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แผนการจัดการเรียนรู้
“รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต”

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
(Anti - Corruption Education)
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2561
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คานา
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ได้กาหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต อันมีกลยุทธ์ว่าด้วยเรื่องของการปรับฐานความคิดทุก
ช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบ
และกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
คณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) จึ ง ได้ มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริ ต ขึ้น
เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล กาหนดแนวทางและขอบเขตในการจัดทาหลักสูตร ยกร่างและจัดทา
เนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ พิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม กาหนดแผนหรือ
แนวทางการนาหลักสูตรไปใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
มอบหมาย
คณะอนุกรรมการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการ
ทุจริตได้ร่วมกันสร้างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ประกอบด้วย ๕ หลักสูตร
ดังนี้ ๑. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต ) ๒. หลักสูตรอุดมศึกษา
(วัยใส ใจสะอาด “Youngster with good heart”) ๓. หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและ
ตารวจ ๔. หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และ ๕. หลักสูตรโค้ชเพื่อ
การรู้ คิดต้านทุจ ริต หลั กสูตรดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการนาไปทดลองใช้ เพื่อปรับปรุงให้ มีประสิ ทธิภ าพ
สาหรับการใช้ในกลุ่มเป้าหมายต่อไป นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อ
ประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต ยังได้คัดเลือกสื่อการเรียนรู้ จากแหล่งต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อประกอบการเรียนการสอนต่อไป
สานักงาน ป.ป.ช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education
จะสร้ า งความรู้ ความเข้ าใจและทัก ษะให้ แ ก่ ผู้ เ รี ยนหรือ ผู้ ผ่ า นการอบรมในเรื่ องการคิ ดแยกแยะระหว่ า ง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียง
ต้านทุจริต และพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อร่วมกันป้องกันหรือต่อต้านการทุจริต มิให้มีการทุจริต
เกิดขึ้นในสังคมไทย ร่วมสร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป
พลตารวจเอก
(วัชรพล ประสารราชกิจ)
ประธานกรรมการ ป.ป.ช.
14 มีนาคม ๒๕๖๑
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ลาดับ

หน่วยการเรียนรู้

1.

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

เรื่อง
-

2.

ความละอายและความไม่ทนต่อการ
ทุจริต

3.

STRONG / จิตพอเพียงต้านการ
ทุจริต

4.

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

รวม

การคิดแยกแยะ
ระบบคิดฐาน 2
ระบบคิดฐาน 10
ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและ
การทุจริต (ชุมชน สังคม)
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม (ชุมชน สังคม)
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม (ชุมชน
สังคม)
ผลประโยชน์ทับซ้อน (ชุมชน สังคม)
รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน
(ชุมชน สังคม)
การทาการบ้าน/ชิ้นงาน
การทาเวร/การทาความสะอาด
การสอบ
การแต่งกาย / การเข้าแถว
การเลือกตั้ง
กิจกรรมนักเรียน (ห้องเรียน)
ความพอเพียง
ความโปร่งใส
ความตื่นรู้ / ความรู้
ต่อต้านทุจริต
มุ่งไปข้างหน้า
ความเอื้ออาทร
การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและ
ผู้อื่น
ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย
ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น/
สังคม
ความเป็นพลเมือง
ความเป็นพลโลก
* จัดนิทรรศการ

รวมชั่วโมง
12

8

10

10

40
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หน่วยที่ 1
การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม

-3แผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การคิดแยกแยะ
เวลา ๒ ชั่วโมง
1. ผลการเรียนรู้
1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
1.2 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้
1.3 ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะสาเหตุป้องกันการทุจริตและทิศทางการป้องกันการ
ทุจริตระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมในประเทศ
2.2 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้
2.3 ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
3. สาระการเรียนรู้
3.1 ความรู้
1) สาเหตุของการทุจริตและทิศทางการป้องกันการทุจริตในประเทศไทย
2) ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest)
3) แก้ “ทุจริต” ต้องคิดแยกแยะ ปรับวิธีคิด พฤติกรรมเปลี่ยน สังคมเปลี่ยนประเทศชาติ
เปลี่ยน โลกเปลี่ยน
4) ตัวอย่างสาเหตุของการทุจริต
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)
1) ความสามารถในการคิด
(การคิดวิเคราะห์)
2) ความสามารถในการสื่อสาร
(อ่าน ฟัง พูด เขียน)
3) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
(วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป)
3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ / ค่านิยม
1) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
2) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
๔. กิจกรรมการเรียนรู้
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้ จานวน ๒ ชั่วโมง
ชั่วโมงที่ 1
๑. ครูนาข่าว อวสานแผงค้าริมทางหลวง ลั่น ภายใน 2 ปี รื้อเกลี้ยง มาให้นักเรียนดู จากนั้นครูให้
นักเรียนจับคู่สนทนาที่ได้ดูข่าวว่าเกิดอะไร เพราะเหตุใด

-4๒. ครูนาภาพแม่ค้าที่ขายของริมทาง มาให้นักเรียนดูที่หน้าชั้นเรียนแล้วให้นักเรียนอ่านออกเสียงอย่าง
ชัดเจนพร้ อ มๆ กัน แล้ ว ให้ นั กเรี ย นช่ว ยกัน จาแนกแยกแยะ ประโยชน์เพื่อส่ ว นตนหรือเห็ นต่ อประโยชน์
ส่วนรวม
๓. นักเรียนร่ว มกันตรวจสอบความถูกต้อง แล้ วครูอธิบายให้นักเรียนทราบว่า การคิดแยกแยะ
ประโยชน์เพื่อส่วนตนหรือเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม และสามารถสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและสภาพนั้นๆ
๔ . ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ข่าว อวสานแผงค้าริมทางหลวง ลั่น ภายใน 2 ปี รื้อเกลี้ยง จากข่าว
แล้ ว ให้ นั กเรี ยนร่ วมกั นแสดงความคิ ดเห็ นว่ า แผงค้ าริ มทางหลวงมี ข้ อดี อย่ างไร ( สะดวกในการซื้ อของ/
ชาวบ้านมีรายได้....) การรื้อแผงค้าริมทางหลวงส่งผลกระทบอย่างไร (ชาวบ้านขาดรายได้)รายได้ของแม่ค้าเป็น
ประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ส่วนรวม (ประโยชน์ส่วนรวม) นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร พร้อมทั้งนาเสนอ
หน้าชั้นเรียน
5. นักเรียนจัดทา Mind Map อวสานแผงค้าริมทางหลวง
ชั่วโมงที่ 2
6. นักเรียนจับคู่กับเพื่อนสนิท หรือตามความพอใจของนักเรียน เพื่อร่วมกันทากิจกรรมสารวจตนเองและเพื่อน
ในโรงเรียนเพื่อหาสาเหตุของการทุจริต
7. ครูแจกกระดาษขนาด A4 ให้นักเรียนคู่ละ 1 แผ่น แล้วให้นักเรียนเดินสารวจสิ่งที่อยู่ใกล้บริเวณโรงเรียน
แล้วจดบันทึกในสิ่งที่นักเรียนพบเห็น โดยใช้เวลาในการสารวจ 20 นาที แล้วสรุปผลการสารวจ จากนั้นให้นักเรียน
บอกบริเวณที่เป็นสาเหตุที่ทาให้ เห็นว่าอะไรเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือ ประโยชน์ส่วนรวมแล้วครูชี้แจงให้นักเรียน
ทราบว่า การคิดแยกแยะเป็นสาเหตุสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ ทาเป็น Mind Map
8. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ความเสื่อมโทรมของชุมชน ที่เกิดจากการเห็นประโยชน์เพื่อส่วนตนหรือเห็น
ต่อประโยชน์ส่วนรวม และผลกระทบจาก ความเสื่อมโทรมของการเห็นประโยชน์ เพื่อส่วนตนหรือเห็นต่อประโยชน์
ส่วนรวม จากหนังสือเรียน ข่าว วีดีทัศน์
9 .ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับสาเหตุที่จะต้องแก้ “ทุจริต” ต้องคิดแยกแยะปรับและ
ผลทีเ่ กิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่างๆครู
ช่วยสรุปผลการแสดงความคิดเห็น และให้คาแนะนาเพิ่มเติม นักเรียนจดบันทึกลงสมุด
10. นักเรียนที่มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมการคิดแยกแยะออกมาเล่าประสบการณ์และบอก
ประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมให้เพื่อนฟัง
๑1. นักเรียนศึกษาความรู้เรื่องการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่างๆ
จากหนังสือเรียน สื่อ วีดีโอ คลิป
๑2. นักเรียนช่วยกันออกมาเขียนวิธีการแก้ การทุจริตทั้งทางตรง และทางอ้อม ระหว่างประโยชน์ส่วนตน
กับประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่างๆลงในตารางที่ครูเขียนบนกระดานหน้าชั้นเรียน
๑3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม แล้วร่วมกันอภิปรายในประเด็นที่กาหนดและจัดทาโพสเตอร์การต่อต้านการ
ป้องกันการทุจริตของโรงเรียนและชุมชน (กรณีศึกษา) และนาไปเดินรณรงค์ภายในโรงเรียน

-54.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้
1) ข่าว อวสานแผงค้าริมทางหลวง ลั่น ภายใน 2 ปี รื้อเกลี้ยง
๒) หนังสือเรียน/หนังสือพิมพ์
๓) ภาพข่าว
๔) วีดีทัศน์เรื่อง
๕) แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ชุมชน /สถานการณ์ที่พบได้ในชุมชน
๖) ห้องสมุดโรงเรียน
๗).ห้องเทคโนโลยีในโรงเรียน
๘) ใบความรู้ เรื่อง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
๙) ภาพแม่ค้าที่ขายของริมทาง
๕. การประเมินผลการเรียนรู้
5.1 วิธีการประเมิน
คาอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน

รายการประเมิน

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมใน

มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมใน

มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมใน

รูปแบบต่างๆได้ครบถ้วน

รูปแบบต่างๆได้บางส่วน

รูปแบบต่างๆได้

สามารถคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วน ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์
ตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมได้ในรูปแบบต่างๆ ส่วนรวมได้ในรูปแบบต่างๆ

สามารถคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมได้ในรูปแบบต่างๆ

สามารถคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมได้ในรูปแบบต่างๆ

ได้
3. ตระหนักและเห็น

ได้

ได้

ได้

ตระหนักและเห็น
ความสาคัญของการ
ต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริตในรูปแบบต่างๆได้

ตระหนักและเห็น
ความสาคัญของการ
ต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริตในรูปแบบต่างๆได้

ตระหนักและเห็น
ความสาคัญของการ
ต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริตในรูปแบบต่างๆได้

1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับ

ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

2. สามารถคิดแยกแยะ

ความสาคัญของการ
ต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริตในรูปแบบต่างๆได้

5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
1.แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
๒.ใบงาน(กรณีศึกษา)

-65.3 เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

7-9

ดี

4-6

พอใช้

1-3

ปรับปรุง

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

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน
(.................................................)
7.ภาคผนวก
- ใบความรู้ เรื่อง การคิดวิเคราะห์แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์สว่ นรวม
- แบบสังเกต
- แบบประเมินคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์(ไม่มี)

-7แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
กลุ่มที่……..........
คาชี้แจง ผู้สอนสังเกตการทางานของผู้เรียน โดยทาเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
พฤติกรรม

ความสนใจ
ในการเรียน

ชื่อ-สกุล

2

1

0

การมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็น
ในการอภิปราย
2

1

0

การรับฟัง
ความคิดเห็น
ของผู้อื่น
2

1

0

การตอบ
คาถาม

2

1

ความรับผิด
ชอบต่องาน
ที่ได้รับมอบ
หมาย
0

2

1

0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เกณฑ์การประเมิน
ให้คะแนน 0-4 ถ้าการทางานนั้นอยู่ในระดับต้องปรับปรุง
ให้คะแนน 5-7 ถ้าการทางานนั้นอยู่ในระดับพอใช้
ให้คะแนน 8-10 ถ้าการทางานนั้นอยู่ในระดับดี
ลงชื่อ……………………………………………………ผู้ประเมิน
(…………………………………………………..)

รวม
คะแนน

10

-8-

แบบสังเกตพฤติกรรม
“ซื่อสัตย์สุจริต”

คาชี้แจง ทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน

เลขที่

ชื่อ - สกุล

2.ปฏิบัติตาม
โดยคานึงถึง
ผลการประเมิน
4.ไม่หา
ความถูกต้อง
3.ปฏิบัติตน
ละอาย
1.ให้ข้อมูลที่
ผลประโยชน์ รวม
ต่
อ
ผู
อ
้
ื
น
่
ด้
ว
ย
ถูกต้องและ เกรงกลัว ต่อ
ในทางที่ คะแนน
ความซื
่
อ
สั
ต
ย์
การกระทา
เป็นจริง
ไม่ถูกต้อง
ผิด
ผ่าน ไม่ผ่าน
๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐

(ลงชื่อ)...................................ครูผู้ประเมิน
(…………………………………………………)
............../................./.............

-9แผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยที่ ๑
ชื่อหน่วย การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบคิดฐานสอง
เวลา 2 ชั่วโมง
1. ผลการเรียนรู้
1.4 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
1.5 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้
1.6 ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคิดฐานสอง
2.2 นักเรียนสามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้
2.3 นักเรียนตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
3. สาระการเรียนรู้
3.1 ความรู้
ระบบคิด “ฐานสอง(Digital)” เปนระบบการคิดวิเคราะหขอมูล ที่สามารถเลือกไดเพียง 2
ทางเท่านั้น คือ 0 (ศูนย) กับ 1 (หนึ่ง) และอาจหมายถึงโอกาส ที่จะเลือกไดเพียง 2 ทาง เชน ใช กับ
ไมใช, จริง กับ เท็จ, ทาได กับ ทาไมได, ประโยชน สวนบุคคล กับ ประโยชนสวนรวม เปนตน
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)
1) ความสามารถในการสื่อสาร
(ทักษะการอ่าน)
ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการเขียน
2) ความสามารถในการคิด
(ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการจัดกลุ่ม ทักษะการสรุป)
3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ / ค่านิยม
1) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
4. กิจกรรมการเรียนรู้
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคร่วมกันคิด
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
๑) ครูให้ นักเรี ยนร่ว มกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตในประเทศไทย
และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริต
๒) ครูอธิบายและยกตัวอย่างการทุจริตที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการทุจริต
3) ครูแบ่งนักเรียนเป็น 5 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มศึกษาวีดีทัศน์เรื่องแก้ทุจริตคิดฐานสอง
4) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ ระบบคิดฐาน
สอง ตามประเด็นที่กาหนดดังนี้
- ระบบคิดฐานสอง คืออะไร

- 10 - จงยกตัวอย่างผลการดาเนินการตามระบบคิดฐานสอง
- มีความจ าเป็นที่จะต้องนาระบบคิดฐานสองมาประยุกต์ใช้ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวันหรือไม่อย่างไร
- ระบบคิดฐานสองสามารถแก้ปัญหาการทุจริตได้หรือไม่อย่างไร
- ระบบคิดฐานสองแตกต่างกับระบบคิดฐานสิบอย่างไร
5) ครูสรุปความรู้เรื่องระบบคิดฐานสอง
6) ครูยกตัวอย่างสถานการณ์ดังนี้ นายปรีช าเป็นข้าราชการแล้วนารถยนต์หลวงมาขับ
พาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนที่ต่างจังหวัด
7) ครูซักถามนักเรียนว่านายปรีชาคิดถูกหรือผิดที่นารถยนต์หลวงไปใช้
8) ครูสรุปว่าการคิดของนายปรีชาเป็นการคิดระบบฐาน 2
9) แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 5 กลุ่มแล้วให้นักเรียนช่วยกันคิดสถานการณ์ที่เป็นการทุจริต
(ระบบคิดฐานสอง)ลงในใบงานเรื่องป้องกันอย่างไรดี
10) นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนลงในใบงาน
ชั่วโมงที่ 2
11) ครูถามนักเรียนว่าถ้าทุกคนไม่ทุจริต ประเทศไทยจะดีขึ้นหรือไม่อย่างไรเพื่อกระตุ้น
ความคิดผู้เรียน
12) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป การแก้ปัญหาการทุจริต ด้วยระบบคิดฐานสอง
13) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป การนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันของ
ตนเอง
14) นักเรียนทาแบบทดสอบ แล้วร่วมกันเฉลยให้ถูกต้อง
4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้
4.2.1 สื่อการเรียนรู้
1) ใบความรู้ เรื่องระบบคิดฐานสอง
2) ใบงาน เรื่องระบบคิดฐานสอง
3) แบบทดสอบ
4) วีดีทัศน์ เรื่อง แก้ทุจริต คิดฐานสอง
5) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต
4.2.2 แหล่งเรียนรู้
๑) ห้องสมุดโรงเรียน
๒) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- http://web.uprightschool.net/
- https://www.nacc.go.th/more_news.php?cid=592
- https://youtu.be/FEfrARhWnGcการประเมินผลการเรียนรู้
5.1 วิธีการประเมิน
๕.๑.๑ ตรวจใบงานเรื่อง ป้องกันอย่างไรดี
๕.๑.๒ ประเมินการนาเสนองาน
๕.๑.๓ สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
๕.๑.๔ สังเกตคุณลักษณะที่พึงประสงค์

- 11 4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๕.๒.๑ ตรวจใบงานเรื่อง ป้องกันอย่างไรดี
๕.๒.๒ แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
๕.๒.๓ แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
๕.๒.๔ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5.3 เกณฑ์การตัดสิน
๕.๓.๑ ใบงานที่เรื่อง ป้องกันอย่างไรดี
- นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับดีขึ้นไป
๕.๓.๒ แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
- นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับดีขึ้นไป
๕.๓.๓ แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
- นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับดีขึ้นไป
๕.๓.๔ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับดีขึ้นไป
6.บันทึกหลังสอน
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน
(.................................................)
7.ภาคผนวก
- ใบความรู้ เรื่องระบบคิดฐานสอง
- ใบงาน เรื่องป้องกันอย่างไรดี
- แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
- แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- .........................................................................................................................................................
- ........................................................................................................................... ..............................

