรรค์ ผลงานแสดงออก
ถึงความคิด
สร้างสรรค์แปลก
ใหม่และเป็น
ระบบ 

ผลงานมีแนวคิด
แปลกใหม่แต่ยังไม่
เป็นระบบ 

ผลงานมาความ
น่าสนใจ แต่ยังไม่
มีแนวคิดแปลก
ใหม่ 

ผลงานไม่แสดง
แนวคิดใหม่ 

๔. ผลงานมีความเป็นระเบียบ ผลงานมีความเป็น
ระเบียบแสดงออก
ถึงความประณีต 

ผลงานส่วนใหญ่มี
ความเป็นระเบียบ
แต่ยังมี
ข้อบกพร่อง 

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบแต่มี
ข้อบกพร่อง
บางส่วน 

ผลงานส่วนใหญ่
ไม่เป็นระเบียบ
และมีข้อบกพร่อง 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 นักเรียนได้คะแนน ๑๓ คะแนนขึ้นไปร้อยละ ๘๐ ถือว่าผ่าน 
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แบบประเมินพฤติกรรมในการท างานเป็นรายบุคคล 

ผลงาน/กิจกรรมท่ี ........ เรื่อง ............................................................................................  

หน่วยการเรียนรู้ที่ ......................................................................................................... ....... 

ค าชี้แจง สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการ 
               พฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่  
 
 
 
ชื่อ–สกุล 
 
 
 
 

รายการพฤติกรรม 

รว
มค

ะแ
นน

 

ระดับ
คุณภาพ 

สน
ใจ

ใน
กา

รท
 าง

าน
 

ตอ
บค

 าถ
าม

ตร
งป

ระ
เด

็น 

เส
นอ

คว
าม

คดิ
เห

็น 

รับ
ฟัง

คว
าม

คิด
เห

็นข
อง

ผู้อ
ื่น 

ให
้คว

าม
ช่ว

ยเ
หล

ือผ
ู้อื่น

 

มุ่ง
มั่น

ท า
งา

นใ
ห้ส

 าเร
็จ 

ปร
ะเม

ินแ
ละ

ปร
ับป

รุง
งา

นด
้วย

คว
าม

เต
็มใ

จ 

เค
าร

พข้
อต

กล
งข

อง
กล

ุ่ม 

ท า
ตา

มห
น้า

ที่ที่
ได

้รับ
มอ

บห
มา

ย 

พอ
ใจ

กับ
คว

าม
ส า

เร็จ
ขอ

งง
าน

 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑  

          

     

๒  

          

     

๓  

          
     

๔  

          

     

๕  

          

     

เกณฑ์การประเมิน 
๑. การให้คะแนน  ให้ ๑ คะแนน 
๒. การสรุปผลการประเมินให้เป็นระดับคุณภาพ ๔, ๓, ๒, ๑ ก าหนดเกณฑ์ได้ตามความ เหมาะสมหรืออาจใช้
เกณฑ์ดังนี้ 
   ๙–๑๐   คะแนน =   ๔  (ดีมาก)   ๗–๘    คะแนน =   ๓  (ดี) 
   ๕–๖    คะแนน =   ๒  (พอใช้)   ๐–๔    คะแนน =   ๑  (ควรปรับปรุง) 
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ใบงาน 

หัวหน้าห้อง 

๑. นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับพฤติกรรมของปันปัน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนวิเคราะห์ประเด็นดังต่อไปนี้ 

๒. ถ้านักเรียนเป็นเพื่อนของปันปันจะช่วยแก้ไขพฤติกรรมของปันปันได้อย่างไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่ ๒ ชื่อหน่วย ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓                        เรื่อง การสอบ                           เวลา ๒ ชั่วโมง 
 

๑.  ผลการเรียนรู้  
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
๑.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต 

๒.  จุดประสงค์การเรียนรู้  
๒.๑ นักเรียนสามารถบอกกฎระเบียบในการสอบได้ 
๒.๒ นักเรียนสามารถบอกการกระท าท่ีไม่เหมาะสมในขณะท าการสอบได้ 
๒.๓ นักเรียนสามารถบอกผลเสียของการทุจริตในการสอบได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 

กฎระเบียบในการสอบ ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้  
 ๑) การแต่งกาย ถ้าเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือนักศึกษาแล้วแต่กรณี ถ้า
เป็นผู้สมัครสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม  
 ๒) ไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบตามสมควร ผู้ใดไปไม่ทันเวลา ลงมือสอบวิชาใด ไม่มีสิทธิเข้าสอบ
วิชานั้น แต่ส าหรับการสอบวิชาแรกในตอนเช้าของ แต่ละวัน ผู้ใดเข้าห้องสอบหลังจากเวลาลงมือสอบแล้ว ๑๕ 
นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบวิชานั้น เว้นแต่มีเหตุความจ าเป็นให้อยู่ในดุลพินิจของประธานด าเนินการสอบ
พิจารณาอนุญาต  
 ๓) ไม่เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต  
 ๔) ไม่น าเอกสาร เครื่องอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือสื่อสารใด  เข้าไป ในห้องสอบ  
 ๕) นั่งตามที่ก าหนดให้ จะเปลี่ยนที่นั่งก่อนได้รับอนุญาตไม่ได้  
 ๖) ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และค าสั่งของผู้ก ากับการสอบ โดยไม่ทุจริตในการสอบ  
 ๗) มิให้ผู้เข้าสอบคนอ่ืนคัดลอกค าตอบของตน รวมทั้งไม่พูดคุยกับผู้ใดในเวลาสอบ เมื่อมีข้อสงสัยหรือมี
เหตุจ าเป็นให้แจ้งต่อผู้ก ากับการสอบ  
 ๘) ประพฤติตนเป็นสุภาพชน  
 ๙) ผู้ใดสอบเสร็จก่อน ผู้นั้นต้องออกไปห่างจากห้องสอบ และไม่กระท าการใด  อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่
ยังสอบอยู่ แต่ทั้งนี้ผู้เข้าสอบทุกคนจะออกจากห้องสอบก่อนเวลา ๒๐ นาที หลังจากเริ่มสอบวิชานั้นไม่ได้  
 ๑๐) ไม่น ากระดาษส าหรับเขียนค าตอบที่ผู้ก ากับการสอบแจกให้ออกไปจากห้องสอบ 

๓.๒ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
 ๑) ความสามารถในการสื่อสาร  
 ๒) ความสามารถในการคิด 
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 ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
๓.๓  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

ซื่อสัตย์สุจริต 
๔.  กิจกรรมการเรียนรู้  

๔.๑  ขั้นตอนการเรียนรู้  
         ๑) ชั่วโมงท่ี๑ 

 ๑. ครูสนทนาเกี่ยวกับการเรียนการสอบของนักเรียน เช่น ในการเรียนจะต้องมีการทดสอบเพ่ือให้
นักเรียนได้รู้ความสามารถของตนเอง การสอบมีหลายครั้ง ได้แก่ การสอบท้ายบทเรียน การสอบกลางภาคเรียน 
เป็นต้น 

 ๒. ครูแนะน าเรื่อง การทดสอบประเภทต่าง   เช่น 
  ๒.๑ การสอบภายในโรงเรียน 
  ๒.๒ การสอบแข่งขันประเภทต่าง   
  ๒.๓ การสอบเข้าท างาน 

 ๓. ครูแนะน าเรื่องกฎระเบียบกติกาในการเข้าห้องสอบ ได้แก่ ไม่น าหนังสือเข้าห้องสอบ ไม่ส่งเสียงดัง 
เป็นต้น 

๔. ครูให้นักเรียนชมวีดีทัศน์ เรื่อง คะแนนเต็ม 
๕. ครูให้นักเรียนวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องคะแนนเต็ม ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
   ๕.๑ ท าไมแจ็คจึงคิดเงินผิด 
   ๕.๒ ผลสุดท้ายของเรื่องแจ็คเป็นอย่างไร 
๖. ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในขณะท าการสอบ เช่น เคาะโต๊ะ คุยกัน เป็นต้น 
๗. ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกผลเสียของการทุจริตในการสอบ เช่น ถูกท าโทษ เป็นต้น 
๘. ให้นักเรียนท าใบงานที่ ๑ เรื่อง การสอบ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
   ๘.๑ กฎระเบียบในการสอบ 
   ๘.๒ การกระท าที่ไม่เหมาะสมในการสอบ 

๒) ชั่วโมงท่ี๒ 
๑. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น ๕ กลุ่ม หรือตามความเหมาะสม โดยให้ศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุด

และอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตในการสอบประเภทต่าง   
๒. ครูให้นักเรียนน าเสนอข่าว/เหตุการณ์จากการศึกษาค้นคว้าหน้าชั้นเรียน แล้วน าไปจัดป้ายนิเทศ

ภายในบริเวณโรงเรียน 
๓. ครูให้นักเรียนร้องเพลง “ความซื่อสัตย์” และสรุปใจความส าคัญของเนื้อเพลง 
๔. ให้นักเรียนบอกผลเสียของการทุจริต โดยเขียนลงในใบงานท่ี ๒ แล้วน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับผลเสียของการทุจริตในการสอบ 

 ๔.๒  สื่อการเรียนรู้  
 ๑. เพลง ความซื่อสัตย์ 
 ๒. วีดีทัศน์ เรื่อง คะแนนเต็ม 
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 ๓. ใบงานที่ ๑ เรื่อง การสอบ 
 ๔. ใบงานที่ ๒ เรื่อง ผลเสียของการทุจริตในการสอบ 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 

๕.๑ วิธีการประเมิน 
 ๑. ตรวจผลงานใบงานที่ ๑ และใบงานที่ ๒ 
 ๒. สังเกตพฤติกรรม ซื่อสัตย์สุจริต 
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

 ๑. แบบให้คะแนนการตรวจผลงานใบงานที่ ๑ และใบงานที่ ๒ 
 ๒. แบบสังเกตพฤติกรรม ซื่อสัตย์สุจริตในการท าข้อสอบ 

๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  

๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

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

        (...........................................................)  
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ภาคผนวก 

เพลง ความซื่อสัตย ์

ความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของผู้ดี 
หากว่าใครไม่มีชาตินี้เอาดีไม่ได้ 

มีความรู้ท่วมหัว 
เอาตัวไม่รอดถมไป 

คดโกงแล้วใครจะรับไว้ให้ร่วมงานเอย 
จะรับไว้ให้ร่วมงานเอย 

ความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของผู้ดี 
หากว่าใครไม่มีชาตินี้เอาดีไม่ได้ 

มีความรู้ท่วมหัว 
เอาตัวไม่รอดถมไป 

คดโกงแล้วใครจะรับไว้ให้ร่วมงานเอย 
จะรับไว้ให้ร่วมงานเอย 
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ใบงานที่ ๑ เร่ือง การสอบ 

ชื่อ.................................................................... .................................................ชั้น..........................เลขที่.................. 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

๑. กฎระเบียบในการสอบมีอะไรบ้าง (ตอบอย่างน้อย ๓ ข้อ) 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
๒. การกระท าที่ไม่เหมาะสมในการสอบมีอะไรบ้าง (ตอบอย่างน้อย ๓ ข้อ) 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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ใบงาน ที่ ๒ เร่ือง ผลเสียของการทุจริตในการสอบ 

ชื่อ.................................................................... .................................................ชั้น..........................เลขที่.................. 
 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนบอกผลเสียของการทุจริตในการสอบ อย่างน้อย ๓ ข้อ 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________ 
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แบบสังเกตพฤติกรรม เรื่อง ซื่อสัตย์ สุจริต ในการท าข้อสอบ 

ค าชี้แจง  การบันทึกให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 

สรุปผล 
การประเมิน ไม่ลอก

ข้อสอบ
ผู้อ่ืน 

ไม่น า
เครื่องมือ
สื่อสาร
เข้าห้อง
สอบ 

ไม่จด
ค าตอบ
เข้าห้อง
สอบ 

ไม่ยืม
อุปกรณ์
ผู้อ่ืน 

ท า
ข้อสอบ
เสร็จ

ภายใน
เวลาที่
ก าหนด ผ่าน ไม่ผ่าน 

         
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
เกณฑ์การประเมิน 

 ผ่านตั้งแต่     ๓  รายการ  ถือว่า  ผ่าน 

 ผ่าน            ๒  รายการ  ถือว่า  ไม่ผ่าน 
 

ลงช่ือ                                      ผู้ประเมิน 

               (                                                          ) 

                                         /              /              / 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่ ๒ ชื่อหน่วย ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔                        เรื่อง การแต่งกาย          เวลา ๒ ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
๑.1 มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
๑.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1  นักเรียนสามารถบอกลักษณะของการแต่งกายท่ีเหมาะสมถูกต้องตามกาลเทศะได้ 
2.2 นักเรียนสามารถบอกลักษณะของการแต่งกายท่ีถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษาได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 

- การแต่งกายตามกาลเทศะ 
การแต่งกายเป็นมารยาททั่ว   ไปซึ่งทุกคนต้องปฏิบัติเหมือนกันตามแต่โอกาสที่เหมาะสม เช่น แต่งกาย