- 12 แบบสังเกตพฤติกรรม
“ซื่อสัตย์สุจริต”

คาชี้แจง ทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน

เลขที่

ชื่อ - สกุล

2.ปฏิบัติตาม
โดยคานึงถึง
4.ไม่หา
ผลการประเมิน
ความถูกต้อง 3.ปฏิบัติตน
1.ให้ข้อมูลที่
ละอาย เกรง ต่อผู้อ่นื ด้วย ผลประโยชน์ รวม
ถูกต้องและ
กลัว ต่อการ ความซือ่ สัตย์ ในทางที่ไม่ คะแนน
เป็นจริง
ถูกต้อง
กระทาผิด
ผ่าน ไม่ผ่าน
๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐

(ลงชื่อ)...................................ครูผู้ประเมิน
(…………………………………………………)
............../................./.............
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ใบความรู้
เรื่อง ระบบคิดฐานสอง (Digital)

ความหมาย ระบบคิด “ฐานสอง(Digital)”

เปนระบบการคิดวิเคราะหขอมูล ที่สามารถเลือกไดเพียง 2 ทางเทานั้น คือ 0 (ศูนย) กับ 1 (หนึ่ง)
และอาจหมายถึงโอกาส ที่จะเลือกไดเพียง 2 ทาง เชน ใช กับ ไมใช, จริง กับ เท็จ, ทาได กับ ทาไมได, ประโยชน
สวนตน กับ ประโยชน์สวนรวม เปนตน จึงเหมาะกับการนามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของ
รัฐที่ต องสามารถแยกเรื่องตาแหน่งหนาที่กับเรื่องสวนตัวออกจากกันไดอยางเด็ดขาด และไมกระทาการที่
เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม “การปฏิบัติงานแบบใชระบบคิดฐานสอง
(Digital)” คือ การที่เจาหนาที่ของรัฐ มีระบบการคิดที่สามารถแยกเรื่องตาแหนงหนาที่กับเรื่องสวนตนออก
จากกันไดอยางชัดเจน วาสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด สิ่งไหนทาไดสิ่งไหนทาไมได สิ่งไหนคือประโยชนสวนตน สิ่งไหน
คือประโยชนสวนรวม ไม นามาปะปนกัน ไมนาบุคลากรหรือทรัพยสินของราชการมาใชเพื่อ ประโยชนสวน
ตน ไมเบียดบังราชการ เห็นแกประโยชนสวนรวมหรือของหนวยงานเหนือกวาประโยชนของสวนตน เครือญาติ
และพวกพอง ไมแสวงหาประโยชนจากตาแหนงหนาที่ ราชการ ไมรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากการ
ปฏิบัติหนาที่กรณีเกิดการขัดกันระหวางประโยชน สวนตนและประโยชนสวนรวม ก็จะยึดประโยชนสวนรวม
เปนหลัก
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ใบงานเรื่อง ป้องกันอย่างไรดี
คาชี้แจ้ง ให้นักเรียนเขียนสถานการณ์ที่เป็นการคิดทุจริต (ระบบฐานสอง) พร้อมทั้งบอก
วิธีการ ป้องกันการทุจริต

สถานการณ์ที่1 ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
วิธีป้องกัน ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……
สถานการณ์
ที่2 ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
วิธีป้องกัน ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สถานการณ์ที่3 ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
วิธีป้องกัน ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

- 15 ใบงานที่ ๑
เรื่อง ระบบคิดฐานสอง (Digital)
คาสั่ง
๑. ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากวีดีทัศน์ เรื่อง แก้ทุจริต “คิดฐานสอง” ใช้เวลา ๔.๓๗ นาที

๒. ให้นักเรียนเตรียมอภิปรายพร้อมทั้งนาเสนอหน้าชั้นเรียนในหัวข้อดังต่อไปนี้
๒.๑ ระบบคิดฐานสอง คืออะไร
๒.๒ จงยกตัวอย่างผลการดาเนินการตามระบบคิดฐานสอง
๒.๓ มีความจาเป็นที่จะต้องนาระบบคิดฐานสองมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน
หรือไม่อย่างไร
๒.๔ ระบบคิดฐานสอง สามารถแก้ปัญหาการทุจริตได้หรือไม่อย่างไร
๒.๕ ระบบคิดฐานสองแตกต่างกับระบบคิดฐานสิบอย่างไร
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คาชี้แจง

ลาดับที่

แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
เรื่อง ระบบคิดฐานสอง
ให้ครูสอน ประเมินการนาเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่กาหนด แล้วขีด √ ลงใน
ช่องที่
ตรงกับคะแนน
ระดับคะแนน

รายการประเมิน

๔

๑

เนื้อหาละเอียดชัดเจน

๒

ความถูกต้องของเนื้อหา

๓

ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย

๔

ประโยชน์ที่ได้จากการนาเสนอ

๕

วิธีการนาเสนอผลงาน

๓

๒

๑

รวม

ลงชื่อ ..................................................................... ผู้ประเมิน
.........../............................./.....................
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๑๘ – ๒๐
๑๔ – ๑๗
๑๐ – ๑๓
ต่ากว่า ๑๐

ให้
ให้
ให้
ให้

๔
๓
๒
๑

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

- 17 แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
กลุ่มที…่ …................................
คาชี้แจง ครูสอนสังเกตการทางานของนักเรียน โดยทาเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
พฤติกรรม

ชื่อ-สกุล

ความสนใจ
ในการเรียน

๒

๑

๐

การมีส่วน
ร่วมแสดง
ความคิด
เห็นในการ
อภิปราย
๒ ๑ ๐

การรับฟัง
ความคิด
เห็นของผู้
อื่น
๒

๑

๐

การตอบ
คาถาม

๒

๑

ความรับผิด
ชอบต่องาน
ที่ได้รับมอบ
หมาย
๐

๒

๑

๐

รวม
คะแนน

๑๐

ลงชื่อ ..................................................................... ผู้ประเมิน
.........../............................./.....................
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๙ – ๑๐
๗–๘
๕-๖
๐–๔

ให้
ให้
ให้

๒
๑
๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

คะแนน
คะแนน
คะแนน

- 18 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
พฤติ
กรรม

เลข
ที่

1) มีความรัก
2) ซื่อสัตย์ 3) ใฝ่หาความรู้ ๔) มีศีลธรรม ๕) มีระเบียบ
๖) มีความ
หมา
ชาติ ศาสนา เสียสละ อดทน หมัน่ ศึกษาเล่า รักษาความสัตย์ วินัย เคารพ
เข้มแข็งทั้ง
ย
พระมหากษัตริย์ มีอดุ มการณ์ใน เรียนทัง้ ทางตรง หวังดีต่อผู้อื่น กฎหมาย ผู้น้อย ร่างกายและ
เหตุ
สิ่งที่ดีงามเพื่อ และทางอ้อม
เผือ่ แผ่และ
รู้จักการเคารพ จิตใจไม่ยอมแพ้
ส่วนรวม
แบ่งปัน
ผู้ใหญ่
ต่ออานาจฝ่าย
ต่า หรือกิเลส มี
ความละอาย
เกรงกลัวต่อ
บาปตามหลัก
ของศาสนา

ชื่อ3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0
นามสกุล

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

- 19 เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก

ให้
ให้
ให้
ให้

๓
๒
๑
๐

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

๑๖ – ๑๘

ดีมาก

๑๓ – ๑๕

ดี

๑๐ – ๑๒

พอใช้

ต่ากว่า ๑๐

ปรับปรุง

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

- 20 แบบทดสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ “ระบบการคิดฐานสอง”
คาชี้แจง

๑. แบบทดสอบมีทั้งหมด ๑๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน
2. ให้นักเรียนเขียนคาตอบที่ตรงกับความคิดของนักเรียนมากที่สุด

๑. นักเรียนเห็นเพื่อน ๆ นาโทรศัพท์ส่วนตัวมาชาร์จแบตเตอรี่ที่โรงเรียน นักเรียนคิดว่าเหมาะสมหรือไม่
เพราะเหตุใด
ตอบ
............................................................................................................................. ..........................................
..................................................................................................................................................................... ...
๒. “การรับจ้างทารายงานเป็นเรื่องปกติ เพราะใคร ๆ ก็ทากันทั้งนั้น” นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
ตอบ
.............................................................................................................................................. .........................
........................................................................................................................................................................
๓. นักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นเพื่อน ๆ ลอกข้อสอบหรือลอกการบ้านอยู่เป็นประจา
ตอบ
............................................................................................................................. ..........................................
.........................................................................................................................................................................
๔. จากคากล่าวที่ว่า “ฉันพร้อมที่จะยอมรับผิดถ้าทาผิด” นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่เพราะเหตุใด
ตอบ
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
๕. การใช้น้าประปาของโรงเรียนล้างรถจักรยานยนต์ของตนเอง นักเรียนคิดว่าเป็นการกระทาที่เหมาะสม
หรือไม่ เพราะเหตุใด
ตอบ
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. ..........................................

- 21 ๖. นักเรียนเข้าไปค้นหาข้อมูลในห้องสมุดเพื่อทารายงาน แต่ไม่อยากไปยืมหนังสือจึงฉีกหนังสือเฉพาะหน้าที่
จาเป็นต้องใช้การกระทาดังกล่าวถูกต้องหรือไม่เพราะเหตุใด
ตอบ
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. ..........................................
๗. มีคากล่าวที่ว่า “ทุจริตบ้างไม่เป็นไรถ้าเราได้ประโยชน์” นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
ตอบ
............................................................................................................................. ..........................................
.......................................................................................................................................................................
๘. การวางแผงขายของบนทางเท้าของพ่อค้า/แม่ค้า เป็นสิ่งที่สมควรกระทาหรือไม่ เพราะเหตุใด
ตอบ
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ ...................................
๙. นักเรียนเห็นด้วยกับการรับจ้างสอนพิเศษของครูหรือไม่ เพราะเหตุใด
ตอบ
............................................................................................................................. ..........................................
.......................................................................................................................................................................
๑๐. จากคากล่าวที่ว่า “การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ ไม่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน”
นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
ตอบ
..................................................................................................................................................... ..................
.......................................................................................................................................................................

- 22 เกณฑ์การตัดสินพฤติกรรม
ช่วงคะแนน

พฤติกรรม

ระดับคุณภาพ

๙ – ๑๐

เด็กมีพฤติกรรมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

ดีมาก

๖–๘

เด็กมีพฤติกรรมค่อนข้างเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

ดี

๓–๕

เด็กมีพฤติกรรมค่อนข้างเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม

พอใช้

๐–๒

เด็กมีพฤติกรรมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม

ปรับปรุง

- 23 เฉลยแบบทดสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ “ระบบการคิดฐานสอง”
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- 25 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วยการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สว่ นรวม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ระบบคิดฐานสิบ
เวลา 2 ชัว่ โมง
1. ผลการเรียนรู้
1.7 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
1.8 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้
1.9 ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะความแตกต่างระหว่างระบบคิดฐานสิบและฐานสอง
2.2 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้
2.3 ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
3. สาระการเรียนรู้
3.1 ความรู้
ระบบคิด “ฐานสิบ (Analog)” เปนระบบการคิดวิเคราะหขอมูล ที่มีตัวเลขหลายตัว และอาจ
หมายถึงโอกาสที่จะเลือกไดหลายทาง เกิดความคิดที่หลากหลาย ซับซอน หากนามาเปรียบเทียบกับ
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ จะทาใหเจาหนาที่ของรัฐตองคิดเยอะ ตองใชดุลยพินิจเยอะ
อาจจะนาประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม มาปะปนกันได แยกประโยชนสวนตนและประโย
ชนสวนรวมออกจากกันไมได
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)
1) ความสามารถในการสื่อสาร
(ทักษะการอ่าน ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการเขียน)
2) ความสามารถในการคิด
(ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการจัดกลุ่ม ทักษะการสรุป)
3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ / ค่านิยม
1) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
4. กิจกรรมการเรียนรู้
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ : เทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw)
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ ๑
๓) ครูให้ นักเรี ยนร่ว มกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตในประเทศไทย
และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริต
๔) ครูอธิบายและยกตัวอย่างการทุจริตที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการทุจริต
3) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้ ระบบคิดฐานสิบ จากวีดีทัศน์ จากใบความรู้
ห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ
4) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับฉลากเลือกหัวข้อที่กาหนดให้ดังนี้

- 26 หัวข้อที่ 1 ระบบคิดฐานสิบคืออะไร
หัวข้อที่ 2 ยกตัวอย่างผลการดาเนินการตามระบบคิดฐานสิบ
หัวข้อที่ 3 ระบบฐานสิบมีผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตประจาวันหรือไม่
อย่างไร
หั ว ข้ อ ที่ 4 ระบบคิ ด ฐานสิ บ เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ปั ญ หาการทุ จ ริ ต อย่ า งไร
หัวข้อที่ ๕ ระบบคิดฐานสิบ แตกต่างจากระบบคิดฐานสองอย่างไร
5) นักเรีย นแต่ละกลุ่มร่ว มกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับ
มอบหมาย
6) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทาใบงาน เรื่องระบบคิดฐานสิบ โดยให้ผู้เรียนแต่ละคนใน
กลุ่มช่วยกันคิดหาคาตอบ และช่วยกันอธิบายคาตอบให้เพื่อนในกลุ่มฟังจนทุ กคนใน
กลุ่มมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน
7) ครูสุ่มเลือกนักเรียน ๑ คน ของแต่ละกลุ่ม นาเสนอคาตอบในใบงานเรื่องระบบคิด
ฐานสิบ หน้าชั้นเรียน
ชั่วโมงที่ 2
8) แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 5 กลุ่มดูวีดีทัศน์เรื่อง ทุจริต คิดฐานสอง
9) ครูยกตัวอย่างการคิดระบบฐานสอง และระบบฐานสิบ ดังนี้เช่น นายประชาใช้
โทรศัพท์จนแบตเตอรี่หมด ถ้านักเรียนเป็นนายประชาจะคิดและจะทาอย่างไร
คาตอบอาจจะมีหลากหลายเช่น
ด.ช. ก. ตอบว่าชาร์จ แบตเตอรี่โทรศัพท์ที่ทางานเลย
ด.ช. ข. ตอบว่า ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่ที่ทางานเพราะเป็นการเห็นแต่ประโยชน์
ส่วนตัวไม่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
10) ครูแนะนาว่า ความคิดของ ด.ช. ก. เป็นการคิดระบบฐานสอง และความคิดของ ด.ช.
ข. เป็นการคิดระบบฐานสิบ
11) ให้แต่ละกลุ่มคิดสถานการณ์เหมือนตัวอย่างในข้อ 9
12) ให้แต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
๑๓)นักเรียนทาแบบทดสอบ ครูและนักเรียนเฉลยแบบทดสอบร่วมกันให้ถูกต้อง
4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้
4.2.1 สื่อการเรียนรู้
6) ใบความรู้ เรื่องระบบคิดฐานสิบ
7) ใบงาน เรื่องระบบคิดฐานสิบ
8) วีดีทัศน์ เรื่อง แก้ทุจริต คิดฐานสอง
4.2.2 แหล่งเรียนรู้
๓) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- http://web.uprightschool.net/
- https://www.nacc.go.th/more_news.php?cid=592
- https://youtu.be/FEfrARhWnGc

- 27 5. การประเมินผลการเรียนรู้
5.1 วิธีการประเมิน
๕.๑.๑ ประเมินการนาเสนองาน
๕.๑.๒ สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
๕.๑.๓ สังเกตคุณลักษณะที่พึงประสงค์
5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๕.๒.๑ แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
๕.๒.๒ แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
๕.๒.๓ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5.3 เกณฑ์การตัดสิน
๕.๓.1 แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
- นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับดีขึ้นไป
๕.๓.2 แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
- นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับดีขึ้นไป
๕.๓.3 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับดีขึ้นไป
6. บันทึกหลังสอน
............................................................................................................................. ............................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................... .........................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน
(.................................................)
7. ภาคผนวก
- ใบความรู้ เรื่องระบบคิดฐานสิบ
- แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
- แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
- ............................................................................................................................. .....................
- ............................................................................................................................. ..........................