ไปท างาน, ไปวัด, ท าบุญ, ไปเล่นกีฬา และงานพิธีต่าง   หรือการแต่งกายที่อยู่ในเครื่องแบบของนักเรียน นักศึกษา 
ทหาร ต ารวจ บริษัทห้างร้านที่ก าหนดให้พนักงานแต่งกาย เป็นต้น หากบุคคลใดสามารถปฏิบัติได้ตามกฎระเบียบ
ที่ก าหนดถือว่าเป็นผู้มีมารยาทในการแต่งกายท่ีดี 

3.2 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
 1) ความสามารถในการสื่อสาร  
 2) ความสามารถในการคิด 
 ๓) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑) ความมีวินัย 

๔.  กิจกรรมการเรียนรู้  
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  

๑) ชั่วโมงท่ี ๑ 
๑. ครูและนักเรียนสนทนาเก่ียวกับการแต่งกายของคนในสังคม เช่น การแต่งกายไปท างาน การแต่ง

กายไปร่วมกิจกรรมทางสังคม เป็นต้น 
๒. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง การแต่งกายที่เหมาะสม 
๓. ให้นักเรียนดูรูปภาพการแต่งกายที่เหมาะสมในที่สาธารณะและสถานที่ราชการแล้วช่วยกันบอก

ลักษณะของการแต่งกายที่เหมาะสมถูกต้องตามกาลเทศะ เช่น แต่งกายไปท าบุญควรใส่สีขาวหรือสีอ่อน ผู้หญิง
ส่วนมากจะนุ่งผ้าไทย เป็นต้น 
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๔. ครูให้นักเรียนดูข่าว เรื่อง “จับหญิงสาว แต่งกายไม่สุภาพเล่นน้ าสงกรานต์” เกี่ยวกับการแต่งกายไม่
เหมาะสม  

๕. ครูแบ่งนักเรียนเป็น ๕ กลุ่ม หรือตามความเหมาะสม แล้วให้นักเรียนเขียนวิพากษ์วิจารณ์พร้อม
ทั้งน าเสนอหน้าชั้นเรียน ตามประเด็นต่อไปนี้ 

 ๕.๑ การแต่งกาย 
 ๕.๒ สถานที ่
 ๕.๓ ความเหมาะสม 
๖. ครูถามนักเรียนว่าถ้านักเรียนเป็นบุคคลในข่าว นักเรียนจะรู้สึกอย่างไร และจะท าอย่างบุคคลใน

ข่าวหรือไม่ เพราะเหตุใด 
๗. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการแต่งกายเหมาะสมในที่สาธารณะ เช่น การแต่งกายไป

สถานที่ราชการ ผู้หญิงต้องแต่งกายด้วยกระโปรง ไม่สวมรองเท้าแตะ เป็นต้น 
๒) ชั่วโมงท่ี ๒ 

๑. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ ๒ และให้นักเรียนที่แต่งกายเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบของ
โรงเรียน (เครื่องแบบนักเรียน/เครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี) ออกมายืนที่หน้าชั้นเรียน แล้วแนะน าการแต่งกายที่
ถูกต้องว่ามีอะไรบ้าง 

๒. ครูให้นักเรียนที่แต่งกายเครื่องแบบไม่ครบออกมายืนที่หน้าชั้นเรียน แล้วให้นักเรียนคนอ่ืนช่วยกัน
บอกว่าขาดเครื่องหมายอะไรบ้าง  

๓. ครูชี้แนะให้นักเรียนเห็นถึงความส าคัญของการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ว่า
นักเรียนชายแต่งกายอย่างไร และนักเรียนหญิงแต่งกายอย่างไร 

๔. ครูสัมภาษณ์นักเรียนที่แต่งกายด้วยเครื่องแบบที่ถูกต้องว่ามีความรู้สึกอย่างไรและมีผลดีอย่างไร
ต่อตนเองและส่วนรวม 

๕. ครูสัมภาษณ์นักเรียนที่แต่งกายด้วยเครื่องแบบที่ไม่ถูกต้องว่ามีความรู้สึกอย่างไรและมีผลเสีย
อย่างไรต่อตนเองและส่วนรวม 

๖. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องการแต่งกายที่ถูกระเบียบของโรงเรียน 
4.2  สื่อการเรียนรู้  

 ๑) ใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง การแต่งกายที่เหมาะสม 
 ๒) ใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง การแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
 ๓) รูปภาพการแต่งกายของบุคคลต่าง   
 ๔) ข่าว “จับหญิงสาว แต่งกายไม่สุภาพเล่นน้ าสงกรานต์” 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 

5.1 วิธีการประเมิน 
๑) ทดสอบ 
๒) สังเกตพฤติกรรมความมีวินัย 

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
๑) แบบทดสอบ 
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๒) แบบสังเกตพฤติกรรม ความมีวินัย 
5.3   เกณฑ์การตัดสิน 

 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
.................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ ............ 
....................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
        (...........................................................)  
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ใบความรู้ที่ ๑ เร่ือง การแต่งกายที่เหมาะสม 

         การแต่งกายเป็นมารยาทท่ัว   ไปซึ่งทุกคนต้องปฏิบัติเหมือนกันตามแต่โอกาสที่เหมาะสม เช่น แต่งกายไป
ท างาน, ไปวัด ท าบุญ,ไปเล่นกีฬา และงานพิธีต่าง   หรือการแต่งกายที่อยู่ในเครื่องแบบของนักเรียน นักศึกษา 
ทหาร ต ารวจ บริษัทห้างร้านที่ก าหนดให้พนักงานแต่งกาย เป็นต้น หากบุคคลใดสามารถปฏิบัติได้ตามกฎระเบียบ
ที่ก าหนดถือว่าเป็นผู้มีมารยาทในการแต่งกายที่ดี 

การแต่งกายไปวัด 
1. เสื้อผ้า ควรใช้สีขาวหรือสีอ่อน   
2. เนื้อผ้า ไม่โปร่งบางเกินไป ไม่หรูหราแพงเกินไป 
3. เสื้อผ้าไม่รัดรัดรูปแต่หลวมพอสมควร ส าหรับผู้หญิงไม่ควรนุ่งกระโปรงสั้น แต่ควรนุ่งกระโปรงยาว
พอสมควร  
4. ทรงผม ผู้ชาย ตัดให้สั้น ถ้าไว้ยาวก็หวีให้เรียบ ผู้หญิง อย่าแต่งผมเกินงาม ผู้พบเห็นจะได้ไม่เกิด
ความคิดฟุ้งซ่าน 
5. น้ ามันใส่ผม หรือน้ าหอม ควรเป็นชนิดกลิ่นอ่อนที่สุด จะได้ไม่รบกวนผู้อ่ืน 
6. การแต่งหน้า เขียนคิ้ว ทาปาก ทาเล็บ ฯลฯ จนเกินงามไม่ควรกระท า 
7. เครื่องประดับราคาแพง เช่น แหวนเพชร นาฬิกาเรือนทอง หรือสร้อยทองค าเส้นโต  ฯลฯ ควรเว้น
เด็ดขาด 

การแต่งกายไปงานแต่งงาน 
การแต่งกายไปงานแต่งงานเป็นการแสดงถึงการให้ความยินดีกับเจ้าภาพจึงเป็นการแต่งกายในชุดที่ดู

สวยงาม และการแต่งกายไปงานเราควรค านึงถึงการให้เกียติเจ้าภาพด้วยเช่นเจ้าภาพอาจจะก าหนดการแต่งกายมา
เราก็ควรปฏิบัติตามเพ่ือเป็นการให้เกียติและเพ่ือแสดงความยินดี เช่น แต่งกายในชุดสีขาว สีชมพูหรือเสื้อผ้าสี
อ่อน ดูสวยงาม เป็นต้น 

การแต่งกายไปงานอวมงคล 
งานอวมงคล คือ การท าบุญเลี้ยงพระที่เกี่ยวกับเรื่องการตาย นิยมท ากันอยู่ 2 อย่างคือท าบุญ หน้า 

เรียกว่าท าบุญ 7 วัน 50 วัน หรือ 100 วัน และท าบุญอัฐิในวันคล้ายวันตายของผู้ล่วงลับ 
          - ถ้าเป็นงานศพควรเป็นสีขาวหรือสีด า 
          - ถ้าเป็นวันท าบุญอัฐ ควรแต่งกายเรียบร้อย สีเรียบ   ไม่มีลวดลายหรือฉูดฉาด จนเกินควร เหมาะสมกับงาน  
ไม่ใส่เครื่องประดับหรูหราฟุ่มเฟือยจนเกินพอดี 

มารยาทการแต่งกายที่พึงประสงค์ เป็นการแต่งกายที่จะต้องค านึงถึงความสุภาพเรียบร้อย สะอาด ตั้งแต่
ศีรษะจรดปลายเท้า เมื่อมีผู้พบเห็นจะรู้สึกทันทีว่าผู้ที่แต่งกายดีถูกต้องตามกาลเทศะ คือ คนที่ควรได้รับการชมเชย 
จากสังคมและผู้ปฏิสัมพันธ์ด้วย ในมุมกลับกันหากแต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อย ก็จะเกิดค าต าหนิ ติเตียน จากผู้ที่พบ
เห็น ท าให้เสื่อมเสียทั้งตนเอง สถานบันครอบครัว และสถานศึกษา 
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ใบความรู้ที่ ๒ เร่ือง การแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน 
นักเรียนหรือนักศึกษาต้องประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตนสังกัดอยู่ และ

แต่งกายหรือแต่งเครื่องแบบตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน รวมทั้งต้องไม่แต่งกายหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม
แก่สภาพของนักเรียนหรือนักศึกษาตามท่ีก าหนดในกระทรวง 

เครื่องแบบนักเรียนระดับประถมศึกษา 
นักเรียนชาย 
๑. เสื้อ ผ้าสีขาว แบบคอเชิ้ต หรือคอปกกลม แขนสั้น 
๒. เครื่องหมาย  ใช้ชื่ออักษรย่อของสถานศึกษาปักท่ีอกเสื้อเบื้องขวา  บนเนื้อผ้าด้วยด้านหรือไหม  โดย

สถานศึกษารัฐใช้สีน้ าเงิน  สถานศึกษาเอกชนใช้สีแดง 
๓. กางเกง  ผ้าสีด า  สีน้ าเงิน  สกีรมท่า  หรือสีแดง  ขาสั้น 
๔. รองเท้า  หนังหรือผ้าใบสีด าหรือสีน้ าตาล  แบบหุ้มส้นปลายเท้า  ชนิดผูกหรือมีสายรัดหลังเท้า 
๕. ถุงเท้าสั้น  สีขาวหรือสีน้ าตาล 

นักเรียนหญิง 
๑. เสื้อ ผ้าสีขาว แบบคอเชิ้ต คอบัว หรือคอปกกลาสีผูกด้วยฟ้าผูกคอชายสามเหลี่ยมเงื่อนกลาสี สีด าหรือสี

กรมท่า แขนสั้น 
๒. เครื่องหมาย ชื่ออักษรย่อของสถานศึกษาปักที่อกเสื้อเบื้องขวา บนเนื้อผ้าด้วยด้ายหรือไหม โดย

สถานศึกษารัฐบาลใช้สีน้ าเงิน สถานศึกษาเอกชนใช้สีแดง 
๓. กระโปรง ผ้าด า สีน้ าเงิน สีกรมท่าหรือสีแดง แบบจีบรูดรอบตัว หรือยาวเพียงใต้เข่า แบบจีบทบรอบเอว 

หรือพับเป็นจีบ ข้างละสามจีบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เมื่อสวมแล้วชายกระโปรงคลุมเข่า 
๔. รองเท้า หนังหรือผ้าใบสีด า แบบหุ้มส้นหุ้มหลายเท้า ชนิดผูกหรือมีสายรัดหลังเท้า 
๕. ถุงเท้าสั้น สีขาว 
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รูปภาพการแต่งกายของบุคคลต่าง ๆ 
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ข่าว เรื่อง “จับหญิงสาว แต่งกายไม่สุภาพเล่นน้ าสงกรานต์” 
 

 
 

           ต ารวจบุรีรัมย์จับกุมหญิงสาว 3 คนบริเวณถนนเสด็จนิวัฒน์ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 1 ตรง
ข้ามกับมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์เนื่องจากแต่งกายไม่สุภาพและเต้นประกอบเพลงด้วยท่าทางวาบหวิว ขณะที่
นักท่องเที่ยวและประชาชนจ านวนมากร่วมกิจกรรมสงกรานต์ที่สนามไอโมบายสเตเดียมจนถึงเที่ยงคืน 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับข่าว 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสังเกตพฤติกรรม เรื่อง ความมีวินัย 

ค าชี้แจง  การบันทึกให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 

สรุปผล 
การประเมิน 

แต่งกาย
ถูกต้องตาม
ระเบียบ

ของ
โรงเรียน 

แต่งกาย
เหมาะสม

ตาม
กาลเทศะ 

ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง

ของ
สถานศึกษา 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

เกณฑ์การประเมิน 

 ปฏิบัติตั้งแต่     ๒  รายการ  ถือว่า  ผ่าน 

 ปฏิบัติ            ๑  รายการ  ถือว่า  ไม่ผ่าน 
 

      ลงชื่อ                                      ผู้ประเมิน 
               (                                                          ) 
                                         /              /              / 