- 28 แบบสังเกตพฤติกรรม
“ซื่อสัตย์สุจริต”

คาชี้แจง ทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน

เลขที่

ชื่อ - สกุล

2.ปฏิบัติตาม
โดยคานึงถึง
4.ไม่หา
ผลการประเมิน
ความถูกต้อง 3.ปฏิบัติตน
1.ให้ข้อมูลที่
ละอาย เกรง ต่อผู้อ่นื ด้วย ผลประโยชน์ รวม
ถูกต้องและ
กลัว ต่อการ ความซือ่ สัตย์ ในทางที่ไม่ คะแนน
เป็นจริง
ถูกต้อง
กระทาผิด
ผ่าน ไม่ผ่าน
๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐

(ลงชื่อ)...................................ครูผู้ประเมิน
(…………………………………………………)
............../................./.............

- 29 ใบความรู้
เรื่อง ระบบคิดฐานสิบ (Analog)

ระบบคิด “ฐานสิบ (Analog)”

เปนระบบการคิดวิเคราะหขอมูล ที่มีตัวเลข
หลายตัว และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกไดหลาย
ทาง เกิดความคิดที่หลากหลาย ซับซอน หากนามา
เปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ
จะท าให เจ าหน าที่ ของรั ฐ ต องคิ ด เยอะ ต องใช้
ดุ ล ยพิ นิ จเยอะ อาจจะน า ประโยชน์ ส่ ว นตนและ
ประโยชนสวนรวม มาปะปนกั นได แยกประโยชน์
ส่วนตนและประโยชนสวนรวมออกจากกันไม่ได้
“การปฏิ บั ติ ง านแบบใชระบบคิ ด ฐานสิ บ
(Analog)” คื อ การที่เ จาหนาที่ข องรัฐ ยัง มีร ะบบ
การคิดที่ยังแยกเรื่องตาแหนงหนาที่กับเรื่องสวนตน
ออกจากกันไมได นาประโยชน สวนบุคคลและประโยชน
สวนรวมมาปะปนกันไปหมด แยกแยะไมออกวาสิ่งไหน
คือ ประโยชน สวนบุ ค คลสิ่ ง ไหนคื อ ประโยชนสวนรวม น าบุ คลากรหรื อทรัพ ยสิ น ของราชการมาใชเพื่ อ
ประโยชน์ส่วนตน เบียดบังราชการ เห็นแกประโยชน์ส่วนตน เครือญาติ หรือพวกพอง เหนือกวาประโยชน
ของสวนรวมหรือของหนวยงาน จะคอยแสวงหาประโยชนจากตาแหนงหนาที่ ราชการ กรณีเกิดการขัดกัน
ระหวางประโยชน์ส่วนตนและประโยชนสวนรวม จะยึดประโยชน์ส่วนตนเปนหลัก

- 30 ใบงานที่ ๒
เรื่อง ระบบคิดฐานสิบ (Analog)
คาสั่ง
๑. ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากวีดีทัศน์ เรื่อง แก้ทุจริต “คิดฐานสอง” ใช้เวลา ๔.๓๗ นาที

๒. ให้นักเรียนเตรียมอภิปรายพร้อมทั้งนาเสนอหน้าชั้นเรียนในหัวข้อดังต่อไปนี้
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕

ระบบคิดฐานสิบคืออะไร
จงยกตัวอย่างผลการดาเนินการตามระบบคิดฐานสิบ
ระบบฐานสิบมีผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตประจาวันหรือไม่อย่างไร
ระบบคิดฐานสิบ เป็นจุดเริ่มต้นปัญหาการทุจริตอย่างไร
ระบบคิดฐานสิบ แตกต่างจากระบบคิดฐานสองอย่างไร
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แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
เรื่อง ระบบคิดฐานสิบ
คาชี้แจง
ให้ครูสอน ประเมินการนาเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่กาหนด แล้วขีด √ ลงใน
ช่องที่ ตรงกับคะแนน
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการประเมิน

ระดับคะแนน
๓
๒

๔

๑

เนื้อหาละเอียดชัดเจน
ความถูกต้องของเนื้อหา
ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย
ประโยชน์ที่ได้จากการนาเสนอ
วิธีการนาเสนอผลงาน
รวม
ลงชื่อ ..................................................................... ผู้ประเมิน
.........../............................./.....................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก

ให้
ให้
ให้
ให้

๔
๓
๒
๑

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๑๘ – ๒๐
๑๔ – ๑๗
๑๐ – ๑๓
ต่ากว่า ๑๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

- 32 แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานของนักเรียนเป็นรายบุคคล
กลุ่มที…่ …................................
คาชี้แจง ครูสอนสังเกตการณ์ทางานของนักเรียน โดยทาเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
พฤติกรรม

ชื่อ-สกุล

ความสนใจ
ในการเรียน

๒

๑

การมีส่วน
การรับฟัง
ร่วมแสดง
ความคิด
ความคิดเห็น
เห็นของ
ในกาอภิปราย
ผู้อื่น
๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐

การตอบ
คาถาม

๒

๑

๐

ความรับผิด
ชอบต่องาน
ที่ได้รับ
มอบหมาย
๒ ๑ ๐

รวม
คะแนน

๑๐

ลงชื่อ ..................................................................... ผู้ประเมิน
.........../............................./.....................
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่อง บางส่วน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน

ให้
ให้

๒
ให้
๐

ระดับคุณภาพ

๙ – ๑๐

ดีมาก

๗–๘

ดี

๕-๖

พอใช้

๐–๔

ปรับปรุง

คะแนน
๑
คะแนน
คะแนน

- 33 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
พฤติ
กรรม

เลข
ที่

ชื่อนามสกุล

1) มีความรัก
ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

2) ซื่อสัตย์
เสียสละ อดทน
มีอุดมการณ์ใน
สิ่งที่ดีงามเพื่อ
ส่วนรวม

3) ใฝ่หาความรู้
หมั่นศึกษาเล่า
เรียนทั้งทางตรง
และทางอ้อม

๔) มีศีลธรรม
รักษาความสัตย์
หวังดีต่อผู้อื่น
เผื่อแผ่และ
แบ่งปัน

๕) มีระเบียบ
๖) มีความเข้ม หมาย
วินัย เคารพ
แข่งทั้งร่างกาย เหตุ
กฎหมาย ผู้น้อย และจิตใจไม่ยอม
รู้จักการเคารพ แพ้ต่ออานนาจ
ผู้ใหญ่
ฝ่ายต่า หรือ
กิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัว
ต่อบาปตามหลัก
ของศาสนา

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

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

- 34 เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก

ให้
ให้
ให้
ให้

๓
๒
๑
๐

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

๑๖ – ๑๘

ดีมาก

๑๓ – ๑๕

ดี

๑๐ – ๑๒

พอใช้

ต่ากว่า ๑๐

ปรับปรุง

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

- 35 ใบงาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ “ระบบการคิดฐานสิบ”
คาชี้แจง

๑. แบบทดสอบมีทั้งหมด ๑๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน
2. ให้นักเรียนเขียนคาตอบที่ตรงกับความคิดของระบบฐานสิบ

๑. นักเรียนเห็นเพื่อน ๆ นาโทรศัพท์ส่วนตัวมาชาร์จแบตเตอรี่ที่โรงเรียน นักเรียนคิดว่าเหมาะสมหรือไม่
เพราะเหตุใด
ตอบ
............................................................................................................................. ..........................................
..............................................................................................................................................................................
๒. “การรับจ้างทารายงานเป็นเรื่องปกติ เพราะใคร ๆ ก็ทากันทั้งนั้น” นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
ตอบ
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
๓. นักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นเพื่อน ๆ ลอกข้อสอบหรือลอกการบ้านอยู่เป็นประจา
ตอบ
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. .................................................
๔. จากคากล่าวที่ว่า “ฉันพร้อมที่จะยอมรับผิดถ้าทาผิด” นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่เพราะเหตุใด
ตอบ
............................................................................................................................. ..........................................
..............................................................................................................................................................................
๕. การใช้น้าประปาของโรงเรียนล้างรถจักรยายนต์ของตนเอง นักเรียนคิดว่าเป็นการกระทาที่เหมาะสมหรือไม่
เพราะเหตุใด
ตอบ
..................................................................................................................................................... ..................
..............................................................................................................................................................................

- 36 ๖. นักเรียนเข้าไปค้นหาข้อมูลในห้องสมุดเพื่อทารายงาน แต่ไม่อยากไปยืมหนังสือจึงฉีกหนังสือเฉพาะหน้าที่
จาเป็นต้องใช้การกระทาดังกล่าวถูกต้องหรือไม่เพราะเหตุใด
ตอบ
............................................................................................................................. ..........................................
..............................................................................................................................................................................
๗. มีคากล่าวที่ว่า “ทุจริตบ้างไม่เป็นไรถ้าเราได้ประโยชน์” นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
ตอบ
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
๘. การวางแผงขายของบนทางเท้าของพ่อค้า/แม่ค้า เป็นสิ่งที่สมควรกระทาหรือไม่ เพราะเหตุใด
ตอบ
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. .................................................
๙. นักเรียนเห็นด้วยกับการรับจ้างสอนพิเศษของครู หรือไม่ เพราะเหตุใด
ตอบ
............................................................................................................................. ..........................................
..............................................................................................................................................................................
๑๐. จากคากล่าวที่ว่า “การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ ไม่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน”
นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่เพราะเหตุใด
ตอบ
..................................................................................................................................................... ..................
..............................................................................................................................................................................

- 37 เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

๙ – ๑๐

ดีมาก

๗–๘

ดี

๕-๖

พอใช้

๐–๔

ปรับปรุง

- 38 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วย การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต (ชุมชน สังคม) เวลา ๒ ชัว่ โมง
1. ผลการเรียนรู้
1.10 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
1.11 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้
1.12 ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต
2.2 นักเรียนสามารถคิดแยกแยะระหว่างจริยธรรมและการทุจริต
2.3 นักเรียนตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
3. สาระการเรียนรู้
3.1 ความรู้
ความหมายของอริยธรรมและการทุจริต
1)สาเหตุของการทุจริตและทิศทางการป้องกันการทุจริตในประเทศไทย
2)ความสัมพันธ์ระหว่าง“การนัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน กับประโยชน์ส่วนรวม”
จริยธรรมกับการทุจริต
3)ตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่างๆ
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)
1)ความสามารถในการสื่อสาร
๒)ความสามารถในการคิด
(ทักษะการคิดวิเคราะห์)
(ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ)
๓) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
(กระบวนการทางานกลุ่ม)
3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ / ค่านิยม
1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า หรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
4.กิจกรรมการเรียนรู้
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
ขั้นที1่ เตรียมการ
1. ครู เตรี ย มวีดีทัศน์ มาเปิดให้ นักเรียนดูเรื่องการเข้าแถวซื้ออาหาร ครูถาม นักเรียนว่า
เกี่ยวกับวีดีทัศน์ที่ดู แล้วให้นักเรียนออกมาบอกและอธิบายประกอบสถานการณ์ว่าพฤติกรรมอะไร
เป็นจริยธรรม พฤติกรรมอะไรเป็นการทุจริต

- 39 ขั้นที่ 2 เสนอตัวอย่าง
๒. แจกกระดาษขนาด A4 ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น ให้นักเรียนวาดภาพประเทศไทยใน
อนาคต พร้อมระบุรายละเอียดตามที่ครูกาหนดบนกระดานให้ถูกต้อง
๓. นักเรียนศึกษาความรู้จากวีดีทัศน์เรื่อง นิมนต์ยิ้มเดลี่ คนดีไม่คอร์รัปชั่นตอนแย่งที่
๔. นักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้จากวีดีทัศน์เรื่อง นิมนต์ยิ้มเดลี่ คนดีไม่คอร์รัปชั่นตอนแย่งที่
ขั้นที่ 3 เปรียบเทียบ
5. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๓ กลุ่มละๆ ๕ คน ร่วมกันศึกษาความรู้และสรุปสาระสาคัญตาม
ประเด็นที่ครูกาหนด จากสถานการณ์ที่นักเรียนได้ดู แล้วให้ตัวแทนกลุ่มออกมาจับสลากหมายเลขกลุ่ม
และสถานการณ์จาลองที่ ๑-๓ ตามลาดับที่จับสลากได้ คือ
สถานการณ์ที่ 1 การรับผลประโยชน์ต่างๆ
สถานการณ์ที่ 2 การทาธุรกิจกับตนเองหรือคู่สัญญา
สถานการณ์ที่ 3 การทางานหลังออกจากตาแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ
6. ครูกาหนดระยะเวลาในการทางานกลุ่มร่วมกันตามความเหมาะสม แล้วสุ่มเรียกตัวแทนกลุ่ม
ออกมานาเสนอความรู้ที่หน้าชั้นเรียน
7. นักเรียนกลุ่มอื่นๆ ตั้งประเด็นคาถามหลังจากที่ตัวแทนกลุ่มนาเสนอความรู้จบแล้วกลุ่มละ
๑ คาถาม แล้วให้กลุ่มที่เป็นเจ้าของเรื่องช่วยกันตอบคาถามให้ถูกต้อง
ขั้นที่ 4 สรุปกฎเกณฑ์
8. นักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นความรู้ที่ได้รับจดลงในสมุด ครูตั้งประเด็นคาถามให้นักเรียน
ช่วยกันตอบ หรือสุ่มเรียกนักเรียนให้ตอบเป็นรายบุคคล
ชั่วโมงที่ 2
9. นักเรียนร่วมกันศึกษาความรู้ ตามสถานการณ์จาลองและร่วมแสดงความคิดเห็นว่า ลักษณะ
ของสถานการณ์จาลองที่ได้รับ มีความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต มีความสาคัญต่อชุมชน สังคม
หรือไม่ อย่างไร
10. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เป็น Mind Map และแสดงความคิดเห็น
๑1. นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างที่แสดงถึงความมีจริยธรรมที่ดีในโรงเรียน ชุมชนของตนเอง
๑2. ครูอธิบายให้นักเรียนทราบว่า จริยธรรมและการทุจริต ของแต่ละชุมชน สังคม มีความ
สอดคล้องหรือเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ถ้าคนเราไม่เห็นความสาคัญหรือแยกแยะไม่ออกว่าผลกระทบที่เกิดจะส่งผล
ต่อสังคม ชุมชนในอนาคตในด้านต่างๆอย่างไร
๑3. นักเรียนศึกษาความรู้เสริมเพิ่มเติมเรื่อง ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต ของ
โรงเรียนสุจริตจากใบความรู้
ขั้นที่ 5 นาไปใช้
๑4. นักเรียนแต่ละกลุ่มหาข้อความการกระทา พฤติกรรม หรือเรื่องราวที่เป็นข้อความ
สถานการณ์เพิ่มเติม มาเขียนใส่ในกระดาษฟลิปชาร์ทที่ครูแจกให้ แล้วให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันเผยแพร่ให้
นักเรียน ครู ชุมชน หรือนามาจัดป้ายนิเทศเพื่อปลุกจิตสานึกกระตุ้นจริยธรรมต้านทุจริต

- 40 ๑5.นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานาเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยครูและเพื่อน
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
16. นักเรียนทาใบงานที่1
4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้
1) วีดีทัศน์เรื่องการเข้าแถวซื้ออาหาร
๒) หนังสือเรียน/หนังสือพิมพ์
๓) ภาพข่าว
๔) แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ชุมชน /สถานการณ์ที่พบได้ในชุมชน
๕) ห้องสมุดโรงเรียน
๖) ห้องเทคโนโลยีในโรงเรียน
๗) วีดีโอเรื่อง นิมนต์ยิ้มเดลี่ คนดีไม่คอรัปชั่น ตอนแย่งที่ ตอนรับไม่ได้
9) ใบความรู้/ สถานจาลองที่ ๑-๓
9.๑ การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ
9.๒ การทาธุรกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญา
9.3 การทางานหลังจากออกจากตาแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ
๕. การประเมินผลการเรียนรู้
5.1 วิธีการประเมิน
รายการประเมิน

คาอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

1. ความเข้าใจเกีย่ วกับความ ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
แตกต่างระหว่างจริยธรรม
แตกต่างระหว่างจริยธรรม
และการทุจริต (ชุมชน สังคม) และการทุจริต (ชุมชน สังคม)
ได้ถูกต้อง

ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
แตกต่างระหว่างจริยธรรม
และการทุจริต (ชุมชน สังคม)
ได้ถูกต้อง

ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
แตกต่างระหว่างจริยธรรม
และการทุจริต (ชุมชน สังคม)
ได้ถูกต้อง

2. สามารถคิดแยกแยะ
ความแตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต
(ชุมชน สังคม)ส่วนรวมได้ใน
รูปแบบต่างๆได้
3. ตระหนักและเห็น
ความสาคัญของจริยธรรม
และร่วมต้านทุจริตในรูปแบบ
ต่างๆได้

2. สามารถคิดแยกแยะ
ความแตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต
(ชุมชน สังคม)ส่วนรวมได้ใน
รูปแบบต่างๆได้
3. ตระหนักและเห็น
ความสาคัญของจริยธรรม
และร่วมต้านทุจริตในรูปแบบ
ต่างๆได้

2. สามารถคิดแยกแยะ
ความแตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต
(ชุมชน สังคม)ส่วนรวมได้ใน
รูปแบบต่างๆได้
3. ตระหนักและเห็น
ความสาคัญของจริยธรรม
และร่วมต้านทุจริตในรูปแบบ
ต่างๆได้

2. สามารถคิดแยกแยะ
ความแตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต
(ชุมชน สังคม)ส่วนรวมได้ใน
รูปแบบต่างๆได้
3. ตระหนักและเห็น
ความสาคัญของจริยธรรม
และร่วมต้านทุจริตในรูปแบบ
ต่างๆได้

- 41 5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
1.แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานของนักเรียนเป็นรายบุคคล
๒.ใบงาน
5.3 เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ (ข้อ ๑)
ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

7-9

ดี

4-6

พอใช้

1-3

ปรับปรุง

6. บันทึกหลังสอน
............................................................................................................................. ...................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... ...........................................
................................................................................................................................ ..............................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................... ...........................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน
(.................................................)
7. ภาคผนวก
- แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานของนักเรียนรายบุคคล

- 42 แบบสังเกตพฤติกรรม
“รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

คาชี้แจ้ง ทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน

เลขที่

ชื่อ - สกุล

ปฏิบัติตนตามสิทธิ
ผลการประเมิน
ยืนตรงเคารพธงชาติ
และหน้าที่พลเมืองดี รวม
ร้องเพลงชาติและ
ของชาติ
คะแนน
อธิบายความหมายของ
เพลงชาติได้ถูกต้อง
ผ่าน ไม่ผ่าน
๓

๒

๑

๐

๓

๒

๑ ๐

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

- 43 แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานของนักเรียนเป็นรายบุคคล กลุ่มที่……..........
คาชี้แจง ผู้สอนสังเกตการทางานของนักเรียน โดยทาเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
พฤติกรรม

ความสนใจ
ในการเรียน

ชื่อ-สกุล

2

1

0

การมีส่วนร่วม
การรับฟัง
แสดงความคิดเห็นใน ความคิดเห็น
การอภิปราย
ของผู้อื่น

2

1

0

2

1

0

การตอบ
คาถาม

2

1

ความ
รับผิดชอบต่อ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย
0

2

1

0

รวม
คะแนน

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เกณฑ์การประเมิน
ให้คะแนน 0-4 ถ้าการทางานนั้นอยู่ในระดับต้องปรับปรุง
ให้คะแนน 5-7 ถ้าการทางานนั้นอยู่ในระดับพอใช้
ให้คะแนน 8-10 ถ้าการทางานนั้นอยู่ในระดับดี
ลงชื่อ……………………………………………………
(…………………………………………………..) ผู้ประเมิน
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ตัวอย่าง
ระบบคิดฐานสิบ & ระบบคิดฐานสอง

สถานการณ์ที่ ๑

- 45 1. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ
๑ นายสุจริต ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในวันดังกล่าว
นายรวย นายก อบต. ได้มอบงาช้างจานวนหนึ่งคู่ให้แก่ นายสุจริต เพื่อเป็นของที่ระลึก นายสุจริตได้มอบงาน
ช้างดังกล่าวให้หน่วยงานต้นสังกัด ตรวจสอบมูลค่าพร้อมทั้งดาเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย แต่
ต่อมา นายสุจริต พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สมควรรับงาช้างดังกล่าวไว้ จึงเร่งให้หน่วยงานต้นสังกัดคืนงาช้าง
ให้แก่นายรวย
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
มาตรา 103 ประกอบประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ข้อ 7 ประกอบข้อ 5 (2) ได้กาหนดว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด
ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มิใช่ญาติซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า สามพันบาท แล้วประสงค์จะรับ
ทรัพย์สินนั้นไว้เป็นสิทธิของตน จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินนั้นต่อผู้บังคับบัญชา
หรื อผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอนหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือประธานสภาผู้ แทนราษฎร หรือประธาน
วุ ฒิ ส ภา หรื อ ประธานสภาท้ อ งถิ่ น แล้ ว แต่ ก รณี ในทั น ที ที่ ส ามารถกระท าได้ เพื่ อ ให้ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า มี เ หตุ ผ ล
ความจาเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น รับทรัพย์สินนั้นไว้เป็นสิทธิของตน
หรือไม่
เมื่อข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ปรากฏว่า เมื่อนายสุจริต ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ได้รับงาช้างแล้ว ได้ส่งให้
หน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบมูลค่าพร้อมทั้งดาเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย แต่ต่อมานายสุจริต
พิจารณาเห็นว่า ไม่สมควรรับ งาช้างดังกล่าวไว้ จึงส่ งคืนให้นายรวยไป โดยใช้ ระยะเวลาในการตรวจสอบ
ระเบียบแนวทางปฏิบัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อความรอบคอบ และส่งคืนงาช้าง แก่นายรวยภายใน 3 วัน
จากข้อเท็จจริง จึ งฟังได้ว่านายสุจ ริตมิได้มีเจตนาหรือมีความประสงค์ที่จะรับงาช้างนั้นไว้เป็นสิทธิของตน
แต่อย่างใด
๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เพื่อช่วยให้บริษัทเอกชนรายนั้น
ชนะการประมูลรับงานโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ
๓ การที่บริษัทแห่งหนึ่งให้ของขวัญเป็นทองคามูลค่ามากกว่า 10 บาท แก่เจ้าหน้าที่ในปีที่ผ่านมา
และปีนี้เจ้าหน้าที่เร่งรัดคืนภาษีให้กับบริษัทนั้นเป็นกรณีพิ เศษ โดยลัดคิวให้ก่อนบริษัทอื่น ๆ เพราะคาดว่าจะ
ได้รับของขวัญอีก
๔ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไปเป็นคณะกรรมการของบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจและได้รับความบันเทิง
ในรูปแบบต่าง ๆ จากบริษัทเหล่านั้น ซึ่งมีผลต่อ การให้คาวินิจฉัยหรือข้อเสนอแนะที่เป็นธรรมหรือเป็นไปใน
ลักษณะที่เอื้อประโยชน์ ต่อบริษัทผู้ให้นั้น ๆ
๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับชุดไม้กอล์ฟจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เมื่อต้องทางานที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทเอกชนแห่งนั้น ก็ช่วยเหลือให้บริษัทนั้นได้รับสัมปทาน เนื่องจากรู้สึกว่าควรตอบแทนที่เคยได้รับของขวัญมา
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สถานการณ์ที่ ๒
2. การทาธุรกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญา
๑ นิติกร ฝ่ายกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง สานักงานสรรพากรจังหวัดในส่วนภูมิภาคหารายได้
พิเศษโดยการเป็นตัวแทนขายประกันชีวิตของบริษัทเอกชน ได้อาศัยโอกาสที่ตนปฏิบัติหน้าที่ เร่งรัดภาษีอากร
ค้างผู้ ป ระกอบการรายหนึ่ งหาประโยชน์ ให้ แก่ตนเองด้ว ยการขายประกันชีวิต ให้ แก่หุ้ นส่ ว นผู้ จัดการของ
ผู้ประกอบการดังกล่าว รวมทั้งพนักงานของผู้ประกอบการนั้นอีกหลายคน ในขณะที่ตนกาลังดาเนินการเร่งรัด
ภาษีอากรค้าง พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเป็นการอาศัยตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่
ตนเอง เป็น ความผิดวินั ย อย่ างไม่ร้ ายแรง ตามมาตรา 83 (3) ประกอบมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
๒ การที่เจ้ าหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทาสั ญญาให้ห น่วยงานต้นสังกัดซื้อคอมพิวเตอร์
สานักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง หรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่
๓ ผู้บริหารหน่วยงานทาสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัท ซึ่งเป็นของเจ้าหน้าที่หรือบริษัท
ที่ผู้บริหารมีหุ้นส่วนอยู่
๔ การที่ผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษา หรือเป็นผู้ทาบัญชีให้กั บบริษัทที่ต้องถูก
ตรวจสอบ
๕ ภรรยาอดีตนายกรัฐมนตรี ประมูลซื้อที่ดินย่านถนนรัชดาภิเษกใกล้กับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศ
ไทย จากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในการกาดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงการคลัง โดยอดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งในขณะนั้นดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีในฐานะเจ้าพนักงาน
มีหน้าที่ดูแลกิจการของกองทุนฯ ได้ลงนามยินยอมในฐานะคู่สมรสให้ภรรยาประมูลซื้อที่ดินและทาสัญญาซื้อ
ขายที่ดิน ส่งผลให้เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาซื้อที่ดินโฉนดแปลงดังกล่าว อันเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย มีความผิด ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 100 (1)

- 47 -

สถานการณ์ที่ ๓
3. การทางานหลังจากออกจากตาแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ
๑. อดีตผู้อานวยการโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเพิ่งเกษียณอายุราชการไปทางานเป็นที่ปรึกษาในบริษัท
ผลิตหรือขายยา โดยใช้อิทธิพลจากที่เคยดารงตาแหน่งในโรงพยาบาลดังกล่าว ให้โรงพยาบาลซื้อยาจากบริษัท
ที่ตนเองเป็นที่ปรึกษาอยู่ พฤติการณ์ เช่นนี้มีมูลความผิดทั้งทางวินัยและทางอาญาฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทาให้ผู้อื่นเชื่อว่าตนมีตาแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มี
ตาแหน่งหรือหน้าที่นั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือผู้อื่น ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123
๒ การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรด้านเวชภัณฑ์และสุขภาพออกจากราชการไปทางานใน
บริษัทผลิตหรือขายยา
๓ การที่ ผู้ บ ริ ห ารหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ข องหน่ ว ยงานที่ เ กษี ย ณแล้ ว ใช้อิ ท ธิ พ ลที่ เ คยด ารงต าแหน่ ง ใน
หน่วยงานรัฐ รับเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนที่ตนเคยติดต่อประสานงาน โดยอ้างว่าจะได้ติดต่อกับหน่วยงาน
รัฐได้อย่างราบรื่น
๔ การว่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณมาทางานในตาแหน่งเดิมที่ หน่วยงานเดิมโดยไม่คุ้มค่ากับภารกิจ ที่
ได้รับมอบหมาย

- 48 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต (ชุมชน สังคม) เวลา ๒ ชัว่ โมง
1 ผลการเรียนรู้
1.1มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
1.2สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้
1.3 ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
2 จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม
2.2 นักเรียนสามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้
2.3 นักเรียนตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
3 สาระการเรียนรู้
3.1 ความรู้
1) สาเหตุของการทุจริตและทิศทางการป้องกันการทุจริตในประเทศไทย
๒) ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest)
๓) แก้ “ทุจริต” ต้องคิดแยกแยะปรับวิธีคิด พฤติกรรมเปลี่ยน สังคมเปลี่ยนประเทศชาติ
เปลี่ยน โลกเปลี่ยน
4)ตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่างๆ
3.2ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)
1)ความสามารถในการสื่อสาร
2) ความสามารถในการคิด
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
- ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
3) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- กระบวนการทางานกลุ่ม
3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ / ค่านิยม
1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7) เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

- 49 9) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10) รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาหน่าย
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า หรือกิเลส มี
ความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
4..กิจกรรมการเรียนรู้
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 เตรียมการ
1. ครูเตรียมตัวอย่างใบบัตรคา ระบบคิดฐานสิบ & ระบบคิดฐานสองแล้วให้นักเรียนแยก
ประเภทว่าอะไรจัดเป็นจริยธรรม มีอะไรบ้าง และอะไรจัดเป็นการทุจริต มีอะไรบ้าง แล้วให้นักเรียนออกมา
เขียนบนกระดานดา
๒. นักเรียนดูวีดีโอเรื่องการ์ตูนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ตอนความซื่อสัตย์ แล้วครู
ถามนักเรียนว่า คนขายของทอนเงินให้ลูกค้าแล้วลูกค้ากลับนาเงินที่เกินมาคืน นักเรียนคิดว่าการ์ตูนเรื่องนี้
สอนให้ คิดเรื่ องอะไร ลู กค้ามีพฤติกรรมอะไรที่บ่งบอกเห็ นได้อย่างชัดเจน นักเรียนยกตัว อย่างเหตุการณ์
ประเทศไทยของเรามีลักษณะอย่างไร แล้วให้นักเรียนออกมาบอกและอธิบายประกอบสถานการณ์ว่าอะไร
เป็นจริยธรรม อะไรเป็นการทุจริต
ขั้นที่ 2 เสนอตัวอย่าง
๓. ครูแจกกระดาษขนาด A4 ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น ให้นักเรียนสรุป Mind Map ตามที่
ครูกาหนดลงบนกระดาษให้ถูกต้อง ไว้นาเสนอนิทรรศการ
๔. นักเรียนนาเสนอผลงานตนเองและศึกษาความรู้จากคลิปต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อเสริมความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้
ขั้นที่ 3 เปรียบเทียบ
๕. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆละ ๕ คน ร่วมกันศึกษาความรู้และสรุปสาระสาคัญตามประเด็นที่ครู
กาหนด จากสถานการณ์ที่นักเรียนได้ดู แล้วให้ตัวแทนกลุ่มออกมาจับสลากหมายเลขกลุ่ม และรับสถานการณ์
จาลองที่ ๑ – ๓ ตามลาดับที่จับฉลากได้
๖. ครูกาหนดระยะเวลาในการทางานกลุ่มร่วมกันตามความเหมาะสม แล้วสุ่มเรียกตัวแทนกลุ่ม
ออกมานาเสนอความรู้หน้าชั้นเรียน ตามลาดับกลุ่มที่ 1 - ๓
๗. นักเรียนกลุ่มอื่นๆ ตั้งประเด็นคาถามหลังจากที่ตัวแทนกลุ่มนาเสนอความรู้จบแล้วกลุ่มละ
๑ คาถาม แล้วให้กลุ่มที่เป็นเจ้าของเรื่องช่วยกันตอบคาถามให้ถูกต้อง
ขั้นที่ 4 สรุปกฎเกณฑ์
๘ .นักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นความรู้ที่ได้รับจดลงในสมุด แล้วครูตั้งประเด็นคาถามให้นักเรียน
ช่วยกันตอบ หรือสุ่มเรียกนักเรียนให้ตอบเป็นรายบุคคล