- 71 - 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่    2    ชื่อหน่วย  ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  5                      เรื่อง  กิจกรรมนักเรียน       เวลา ๒ ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
 มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับกิจกรรมนักเรียน และความไม่ทนและความละอายต่อการทุจริต 

 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 
2.1 บอกความส าคัญของกิจกรรมนักเรียนได้ 
2.2 อธิบายความหมายของกิจกรรมนักเรียนได้ 
2.3 ปฏิบัติตามกฎระเบียบไม่ทุจริตต่อกิจกรรมที่ท า 
๒.๔ ระบุประโยชน์ของกิจกรรมนักเรียนได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 

 ความส าคัญของกิจกรรมนักเรียนนั้นเป็นการเสริมให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของ
การศึกษา โดยจะช่วยเสริมในด้านการเรียนรู้ทางด้านทัศนคติ ค่านิยม ความสนใจ ความซาบซึ้งและเกิดทักษะ
ประสบการณ์และสามารถไปอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขถ้าปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 ความสามารถในการคิด 
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 
 ๑) มีวินัย 
 ๒) มุ่งม่ันในการท างาน 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  
 ๑) ชั่วโมงท่ี 1 

๑. ครูสนทนาและซักถามนักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมนักเรียนว่ามีความส าคัญอย่างไร 
๒. ครูอธิบายความส าคัญของกิจกรรมนักเรียนเป็นกิจกรรมเสริมให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุ

ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา โดยจะช่วยเสริมในด้านการเรียนรู้ด้านทัศนคติ ค่านิยม ความสนใจ ความซาบซึ้ง
ความไม่ทนและความละอายต่อการทุจริตต่อกิจกรรมนั้น  ตลอดจนทักษะในการเคลื่อนไหวและการใช้อวัยวะ
ต่าง  ของร่างกาย 

๓. ครูให้นักเรียนท า ใบงานที่1.1  ชอบหรือไม่ชอบ เสร็จแล้วให้น ามาส่งครู 
๔. ครูสรุปใบงานที่นักเรียนท าว่าส่วนใหญ่ชอบหรือไม่ชอบเพราะเหตุใด 

๒) ชั่วโมงท่ี 2 
๑. ครูอธิบายถึงความหมายของกิจกรรมนักเรียน ปัจจุบันกิจกรรมนักเรียนอาจจะแบ่งออกเป็น 3 

ส่วนใหญ่  
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๑.๑ กิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง กิจกรรมที่ครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพ่ือส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนวิชาต่าง ให้ดียิ่งขึ้น กิจกรรมลักษณะนี้อาจจะจัดขึ้น
ในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนก็ได้ 

๑.๒ กิจกรรมนักเรียน หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นนอกเวลาเรียนปกติหรือนอกเหนือจาก
ตารางสอนวิชาต่าง  เพ่ือสนองความสนใจความสามารถและความถนัดของนักเรียนอันเป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนมีโอกาสแสวงหาความรู้ให้แตกฉานยิ่งขึ้น 

๑.๓  กิจกรรมอ่ืน  เช่น กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมโฮมรูม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะ
เกี่ยวกับการแนะแนวหรือการปกครองนักเรียนซึ่งโดยปกติครูจะมีบทบาทในการด าเนินงานเสียเอง 

๒. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละประมาน 4-6 คน แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท าใบงานที่ 1.2 เรื่อง
ชอบอะไร   

๓) ชั่วโมงท่ี 3 
๑. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอใบงานที่ 1.2 
๒. ครูสรุปสิ่งที่นักเรียนน าเสนอ 

กิจกรรมนักเรียนทุกกิจกรรมซึ่งมีประโยชน์ กิจกรรมจะสร้างให้นักเรียนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
มีความสุขถ้าหากนักเรียนท าตามกฎระเบียบในแต่ละกิจกรรมตั้งไว้ และฝึกให้นักเรียนมีทักษะต่าง  ในแต่ละ
กิจกรรมที่ปฏิบัติ อีกอย่างที่ส าคัญถ้านักเรียนอยู่ในสังคมที่กว้างขึ้นถ้านักเรียนไม่ทุจริตและท าตามกฎระเบียบใน
สังคมนักเรียนก็จะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประโยชน์ของกิจกรรมนักเรียนที่ได้ 
การจัดกิจกรรมนักเรียนนับว่าเป็นงานส าคัญอย่างหนึ่ง กิจกรรมนักเรียนเป็นกิจกรรมที่ทาง

โรงเรียนจัดขึ้น เพ่ือเสริมทักษะประสบการณ์ของนักเรียนให้กว้างขวางและสมบูรณ์ ช่วยเสริมในด้านการเรียนรู้
ด้านทัศนคติ ค่านิยม ความสนใจ ตลอดจนให้ด าลงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  

4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1) ใบงานที่ 1.1 
 2) ใบงานที่ 1.๒ 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 

5.1 วิธีการประเมิน 
 1) ตรวจใบงานที ่1.1 เรื่องชอบหรือไม่ชอบ 
 2) ตรวจใบงานที ่1.2 เรื่องปฏิบัติตนอย่างไรกิจกรรมจะส าเร็จ 
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 1) ใบงานที ่1.1 เรื่องชอบหรือไม่ชอบ 
 2) ใบงานที ่1.2 เรื่องปฏิบัติตนอย่างไรกิจกรรมจะส าเร็จ 
5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80  
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๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... .........................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
(.................................................) 
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ใบงานที่ 1.1 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนอธิบายชอบหรือไม่ชอบกิจกรรมที่ก าหนดให้เพราะเหตุใด 

ล าดับที่ กิจกรรม ชอบหรือไม่ชอบเพราะเหตุใด 
 

1 
 
กิจกรรมลูกเสือ 
 

 

 
2 

 
กิจกรรมทัศนศึกษา 
 

 

 
3 

 
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน 
 

 

 
4 

 
กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน 
 

 

 
5 

 
กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย 
 

 

 
6 

 
กิจกรรมศาสนา 
 

 

 
7 

 
กิจกรรมใช้ห้องสมุด 
 

 

 
8 

 
กิจกรรมส่งเสริมวิชาการต่าง ในหลักสูตร 
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ใบงานที่ 1.2 

ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนชอบกิจกรรมอะไรจงอธิบายอย่างละเอียด 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่  2      ชื่อหน่วย   ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๖                        เรื่อง   การเข้าแถว               เวลา 2 ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 
๒.๑ บอกความหมายค าว่ามารยาทในสังคมได้ 
๒.๒ ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในสังคม 

๓. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 

มารยาท คือสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่ทุกคนควรมีติดตัวไปตลอด เพราะจะท าให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
อย่างมีความสุข  

3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
  ความสามารถในการคิด 
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 
  มีวินัย 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  

 ๑) ชั่วโมงท่ี 1  
 ๑. ครูให้นักเรียนดูวีดีโอ เรื่องการเข้าแถวรับบริการ เพ่ือให้นักเรียนรู้ถึงมารยาทในการเข้าแถว   

 ๒. ครูอธิบาย ค าว่ามารยาทให้นักเรียนฟังต้องท าให้เกิดเป็นนิสัย ตัวอย่างเช่น มารยาททางวาจา 
มารยาทการรับประทานอาหาร มารยาทในที่ประชุม มารยาทการเข้าแถว เป็นต้น แต่สิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้คือ
การเข้าแถว เพราะการเข้าแถวถือว่าเป็นมารยาทอย่างหนึ่งที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นนิสัย 
แล้วนักเรียนจะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
 ๓. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการใช้สถานที่สาธารณะในชีวิตประจ าวันของนักเรียน
ว่า มีสถานที่ใดบ้างที่นักเรียนจะต้องเข้าไปใช้บริการและควรเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ   เช่น  ห้องเรียน ห้องสมุด 
ห้องน้ าสาธารณะ โรงอาหาร ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น  

๒) ชั่วโมงท่ี 2 
๑. ครูทบทวนบทเรียนชั่วโมงที่ผ่านมา และให้ดูคลิปกรณีตัวอย่างของการเข้าแถวรับบริการของ

นักเรียนประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศไทย แล้วชวนสนทนาร่วมกัน เรื่องมารยาท รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการ
เข้าแถว และยกตัวอย่างสถานที่ใดบ้างท่ีควรเข้าแถว โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
 ๒. ครูให้นักเรียนท าใบงานที่ 1.1 เมื่อท าใบงานเสร็จแล้วให้ตัวแทนนักเรียนเก็บรวบรวมส่งครูตรวจ 

 ๓. ครูสรุปความรู้และข้อควรปฏิบัติที่แสดงถึงมารยาทที่ดีในการเข้าแถว  
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๕. สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
๕.๑ คลิปสื่อ https://www.youtube.com/watch?v=CQm0h9-b9p4 
๕.๒ บัตรค า 
๕.๓  ใบงานที่ 1.1  

๖. การประเมินผลการเรียนรู้ 
๖.๑ วิธีการประเมิน 
 ตรวจใบงานที่ 1.1 
๖.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 ๑) แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๒) ใบงานที่ 1.1 
๖.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80  

๗. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... .........................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
(.................................................) 
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ใบงานที่ 1.1 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนอธิบายชอบหรือไม่ชอบเพราะอะไร 

  

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

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
 
 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………… 
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บัตรค า 
              1                                                     2  

 

                3        4 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
5 
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หน่วยที่ ๓   
STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  
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 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่ ๓  ชื่อหน่วย  STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต            ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑    เรื่อง การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       เวลา ๑  ชัว่โมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้ 
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต   
๑.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต   

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 
๒.๑ นักเรียนบอกหลักในการเลือกการแต่งกาย การรับประทานอาหาร การใช้จ่ายตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงได้ 
๒.๒ นักเรียนปฏิบัติตนในการเลือกการแต่งกาย การรับประทานอาหาร การใช้จ่ายตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงได้ 
๒.๓ นักเรียนวิเคราะห์ผลที่ได้รับจากการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้   

๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 

 แนวทางการด าเนินชีวิตบนทางสายกลางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย ๓ 
ห่วง ๒ เงื่อนไข ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไข
คุณธรรม จะก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ ( สมรรถนะท่ีเกิด ) 
 ๑) นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 ๒) นักเรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์ 
 ๓) นักเรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 ๔) นักเรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตในกระบวนการท างานกลุ่ม 
 ๕) นักเรียนมีทักษะกระบวนการในการท างาน 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 

๑) ใฝ่เรียนรู้ / นักเรียนตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม 
๒) อยู่อย่างพอเพียง / นักเรียนด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุมีผล รอบคอบ มีคุณธรรม 
๓) รักความเป็นไทย / นักเรียนเห็นคุณค่า ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ / การจัดประสบการณ์ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ / ขั้นตอนการจัดประสบการณ์ 

๑) ชั่วโมงท่ี ๑ 
๑. นักเรียนดูภาพความแตกต่างของบุคคล ดังนี้ 
 ๑.๑ การแต่งกาย 
 ๑.๒ การรับประทานอาหาร 
 ๑.๓ การใช้จ่ายเงิน 
๒. ครูสุ่มถามนักเรียน ประมาณ ๒  -  ๓  คน  โดยใช้ค าถาม ดังนี้ 
 ๒.๑ ถ้าเป็น นักเรียนจะเลือกปฏิบัติตามภาพใด 
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 ๒.๒ เพราะเหตุใด 
๓. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
๔. แบ่งนักเรียนเป็น ๓ กลุ่ม กลุ่มละเท่า กัน ร่วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็น คิดวิเคราะห์ 

ตามหัวข้อต่อไปนี้ 
 ๔.๑ กลุ่มท่ี ๑  หลักการเลือกการแต่งกาย     
 ๔.๒ กลุ่มท่ี ๒  หลักการเลือกการรับประทานอาหาร   
 ๔.๓ กลุ่มท่ี ๓  หลักการเลือกการใช้จ่าย     

๒) ชั่วโมงท่ี ๒ 
๑. ครูทบทวนความรู้จากชั่วโมงท่ีแล้ว 
๒.แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอหน้าชั้นเรียน ครูอธิบายเพ่ิมเติมให้สมบูรณ์ 
๓. นักเรียนท า Mind Mapping  สรุปความรู้ที่ได้รับจากท้ัง ๓ กลุ่ม ลงในสมุด 
๔. นักเรียนประเมินการปฏิบัติตนในการเลือกการแต่งกาย การรับประทานอาหาร การใช้จ่าย 

เป็นรายบุคคล 
๕. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปการด ารงชีวิตตามหลักความพอเพียง 

 

 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
๑) ภาพการแต่งกาย การรับประทานอาหาร การใช้จ่ายเงิน 
๒) แบบประเมินการปฏิบัติตนในการด ารงชีวิตตามหลักความพอเพียง 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน  
  ๑) สังเกตพฤติกรรม 
      ๒) ประเมินการปฏิบัติตนในการด ารงชีวิตตามหลักความพอเพียง 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบสังเกตพฤติกรรม 
  ๒) แบบประเมินการปฏิบัติตนในการด ารงชีวิตตามหลักความพอเพียง 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 

การสังเกตพฤติกรรม ร้อยละ ๘๐  ถือว่าผ่าน 
 
๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................. .................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
      ( ลงชื่อ )    ครูผู้สอน 
       (.......................................................) 
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ภาพการแต่งกาย 
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ภาพการแต่งกาย 
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ภาพการรับประทานอาหาร 
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ภาพการรับประทานอาหาร 
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ภาพการใช้จ่ายเงิน 
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ภาพการใช้จ่ายเงิน 
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แบบสังเกตพฤติกรรม 

กลุ่มท่ี...................ชั้น........................ 

ที ่      พฤติกรรม 
ชื่อ 

ความร่วมมือ การแสดงความ
คิดเห็น 

การตอบค าถาม การยอมรับฟัง
ความคิดเห็น 

การมีส่วนร่วมใน
การอภิปราย 

รวม 
๒๐ 
คะแนน ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     

เกณฑ์การวัดผล 
ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 
  ดีมาก  เท่ากับ ๔ ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์  ๙๐ – ๑๐๐ %  
  ดี  เท่ากับ ๓ ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์  ๗๐ – ๘๙ % 
  ปานกลาง เท่ากับ ๒ ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์  ๕๐ – ๖๙ % 
  ปรับปรุง  เท่ากับ ๑ ประสิทธิภาพต่ ากว่าเกณฑ์ ๕๐  % 
     
 

( ลงชื่อ )    ผู้สังเกต 
     (.....................................................) 
     .............../................./.................... 
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แบบประเมินการปฏิบัติตนในการด ารงชีวิตตามหลักความพอเพียง 

ค าชี้แจง ให้กาเครื่องหมาย (  / )  ลงในช่องให้ตรงกับการปฏิบัติของนักเรียน 

 
ที ่

 
รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ 
 
๒ 
 
๓ 

การแต่งกาย 
 
การรับประทานอาหาร 
 
การใช้จ่ายเงิน 
 
 
 

     

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ระดับ ๕    หมายถึง  มากที่สุด 
ระดับ ๔    หมายถึง  มาก 
ระดับ  ๓   หมายถึง ปานกลาง 
ระดับ ๒    หมายถึง   น้อย 
ระดับ  ๑   หมายถึง   น้อยที่สุด 
 

      ( ลงชื่อ )    ผู้ประเมิน 
       (...................................................) 
       ............../..................../............... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่  ๓ ชื่อหน่วย  STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต               ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒                      เรื่อง ความโปร่งใส            เวลา  ๑ ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้ 
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต   
๑.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต   

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 
 ๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
 ๒.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต   
๓. สาระการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
  ความโปร่งใส คือ การกระท าการใด ที่สามารถมองเห็นได้ คาดเดาได้ และเข้าใจได้ การมีระบบงาน 
และข้ันตอนการท างานที่ชัดเจน ถูกต้อง อย่างตรงไป ตรงมา 
 ๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ ( สมรรถนะท่ีเกิด ) 
  ๑) ความสามารถในการสื่อสาร 
  ๒) ความสามารถในการคิด 
  ๓) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
 ๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 
  ๑)ใฝ่เรียนรู้ 
 ๒) ซื่อสัตย์สุจริต 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ / การจัดประสบการณ์ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ / ขั้นตอนการจัดประสบการณ์ 

๑) ชั่วโมงท่ี ๑ 
 ๑. ครูน าเข้สู่บทเรียนโดยให้นักเรียนร่วมกันร้องเพลง ความซื่อสัตย์ พร้อมกัน และร่วมกันสรุป
ความหมายของเพลง 

 ๒. ครูอธิบายเพ่ิมเติมให้นักเรียนทราบถึงพ้ืนฐานของความซื่อสัตย์ มาจากการกระท าการใด  ที่
สามารถมองเห็นได้ คาดเดาได้ และเข้าใจได้ การมีระบบงาน และขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน ถูกต้อง อย่าง
ตรงไป ตรงมา นั้นก็คือหลักของความโปร่งใส 

 ๓. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายถึงความหมายของค าว่า “ โปร่งใส ” 
 ๔. ครูและนักเรียนสรุปความหมาย ความโปร่งใส ร่วมกันอีกครั้ง 
 ๕. ให้นักเรียนจับคู่กับเพ่ือนตามความสมัครใจ 
 ๖. ครูน าตัวอย่างค าขวัญ ติดบนกระดาน  “โปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย ”  ให้
นักเรียนอ่านค าขวัญพร้อม กัน 
 ๗. ครูอธิบายถึงความหมายของค าขวัญ  และอธิบายวิธีการเขียนค าขวัญให้นักเรียนจนเกิดความ
เข้าใจ 
 ๘. ให้นักเรียนแต่ละคู่ช่วยกันแต่งค าขวัญรณรงค์ให้เกิดความโปร่งใส 
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 ๙. นักเรียนน าเสนอค าขวัญที่ร่วมกันแต่ง หน้าชั้นเรียน 
 ๑๐. นักเรียนร่วมกันร้องเพลง ความซื่อสัตย์ เป็นการจบบทเรียน 
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑) เพลงความซื่อสัตย์ 
 ๒) ตัวอย่างค าขวัญ  “ โปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย ” 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
  ๒) ตรวจผลงานการเขียนค าขวัญ 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
  ๒) แบบตรวจผลงานการเขียนค าขวัญ 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ ๘๐  
๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................................................... ...............
.................................................................................................................... .......................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
     ( ลงชื่อ )    ครูผู้สอน 
      ( ..................................................... ) 
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ใบความรู้ส าหรับครู 
  
  ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การกระท าการใด   ที่ผู้อื่นสามารถมองเห็นได้ คาดเดาได้ 
และเข้าใจได ้ การมีระบบงานและขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน (ซึ่งจะดูได้จาก กฎระเบียบ หรือประกาศ) การ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างตรงไปตรงมา ความโปร่งใสจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบความ
ถูกต้อง และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต รวมทั้งน าไปสู่การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
 
 

เพลงความซื่อสัตย์ 
 
    ความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดี 

    หากว่าใครไม่มีชาตินี้เอาดีไม่ได้ 

    มีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดถมไป 

    คดโกงแล้วไซร้ใครจะรับให้ร่วมการงาน  
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แบบประเมินการเขียนค าขวัญ  

ที ่      พฤติกรรม 
ชื่อ 

ถูกต้องตาม 
ฉันทลักษณ์ 

ตรงตาม
ความหมาย 

คิดสร้างสรรค์ เสร็จทันเวลาที่
ก าหนด 

รวม 
๑๖ 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 

เกณฑ์การวัดผล 
ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 

  ดีมาก  เท่ากับ ๔ ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์  ๙๐ – ๑๐๐ %  
  ดี  เท่ากับ ๓ ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์  ๗๐ – ๘๙ % 
  ปานกลาง เท่ากับ ๒ ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์  ๕๐ – ๖๙ % 
  ปรับปรุง  เท่ากับ ๑ ประสิทธิภาพต่ ากว่าเกณฑ์ ๕๐  % 
 
 
    ( ลงชื่อ )    ผู้สังเกต 
     (.....................................................) 
     .............../................./.................... 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม 

ที ่      พฤติกรรม 
ชื่อ 

ความสนใจ การแสดงความ
คิดเห็น 

การตอบค าถาม การยอมรับฟัง
ความคิดเห็น 

การท างานที่
ได้รับมอบหมาย 

หมาย
เหตุ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     

เกณฑ์การวัดผล 
ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 

  ดีมาก  เท่ากับ ๔ ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์  ๙๐ – ๑๐๐ %  
  ดี  เท่ากับ ๓ ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์  ๗๐ – ๘๙ % 
  ปานกลาง เท่ากับ ๒ ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์  ๕๐ – ๖๙ % 
  ปรับปรุง  เท่ากับ ๑ ประสิทธิภาพต่ ากว่าเกณฑ์ ๕๐  % 
 
 
    ( ลงชื่อ )    ผู้สังเกต 
     (.....................................................) 
     .............../................./.................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่ ๓ ชื่อหน่วย STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต            ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓                       เรื่อง ความตื่นรู้                               เวลา ๑ ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๑.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
๒.๑ นักเรียนสามารถบอกความหมายของการทุจริตได้ 
๒.๒ นักเรียนสามารถบอกลักษณะของบุคคลที่มีความตื่นรู้ในเรื่องการทุจริตได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 
 ๑) ความตื่นรู้  

ความตื่นรู้ หมายถึง การจัดการความเป็นไปได้ใหม่ของชีวิต โดยที่มีสติอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้น รู้ความ
จริงของชีวิตที่เป็นสิ่งไม่แน่นอน เท่าทันเหตุการณ์  

๓.๒ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
 ๑) ความสามารถในการสื่อสาร  
 ๒) ความสามารถในการคิด 
 ๓) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  ซื่อสัตย์สุจริต 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  

๑) ให้นักเรียนชมวีดีทัศน์เรื่อง “แก้คอร์รัปชัน เริ่มที่ใคร” เป็นเรื่องเกี่ยวกับความหมายของการ
ทุจริตทุกรูปแบบ เช่น การรับสินบน การอุปถัมภ์พวกพ้องเพ่ือให้เข้าท างาน เป็นต้น 

๒) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องที่ชมว่า การทุจริตมีหลายรูปแบบ เช่น การใช้ไฟหลวงในการ
ชาร์จแบตเตอร์รี่โทรศัพท์  เป็นต้น 

๓) ครูเล่าข่าวเรื่อง “สั่งเด้ง 12 ต ารวจ รับส่วยร้านอะไหล่รถ” แล้วถามนักเรียนว่าใครรู้ข่าว
เรื่องนี้บ้าง และใครไม่รู้ข่าวเรื่องนี้บ้าง 

๔) ครูสรุปนักเรียนที่ติดตามและรู้ข่าวเรื่องนี้ แสดงว่านักเรียนเป็นผู้ตื่นรู้  
๕) ครูอธิบายความหมายของค าว่าตื่นรู้ 
๖) ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกลักษณะของบุคคลที่ตื่นรู้ ในเรื่องการทุจริต เช่น ต ารวจรับสินบน

จากคนขับรถผิดกฎจราจร แล้วมีพลเมืองดีถ่ายวีดีโอแล้วน าไปเผยแพร่ถึงการกระท าที่ไม่เหมาะสม แสดงว่า
พลเมืองดีคนนี้เป็นผู้ตื่นรู้ในเรื่องการทุจริต  

๗) ครูให้นักเรียนรวบรวมข่าวที่เกี่ยวกับการทุจริตรูปแบบต่าง   พร้อมวิเคราะห์แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับข่าวการทุจริต 
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๘) ครูให้นักเรียนน าเสนอข่าวหน้าชั้นเรียนแล้วน าไปจัดป้ายนิเทศบริเวณโรงเรียน 
๔.๒  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 

๑) ข่าวจากหนังสือพิมพ์ 
๒) วีดีทัศน์ เรื่อง “แก้คอร์รัปชัน เริ่มที่ใคร” 
๓) ห้องสมุด 
๔) อินเตอร์เน็ต 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วิธีการประเมิน 

ตรวจผลงานการวิเคราะห์ข่าว 
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

๑) แบบให้คะแนนการตรวจผลงานการวิเคราะห์ข่าว 
๒) แบบสังเกตพฤติกรรม เรื่อง ซื่อสัตย์ สุจริต 

๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  

๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................... ....... 