- 50 ๙. นักเรียนร่วมกันศึกษาความรู้ ตามสถานการณ์จาลองและร่วมแสดงความคิดเห็นว่า ลักษณะ
ของสถานการณ์จาลองที่ได้รับ มีความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต มีความสาคัญต่อชุมชน สังคม
หรือไม่ อย่างไร
๑๐. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เป็น Mind Map และวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น
๑๑. นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างโรงเรียน ชุมชนของตนเอง ว่าเป็นอย่างไร ณ ปัจจุบันเราจะ
ร่วมกันตระหนักให้ความสาคัญเรื่องนี้ได้อย่างไร
๑๒. ครูอธิบายให้นักเรียนทราบว่า จริยธรรมและการทุจริต ของแต่ละชุมชน สังคม
มีความสอดคล้องหรือเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ถ้าคนเราไม่เห็นความสาคัญหรือแยกแยะไม่ออกว่าผลกระทบที่เกิด
จะส่งผลต่อสังคม ชุมชนในอนาคตในด้านต่างๆอย่างไร
๑๓. นักเรียนได้รับการชี้แนะจากครูผู้สอนสามารถศึกษาความรู้ เสริมเพิ่มเติมเรื่อง ความ
แตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต ของโรงเรียนสุจริตได้ในเว็ปไซต์ของโรงเรียนสุจริต
ขั้นที่ 5 นาไปใช้
๑๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มหาข้อความการกระทา พฤติกรรม หรือเรื่องราวที่เป็นข้อความ
สถานการณ์เพิ่มเติม มาเขียนใส่ในกระดาษฟลิปชาร์ท ที่ครูแจกให้ แล้วให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกัน เผยแพร่ให้
นักเรียน ครู ชุมชน หรือนามาจัดป้ายนิเทศเพื่อปลุกจิตสานึกกระตุ้นจริยธรรมต้านทุจริต
๑๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานาเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยครูและเพื่อน
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้
1) เรื่องการ์ตูนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ตอนความซื่อสัตย์
๒) หนังสือเรียน/หนังสือพิมพ์
๓) ภาพข่าว
๔) ภาพยนตร์สั้นๆ /คลิป
๕) แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ชุมชน /สถานการณ์ที่พบได้ในชุมชน
๖) ห้องสมุดโรงเรียน
๗) ห้องเทคโนโลยีในโรงเรียน
๘) ใบความรู้/ สถานการณ์จาลองที่ ๑-๓
๘.๑. การทางานพิเศษ
๘.๒. การรู้ข้อมูลภายใน
๘.๓ การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน

- 51 ๕. การประเมินผลการเรียนรู้
5.1 วิธีการประเมิน
รายการประเมิน

คาอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

1. ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความแตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต
(ชุมชน สังคม)

ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
แตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต
(ชุมชน สังคม)ได้ถูกต้อง

ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
แตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต
(ชุมชน สังคม)ได้ถูกต้อง

ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
แตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต
(ชุมชน สังคม) ได้ถูกต้อง

2. สามารถคิดแยกแยะ
ความแตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต
(ชุมชน สังคม)ส่วนรวมได้
ในรูปแบบต่างๆได้

2. สามารถคิดแยกแยะ
ความแตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต
(ชุมชน สังคม)ส่วนรวมได้
ในรูปแบบต่างๆได้

2. สามารถคิดแยกแยะ
ความแตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต
(ชุมชน สังคม)ส่วนรวมได้
ในรูปแบบต่างๆได้

2. สามารถคิดแยกแยะ
ความแตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต
(ชุมชน สังคม)ส่วนรวมได้
ในรูปแบบต่างๆได้

3. ตระหนักและเห็น
ความสาคัญของจริยธรรม
และร่วมต้านทุจริตใน
รูปแบบต่างๆได้

3. ตระหนักและเห็น
ความสาคัญของจริยธรรม
และร่วมต้านทุจริตใน
รูปแบบต่างๆได้

3. ตระหนักและเห็น
ความสาคัญของจริยธรรม
และร่วมต้านทุจริตใน
รูปแบบต่างๆได้

3. ตระหนักและเห็น
ความสาคัญของจริยธรรม
และร่วมต้านทุจริตใน
รูปแบบต่างๆได้

5.2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
1)แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานของนักเรียนเป็นรายบุคคล
๒)ผลงานนักเรียน
๓)บอร์ดป้ายนิเทศ
5.3 เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ (ข้อ ๑)
ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

7-9

ดี

4-6

พอใช้

1-3

ปรับปรุง

- 52 6. บันทึกหลังสอน
............................................................................................................................. ...................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... ...........................................
................................................................................................................................ ..............................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้ สอน
(.................................................)
7.ภาคผนวก
- ใบความรู้บัตรคาระบบคิดฐานสิบ & ระบบคิดฐานสอง
- แบบสังเกต

- 53 แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานของนักเรียนเป็นรายบุคคล
กลุ่มที่……..........
คาชี้แจง ครูผู้สอนสังเกตการทางานของนักเรียน โดยทาเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
พฤติกรรม

ความสนใจ
ในการเรียน

การมีส่วนร่วม
แสดง

การรับฟัง
ความคิดเห็น
ของผู้อื่น

ความคิดเห็นใน
การ

การตอบ
คาถาม

ความรับผิด
ชอบต่องาน
ที่ได้รับมอบ
หมาย

รวม
คะแนน

อภิปราย
ชื่อ-สกุล

2 1 0

2

1

0

2 1 0 2 1 0 2 1 0

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เกณฑ์การประเมิน
ให้คะแนน 0-4 ถ้าการทางานนั้นอยู่ในระดับต้องปรับปรุง
ให้คะแนน 5-7 ถ้าการทางานนั้นอยู่ในระดับพอใช้
ให้คะแนน 8-10 ถ้าการทางานนั้นอยู่ในระดับดี
ลงชื่อ……………………………………………………
(…………………………………………………..) ผู้ประเมิน
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ตัวอย่าง
ระบบคิดฐานสิบ & ระบบคิดฐานสอง

- 55 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม (ชุมชน สังคม)
เวลา ๑ ชั่วโมง
1. ผลการเรียนรู้
1.13 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
1.14 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้
1.15 ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2.2 นักเรียนสามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้
2.3 นักเรียนตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
3. สาระการเรียนรู้
3.1 ความรู้
1) บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ โดยเน้นจิตสาธารณะ เช่น
เคารพกติกาสังคม ปฏิบัติตนตามกฎหมาย มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคม อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสาธารณประโยชน์และรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติด้วยพื้นฐานของ
ความถูกต้องและเป็นธรรม
2) วิธีป ฏิบั ติตนในการเคารพสิทธิเสรีภ าพของตนเองและผู้อื่นเพื่อให้ ผู้ เรียนมีจิตส านึกมี
คุณธรรมไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบผู้อื่น รู้จักจาแนกชั่วดี สามารถแยกแยะความผิดและความถูกต้อง
เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันต่อปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
3) ผลที่ได้จากการเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมี
จิตสาธารณะ การรู้รับผิดชอบและมีวินัย และรักความพอเพียง
๔) บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ โดยเน้นจิตสาธารณะ เช่น
เคารพกติกาสังคม ปฏิบัติตนตามกฎหมาย มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคม อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสาธารณประโยชน์มีสมรรถนะในการคิดและมีวิจารณญาณในการแก้ไข
ปัญหาของผู้เรียน ให้คิดเป็นและปฏิบัติอย่างถูกต้อง กล้าหาญ และมีคุณธรรม
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)
1) ความสามารถในการสื่อสาร
(ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ ทักษะการนาความรู้ไปใช้)
2) ความสามารถในการคิด
(วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป)
3) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ / ค่านิยม
1) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีจิตสาธารณะ มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
4.กิจกรรมการเรียนรู้
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้ วิธีสอนแบบ สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)
ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ

- 56 1. ครูนาข่าวมาให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์หัวข้อข่าวต่อไปนี้ว่า เหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใดและ
การกระทาใดเป็นการกระทาที่เป็นผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ต่อส่วนรวม
2. นักเรียนแต่ละคนจะแสดงความคิดเห็นพร้อมอธิบายเหตุผลแตกต่างกันไป ครูเฉลยคาตอบและ
อธิบายความรู้เพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจว่าการกระทาของบุคคลในข่าว เป็นการกระทาที่ไม่เหมาะสม
และเป็นการกระทาเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ส่วนรวม
3. ครูอธิบายให้นักเรียนเห็นถึงความสาคัญของการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม พร้อมทั้งเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจถึงผลดีของการ
เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นและผลดีของการเห็น ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และ
ผลเสียอันเกิดจากการกระทาที่แสดงถึงการไม่เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นและผลเสียของการเห็น
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
- ผลดีของการเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ได้แก่ ทาให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน ลดความขัดแย้ง
ข้อพิพาทระหว่างกัน สังคมสงบสุข
- ผลเสียของการไม่เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ได้แก่ ทาให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน ผู้ที่ถูก
ละเมิดสิทธิเสรีภาพมีความไม่พอใจนาไปสู่การทะเลาะวิวาทกัน
ขั้นที่ ๒ สารวจค้นหา
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน ตามความสมัครใจให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้
เรื่อง สิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญจากหนังสือเรียนและ
ความหมายผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม จากใบความรู้ หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติมจาก
ห้องสมุด และแหล่งข้อมูล สารสนเทศ อินเตอร์เน็ต แล้วนาความรู้ที่ได้จากการศึกษามาอภิปราย
ร่วมกัน
2. นักเรียนตอบคาถามเพื่อกระตุ้นความคิด
ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้
1. สมาชิกแต่ละกลุ่มนาความรู้ที่ ได้จากการศึกษาเรื่อง สิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย ตาม
บทบัญญัติในรั ฐ ธรรมนู ญและความหมายของผลประโยชน์ ส่ วนตนและผลประโยชน์ส่ว นรวม มา
อธิบายให้สมาชิกคนอื่นๆ ภายในกลุ่มฟัง ในประเด็นต่อไปนี้
1) สิทธิของประชาชนชาวไทยตามกฎหมาย
2) เสรีภาพของประชาชนชาวไทย
3) ผลดีของการเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น
4) ผลเสียของการไม่เคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น
๕) การกระทาที่เป็นประโยชน์ส่วนตน
๖) การกระทาที่เป็นประโยชน์ส่วนรวม
2. นักเรียนตอบคาถามเพื่อกระตุ้นความคิด
ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ
1) สมาชิกในกลุ่มร่วมกันทาใบงานที่ 1.1 เรื่อง สิทธิและเสรีภาพและการกระทาที่เป็น
ประโยชน์ส่วนตนการกระทาที่เป็นประโยชน์ส่วนรวม
2) สมาชิกในกลุ่มร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขคาตอบในใบงานที่

- 57 3) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทากิจกรรมตามตัวชี้วัด
4) นักเรียนตอบคาถามเพื่อกระตุ้นความคิด
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล
1) ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคาตอบในใบงานที่ 1.1 โดยให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มเป็นผู้
ตรวจสอบความถูกต้อง
2) ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหาข่าวเกี่ยวกับบุคคลที่มีการกระทาที่สอดคล้องกับ
การปฏิบัติตนตามสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทยกระทาผลประโยชน์เพื่อส่วนรวมและ
ผลประโยชน์ส่วนตน
4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้
1) สื่อเรื่อง MOST –The Bridge v.2 ไทย
2) ภาพข่าวอวสานแผงค้าริมทางหลวง ลั่นรื้อเกลี้ยง ภายใน 2 ปี/ข่าวจากกระปุกดอทคอม
3) ไทยจ๋า ทาไมทาผิด แล้วต้องอ้างว่า ใครๆ เขาก็ทากัน
4) เคารพสิทธิผู้อื่น/https://www.youtube.com/watch?v=bztZQ_hkkNs
จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
5.การประเมินผลการเรียนรู้
5.1 วิธีการประเมิน
๑) ตรวจใบงานที่ 1.1
๒) สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
๓) สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
๔) สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทางาน
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๑) ใบงานที่ 1.1
๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
๓) แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
๔) แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
5.3 เกณฑ์การตัดสิน
๑) ตรวจใบงานที่ 1.1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
๒) สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
๓) สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
๔) สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทางาน
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

- 58 6. บันทึกหลังสอน
...................................................................................................................................................... .........
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน
(.................................................)
7. ภาคผนวก
- ใบความรู้
- ใบงาน
- แบบสังเกต

- 59 ใบงานที่ ๑
1.1 สิทธิและเสรีภาพและผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนตน
คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อความต่อไปนี้ว่าข้อใดเป็นสิทธิ เสรีภาพ ผลประโยชน์ส่วนรวมและ
ผลประโยชน์ส่วนตน
1. ปัจจุบันทุกคนสามารถเข้าใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์ค
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ตารวจเข้าตรวจค้นบ้านโดยไม่มีหมายค้น
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. วิภาภูมิใจมากที่สามารถซื้อสมาร์ทโฟนด้วยเงินของตนเอง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. สรยุทธนารถยนต์ส่วนตัวไปล้างที่ทางานในวันหยุด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ตูน บอดี้สแลมทาโครงการก้าวคนละก้าวโดยการวิ่งจากเบตงถึงแม่สาย ระยะทาง
๒,๑๙๑ กิโลเมตรเพื่อ ๑๑ โรงพยาบาลทั่วประเทศ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. นักเรียนรวมตัวกันในวันหยุดไปทาความสะอาดศาลากลางหมู่บ้าน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. บุญมาเปิดร้านอาหารตามสั่งบนฟุตบาทหน้าบ้านตัวเอง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. เด่นถมที่ทับที่คนอื่นเพราะที่ข้างๆไม่มีคนทาประโยชน์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9.หมู่บ้านเวียงทองมีทั้งชาวบ้านที่นับถือพระพุทธศาสนา และศาสนาอิสลาม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. ทุกคนสามารถเดินทางไปทั่วประเทศไทย
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- 60 ข้อ

ประเด็น

สิทธิเสรีภาพและประโยชน์
ส่วนตน

1.

ปัจจุบันทุกคนสามารถเข้าใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์ค

2.

ตารวจเข้าตรวจค้นบ้านโดยไม่มีหมายค้น

3.

วิภาภูมิใจมากที่สามารถซื้อสมาร์ทโฟนด้วยเงินของตนเอง

4.

สรยุทธนารถยนต์ส่วนตัวไปล้างที่ทางานในวันหยุด

5.

ตูน บอดี้สแลมทาโครงการก้าวคนละก้าวโดยการวิ่งจากเบตงถึง
แม่สาย ระยะทาง ๒,๑๙๑ กิโลเมตรเพื่อ ๑๑ โรงพยาบาลทั่ว
ประเทศ

6.

นักเรียนรวมตัวกันในวันหยุดไปทาความสะอาดศาลากลาง
หมู่บ้าน

7.

บุญมาเปิดร้านอาหารตามสั่งบนฟุตบาทหน้าบ้านตัวเอง

8.

เด่นถมที่ทับที่คนอื่นเพราะที่ข้างๆไม่มีคนทาประโยชน์

9.

หมู่บ้านเวียงทองมีทั้งชาวบ้านที่นับถือพระพุทธศาสนา และ
ศาสนาอิสลาม

10.

ทุกคนสามารถเดินทางไปทั่วประเทศไทย

ส่วนรวม

- 61 แบบสังเกตพฤติกรรม
“ซื่อสัตย์สุจริต”
คาชี้แจง ทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน

เลขที่

ชื่อ - สกุล

2.ปฏิบัติตาม
โดยคานึงถึง
4.ไม่หา
ผลการประเมิน
ความถูกต้อง 3.ปฏิบัติตน
1.ให้ข้อมูลที่
ละอาย เกรง ต่อผู้อ่นื ด้วย ผลประโยชน์ รวม
ถูกต้องและ
กลัว ต่อการ ความซือ่ สัตย์ ในทางที่ไม่ คะแนน
เป็นจริง
ถูกต้อง
กระทาผิด
ผ่าน ไม่ผ่าน
๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐

(ลงชื่อ)...................................ครูผู้ประเมิน
(…………………………………………………)
............../................./.............

- 62 แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานของนักเรียนเป็นรายบุคคล
กลุ่มที่……..........
คาชี้แจง ครูผู้สอนสังเกตการทางานของนักเรียน โดยทาเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
พฤติกรรม

เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ความสนใจ
ในการเรียน

การมีส่วน การรับฟัง
การตอบ
ร่วมแสดง ความคิด
คาถาม
ความคิด
เห็นของผู้
เห็นในการ
อื่น
อภิปราย
2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0

ความรับผิด รวม
ชอบต่องาน คะแนน
ที่ได้รับมอบ
หมาย
2 1 0

10

เกณฑ์การประเมิน
ให้คะแนน 0-4 ถ้าการทางานนั้นอยู่ในระดับต้องปรับปรุง
ให้คะแนน 5-7 ถ้าการทางานนั้นอยู่ในระดับพอใช้
ให้คะแนน 8-10 ถ้าการทางานนั้นอยู่ในระดับดี
(ลงชื่อ)………………………………………ครูผู้ประเมิน
(...............................................................)