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

             (...........................................................)  
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แบบประเมินการเขียนวิเคราะห์ข่าว 
 

เลขท่ี ช่ือ - สกุล 

รายการ 

สรุปผล 

การประเมิน 

๑๐ คะแนน 

เขียนไดต้รง
ประเด็น 

 
๒ คะแนน 

เขียนแยกแยะ
ประเด็กได้

ชัดเจน 

๒ คะแนน 

เขียนมีเหตุผล
ประกอบอย่าง

เหมาะสม 

๒ คะแนน 

 
การใช้ภาษาได้

เหมาะสม 
 

๒ คะแนน 

การล าดับ
ความคิด

เหตุการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง 

๒ คะแนน 

๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ผ่าน ไม่ผ่าน 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
 
 

ลงชื่อ                                      ผู้ประเมิน 
             (                                                      ) 
                                    /               /               / 
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แบบสังเกตพฤติกรรม เรื่อง ซื่อสัตย์ สุจริต 

ค าชี้แจง  การบันทึกให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 

สรุปผล 
การประเมิน พูด

ความ
จริง 

ไม่ลัก
ขโมย 

ตรงไป 
ตรงมา 

ท าตัว
น่าเชื่อถือ 

รู้จัก
แยกแยะ
ประโยชน์
ส่วนตน

กับ
ประโยชน์
ส่วนรวม ผ่าน ไม่ผ่าน 

         
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

เกณฑ์การประเมิน 
 ปฏิบัติตั้งแต่     ๓  รายการ  ถือว่า  ผ่าน 

 ปฏิบัติ            ๒  รายการ  ถือว่า  ไม่ผ่าน 
 

ลงชื่อ                                      ผู้ประเมิน 
            (                                                          ) 
                                   /              /              / 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่ ๓ ชื่อหน่วย STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต           ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔                       เรื่อง ต่อต้านทุจริต                     เวลา ๑ ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
๑.1 มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๑.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1  นักเรียนสามารถบอกผลเสียของการทุจริตได้ 
2.2 นักเรียนสามารถบอกการกระท าท่ีเป็นการต่อต้านการทุจริตได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 

๑) ความหมายของการต่อต้านการทุจริต   
การต่อต้านการทุจริต หมายถึง การไม่สนับสนุนกิจการของกลุ่มหรือบุคคลที่กระท าการโดยมิชอบใน

การแสวงหาผลประโยชน์ 
3.2 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการสื่อสาร  
2) ความสามารถในการคิด 

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ซื่อสัตย์สุจริต 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  

๑) ครูเล่าข่าวเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต เรื่อง “จ าคุกทายาทซัมซุง 5 ปี ในคดีทุจริต” แล้วถาม
นักเรียน ดังนี้ 

๑.๑ ผลเสียของการทุจริตมีอะไรบ้าง 
๑.๒ ถ้านักเรียนเป็นทายาทซัมซุงคนนี้ นักเรียนจะทุจริตหรือไม่ เพราะเหตุใด 

๒) ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง “รูปแบบการทุจริต” แล้วท าแผนผังความคิด 
๓) ครูอธิบายความหมายของการต่อต้านการทุจริตและยกตัวอย่างการกระท าที่แสดงถึงการต่อต้าน

การทุจริตทุกรูปแบบ 
๔) ครูแบง่นักเรียนออกเป็น ๔ กลุ่ม ให้แสดงบทบาทสมมติ เรื่อง การต่อต้านการทุจริตรูปแบบต่าง   

ดังนี้ 
กลุ่มท่ี ๑ เนื้อหาเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตในการจ าน าข้าวของรัฐบาล 
กลุ่มท่ี ๒ เนื้อหาเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตการเลือกตั้งนายก อบต. 
กลุ่มที่ ๓ เนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตโครงการต่าง   เช่น โครงการสร้างทางรถไฟ เป็นต้น 
กลุ่มที่ ๔ เนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต การใช้อ านาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ เช่น 

ข้าราชการทหารรับเงินใต้โต๊ะ เพ่ือรับฝากเข้าท างาน 
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๕) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับลักษณะการกระท าที่แสดงออกให้เห็นถึงการต่อต้านการทุจริต 
เช่น นักเรียนเห็นเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรก าลังรับเงินจากคนขับรถฝ่าไฟแดง นักเรียนโทรแจ้ง ๑๙๑ หรือบอก
ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ เป็นต้น 

๖) ครูให้นักเรียนท าใบงาน เรื่อง ผลเสียของการทุจริตและการกระท าที่เป็นการต่อต้านทุจริต แล้ว
น าไปจัดป้ายนิเทศ 

4.2 สื่อการเรียนรู้  
 ข่าว “จ าคุกทายาทซัมซุง 5 ปี ในคดีทุจริต” 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 

5.1 วิธีการประเมิน 
๑) ตรวจใบงาน เรื่อง ผลเสียของการทุจริตและการกระท าที่เป็นการต่อต้านทุจริต 
๒) สังเกตการแสดงบทบาทสมมติ 
๓) สังเกตพฤติกรรมการซื่อสัตย์สุจริต 

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
๑) แบบให้คะแนนการตรวจใบงาน เรื่อง ผลเสียของการทุจริตและการกระท าที่เป็นการต่อต้าน

ทุจริต 
๒) แบบสังเกตพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 3  หมายถึง  ดีมาก 
ระดับ ๒  หมายถึง  ดี 
ระดับ ๑  หมายถึง  พอใช้ 

๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

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

            (...........................................................)  
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ข่าว เรื่อง “จ าคุกทายาทซัมซุง 5 ปี ในคดีทุจริต” 
 

 
 
             นายลีถูกกล่าวหาว่าบริจาคเงินจ านวน 41 พันล้านวอน ให้กับองค์กรการกุศลของนาง นางชเว ซูน 
ซิล เพ่ือนสนิทของประธานาธิบดีปัก ซึ่งถูกรัฐสภาเกาหลีใต้ลงมติถอดถอนไปเมื่อเดือน ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยซัมซุง
ถูกกล่าวหาว่าบริจาคเงินให้องค์กรแห่งนี้เพ่ือแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้จากโครงการของรัฐบาล 
แต่นายลีและบริษทัซัมซุงยืนยันว่าไม่เคยกระท าความผิดใด   ซึ่งศาลเกาหลีใต้สั่งจ าคุกนายลี แจ-ยอง ทายาท
มหาเศรษฐีบริษัทซัมซุง เป็นเวลา 5 ปี ในความผิดฐานคอร์รัปชัน 
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ใบงาน เรื่อง ผลเสียของการทุจริตและการกระท าที่เป็นการต่อต้านการทุจริต 
 

ชื่อ.................................................................... ..................................ชั้น..........................เลขที่.................. 
 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

๑.  จงบอกผลเสียของการทุจริตอย่างน้อย ๓ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.  จงบอกวิธีการหรือการกระท าที่เป็นการต่อต้านการทุจริต อย่างน้อย ๓ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

  

๑. ______________________________________________________________ 

๒. ______________________________________________________________ 

 

๓. ______________________________________________________________ 

 

๑. ______________________________________________________________ 

 

๒. _____________________________________________________________ 

๓. _____________________________________________________________ 
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แบบสังเกตพฤติกรรม เรื่อง ซื่อสัตย์ สุจริต 

ค าชี้แจง  การบันทึกให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 

สรุปผล 
การประเมิน พูด

ความ
จริง 

ไม่ลัก
ขโมย 

ตรงไป 
ตรงมา 

ท าตัว
น่าเชื่อถือ 

รู้จัก
แยกแยะ
ประโยชน์
ส่วนตน

กับ
ประโยชน์
ส่วนรวม ผ่าน ไม่ผ่าน 

         
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

เกณฑ์การประเมิน 

 ปฏิบัติ     ๓  รายการขึ้นไป  ถือว่า  ผ่าน 

 ปฏิบัติ     ๒  รายการ         ถือว่า  ไม่ผ่าน 
 

  ลงชื่อ                                      ผู้ประเมิน 
            (                                                          ) 
                                    /              /              / 
 

 



- 105 - 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่   ๓  ชื่อหน่วย  STRONG /จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่    ๕                  เรื่อง  มุ่งไปข้างหน้า                                เวลา  ๑     ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 
๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนบอกความหมายของการมุ่งไปข้างหน้าได้ 
๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนบอกความหมายของความพอเพียงได้ 
๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนยกตัวอย่างบุคคลที่ด ารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง 

๓.  สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 
การมุ่งไปข้างหน้าหมายถึง การพัฒนาต่อยอดเรื่องการต่อต้านการทุจริต  โดยใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เห็น

ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม 
๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

๑) ความสามารถในการสื่อสาร  
๒) ความสามารถในการคิด 

๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 
  อยู่อย่างพอเพียง 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  
 ๑) ครูให้นักเรียนดูภาพไร่นาสวนผสมที่ประสบผลส าเร็จ 
 ๒) ครูตั้งค าถามให้นักเรียนตอบ ดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑ นักเรียนเห็นอะไรในภาพ 
   ( ภาพที่ดินถูกแบ่งเป็นไร่นา สวน บ่อน้ า และบ้าน) 
  ๒.๒ ชาวนาในภาพมีความมุ่งมั่นในการท างานของตัวเองหรือไม่ อย่างไร 
   ( มีความมุ่งมั่น เพราะตั้งใจที่จะยืนหยัดด้วยตนเอง ) 
  ๒.๓ จากภาพ นอกจากความมุ่งม่ันแล้ว ชาวนายังมีความโดดเด่นในด้านใดอีก 
  ( ยึดมั่นในเศรษฐกิจพอเพียง ) 
  ๓) ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันอภิปรายถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๔) ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า ความมุ่งมั่นในการท างานควรอยู่บนพ้ืนฐานของความพอเพียง เพราะหาก
บุคคลใดมุ่งมั่นท างานโดยเบียดเบียนผู้อ่ืน การท างานนั้นย่อมส่งผลเสียมากกว่าผลดี 

 ๕) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการอยู่อย่างพอเพียง  แล้วท าใบงาน 
 ๖) ครูน าแบบส ารวจพฤติกรรมนักเรียนมาให้นักเรียนประเมินตนเอง 
4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑) ภาพไร่นาสวนผสม 
๒) ใบงาน 
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๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 

5.1 วิธีการประเมิน 
 ๑) สังเกตจากการตอบค าถาม 
 ๒) ตรวจผลงาน 

๒.๑ ใบงาน 
๒.๒ แบบประเมินพฤติกรรมความพอเพียง 

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
แบบสังเกตพฤติกรรมความพอเพียง 

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



- 108 - 
 

 
 

ใบงาน 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนผังความคิดแสดงถึงการอยู่อย่างพอเพียง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมความพอเพียง 
 

ที ่ พฤติกรรม ระดับปฏิบัติการ 
ประจ า  

(๓) 
บางครั้ง

(๒) 
น้อยครั้ง

(๑) 
ไม่ท าเลย

(๐) 
๑ ใช้ทรัพย์สินต่าง ของตนเอง เช่น เงิน สิ่งของ เครื่องใช้ 

อย่างประหยัด คุ้มค่าและเก็บรักษาดูแลอย่างดี  
    

๒ ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่าและเก็บ
รักษาดูแลอย่างดี 

    

๓ ไม่ใช้สิ่งของเกินฐานะและความจ าเป็น     
๔ แบ่งปันสิ่งของให้เพ่ือนที่ขาดแคลน     
๕ ไม่อยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตน     
๖ รู้จักเก็บออม     
๗ ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่  ท าให้ผู้อื่น เดือดร้อน     
๘ วางแผนการเรียน  การท างานและการใช้ชีวิต ประจ าวัน

บนพื้นฐานของความพอเพียง 
    

๙ รู้เท่าทันการ เปลี่ยนแปลง ของสังคม และสภาพ  
แวดล้อมยอมรับ และปรับตัวเพ่ืออยู่ ร่วมกับ ผู้อ่ืนได้ 
อย่างมีความสุข 

    

๑๐ เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน     
 
เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน 
ดีเยี่ยม ได้คะแนนรวมระหว่าง ๑๕-๑๘  คะแนน  

ดี ได้คะแนนรวมระหว่าง ๑๑-๑๔  คะแนน  

พอใช้ ได้คะแนนรวมระหว่าง ๕-๑๐  คะแนน  
ปรับปรุง ได้คะแนนรวมต่ ากว่า ๕  คะแนน  

 
        ผู้ประเมิน      คร ู    พ่อแม่/ผู้ปกครอง    ตนเอง   เพ่ือน 
                              
 

  ลงชื่อ   ...................................................ผู้ประเมิน       
                                                     (.................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่   ๓     ชื่อหน่วย  STRONG /จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต                        ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่    ๖                    เรื่อง  ความเอื้ออาทร                            เวลา  ๑     ชั่วโมง 
 

๑.  ผลการเรียนรู้  
      มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๒.  จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 

๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนบอกความหมายของความเอ้ืออาทรได้ 
๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนยกตัวอย่างของความเอ้ืออาทรได้ 
๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีความเอื้ออาทร 

๓.  สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 

ความเอ้ืออาทรหมายถึง ความเอ้ือเฟ้ือ ความเอ้ืออารี ความมีน้ าใจ ตัวอย่างความเอ้ืออาทร  ได้แก่  
การดูแล การมีน้ าใจช่วยเหลือกัน และความห่วงใยซึ่งกันและกัน 

๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
๑) ความสามารถในการสื่อสาร  
๒) ความสามารถในการคิด 

๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 
มีจิตสาธารณะ 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  

๑) ให้นักเรียนดูภาพนิทานเรื่องราชสีห์กับหนู 
๒) ครูเล่านิทานเรื่องราชสีห์กับหนูให้นักเรียนฟัง 
๓) ให้นักเรียนบอกข้อคิดที่ได้จากการฟัง เช่น หนูมีน้ าใจช่วยราชสีห์ 
๔) ให้นักเรียนอ่านนิทานเรื่องมดกับนกเขาจากใบความรู้ 
๕) ให้นักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดท่ีได้จากเรื่องที่อ่าน เช่น นกเขาช่วยเหลือมดให้ขึ้นจากน้ า 
๖) ครูอธิบายเชื่อมโยงความเข้าใจให้นักเรียนฟังถึงความหมายของความเอ้ืออาทรว่าหมายถึงความ

เอ้ือเฟ้ือ ความเอ้ืออารี ความมีน้ าใจ เราสามารถน าแบบอย่างไปประยุกต์ปฏิบัติในการด าเนินชีวิตได้ 
๗) นักเรียนบอกวิธีปฏิบัติตนของนักเรียนที่แสดงถึงความเอ้ือเฟ้ือ  โดยเขียนลงในใบงานที่ ๑ 
๘) สุ่มนักเรียนน าเสนอวิธีปฏิบัติตนเป็นผู้เอ้ืออาทร    

4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
1) ภาพนิทานเรื่องราชสีห์กับหนู 
2) ใบความรู้ นิทานเรื่อง ราชสีห์กับหนู 
๓) ใบความรู้ นิทานเรื่อง มดกับนกเขา 
๔) ใบงานที่ ๑ บอกวิธีปฏิบัติตนของนักเรียนที่แสดงถึงความเอ้ือเฟ้ือ 
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๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 

สังเกตจากการบอกข้อคิดที่ได้จากการฟังนิทานเรื่องราชสีห์กับหนูและเรื่องมดกับนกเขา และการ
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความเอ้ืออาทรในโรงเรียน 

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
๑) แบบสังเกตการบอกข้อคิดที่ได้จากการฟังและอ่านนิทาน 
๒) แบบสังเกตพฤติกรรม 

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................. .................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 

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

 
      

มีราชสีห์ตัวหนึ่งนอนพักผ่อนยามบ่ายอย่างมีความสุข แต่ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะมีหนูตัวหนึ่งขึ้นมา
วิ่งไต่ตามล าตัวโดยไม่รู้ว่าเป็นร่างของเจ้าป่า ราชสีห์ใช้อุ้งเท้าตะครุบเอาไว้ด้วยความโกรธเกรี้ยว  ขณะจะลงมือ
สังหารหนูนั้นเองก็ได้ยินเสียงหนูกล่าวค าวิงวอนขึ้นว่า“ท่านผู้เป็นราชาแห่งสัตว์ทั้งปวง ได้โปรดไว้ชีวิตข้าสัก
ครั้งเถิดท่าน เพราะตัวข้านั้นท าผิดไปโดยหารู้ไม่ ตัวข้านั้นมิได้มีเจตนาดูหมิ่นท่านแม้แต่อย่างใด” “ฮึ..ก็ได้ ใน
เมื่อเจ้าไม่ได้มีเจตนาข้าก็จะปล่อยไปสักครั้งหนึ่งแล้วเจ้าอย่ามากวนใจอีกล่ะ”  ราชสีห์ไม่อยากได้ชื่อว่ารังแกผู้
ที่อ่อนแอกว่าจึงยอมเลิกรา “บุญคุณในครั้งนี้ข้าจะไม่ลืมเลยตราบชั่วชีวิตของข้า หากมีโอกาสในวันหน้าข้าต้อง
ตอบแทนท่านอย่างแน่นอน ถ้าท่านมีเรื่องเดือนร้อนอันใดหละก็ โปรดส่งเสียงค าราม ข้าจะรีบมาหาท่าน
ในทันท”ี “  ฮะ..ฮะ..ฮะ..” ราชสีห์หัวเราะลั่นป่า “สัตว์ตัวเล็ก  เช่นเจ้าจะท าอะไรให้ข้าได้ ไป..รีบไปให้พ้นข้า
จะได้นอนต่อเสียที”หลังจากนั้นไม่นาน ในขณะที่ราชสีห์ออกล่าเหยื่อเกิดพลาดท่าเสียทีไปติดกับบ่วงของ
นายพรานเข้า ดิ้นอย่างไรก็ไม่สามารถหลุดออกไปได้จึงได้ส่งเสียงร้องลั่นป่า หนูจ าเสียงของราชสีห์ได้จึงรีบมา
ช่วยกัดบ่วงของนายพรานจนขาด ราชสีห์จึงได้เป็นอิสระอีกครั้ง 
  
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า 

อย่าดูถูกคนที่ต่ าต้อยกว่าตน  คนที่อยู่ด้วยกันควรมีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อกัน สังคมจะได้มีความสุข 
-  
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นิทานอีสป เรื่อง มดกับนกเขา 
 

 

 
ในวันที่ป่าแห้งแล้งขาดแคลนน้ า มดยักษ์ตัวหนึ่งที่ก าลังกระหายน้ าอย่างมาก พยายามที่จะไต่ไปกิน

ตามบนน้ าพุที่ไหลเชี่ยว ด้วยความที่เขาตัวเล็กจึงพลาดตกลงไปและไหลไปตามล าธาร มดยักษ์ตัวนั้นพยายาม
ตะเกียกตะกายข้ึนฝั่ง จนเจ้านกตัวหนึ่งเห็นเข้าจึงคาบใบไม้ทิ้งลงไปในน้ าให้เจ้ามดยักษ์เกาะ 

“ขอบใจเจ้ามากนะ” เจ้ามดยักษ์กล่าวขอบคุณนกในความช่วยเหลือในครั้งนี้                                           
“ไม่เป็นไรหรอก ชีวิตใครใครก็รัก” เจ้านกกล่าวตอบ                                                                       
“ข้ารู้มาว่าแถวนี้นายพรานเยอะนะ เจ้าไม่กลัวถูกล่าหรอ”                                                               
“ข้าแค่แวะมาหาอาหารเท่านั้นแหละ เดี๋ยวก็ไปแล้ว” 
เจ้านกบอกพร้อมกับก้มลงหาอาหารตามพ้ืนเพราะมัวแต่หาอาหารอยู่ท าให้เจ้านกตัวนี้ไม่ได้สังเกตดูว่า

ภัยก าลังมาถึงตัวแต่ดีที่ว่ามีเจ้ามดยักษ์อยู่เป็นเพื่อนด้วยเลยช่วยเหลือได้ทันเวลา  ระหว่างที่ก าลังสนทนากันมด
ยักษ์เหลือบไปเห็นนายพรานคนหนึ่งก าลังใช้ตาข่ายเหวี่ยงจับนกตัวนี้ เห็นดังนั้นมดยักษ์จึงรีบวิ่งไปกัดเท้าของ
นายพรานเข้าท าให้เขาเหวี่ยงตาข่ายผิดทาง เจ้านกได้ยินเสียงร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดของนายพรานจึงบินหนี
ไปเพื่อเอาชีวิตรอด ส่วนเจ้ามดก็รีบวิ่งหนีไปก่อนจะโดยนายพรานเหยียบตายเพราะด้วยความมีน้ าใจของนกท า
ให้มดยักษ์ได้ตอบแทนความช่วยเหลือท าให้ต่างคนต่างมีชีวิตรอด 
 
คติสอนใจจากนิทานอีสปเรื่องนี้: 
          “การมีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่นย่อมได้รับความดีตอบแทน” 
ที่มา :  http://www.charuaypontorranin.com/ 
http://dnfe5.nfe.go.th/download/80storytelling.pdf 
 
 
 
 

http://www.thaifable.com/wp-content/uploads/2012/07/119.jpg
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แบบประเมินคุณธรรมความเอ้ืออาทร 

ผู้ประเมิน  นักเรียน  คร ู  ผู้ปกครอง 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในแต่ละข้อรายการต่อไปนี้ที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของผู้ประเมิน 

  ตามเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ 
            ระดับ 5  หมายถึง   นักเรียนปฏิบัติได้ครบทั้ง 6 ด้าน 
 ระดับ 4  หมายถึง   นักเรียนปฏิบัติได้ครบ 5 ด้าน 
 ระดับ 3  หมายถึง   นักเรียนปฏิบัติได้ครบ 4 ด้าน 

 ระดับ 2  หมายถึง   นักเรียนปฏิบัติได้ไม่ครบ 4 ด้าน โดยมี 1 – 2 ด้าน ที่ต้องชี้แนะก ากับและ 
     ควบคุม 

 ระดับ 1  หมายถึง   นักเรียนปฏิบัติได้ไม่ครบ 4 ด้าน โดยมี 3 – 4 ด้าน ที่ต้องชี้แนะก ากับและ 
           ควบคุม 

ที ่ รายการพฤติกรรม 
พฤติกรรมการปฏิบัติ 

ระดับ 
5 

ระดับ 
4 

ระดับ 
3 

ระดับ 
2 

ระดับ 
1 

๑    เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวที 
1 นักเรียนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้ าใจ ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น      
2 นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นลูกที่ดี (รวมถึงผู้ปกครองและ

ผู้มีพระคุณ) 
     

3 นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นนักเรียนที่ดี      
4 นักเรียนปฏิบัติตนบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม       
5 นักเรียนมีความโดดเด่นด้านบ าเพ็ญประโยชน์      
6 นักเรียนมีความโดดเด่นด้านอ่ืน  อีกอย่างน้อย 1 ด้าน      

รวมจ านวนความถี่ในแต่ละระดับคุณภาพ      
สรุปผลการประเมิน  

 
สรุปผลการประเมิน 
............................................................................................................................. ......................... 
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แบบสังเกตข้อคิดที่ได้จากการฟังและการอ่านนิทาน 
 

ชื่อ  สกุล ราชสีหก์ับหนู มดกับนกเขา คะแนนที่ได้
(๑๐) 

สรุป 
บอกถูก บอกไม่ถูก บอกถูก บอกไม่ถูก ผ่าน ไม่ผ่าน 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

รวม        
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 บอกถูก ให้ ๕ คะแนน   

บอกไม่ถูก ให้ ๐ คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

 ตอบถูก     ๑-๒ เรื่อง  ถือว่า  ผ่าน 

 ตอบไม่ถูกท้ัง ๒ เรื่อง      ถือว่า  ไม่ผ่าน 
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หน่วยที่ ๔  
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่ ๔    ชื่อหน่วย พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม                ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑    เรื่อง  การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อ่ืนที่มีต่อครอบครัว  เวลา  ๒ ชั่วโมง 
       

๑. ผลการเรียนรู้ 
๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม 
๑.๒ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๒.๑ นักเรียนบอกบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวได้ 
๒.๒ นักเรียนบอกแนวทางการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวได้ 
๒.๓ นักเรียนบอกผลที่ได้รับจากการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 
  สิทธิในครอบครัวและความเป็นส่วนตัว เป็นสิทธิที่ชาวไทยทุกคนได้รับตามรัฐธรรมนูญ ทุกครอบครัว

ย่อมมีสิทธิจัดการภายในครอบครัวของตนเอง ในการน าพาครอบครัวไปในด้านต่าง   ตามความต้องการของ
ตนเองได้ โดยจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย รวมทั้งจะต้องไม่เป็นการ
รบกวนสิทธิครอบครัวของบุคคลอื่น 

๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ 
๑) ความสามารถในการสื่อสาร 
๒) ความสามารถในการคิด 
๓)  ความสามารถในการแก้ปัญหา 

๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 
๑) มีวินัย 
๒) ใฝ่เรียนรู้ 
๓) มุ่งม่ันในการท างาน 
๔) รักความเป็นไทย 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
๔.๑ ขั้นการเรียนรู้  

 ๑) ชั่วโมงท่ี ๑  
 ๑. น าข่าว พ่อท าร้ายลูก มาอ่านให้นักเรียนฟัง 
 ๒. ให้นักเรียนร่วมกันตอบค าถามต่อไปนี้ 
  ๒.๑ นักเรียนฟังข่าวนี้แล้วมีความรู้สึกเช่นไร 
  ๒.๒ การกระท านี้นักเรียนชอบหรือไม่ชอบ 
  ๒.๓ นักเรียนคิดว่าจะเกิดผลอย่างไรกับท้ัง ๒ คนบ้าง 
 ๓. นักเรียนอ่านใบความรู้ เรื่อง การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นที่มีต่อครอบครัว 
 ๔. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ ๔-๕ คน ร่วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็น  ค้นหา
ข้อมูล ตอบค าถามลงในใบงานที่ ๑ เรื่อง การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นที่มีต่อครอบครัว 
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๒) ชั่วโมงท่ี ๒  
 ๑. นักเรียนฟังเพลง ครอบครัวสุขสันต์จาก YouTube แล้วร่วมกันร้อง ๑-๒ เที่ยว 
 ๒. นักเรียนวาดภาพ หัวข้อ “ครอบครัวสุขสันต์” พร้อมบรรยายใต้ภาพ ๓-๕ บรรทัด และ 
    ระบายสีให้สวยงาม 
 ๓. ครูตรวจผลงานนักเรียน 
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้ 

๑) ข่าวพ่อท าร้ายลูก 
๒) ใบความรู้ เรื่อง การเคารพสิทธิหน้าที่ ต่อตนเองและผู้อ่ืน ที่มีต่อครอบครัว 
๓) ใบงานที่ ๑ เรื่อง การเคารพสิทธิหน้าที่ ต่อตนเองและผู้อ่ืน ที่มีต่อครอบครัว 
๔) YouTube  เพลง ครอบครัวสุขสันต์  
๕) กระดาษ / สี 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วิธีการประเมิน 

๑) ตรวจใบงาน 
๒) ประเมินชิ้นงานการวาดภาพ 

๕.๒ เครื่องมือในการประเมิน 
๑) ใบงาน เรื่อง การเคารพสิทธิหน้าที่ ต่อตนเองและผู้อื่นที่มีต่อครอบครัว 
๒) แบบประเมินผลงานนักเรียนเรื่อง การวาดภาพครอบครัวสุขสันต์ 

๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
 ๑) การตรวจใบงาน ร้อยละ ๘๐ ถือว่าผ่าน 
 ๒) ประเมินผลงานการวาดภาพ คะแนน ๖ – ๙ ถือว่าผ่าน 
๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................... .......................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

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

                                                                         (.................................................) 
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แบบประเมินผลงานนักเรียน 
เรื่อง การวาดภาพครอบครัวสุขสันต์ 