- 63 ใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง สิทธิและเสรีภาพและผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนตน
1.ความหมายของสิทธิ
สิทธิ หมายถึง สิ่งที่ไม่มีรูปร่างซึ่งมีอยู่ในตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิดหรือเกิดขึ้นโดยกฎหมาย เพื่อ
ให้มนุษย์ได้รับประโยชน์ และมนุษย์จะเป็นผู้เลือกใช้สิ่งนั้นเองโดยไม่มีผู้ใดบังคับได้ เช่น สิทธิในการกิน
การนอน แต่สิทธิบางอย่างมนุษย์ได้รับโดยกฎหมายกาหนดให้มี เช่น สิทธิในการมี การใช้ทรัพย์สิน สิทธิ
ในการร้องทุกข์เมื่อตนถูกกระทาละเมิดกฎหมาย เป็นต้น
2.แนวทางการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
1. เคารพสิทธิของกันและกัน โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น เช่น สิทธิ เสรีภาพ ในชีวิตและ
ร่างกาย สิทธิในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และความเป็นส่วนตัว เป็นต้น
2. รู้จักใช้สิทธิของตนเองและแนะนาให้ผู้อื่นรู้จักใช้และรักษาสิทธิของตนเอง เช่น การรักษาสิทธิใน
การเลือกตั้งเพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองและป้องกันไม่ให้มีการซื้อสิทธิขายเสียง
3. รณรงค์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และปลูกฝังแนวความคิดเรื่องสิทธิ มนุษยชนให้แก่
ชุมชนหรือสังคมตามสถานภาพและบทบาทที่ตนพึงกระทาได้ เช่น ให้ความรู้กับสมาชิก ครอบครัว จากนั้นจึง
ค่อย ๆ ขยายไปยังสถาบันอื่น ๆ ในสังคม เช่น สถานศึกษา เป็นต้น
4. ร่ วมมือกับหน่ว ยงานของภาครัฐ และเอกชนเพื่อการคุ้มครองสิ ทธิ มนุษยชน เช่น การให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเป็นอาสาสมัคร ช่วยเหลืองานขององค์กรที่
ปฏิบัติงานในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เป็นต้น
5. การปฏิบัติตามหน้าที่ของชาวไทยตามที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น การเสียภาษีให้รั ฐเพื่อนา
เงินนั้นมาใช้พัฒนาประเทศ การเข้ารับราชการทหารเพื่อเป็นกาลังสาคัญในการป้องกันประเทศ หรือการ
ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อให้ได้คนดีเข้าไปบริหารบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นต้น
6. ส่งเสริม และสนับสนุนการดาเนินงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ สามารถทาได้โดยการให้
ความช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวสารการทุจริตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ แก่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือให้ความร่วมมือในการดาเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะ
เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งประจาเขตเป็นต้น

- 64 ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง หน้าที่
1.ความหมายของหน้าที่
หน้าที่ หมายถึง การกระทาหรือการละเว้นการกระทาเพื่อประโยชน์โดยตรงของการมีสิทธิ หน้าที่เป็น
สิ่งที่บังคับให้มนุษย์ในสังคมต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางสังคมหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ จะไม่ปฏิบัติตาม
ไม่ได้ ส่วนสิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่มนุษย์มีอยู่แต่จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้
2. หน้าที่พลเมืองดีตามรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กาหนดหน้าที่ของประชาชนชาวไทยไว้ดังนี้
2.1 บุคคลมีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.2 บุคคลมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
2.3 บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
2.4 บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ รับราชการทหาร
2.5 บุคคลมีหน้าที่เสียภาษีให้รัฐ
2.6. บุคคลมีหน้าที่ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม ปกป้องและสืบสานวัฒนธรรม ของชาติ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.7. บุ คคลผู้ เป็ น ข้าราชการ พนั กงาน หรือลู กจ้างหน่วยงานราชการ รัฐ วิสาหกิจ ราชการ ส่ ว น
ท้องถิ่น มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมอานวยความสะดวก
3. แนวทางการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
3.1 เคารพสิทธิของกันและกัน โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น เช่น สิทธิ เสรีภาพ ในชีวิตและ
ร่างกาย สิทธิในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และความเป็นส่วนตัว เป็นต้น
3.2 รู้จักใช้สิทธิของตนเองและแนะนาให้ผู้อื่นรู้จักใช้และรักษาสิทธิของตนเอง เช่น การรักษาสิทธิใน
การเลือกตั้งเพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองและป้องกันไม่ให้มีการซื้อสิทธิขายเสียง
3.3 รณรงค์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และปลูกฝังแนวความคิดเรื่องสิทธิ มนุษยชนให้แก่
ชุมชนหรือสังคมตามสถานภาพและบทบาทที่ตนพึงกระทาได้ เช่น ให้ความรู้กับสมาชิก ครอบครัว จากนั้นจึง
ค่อย ๆ ขยายไปยังสถาบันอื่น ๆ ในสังคม เช่น สถานศึกษา เป็นต้น
3.4 ร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เช่น การให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเป็นอาสาสมัคร ช่วยเหลืองานขององค์กรที่
ปฏิบัติงานในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เป็นต้น
3.5 การปฏิบัติตามหน้าที่ของชาวไทยตามที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น การเสีย ภาษีให้รัฐเพื่อ
นาเงินนั้นมาใช้พัฒนาประเทศ การเข้ารับราชการทหารเพื่อเป็นกาลังสาคัญในการป้องกันประเทศ หรือการ
ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อให้ได้คนดีเข้าไปบริหารบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้า เป็นต้น
3.6 ส่งเสริม และสนับสนุนการดาเนินงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ สามารถ ทาได้โดยการให้
ความช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวสารการทุจริตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ แก่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือให้ความร่วมมือในการดาเนินงานของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะ
เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งประจาเขต เป็นต้น

- 65 ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง เสรีภาพ
1. ความหมายของเสรีภาพ
เสรีภาพ หมายถึง การใช้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่าง อิสระ แต่
ทั้งนี้จะต้องไม่กระทบต่อสิทธิของผู้อื่น ซึ่งหากผู้ใดใช้สิทธิเสรีภาพเกินขอบเขตจนก่อความเดือดร้อนต่อผู้อื่น ถือ
เป็นการกระทาเกินเสรีภาพของตนก็ย่อมถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย
2. เสรีภาพพลเมืองดีตามรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้กาหนด เสรีภาพของประชาชน
ชาวไทยไว้ดังนี้
2.1 เสรีภาพในเคหสถาน ชาวไทยทุกคนย่อมได้รับความคุ้ม ครองในการอาศัยและครอบครอง
เคหสถานโดยปกติสุข การเข้าไปในเคหสถานของผู้อื่นโดยปราศจากการยินยอมของผู้ครอบครอง หรือ การเข้า
ไปตรวจค้นเคหสถานโดยไม่มีหมายค้นจากศาลย่อมทาไม่ได้
2.2 เสรีภาพในการเดิน ทางและการเลือกถิ่นที่อยู่ การเนรเทศบุคคลผู้มีสัญชาติไทยออก นอก
ราชอาณาจักรหรือห้ามมิให้บุคคลผู้มีสัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักรจะกระทามิได้
2.3 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านการพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณาและ การสื่อ
ความหมายโดยวิธีอื่นจะจากัดแก่บุคคลชาวไทยมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
2.4 เสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบด้วยกฎหมาย การตรวจ การกัก หรือการ เปิดเผย
ข้อมูลส่วนตน รวมทัง้ การกระทาต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลนั้นจะกระทามิได้
2.5 เสรีภาพในการนับถือศาสนา นิกาย ลัทธิ ความเชื่อทางศาสนา และเสรีภาพในการ ประกอบ
พิธีกรรมตามความเชื่อของตน โดยไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมือง และไม่ขัดต่อความสงบ เรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ย่อมเป็นเสรีภาพของประชาชน
2.6 เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ การจากัดเสรีภาพดังกล่าว จะกระทาไม่ได้ เว้น
แต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติของกฎหมายเพื่อคุ้มครองประชาชนที่จะใช้ ที่สาธารณะหรือเพื่อรักษาความ
สงบเรียบร้อยเมื่อประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือระหว่างประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉิน หรือประกาศใช้กฎ
อัยการศึก
2.7 เสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นสมาคม สหพันธ์ องค์กร องค์เอกชน หรือหมู่คณะอื่น การจากัด
เสรีภาพต่าง ๆ เหล่านี้จะกระทามิได้ เว้นแต่อาศัยอานาจกฎหมายเฉพาะเพื่อคุ้มครอง ประโยชน์ส่วนรวมของ
ประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือป้องกันการผูกขาดในทางเศรษฐกิจ
2.8 เสรีภาพในการรวมตัวจัดตั้งพรรคการเมือง เพื่อดาเนินกิจกรรมทางการเมืองตามวิถีทาง การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.9 เสรีภาพในการประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม การจากัด เสรีภาพดังกล่าว
จะทาได้โดยอาศัยกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจ ของประเทศ และเพื่อ
ป้องกันการผูกขาดหรือขจัดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้า

- 66 ใบความรู้ที่ 4 เรื่องประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
ผลประโยชน์มี ๒ อย่าง คือ ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ถ้าเราจะคิดถึงประโยชน์เพียงแง่เดียว คือ
ประโยชน์ของเราส่วนตัว ต่างคนต่างก็ต้องการประโยชน์ส่วนตัว แล้วจะเป็นประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างไร
ประโยชน์ของส่วนตนกับประโยชน์ของส่วนรวมก็จะต้องสอดคล้องกัน คือ ประโยชน์ของเราก็จะต้อง
เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของคนอื่นด้วย ไม่ใช่ว่าเราได้ประโยชน์แล้วคนอื่นเสียประโยชน์ แล้วประโยชน์ส่วนรวม
เสียไป จะทาให้เรานั้นได้ประโยชน์อยู่คนเดียวนั้น เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
ประโยชน์ที่แท้จริง คือ ประโยชน์ส่ วนรวมก็ต้องมาจากประโยชน์ส่วนตนของแต่ละคนด้วย ถ้าแต่ละ
คนได้รับประโยชน์ส่วนตนหมดทุกคน ก็ทาให้ส่วนรวมได้รับประโยชน์นั้นด้วย ถ้าประโยชน์ส่วนตนนั้นเป็นไป
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่า ประโยชน์ของเราส่วนตนทาให้ส่วนรวมได้ประโยชน์หรือเปล่า หรือถ้าประโยชน์
ส่วนตนของเรานั้น ไม่ทาให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมเลย อันนั้นก็ไม่มีทางสาเร็จได้ แต่ ถ้าประโยชน์ของเราซึ่ง
เป็นส่วนตน เป็นประโยชน์ของส่วนรวมด้วย ต่างคนต่างช่วยกัน ทาให้ได้ทั้งประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์
ส่วนตนด้วย อันนั้นก็จะได้ประโยชน์ทั้ง ๒ ฝ่าย
แต่ก่อนที่จะถึงขั้นนี้ได้ ก็จะต้องมีความขัดแย้งหรือมีปัญหา เพราะว่าคนเราคิดไม่เหมือนกัน ก่อนอื่น
ก็จะต้องเริ่มด้วย มีความจริงใจต่อประโยชน์ส่วนรวม เมื่อมีความจริงใจต่อประโยชน์ส่วนรวม ก็รับฟังความเห็น
ของคนอื่น ไม่ใช่ความเห็นของตนเองเท่านั้น เพื่อประโยชน์ส่วนรวมจริงๆ

- 67 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สว่ นรวม ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม (ชุมชน สังคม)
เวลา ๑ ชัว่ โมง
1. ผลการเรียนรู้
1.16 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
1.17 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้
1.18 ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียน
2.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะความหมายและรูปแบบของการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2.2 นักเรียนสามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้
2.3 นักเรียนตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
3. สาระการเรียนรู้
3.1 ความรู้
นักเรียนสามารถใช้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการ
อธิบายรูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานในลักษณะการจัดป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตระหนักถึง
ความร้ายแรงของการทุจริต และมีจิตสานึกความเป็นพลเมืองดีป้องกันและต่อต้านการทุจริต เป็นผู้มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต การมีจิตสาธารณะ มีความเป็นธรรมทางสังคม แสดงออกทางการกระทาอย่าง
รับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง
1) ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest)
2) ความสั มพัน ธ์ร ะหว่าง “การขัดกันระหว่ างประโยชน์ ส่ ว นตนกั บประโยชน์ส่ ว นรวม”
“จริยธรรม” และ “การทุจริต
3) รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)
1) ความสามารถในการสื่อสาร
(ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ ทักษะการนาความรู้ไปใช้)
2) ความสามารถในการคิด
(วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป)
3) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ / ค่านิยม
1) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีจิตสาธารณะ มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
2) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
3) มีความเป็นธรรมในสังคม

- 68 4. กิจกรรมการเรียนรู้
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้ วิธีสอนแบบ สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)
ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ
1.นักเรียนดูวีดีทัศน์เกี่ยวกับเรื่องการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมาให้ดู
และช่วยกันวิเคราะห์ข่าวคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ วชิรพยาบาลโดนฟ้องฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ
หน้ า ที่ โ ดยทุจ ริ ต น าทรั พ ย์ สิ น ของหลวงไปใช้ ส่ ว นตั ว ว่ า การกระท าใดเป็ น การกระท าที่ เ ป็ น
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ต่อส่วนรวมและขัดกันอย่างไร
2.นักเรียนแต่ละคนจะแสดงความคิดเห็นพร้อมอธิบายเหตุผลแตกต่างกันไป ครูร่วมอภิปรายว่าเป็น
การใช้อานาจหน้าที่ที่ผิด
3. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม (ชุมชน
สังคม)
4. ครูอธิบายให้นักเรียนรู้ ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest) พร้อมทั้งเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจถึง รูปแบบและ
ความสัมพันธ์ระหว่าง “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม” “จริยธรรม” และ
“การทุจริตของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
ขั้นที่ ๒ สารวจค้นหา
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน ตามความสมัครใจให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้
เรื่อง รูปแบบและความสัมพันธ์ระหว่าง “การขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม”
“จริยธรรม” และ “การทุจริตของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
จากใบความรู้อินเทอร์เน็ตแล้วนาความรู้ที่ได้จากการศึกษามาอภิปรายในชั้นเรียนร่วมกัน
ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้
1. สมาชิกแต่ละกลุ่มนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรื่อง การขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม (ชุมชน สังคม) มาอธิบายให้สมาชิกคนอื่นๆ ภายในกลุ่มฟัง ในประเด็นต่อไปนี้
1) ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest)
2) ความสั มพัน ธ์ร ะหว่าง “การขัดกันระหว่ างประโยชน์ ส่ ว นตนกั บประโยชน์ส่ ว นรวม”
“จริยธรรม” และ “การทุจริต
3) รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
4) การกระทาที่เป็นประโยชน์ส่วนตน
5) การกระทาที่เป็นประโยชน์ส่วนรวม
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุ้นความคิด
ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ
1. สมาชิกในกลุ่มร่วมกันทาใบงานที่ ๑ เรื่อง ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest)
2) สมาชิกในกลุ่มร่วมกันทาใบงานที่ ๒ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง “การขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วน
ตนกับประโยชน์ส่วนรวม” “จริยธรรม” และ “การทุจริต
3) สมาชิกในกลุ่มร่วมกันทาใบงานที่ ๓ เรื่องรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม

- 69 4) สมาชิกในกลุ่มร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขคาตอบในใบงานที่ 1-๓
5) นักเรียนตอบคาถามกระตุ้นความคิด
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล
1. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคาตอบในใบงานโดยให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มเป็นผู้ตรวจสอบความ
ถูกต้อง
2. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหาข่าวเกี่ยวกับบุคคลที่มีการกระทาที่สอดคล้องกับการปฏิบัติ
ตนตามสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทยผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนตน
5.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้
1) เอกสารประกอบคาบรรยาย(ppt)
๒) วีดีทัศน์ เรื่องMOST –The Bridge v.2 ไทย
๓) Paoboonjin (รับทรัพย์สิน+เป็นคู่สัญญา)
๔) ข่ า วตะลึ ง เบญจมฯเมื อ งคอนขึ้ น ป้ า ยยกเลิ ก เด็ ก ฝากเข้ า เรี ย น/ข่ า วจากเว็ บ
DMCTODAY
๕) วีดีทัศน์ รู้ทันการโกง ตอนผลประโยชน์ทับซ้อน ภัยเงียบทาลายชาติ /สถาบัน
พระปกเกล้า
5. การประเมินผลการเรียนรู้
5.1 วิธีการประเมิน
๑) ตรวจใบงานเรื่องรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม
๒) สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
๓) สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
๔) สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทางาน
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๑) ตรวจใบงานเรื่องรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม
๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
๓) แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
๔) แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
5.3 เกณฑ์การตัดสิน
๑) ตรวจใบงานที่ 1- ๓ ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
๒) ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
๓) สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
๔) สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
๕) สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทางานระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์

- 70 6. บันทึกหลังสอน
............................................................................................................................. ............................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................... .........................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน
(.................................................)
7. ภาคผนวก
- ใบความรู้
- ใบงาน
- แบบสังเกต

- 71 ใบงาน เรื่อง รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
คาชี้แจง ให้ นักเรี ยนวิเคราะห์ข้อความต่อไปนี้ แล้ว ตอบคาถามโดยศึกษาหาคาตอบจากใบความรู้แล้วให้
นักเรียนนามาเขียนเป็นแผนผังความคิด(Mind Mapping)
กลุ่มที่1. ทฤษฏีความหมายและรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
กลุ่มที่2. ความสาพันธ์ระหว่าง “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
กลุ่มที่3. รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
(Mind Mapping)

- 72 แบบสังเกตพฤติกรรม
“ซื่อสัตย์สุจริต”

คาชี้แจง ทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน

เลขที่

ชื่อ - สกุล

1.ให้ข้อมูลที่
ถูกต้องและ
เป็นจริง

2.ปฏิบัติตาม
โดยคานึงถึง
4.ไม่หา
ผลการประเมิน
ความถูกต้อง 3.ปฏิบัติตน
ละอาย เกรง ต่อผู้อ่นื ด้วย ผลประโยชน์ รวม
กลัว ต่อการ ความซือ่ สัตย์ ในทางที่ไม่ คะแนน
ถูกต้อง
กระทาผิด
ผ่าน ไม่ผ่าน

๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐

(ลงชื่อ)...................................ครูผู้ประเมิน
(…………………………………………………)
............../................./.............