 
เลขที่ ชื่อ-สกุล รายการประเมิน รวมคะแนน ผลการ

ประเมิน 
ผ่าน/ไม่ผ่าน 

เนื้อหา ความสวยงาม บรรยายภาพ 
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ 

             
             
             
             
             

 
ลงชื่อ................................................ประเมิน 

               (.................................................) 
เกณฑ์การตัดสิน 

คะแนน ๖ - ๙ ถือว่าผ่าน 
 
เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน 

ประเด็นที่ประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน / ระดับคุณภาพ 
๓ ๒ ๑ 

๑. เนื้อหา ตรงตามหัวข้อสื่อ
ความหมายได้มากท่ีสุด 

ตรงตามหัวข้อสื่อ
ความหมายได้ปาน
กลาง 

ตรงตามหัวข้อสื่อ
ความหมายได้ค่อนข้าง
น้อย 

๒. ความสวยงาม ความสวยงามระดับ
มาก 

ความสวยงามระดับ
ปานกลาง 

ความสวยงามค่อนข้าง
น้อย 

๓. บรรยายภาพ เนื้อหาสัมพันธ์กับภาพ
มากที่สุดครบตามที่
ก าหนด 

เนื้อหาสัมพันธ์กับภาพ
ปานกลางครบตามท่ี
ก าหนด 

เนื้อหาไม่สัมพันธ์กับภาพ
และไม่ครบตามที่ก าหนด 
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ใบความรู ้

การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นที่มีต่อครอบครัว 

ครอบครัวประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก ทุกครอบครัวมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง
ตามรัฐธรรมนูญ เช่นเรื่องการใช้ความรุนแรงการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม หมายความว่า 
พ่อแม่ และลูก จะต้องไม่ใช้ความรุนแรง หรือปฏิบัติตามกันอย่างไม่เป็นธรรม 

 สามี ภรรยา จะต้องเคารพและรับฟังความเห็นของกันและกัน ไม่ตัดสินปัญหา
โดยใช้ก าลัง สั่งสอนบุตรโดยใช้เหตุผล ไม่ใช้การแก้ไขพฤติกรรมด้วยการเฆี่ยนตี เลี้ยงดู
ด้วยความเข้าใจ 

 บุตรต้องเคารพเชื่อฟังบิดา มารดา มีสิทธิเสรีภาพในการกแสวงหาความสุข
ส่วนตัว แต่ต้องอยู่ในของเขตและไม่ท าให้เกิดความเดือดร้อนหรือสร้างปัญหาใด   ให้แก่
บิดามารดา 

 สิทธิในครอบครัวและความเป็นส่วนตัว เป็นสิทธิที่ชาวไทยทุกคนได้รับตาม
รัฐธรรมนูญ ทุกครอบครัวย่อมมีสิทธิจัดการภายในครอบครัวของตนเอง ในการน าพา
ครอบครัวไปในด้านต่าง   ตามความต้องการของตนเองได้ โดยจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย 
วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย รวมทั้งจะต้องไม่เป็นการรบกวนสิทธิครอบครัว
ของบุคคลอื่น 
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บิดา มารดา บุตร 
๑. 
๒. 
๓. 

๑. 
๒. 
๓. 

๑. 
๒. 
๓. 

บิดา มารดา บุตร 
๑. 
๒. 
๓. 

๑. 
๒. 
๓. 

๑. 
๒. 
๓. 

ใบงานที่ ๑ 

การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นที่มีต่อครอบครัว 

 ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

๑. จงบอกบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว คนละ ๓ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน 

๒. จงบอกแนวทางการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิหน้าที่ ของสมาชิกในครอบครัวคนละ ๓ หัวข้อ  
ข้อละ ๑ คะแนน 

 

๓. ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวมีอะไรบ้าง (๑๐ คะแนน) 

   ๑.         ๖. 

   ๒.         ๗. 

   ๓.         ๘. 

   ๔.         ๙. 

  ๕.         ๑๐. 
สมาชิกกลุ่มที่ ....... 
๑...................................................................... เลขที่.........ชัน้.................. 
๒...................................................................... เลขที่.........ชัน้.................. 
๓...................................................................... เลขที่.........ชัน้.................. 
๔......................................................................เลขที่.........ชัน้.................. 
๕...................................................................... เลขที่.........ชัน้.................. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่ ๔ ชื่อหน่วย พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อการทุจริต           ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒              เรื่อง ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย             เวลา ๒ ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
๒.๑ นักเรียนสามารถบอกความหมายของ ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย ขององค์กรหรือหน่วยงานต่าง   ได้ 
๒.๒ นักเรียนสามารถแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย ขององค์กรหรือหน่วยงานต่าง   ได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 

กฎ คือ ข้อบังคับ ที่อยู่ในความเป็นจริง เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและ ชีวิต ระเบียบ
วินัย นั้นเป็นสิ่งซึ่งมีความส าคัญยิ่ง โดยเฉพาะกับนักเรียนหรือเยาวชน อันจะเป็นก าลังอย่างมากในการพัฒนา
ประเทศ 

ระเบียบวินัย คือ คุณสมบัติที่ส าคัญในการด าเนินชีวิต ความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์ 
และพฤติกรรมของตนเอง ให้เป็นไปตามที่มุ่งหวัง โดยเกิดจากการส านึก ซึ่งต้องไม่กระท าการใด  อันเป็นผล
ท าให้เกิดความยุ่งยากแก่ตนเองในอนาคต หากแต่ต้องเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเองและผู้อ่ืน
โดย 

กติกา คือ กฎเกณฑ์ ข้อตกลง หรือข้อก าหนด ที่บุคคลตั้งแต่ ๒ ฝ่ายขึ้นไปใช้เป็นหลักปฏิบัติเพ่ือให้
เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

กฎหมาย คือ กฎที่สถาบัน หรือผู้มีอ านาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็น
ที่ยอมรับนับถือ เพ่ือใช้ในการบริหารประเทศ เพ่ือใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตาม 

๓.๒ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
๑) ความสามารถในการสื่อสาร  
๒) ความสามารถในการคิด 
๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ซื่อสัตย์สุจริต 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  

  ๑) ชั่วโมงท่ี ๑ 
๑. ครูแบ่งนักเรียนเป็น ๔ กลุ่ม ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ และสรุปความรู้เป็นแผนผังความคิด 

ดังนี้ 
กลุ่มท่ี ๑ เรื่อง ระเบียบ 
กลุ่มท่ี ๒ เรื่อง กฎ 
กลุ่มท่ี ๓ เรื่อง กติกา 
กลุ่มท่ี ๔ เรื่อง กฎหมาย 

๒. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานแผนผังความคิดหน้าชั้นเรียน 
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๓. ครูติดแผนภูมิกติกาในห้องเรียนแล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกว่ามีข้อตกลง กติกา อะไรบ้าง 
๔. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ค้นคว้าเกี่ยวกับระเบียบ กฎ กติกา กฎหมายขององค์กรหรือ

หน่วยงานต่าง   แล้วสรุปเพื่อน าเสนอหน้าชั้นเรียนในชั่วโมงต่อไป ดังนี้ 
 กลุ่มท่ี ๑ เรื่อง กฎ / ระเบียบการใช้ห้องสมุด 
 กลุ่มท่ี ๒ เรื่อง กฎ / ระเบียบการใช้สนามเด็กเล่น 
 กลุ่มท่ี ๓ เรื่อง กฎ / ระเบียบของสถานที่ราชการ 
 กลุ่มท่ี ๔ เรื่อง กฎ / ระเบียบการใช้พ้ืนที่สวนสาธารณะ 

๒) ชั่วโมงท่ี ๒ 
๑. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานที่ไปค้นคว้าหน้าชั้นเรียน พร้อมทั้งบอกผลดีของการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย และบอกผลเสียของการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย 
๒. ครูแบ่งนักเรียนเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มท่ี ๑ ให้บอกผลดีของการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา กฎหมาย แล้วจัดท าเป็นแผนภูมิ 
กลุ่มท่ี ๒ ให้บอกผลดีของการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา กฎหมาย แล้วจัดท าเป็นแผนภูมิ 

๓. ให้นักเรียนน าเสนอผลงาน 
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า การปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย ของสังคมจะ

ท าให้คนเป็นคนดี มีระเบียบ สังคมก็จะสงบสุข และประเทศชาติจะสามารถพัฒนาได้รวดเร็ว  ก้าวทัน
อารยประเทศ 

๕. ครูให้นักเรียนน าแผนภูมิไปติดป้ายนิเทศภายในบริเวณโรงเรียน 
๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 

๑) ใบความรู้ เรื่อง ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมายขององค์กรหรือหน่วยงานต่าง   
๒) แผนภูมิกติกาของห้องเรียน 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วิธีการประเมิน 

ตรวจผลงานการท าแผนภูมิเก่ียวกับ ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมายขององค์กรหรือหน่วยงานต่าง   
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

๑) แบบให้คะแนนการตรวจผลงานการท าแผนภูมิเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมายขององค์กร
หรือหน่วยงานต่าง   

๒) แบบสังเกตพฤติกรรม เรื่อง ซื่อสัตย์ สุจริต 
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 

นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................................... ............................... 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................. ............................................ 

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

       (...........................................................)  
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กติกา คือ กฎเกณฑ์ ข้อตกลง หรือข้อก าหนด ท่ีบุคคลตั้งแต่ ๒ ฝ่ายไปใช้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

 

ระเบียบวินัย  คือ คุณสมบัติที่ส าคัญในการด าเนินชีวิต ความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์ และพฤติกรรม
ของตนเอง ให้เป็นไปตามที่มุ่งหวัง โดยเกิดจากการส านึก ซึ่งต้องไม่กระท าการใด  อันเป็นผลท าให้เกิดความยุ่งยากแก่
ตนเองในอนาคต หากแต่ต้องเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเองและผู้อื่นโดย 

 

กฎ  คือข้อบังคับ ที่อยู่ในความเป็นจริง เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและ ชีวิต  ระเบียบวินัย นั้นเป็นสิ่งซึ่ง
มีความส าคัญยิ่ง โดยเฉพาะกับนักเรียนหรือเยาวชน อันจะเป็นก าลังอย่างมากในการพัฒนาประเทศ 

 

กฎหมาย คือ กฎที่สถาบัน หรือผู้มีอ านาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือท่ีเกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็นท่ี
ยอมรับนับถือ เพื่อใช้ในการบริหารประเทศ เพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตาม 

 

ใบความรู้ เร่ือง ระเบียบ กฎ กตกิา กฎหมาย 
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แบบสังเกตพฤติกรรม เรื่อง ซื่อสัตย์ สุจริต 

ค าชี้แจง  การบันทึกให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 

สรุปผล 
การประเมิน พูด

ความ
จริง 

ไม่ลัก
ขโมย 

ตรงไป 
ตรงมา 

ท าตัว
น่าเชื่อถือ 

รู้จัก
แยกแยะ
ประโยชน์
ส่วนตน

กับ
ประโยชน์
ส่วนรวม ผ่าน ไม่ผ่าน 

         
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

เกณฑ์การประเมิน 
 ผ่านตั้งแต่     ๓  รายการ  ถือว่า  ผ่าน 
 ผ่าน            ๒  รายการ  ถือว่า  ไม่ผ่าน 
 

ลงชื่อ                                      ผู้ประเมิน 
               (                                                          ) 
                                         /              /              / 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่     ๔   ชื่อหน่วย พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม                             ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓                     เรื่อง ความรับผิดชอบ                                   เวลา ๓ ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
๑.๒ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 
2.1 บอกความหมายของการมีความรับผิดชอบ 
2.3 ยกตัวอย่างการปฏิบัติตนที่แสดงถึงความรับผิดชอบได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 

ความหมายของความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบคือ การปฏิบัติตนเป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีวินัยต่อ
ตนเอง กระท าได้ โดยการปฏิบัติหน้าที่ท่ีตนได้รับมอบหมายในฐานะนักเรียน และการเป็นบุตรในครอบครัว
ด้วยความตั้งใจได้เป็นอย่างดี เช่น 

-  การตั้งใจเรียนหนังสือ 
-  ดูแลตนเองในกิจวัตรประจ าวัน 
-  เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ 
-  มาโรงเรียนให้ทันเวลา 
-  ช่วยพ่อแม่ท างานบ้าน 

3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
ความสามารถในการคิด 

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 
ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  

๑) ชั่วโมงท่ี 1 
๑. นักเรียนดูวีดิทัศน์ เรื่องรู้จักหน้าที่  นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่า ตัวละครในเรื่องดังกล่าวมีการ

กระท าใดที่แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบหรือไม่ แล้วส่งผลกระทบต่อสิ่งใดบ้าง 
๒. นักเรียนดูแผนภาพความคิดเพ่ือศึกษาความรู้การปฏิบัติตนเป็นผู้มีความรับผิดชอบ  มีวินัยต่อ

ตนเองจาก แล้วช่วยกันสรุป การปฏิบัติตนเป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีวินัยต่อตนเอง แล้วให้นักเรียนแสดงความ
คิดเห็นถึงผลกระทบจากการกระท าของบุคคลในภาพว่าส่งผลต่อสังคมละประเทศชาติอย่างไร 