- 73 แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานของนักเรียนเป็นรายบุคคล
กลุ่มที่……..........
คาชี้แจง ครูสอนสังเกตการทางานของนักเรียน โดยทาเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
พฤติกรรม

เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ความสนใจ
ในการเรียน

การมีส่วน
การรับฟัง
การตอบ
ความรับผิด รวม
ร่วมแสดง
ความคิด
คาถาม
ชอบต่องาน คะแนน
ความคิด
เห็นของผู้
ที่ได้รับมอบ
เห็นในการ
อื่น
หมาย
อภิปราย
2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 10

เกณฑ์การประเมิน
ให้คะแนน 0-4 ถ้าการทางานนั้นอยู่ในระดับต้องปรับปรุง
ให้คะแนน 5-7 ถ้าการทางานนั้นอยู่ในระดับพอใช้
ให้คะแนน 8-10 ถ้าการทางานนั้นอยู่ในระดับดี
ลงชื่อ……………………………………………………
(…………………………………………………..)
ผู้ประเมิน

- 74 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วย การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน (ชุมชน สังคม)
เวลา ๑ ชั่วโมง
1. ผลการเรียนรู้
1.19 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
1.20 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้
1.21 ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนการแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2.2 นักเรียนสามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้
2.3 นักเรียนตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
3. สาระการเรียนรู้
3.1 ความรู้
ผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest)
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน์ (conflict of interest) คือ
สถานการณ์ที่บุคคลผู้ดารงตาแหน่งอันเป็นที่ไว้วางใจ ( เช่น ทนายความ นักการเมือง ผู้บริหาร หรือ
ผู้อานวยการของบริษัทเอกชน หรือ หน่วยงานรัฐ) เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัว
กับผลประโยชน์ทางวิชาชีพ (professional interests) อันส่งผลให้ เกิดปัญหาที่เขาไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง / ไม่ลาเอียงผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น อาจส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจที่
มีต่อบุคคลผู้นั้น ว่าเขาจะสามารถปฏิบัติงานตามตาแหน่งให้อยู่ในครรลองของคุณธรรมจริยธรรมได้
มากน้อยเพียงใด
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อ
เกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติ มิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรร
มาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
๑) ความหมายและประเภทของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
๒) รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน
๓) การกระทาที่อยู่ในข่ายของผลประโยชน์ทับซ้อน
๔) ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน
๕) รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน
๖) การรับผลประโยชน์
๗) กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
8) แนวทางการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน

- 75 3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)
1) ความสามารถในการสื่อสาร
(ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ ทักษะการนาความรู้ไปใช้)
2) ความสามารถในการคิด
(วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป)
3) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ / ค่านิยม
1) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีจิตสาธารณะ มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
4. กิจกรรมการเรียนรู้
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้ วิธีสอนแบบ สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)
ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ
1. ดูวีดีทัศน์ข่าวและสื่อการสอนประกอบคาบรรยาย(ppt)ที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและช่วยกัน
วิ เ คราะห์ ข่ า วว่ า ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นคื อ อะไร มี ลั ก ษณะการกระท าใดเป็ น การกระท าที่ เ ป็ น
ผลประโยชน์ ทับ ซ้ อ น รู ป แบบของผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อนเป็ น อย่ า งไร ประเภทและรู ป แบบของ
ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างไร การรับผลประโยชน์ผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
จัดการเรีย นการสอนโดยการบรรยาย ฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการกรณีความผิดที่
กระทาเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และศึกษากรณีตัวอย่างของปัญหาที่เกิดขึ้นในวีดีทัศน์
๒. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) (ชุมชน สังคม)
3. ครู อ ธิ บ ายพร้ อ มทั้ ง เชื่ อ มโยงให้ นั ก เรี ย นเข้ า ใจถึ ง ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นว่ า
ผลประโยชน์ทับ ซ้อนคืออะไร มีลักษณะการกระทาใดเป็นการกระทาที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน
รูป แบบของผลประโยชน์ ทับ ซ้อนเป็นอย่างไร ประเภทและรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนเป็น
อย่างไร การรับผลประโยชน์ / ผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน แนวทางการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
ขั้นที่ ๒ สารวจค้นหา
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน ตามความสมัครใจนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนว่า ผลประโยชน์ทับซ้อนคืออะไร มีลักษณะการกระทาใดเป็นการกระทา
ที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างไร ประเภทและรูปแบบของ
ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างไร การรับผลประโยชน์/ผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนจากใบความรู้และ หนังสือ
ค้น คว้ า เพิ่ มเติ มจากห้ องสมุด และแหล่ ง ข้ อมู ล สารสนเทศ อิ นเตอร์ เน็ ต แล้ ว น าความรู้ที่ ไ ด้จ าก
การศึกษามาอภิปรายในชั้นเรียนร่วมกัน
2. นักเรียนตอบคาถามจากการดูวีดีทัศน์
ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้
1. สมาชิกแต่ละกลุ่มนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน (ชุมชน สังคม) มา
อธิบายให้สมาชิกคนอื่นๆ ภายในกลุ่มฟัง ในประเด็นต่อไปนี้
๑) ความหมายและประเภทของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
๒) รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน

- 76 ๓) การกระทาที่อยู่ในข่ายของผลประโยชน์ทับซ้อน
๔) ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน
๕) รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน
๖) การรับผลประโยชน์
๗) กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
๗) แนวทางการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุ้นความคิด
ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ
1. สมาชิ ก ในกลุ่ ม ร่ ว มกั น ท าใบงานที่ ๑ เรื่ อ ง ความหมายและประเภทของการขั ด กั น ระหว่ า ง
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม(Conflict of interest)
2.สมาชิกในกลุ่มร่วมกันทาใบงานที่ ๒ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. สมาชิกในกลุ่มร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขคาตอบในใบงานที่ 1-2
๔. นักเรียนตอบคาถามจากใบงานที่1และใบงานที่2
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล
1. ครู และนั กเรี ย นช่ ว ยกัน เฉลยค าตอบในใบงานที่ ที่ 1-๒โดยให้ ส มาชิก แต่ ล ะคนในกลุ่ มเป็น ผู้
ตรวจสอบความถูกต้อง
2. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหาข่าวเกี่ยวกับบุคคลที่มีการกระทาที่สอดคล้องกับการปฏิบัติ
ตนตามสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทยผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนตนและคน
ที่เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้
1) เอกสารประกอบคาบรรยาย(ppt)
๒) รู้ทันการโกง ตอนผลประโยชน์ทับซ้อน ภัยเงียบทาลายชาติ/สถาบันพระปกเกล้า
๓) Paoboonjin (รับทรัพย์สิน+เป็นคู่สัญญา)
๔) นิมนต์ยิ้มเดลี่ คนดีไม่คอร์รัปชัน ตอน ทาบุญบูรณะ
วัด/https://www.youtube.com/watch?v=wv69Dr4DyiUจาก สนง.ปปช.
๕) นิมนต์ยิ้มเดลี่ คนดีไม่คอร์รัปชันตอน แป๊ะเจี้ย ตอน ส่งเสริมลูกน้อง
๖) UNDP Thailand Anti–CorruptionAnimation คอรัปชั่นฉันไม่ขอรับ/ UNDP
๗) เรื่อง การไม่ยอมรับและการจัดการการทุจริต/TI ฮังการี
5. การประเมินผลการเรียนรู้
5.1 วิธีการประเมิน
๑) ตรวจใบงาน ที่ 1-๒
2) สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๑) แบบประเมินใบงานที่ 1-๒
2) แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล

- 77 5.3 เกณฑ์การตัดสิน
๑) ตรวจใบงานที่ 1-๒ ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
๒) ตรวจแบบบันทึกการอ่าน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
๓) สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
๔) สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
๕) สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทางาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
6. บันทึกหลังสอน
............................................................................................................................. ............................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน
(.................................................)
7. ภาคผนวก
- ใบความรู้
- ใบงาน
- แบบสังเกต
- แบบประเมินผลงาน

- 78 ใบงานที่ ๑ เรื่อง ความหมายและประเภทของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
(Conflict of interest)
คาชี้แจง
ให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคาถามโดยศึกษาหาคาตอบจากใบความรู้แล้ว
ให้นักเรียนนามาเขียนเป็นแผนผังความคิด(Mind Mapping)
1. ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
(Mind Mapping)

- 79 ใบงานที่ ๒ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
คาชี้แจง
ให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคาถามโดยศึกษาหาคาตอบจากใบความรู้
๑. ประเภทและรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ผลประโยชน์ทับซ้อนมีความหมายว่าอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. การกระทาที่อยู่ในข่ายของผลประโยชน์ทับซ้อนมีลักษณะอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. การรับผลประโยชน์และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนมีอะไรบ้างจง
ยกตัวอย่าง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๕. แนวทางการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนมีอะไรบ้าง จงยกตัวอย่าง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- 80 แบบสังเกตพฤติกรรม
“ซื่อสัตย์สุจริต”

คาชี้แจง ทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน

เลขที่

ชื่อ - สกุล

2.ปฏิบัติตาม
โดยคานึงถึง
4.ไม่หา
ผลการประเมิน
ความถูกต้อง 3.ปฏิบัติตน
1.ให้ข้อมูลที่
ละอาย เกรง ต่อผู้อ่นื ด้วย ผลประโยชน์ รวม
ถูกต้องและ
กลัว ต่อการ ความซือ่ สัตย์ ในทางที่ไม่ คะแนน
เป็นจริง
ถูกต้อง
กระทาผิด
ผ่าน ไม่ผ่าน
๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐

(ลงชื่อ)...................................ครูผู้ประเมิน
(…………………………………………………)
............../................./.............

- 81 แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานของนักเรียนเป็นรายบุคคล
กลุ่มที่……..........
คาชี้แจง ครูสอนสังเกตการณ์ทางานของนักเรียน โดยทาเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
พฤติกรรม

เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ความสนใจ
ในการเรียน

การมีส่วน การรับฟัง
การตอบ
ร่วมแสดง ความคิด
คาถาม
ความคิด
เห็นของผู้
เห็นในการ
อื่น
อภิปราย
2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0

เกณฑ์การประเมิน
ให้คะแนน 0-4 ถ้าการทางานนั้นอยู่ในระดับต้องปรับปรุง
ให้คะแนน 5-7 ถ้าการทางานนั้นอยู่ในระดับพอใช้
ให้คะแนน 8-10 ถ้าการทางานนั้นอยู่ในระดับดี
ลงชื่อ……………………………………………………
(…………………………………………………..)
ผู้ประเมิน

ความรับผิด รวม
ชอบต่องาน คะแน
ที่ได้รับมอบ
น
หมาย
2 1 0

10

- 82 ใบความรู้ที่ ๑ ความหมายและประเภทของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
ผลประโยชน์มี ๒ อย่าง คือ ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ถ้าเราจะคิดถึงประโยชน์เพียงแง่
เดียว คือ ประโยชน์ของเราส่วนตัว ต่างคนต่างก็ต้องการประโยชน์ส่วนตัว แล้วจะเป็นประโยชน์ส่วนรวมได้
อย่างไร
เพราะฉะนั้นประโยชน์ของส่วนตัวกับประโยชน์ของส่วนรวมก็จะต้องสอดคล้องกัน คือ ประโยชน์
ของเราก็จะต้องเกี่ยวข้องกับประโยชน์ของคนอื่น ด้วย ไม่ใช่ว่าเราได้ประโยชน์แล้วคนอื่นเสียประโยชน์ แล้ว
ประโยชน์ส่วนรวมเสียไป แล้วจะทาให้เรานั้นได้ประโยชน์อยู่คนเดียวนั้น เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
เพราะฉะนั้นประโยชน์ที่แท้จริง คือ ประโยชน์ส่วนรวมก็ต้องมาจากประโยชน์ส่วนตัวของแต่ละคน
ด้วย ถ้าแต่ล ะคนได้รั บประโยชน์ส่ วนตัวหมดทุกคน ก็ทาให้ ส่วนรวมได้รับประโยชน์นั้นด้วย ถ้าประโยชน์
ส่วนตัวนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
เพราะฉะนั้นก่อนอื่นต้องเข้าใจว่า ประโยชน์ของเราส่วนตัวทาให้ส่วนรวมได้ประโยชน์หรือเปล่า หรือ
ถ้า ประโยชน์ ส่ ว นตัว ของเรานั้ น ไม่ ทาให้ เ กิด ประโยชน์ แ ก่ส่ ว นรวมเลย อั นนั้ น ก็ไ ม่มี ท างส าเร็จ ได้ แต่ ถ้ า
ประโยชน์ของเราซึ่งเป็นส่วนตัว เป็นประโยชน์ของส่วนรวมด้วย ต่างคนต่างช่วยกัน ทาให้ได้ทั้งประโยชน์
ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตัวด้วย อันนั้นก็จะได้ประโยชน์ทั้ง ๒ ฝ่าย
แต่ก่อนที่จ ะถึงขั้น นี้ ได้ ก็จะต้องมีความขัดแย้งหรือมีปัญหา เพราะว่าคนเราคิดไม่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นก่อนอื่นก็จ ะต้องเริ่ มด้วย มีความจริงใจต่อประโยชน์ส่ว นรวม เมื่อมีความจริงใจต่อประโยชน์
ส่วนรวม ก็รับฟังความเห็นของคนอื่น ไม่ใช่ความเห็นของตนเองเท่านั้น เพื่อประโยชน์ส่วนรวมจริงๆ
ใบความรู้ที่ ๒ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict Of Interests)
ประโยชน์ ทั บ ซ้ อน หรื อความขัด แย้ งกัน ระหว่ างผลประโยชน์ส่ ว นตนและผลประโยชน์ส่ ว นรวม
(Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการ
ทุจริตประพฤติ มิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประเทศ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้กาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการใน
การป้องกันปัญหา ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการ ดังปรากฏในหมวด ๒ ข้อ ๓ (๓)
ข้อ ๕(๑),(๒),(๓),(๔) ข้อ ๖(๑),(๒),(๓) ข้อ ๗(๔),(๕) ข้อ ๘(๕) ข้อ ๙(๑) เป็นต้น ความหมาย : สานักงาน ก.พ.
สถานการณ์หรือการกระทาของบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร) มี
ผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งนั้น การ
กระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา
จนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใดพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทาความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ ที่ต้องคานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึง
ประโยชน์ ของตนเองหรือพวกพ้อง มูลเหตุปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจาก
การพัฒนาการทางการเมืองไทยเปลี่ยนไป จากเดิมที่นักการเมืองและ นักธุรกิจเป็นบุคคลคนละกลุ่มกั น
กล่าวคือในอดีต นักธุรกิจต้องพึ่งพิงนักการเมือง เพื่อให้นักการเมืองช่วยเหลือ สนับสนุนธุรกิจของตน ซึ่งใน
บางครั้งสิ่งที่นักธุรกิจต้องการนั้น มิได้รับการตอบสนองจากนักการเมืองทุกครั้งเสมอไป นักธุรกิจก็ต้องจ่ายเงิน
จานวนมากแก่นักการเมือง ในปัจจุบันนักธุรกิจจึงใช้วิธีการเข้ามาเล่นการเมืองเองเพื่อให้ตนเอง สามารถเข้ามา
เป็นผู้กาหนดนโยบายและออกกฎเกณฑ์ต่างๆ ในสังคมได้ และที่สาคัญคือทาให้ข้าราชการต่างๆ ต้องปฏิบัติ
ตามคาสั่ง