๓. นักเรียนดูวิดีโอ เรื่อง ความรับผิดชอบ และครูตั้งค าถามร่วมกันสนทนาเนื้อหาในวิดีโอเรื่อง
ความรับผิดชอบ 

๔. ครู และนักเรียนช่วยกันสรุป ความหมายของความรับผิดชอบว่า  “ความรับผิดชอบ คือการ
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีวินัยต่อตนเอง กระท าได้ โดยการปฏิบัติหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายใน
ฐานะนักเรียน และการเป็นบุตรในครอบครัวด้วยความตั้งใจได้เป็นอย่างดี” 
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๒) ชั่วโมงท่ี ๒ 
๑. นักเรียนจับกลุ่ม ๕ – ๗ คน ท าใบงานเรื่อง สุดยอดในตัวเรา 
๒. นักเรียนยกตัวอย่างการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อโรงเรียน และต่อพ่อแม่ ว่าต้อง

ปฏิบัติอย่างไรบ้างโดยให้นักเรียนไปค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง   
๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันน าเสนอผลงานกลุ่มในชั้นเรียนโดยครูช่วยแนะน าเพ่ิมเติมในแนว

ทางการปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ แล้วท าใบงานเรื่อง เรื่อง สุดยอดในตัวเรา 
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบ 
๕. ครูให้นักเรียนเขียนเรียงความเรื่อง “ความรับผิดชอบของฉัน” 
๖. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปหน้าที่และความรับผิดชอบ “การปฏิบัติตนตามความรับผิดชอบ 

เป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายในฐานะนักเรียน และการเป็นบุตรในครอบครัวด้วยความตั้งใจได้
เป็นอย่างดี เช่น 

 -  การตั้งใจเรียนหนังสือ 
 -  ดูแลตนเองในกิจวัตรประจ าวัน 
 -  เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ 
 -  มาโรงเรียนให้ทันเวลา 
 -  ช่วยพ่อแม่ท างานบ้าน 

                       ฯลฯ” 
4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

1) วีดีโอ เรื่องรู้จักหน้าที่ https://www.youtube.com/watch?v=GATjrfppBBA 
2) วิดีโอ เรื่องความรับผิดชอบ https://www.youtube.com/watch?v=7kbnUOzerjg 
3) ใบงานเรื่อง สุดยอดในตัวเรา 
๔) แผนภาพความคิด การปฏิบัติตนให้มีความรับผิดชอบ 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน  

๑) ตรวจใบงานเรื่อง สุดยอดในตัวเรา 
๒) ตรวจเรียงความ “เรื่องความรับผิดชอบของฉัน” 

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
๑) ใบงานเรื่อง เขาท าอะไร ? 
๒) เรียงความเรื่อง “ความรับผิดชอบของฉัน” 

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ๘๐ ขึ้นไป 

 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  

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

(.................................................) 
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แผนภาพความคิด การปฏิบัติตนให้มคีวามรับผิดชอบ 

 
 
 
 
  

ท างานท่ีได้รับมอบหมายให้
เสร็จทันเวลา 

ท างานการบ้าน และทบทวนวิชา
ที่เรียนมาทุกวัน 

ดูแลตนเองในกิจวัตรประจ าวัน 
ตั้งใจเรียนหนังสือ 

ท าเวรประจ าวัน 

ช่วยพ่อแม่ท างานบ้าน 

มาโรงเรียนทันเวลา 

ความรับผิดชอบ 
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ใบงาน สุดยอดในตัวเรา 

ค าชี้แจง  จงตอบค าถามดังต่อไปนี้ 

 

1.  นักเรียนจะปฏิบัติตนเป็นผู้มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองในฐานะท่ีเป็นนักเรียนได้อย่างไรบ้าง 

 1.  ............................................................................................................................. ............................ 

 2.  ............................................................................................................................. ............................ 

 3.  ................................................................................................. ........................................................ 

 4.  ......................................................................................................................... ................................ 

 5.  ...................................................................................................................................... ................... 

 

2.  นักเรียนจะปฏิบัติตนเป็นผู้ความรับผิดชอบต่อตนเองในฐานะท่ีเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่ได้อย่างไร 

 1.  .......................................................................................................................................... ............... 

 2.  ......................................................................................................................... ................................ 

 3.  ......................................................................................................................... ................................ 

 4.  ............................................................................................................................. ............................ 

 5.  ................................................................................................. ........................................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่     ๔   ชื่อหน่วย พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม                            ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔  เรื่อง ความเป็นพลเมือง                                                   เวลา ๓ ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๑.๒ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 
2.1 บอกความหมายของการเป็นผลเมืองดีได้ 
2.2 ยกตัวอย่างการปฏิบัติให้เป็นพลเมืองที่ดีได้ 
๒.๓ บอกผลเสียที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพลเมืองที่ดีได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 

ความหมายของพลเมืองที่ดี  พลเมืองดี หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พลเมืองได้ครบถ้วน ทั้งกิจที่ต้องท า 
และกิจที่ควรท าหน้าที่ หมายถึง กิจที่ต้องท า หรือควรท า เป็นสิ่งที่ก าหนดให้ท า หรือห้ามมิให้กระท า ถ้าท าก็
จะก่อให้เกิดผลดี เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว หรือสังคมส่วนรวมแล้วแต่กรณี ถ้าไม่ท าหรือไม่ละเว้น
การกระท าตามที่ก าหนดจะได้รับผลเสียโดยตรง คือ ได้รับโทษ หรือถูกบังคับ เช่น ปรับ จ า คุก หรือประหาร
ชีวิต เป็นต้น โดยทั่วไปสิ่งที่ระบุกิจที่ต้องท า ได้แก่ กฎหมาย เป็นต้น 

3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
ความสามารถในการคิด 

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 
ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  

๑) ชั่วโมงท่ี 1 
๑. นักเรียนดู วีดีโอ เรื่องหักเหลี่ยมคอร์รัปชั่น เริ่มที่คุณ...จบที่คุณ นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่า 

ตัวละครในเรื่องดังกล่าวมีการกระท าใดที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดี การกระท าใดที่แสดงว่าเป็นพลเมือง
ไมดี่ และการเป็นพลเมืองไม่ด ีมีผลกระทบต่อสังคมอย่างไร 

๒. นักเรียนดูภาพกิจกรรมต่าง  ที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมในสังคม เช่น        
๒.๑ ภาพการปลูกป่า 
๒.๒ ภาพการเลือกตั้ง       
แล้วให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นถึงผลกระทบจากการกระท าของบุคคลในภาพว่าส่งผลต่อ

สังคมละประเทศชาติอย่างไร 
๓.  นักเรียนท าใบงานเรื่อง เขาท าอะไร ?  
๔. ครูและนักเรียนสรุปความหมายของพลเมืองที่ดี หมายถึง “ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พลเมืองได้

ครบถ้วน ทั้งกิจที่ต้องท า และกิจที่ควรท าหน้าที่ หมายถึง กิจที่ต้องท า หรือควรท า เป็นสิ่งที่ก าหนดให้ท า หรือ
ห้ามมิให้กระท า ถ้าท าก็จะก่อให้เกิดผลดี เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว หรือสังคมส่วนรวมแล้วแต่กรณี 
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ถ้าไม่ท าหรือไม่ละเว้นการกระท าตามที่ก าหนดจะได้รับผลเสียโดยตรง คือ ได้รับโทษ หรือถูกบังคับ เช่น ปรับ 
จ า คุก หรือประหารชีวิต เป็นต้น โดยทั่วไปสิ่งที่ระบุกิจที่ต้องท า ได้แก่ กฎหมาย เป็นต้น” 

๒) ชั่วโมงท่ี ๒ 
๑. นักเรียนจับกลุ่ม ๕ – ๗ คน ท าใบงานเรื่อง บทบาทหน้าที่พลเมืองที่ดี 
๒. นักเรียนยกตัวอย่างการปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองที่ดี ว่าต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างโดยให้นักเรียน

ไปค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง   
๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันน าเสนอผลงานกลุ่มในชั้นเรียนโดยครูช่วยแนะน าเพ่ิมเติมในแนว

ทางการปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ผลเมืองที่ดี 
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองดี 
๕. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมช่วยกันวางแผนท ากิจกรรมร่วมกันที่แสดงถึงการปฏิบัติตนตามบทบาท

หน้าที่ของพลเมืองดีและผลเสียจากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่การเป็นพลเมืองดีในขอบข่าย ดังนี้ 
๕.๑ เคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 
๕.๒ ท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 

๖. นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนแผนด าเนินกิจกรรมลงในแบบบันทึกปฏิบัติตนพลเมืองดีและผลเสียที่
เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่พลเมืองดี แล้วส่งแผนด าเนินกิจกรรมต่อครู  

๗. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความเป็นพลเมืองดีว่า “บุคคลจะเป็นพลเมืองดีของสังคมนั้น ต้อง
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติ และมุ่งมั่นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ 
สอดคล้องกับหลักธรรม วัฒนธรรมประเพณี และรัฐธรรมนูญที่ก าหนดไว้ รวมทั้งบทบาททางสังคมที่ตนด ารง
อยู่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และได้ประสิทธิผลทั้งในส่วนตนและสังคม เมื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
ถูกต้องสมบูรณ์ย่อมเกิดความภาคภูมิใจและเกิดผลดีทั้งต่อตนเองและสังคม ด้วยการเป็นพลเมืองดีที่เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน มีความกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชน
และสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักในการด าเนินชีวิตอย่างผาสุข” 

4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
1) วีดีโอ เรื่องหักเหลี่ยมคอร์รัปชั่น เริ่มที่คุณ...จบที่คุณ                                     
    https://www.youtube.com/watch?v=ihrlY6zniZw 
2) ใบงานเรื่อง เขาท าอะไร ? 
3) ใบงานเรื่อง บทบาทหน้าที่พลเมืองดี 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน  

๑) ตรวจใบงานเรื่อง เขาท าอะไร ? 
๒) ตรวจใบงานเรื่อง บทบาทหน้าที่พลเมืองดี 

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
๑) ใบงานเรื่อง เขาท าอะไร ? 
๒) ใบงานเรื่อง บทบาทหน้าที่พลเมืองดี 

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ๘๐ ขึ้นไป 
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๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

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

(.................................................) 
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ใบงาน เร่ือง บทบาทหน้าที่พลเมืองด ี
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนผังมโนทัศน์แสดงถึงบทบาทหน้าที่ผลเมืองดีต่อโรงเรียนและสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

บทบาทหน้าที่
พลเมืองดีต่อโรงเรียน

และสังคม 
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แบบบันทึกปฏิบัติตนเปน็พลเมืองด ี

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนบันทึกปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดี โดยครอบคลุมในเรื่อง การท าประโยชน์ในโรงเรียนและ
สังคม 

พฤติกรรม ผลดีจากการปฏิบัติ 
 

ผลเสียจากการไม่ปฏิบัติ 

ตัวอย่าง    
การเก็บขยะใน
โรงเรียน/ชุมชน 

 

 
สภาพแวดล้อมดี 
ไม่มีสิ่งสกปรก 

 

 
สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม 
บริเวณพ้ืนที่ส่วนรวมมีสิ่งสกปรก 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ที.่. 646/2560 
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต 

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

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

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

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

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

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

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

       (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
10.  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
11.  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
12.  ผู้แทนส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
13.  ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ อนุกรรมการ 

        การศึกษาตามอัธยาศัย  
        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
14.  ผู้แทนส านักงานลูกเสือแห่งชาติ   อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
15.  ผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
16.  ผู้แทนทีป่ระชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
17.  ผู้แทนคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัย  อนุกรรมการ 

        เทคโนโลยีราชมงคล  
        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
18.  ผู้แทนสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  อนุกรรมการ 

        กองบัญชาการกองทัพไทย  
        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
19.  ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารบก   อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
20.  ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารเรือ   อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
21.  ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ   อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
22.  ผู้แทนกองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ อนุกรรมการ 

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

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

 โดยคณะอนุกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้

และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต  
2. ก าหนดแนวทางและขอบเขตในการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อ

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

3. พิจารณายกร่างและจัดท าเนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ 
ด้านการป้องกันการทุจริต โดยก าหนดโครงสร้างหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร จุดประสงค์ของรายวิชา 
เนื้อหาสาระ จัดระเบียบ/ล าดับของเนื้อหาสาระ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งอ่ืน  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 าเนินการอ่ืน  ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 

  ทั้งนี้  ตั้ งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป   

                                  สั่ง  ณ  วันที่ 26 เดือน  เมษายน พ.ศ. 2560 

 

 
พลต ารวจเอก        

(วัชรพล  ประสารราชกิจ) 
       ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 139 - 
 

 
 

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 คร ู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 นักจดัการงานทั่วไป  สนก. 
8. นางสาวศรัญญา  โชติ  พนักงานบันทึกข้อมูล  สนก. 
9. นายสหัสพล  ษรบัณฑิต เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก. 
10. นายภูริตะ  ปราศกาเมศ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก. 
11. นางสาวอรอุมา  เสือเฒ่า เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก. 
 

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

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

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

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

ด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงาน ป.ป.ช. 

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

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

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

 

 
 
 
 

 