- 83 ผลประโยชน์ทับซ้อน ภาษาไทยใช้อยู่ ๓ อย่าง ๑. ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. ผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ผลประโยชน์ขัดกัน
นิยามศัพท์และแนวคิดสาคัญ ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) “ผลประโยชน์” คือ สิ่งใดๆ ที่
มีผลต่อบุคคล/กลุ่ม ไม่ว่าในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้าน
การงานหรือธุรกิจของเจ้าหน้าที่ แต่รวมถึงคนที่ติดต่อ สัมพันธ์ด้วย เช่น เพื่อน ญาติคู่แข่ง ศัตรูเมื่อใดเจ้าหน้าที่
ประสงค์จะให้คนเหล่านี้ได้หรือเสียประโยชน์ เมื่อนั้นก็ถือ ว่ามีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง
ผลประโยชน์ส่วนตน มี๒ ประเภท คือ ที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และที่ไม่เกี่ยวกับเงิน (nonpecuniary)
๑. ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการเพิ่มพูน
ประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ตาแหน่งในบริษัทที่รับงานจากหน่วยงาน
รวมถึง การได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลดของขวัญ หรือของที่แสดง
น้าใจไมตรีอื่นๆ
๒. ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทางสังคม
วัฒนธรรมอื่น ๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิแนวคิด มักอยู่ในรูปความลาเอียง/อคติ/เลือกที่รักมักที่ชัง
และ มีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้ • หน้าที่สาธารณะ (public duty)
หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ทางานให้ภาครัฐคือ การให้ความสาคัญอันดับต้นแก่ ประโยชน์สาธารณะ (public
interest) คนเหล่านี้ไม่จากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ เท่านั้น แต่ยังรวมถึง
คนอื่น ๆ ที่ทางานให้ภาครัฐ เช่น ที่ปรึกษา อาสาสมัคร • ผลประโยชน์สาธารณะ คือประโยชน์ของชุมชน
โดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล และไม่ใช่ ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุ
ผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถให้ ความสาคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้
โดย
- ทางานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
- ทางานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
- ให้ความสาคัญอันดับ ต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจากัดขอบเขตที่
ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการทาหน้าที่
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทาหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
- หลีกเลี่ยงการกระทา/กิจกรรมส่วนตนที่อาจทาให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน
- หลีกเลี่ยงการใช้ตาแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน
- ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อานาจหน้าที่
- ไม่ใช้ประโยชน์จากตาแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในตาแหน่ง ขณะที่ไปหาตาแหน่งงานใหม่
. • ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) องค์กรสากล คือ Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD) นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่ วนตนและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
มี ๓ ประเภท คือ ๑. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและสาธารณะเกิดขึ้น ๒. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับ
ซ้อนที่คนเห็นว่ามีแต่จริงๆ อาจไม่มีก็ได้ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจ
นามาซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่าการ จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่

- 84 จะต้องประพฤติตนอย่างมีจริยธรรม เท่านั้น แต่ต้องทาให้คนอื่น ๆ รับรู้และเห็นด้วยว่ าไม่ได้รับประโยชน์
เช่นนั้นจริง ๓. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อน
กับ ผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต
• หน้าที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing interests)
มี๒ ประเภท ๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็น
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและ เป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจาหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่
สามารถแยกแยะบทบาทหน้าที่ทั้งสอง ออกจากกันได้อาจทาให้ทางานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งเกิด
ความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงาน มักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ ให้
ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน หน่วยงานที่มีกาลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่
สามารถทางานบางอย่างที่คนอื่นๆ ท าไม่ได้คนส่วนใหญ่ ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่อง
ผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง
๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการทาบทบาท
หน้าที่ ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ทาให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนามาใช้เป็นประโยชน์แก่การทาบทบาท
หน้าที่ให้แก่ อีกหน่วยงานหนึ่งได้ผลเสียคือ ถ้านาข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลาเอียง/
อคติต่อคนบางกลุ่ม ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการ
แบบเดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจทาหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทั บซ้อนก็สามารถ
นามาจั ดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้ ความหมายและประเภทของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่ว นตนกับ
ประโยชน์ส่วนรวม ความขัดแย้ง (Conflict) สถานการณ์ที่ขัดกัน ไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดขึ้นเมื่อบุคคล
ไม่สามารถตัดสินใจ กระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิด ขึ้นได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่อง
ความคิด แนวทางปฏิบัติ หรือ ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ส่วนตน (Private Interests) เป็นผลตอบแทนที่
บุคคลได้รับ โดยเห็นว่ามีคุณค่าที่จะสนองตอบความ ต้องการของตนเองหรือของกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้อง
ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรามีพฤติกรรมต่างๆ เพื่อสนอง ความต้องการทั้งหลาย (เพ็ญศรี วายวานนท์
,2527:154)
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ให้
ประโยชน์สุขแก่บุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะ ยังหมายรวมถึงหลัก ประโยชน์ต่อมวลสมาชิก
ในสังคม ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict Of Interests) เป็น
สถานการณ์ที่บุคคลในฐานะพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ตาแหน่งหรืออานาจหน้าที่ในการแสวงประโยชน์
แก่ ตนเอง กลุ่ มหรื อพวกพ้อง ซึ่งเป็น การละเมิดทางจริยธรรม และส่ งผลกระทบหรือความเสีย หายต่อ
ประโยชน์ สาธารณะ
คาอื่นที่มีความหมายถึงความขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ได้แก่ การมีผลประโยชน์ ทับ
ซ้อน ความขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ ของผู้ ดารงตาแหน่งสาธารณะ และรวมถึงคอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย
คอร์รัปชั่นสีเทา ความหมายของ (Conflict Of Interests กับ Corruption)
- Conflict of Interests เป็นรูปแบบหนึ่งของ Corruption แต่ระดับหรือขนาด และขอบเขต ต่างกัน
- Conflict of Interests นาไปสู่ Corruption ที่รุนแรงขึ้น
- Conflict of Interests เกี่ยวกับการใช้อานาจที่เป็นทางการ เชื่อมโยงกับกฎหมาย ระเบียบการปฏิบัติ และ
ส่วนที่ไม่เป็นทางการ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ขยายไปถึงเรื่องครอบครัว ต้องพิจารณา ความสัมพันธ์
เช่น คู่สมรส และคนในเครือญาติ
รูปแบบ (Conflict Of Interests) การรับผลประโยชน์ (Accepting Benefits) ได้แก่

- 85 - การรับของขวัญหรือของกานัลที่มีค่าอื่นๆ ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
- การที่บริษัทสนับสนุนการเดินทางไปประชุม/ดูงานในต่างประเทศ ของผู้บริหารและอาจรวมถึงครอบครัว
- การที่หน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้างสานักงานจากบริษัทธุรกิจที่ติดต่อกับหน่วยงาน
- เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของแถมหรือผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- การที่บุคคลปฏิบัติหน้าที่เอาผลประโยชน์ส่วนตัวไปพัวพันในการตัดสินใจ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง และ
เป็นการเสียประโยชน์ของทางการ
การกระทาที่อยู่ในข่าย Conflict of Interests ความหมาย รับผลประโยชน์ (Accepting Benefits)
คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากร แล้วรับเงินจากผู้มา เสียภาษี หรือเป็น
เจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วไปรับไม้กอล์ฟจากร้านค้า เป็นต้น ใช้อิทธิพล (Influence Peddling) เป็นการเรียก
ผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในตาแหน่งหน้าที่เพื่อส่งผลที่ เป็นคุณแก่ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม
- ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพื่อประโยชน์ส่วนตน (Using employer’s property for private advantage)
ได้แก่ การใช้รถราชการ หรือใช้คอมพิวเตอร์ของราชการทางานส่วนตัว เป็นต้น
- ใช้ข้อมูลลับของราชการ (Using confidential information) เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน แล้วรีบชิงไปซื้อ ที่
ดักหน้าไว้ก่อน
- รับงานนอก (Outside employment or moonlighting) ได้แก่ การเปิดบริษัทหากินซ้อนบริษัทที่ตนเอง
ทางาน เช่น เป็นพนักงานขายแอบเอาสินค้าตัวเองมาขายแข่ง หรือเช่นนักบัญชี ที่รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลา
ทางานบัญชีในหน้าที่ให้ราชการ
- ทางานหลังออกจากตาแหน่ง (Post Employment) เป็นการไปทางานให้ผู้อื่นหลังออกจากงานเดิม โดยใช้
ความรู้หรืออิทธิพลที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่ชอบธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบาย และ แผน
ของธนาคารชาติไปช่วยธนาคารเอกชนหลังเกษียณ
ผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest)
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน์ (conflict of interest) คือ สถานการณ์ที่
บุคคลผู้ดารงตาแหน่ งอัน เป็น ที่ไว้ว างใจ ( เช่น ทนายความ นักการเมือง ผู้บริหาร หรือ ผู้อานวยการของ
บริษัทเอกชน หรือ หน่วยงานรัฐ) เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัวกับผลประโยชน์ทางวิชาชีพ
(professional interests) อันส่งผลให้ เกิดปัญหาที่เขาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง / ไม่ลาเอียง
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น อาจส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจที่มีต่อบุคคลผู้นั้น ว่าเขาจะสามารถปฏิบัติงาน
ตามตาแหน่งให้อยู่ในครรลองของคุณธรรมจริยธรรมได้มากน้อยเพียงใด
ภาษาไทยใช้อยู่ 3 อย่าง คือ
1. ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
2. ผลประโยชน์ทับซ้อน
3. ผลประโยชน์ขัดกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ความหมายของ สานักงาน ก.พ. สถานการณ์หรือการกระทาของบุคคล (ไม่
ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร) มีผลประโยชน์ ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งนั้น การกระทา ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว
ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา หรือ บางเรื่อง เป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา จนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด
พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทาความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องคานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ
(ประโยชน์ ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง

- 86 แนวคิดของวิชาการ ให้ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนไว้ 4 ประการ ดังนี้
1. ความหมายอย่างกว้างหมายรวมถึงการปฏิบัติงานตามตาแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างต่อหน่ วยงานหรือ
องค์การหรือต่อส่วนรวมแต่ดาเนินการตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว
และเพื่อนฝูง
2.ผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในหน่วยงาน ภาครัฐ องค์กรธุรกิจ สถาบันการศึกษา องค์กร
พัฒนาเอกชน และองค์กรวิชาชีพต่างๆ โดยสมารถเกิดขึ้นได้ทั้งในระดับนโยบายของชาติ หน่วยงานราชการ
และองค์กรในระดับท้องถิ่น ดังนั้นผลประโยชน์ทับซ้อนจึงมีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่ไม่กี่ร้อยบาทไปจนถึงนับ
หมื่นล้านบาท และในบางกรณีความเสียมิได้ปรากฏออกมาในรูปของที่เป็นวัตถุโดย แต่ยังรวมถึงผลประโยชน์
มิใช่วัตถุอีกด้วย
3. ผลประโยชน์ทับซ้อนมิได้จากัดเฉพาะผลประโยชน์ของ บุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมีอคติในการตัดสินใจ
หรือดาเนินการอันมุ่งตอบสนองต่อผลประโยชน์ของหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งด้วย เช่น การที่บุคคลดารง
ตาแหน่งซ้อนกันในสองหน่วยงาน อันก่อให้เกิดการทาบทบาทที่ขัดแย้งกัน และมีการใช้อานาจหน้าที่ของ
หน่วยงานหนึ่งไปรับใช้ผลประโยชน์ของอีกหน่วยงานหนึ่ง
4. “การฉ้อราษฎร์บังหลวง”และ“การคอร์รัปชัน เชิงนโยบาย” (Policy Corruption) ต่างก็เป็น รูปแบบหนึ่ง
ของผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากทั้งสอง รูปแบบต่างเป็นการใช้ตาแหนงหน้าที่สาหรับมุ่งตอบสนอง ต่อ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ/หรือพรรคพวก
สรุป ผลประโยชน์ส่ว นตน กับ ผลประโยชน์ส่ว นรวม ขัดกัน เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่รักษาผลประโยชน์
ส่วนรวม การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ จึงต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามา เกี่ยวข้อง
1. การใช้ตาแหน่งไปดาเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง
2. ใช้ตาแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย
3. การรับผลประโยชน์โดยตรง
4. การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตาแหน่งหน้าที่การงาน
5. การนาทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้สวนตัว
6. การนาข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว
7. การทางานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม
8. ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ทางาน
9. การปิดบังความผิด
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามรัฐธรรมูนญ
1. มาตรการคัดสรรคนดีเขาสู่ตาแหน่งทางการเมือง
2. การกาหนดมาตรการป้องกนการทุจริตในตาแหน่ง
3. การเพิ่มระบบและองค์การตรวจสอบการใช้อานาจ
4. การมส่วนรวมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การกาหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในตาแหน่ง
- การมีประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ขัดกัน
- การให้แสดงบัญชีทรัพย์และหนี้สิน
- การใช้หลักโปร่งใสในการใช้อานาจ

- 87 แนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(1) หลักนิติธรรม
(2) หลักคุณธรรม
(3) หลักความโปร่งใส
(4) หลักการมีส่วนรวม
(5) หลักความรับผิดชอบ
(6) หลักความคุ้มค่า

- 88 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วย การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน (ชุมชน สังคม)
เวลา ๑ ชั่วโมง
1. ผลการเรียนรู้
1.22 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
1.23 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้
1.24 ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน
2.2 นักเรียนสามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้
2.3 นักเรียนตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
3. สาระการเรียนรู้
3.1 ความรู้
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน์ (conflict of interest) คือ
สถานการณ์ที่บุคคลผู้ดารงตาแหน่งอันเป็น ที่ไว้วางใจ ( เช่น ทนายความ นักการเมือง ผู้บริหาร หรือ
ผู้อานวยการของบริษัทเอกชน หรือ หน่วยงานรัฐ) เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัว
กับผลประโยชน์ทางวิชาชีพ (professional interests) อันส่งผลให้ เกิดปัญหาที่เขาไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง / ไม่ลาเอียงผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น อาจส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจที่
มีต่อบุคคลผู้นั้น ว่าเขาจะสามารถปฏิบัติงานตามตาแหน่งให้อยู่ในครรลองของคุณธรรมจริยธรรมได้
มากน้อยเพียงใด
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อ
เกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติ มิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรร
มาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
1ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน
2) ตัวอย่างประโยชน์ทับซ้อน
3) รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน
๔) การรับประโยชน์ต่างๆ
๕) แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)
1) ความสามารถในการสื่อสาร
1) ทักษะการวิเคราะห์ 2) ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ 3) ทักษะการนาความรู้ไปใช้
2) ความสามารถในการคิด
(วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป)
3) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
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1) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีจิตสาธารณะ มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
4. กิจกรรมการเรียนรู้
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้ วิธีสอนแบบ สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)
ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ
1. ครูนาวีดีทัศน์ข่าวและสื่อการสอนประกอบคาบรรยาย (ppt) เกี่ยวกับรูปแบบของผลประโยชน์ทับ
ซ้ อ นให้ นั ก เรี ย นดู แ ละช่ ว ยกั น วิ เ คราะห์ ข่ า วว่ า การกระท าใดเป็ น การกระท าเป็ น ลั ก ษณะของ
ผลประโยชน์ทับซ้อน รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน และให้นักเรียนศึกษากรณีตัวอย่างของปัญหา
ที่เกิดขึ้น
2.นักเรียนแต่ละคนแสดงความคิดเห็นพร้อมอธิบายเหตุผล ครูร่วมอภิปรายว่ารูปแบบใดเป็นการใช้
อานาจหน้าที่ที่ผิด
3. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน(ชุมชน สังคม)
4. ครูอธิบายเกี่ยวกับรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนพร้อมทั้งเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจถึงรูปแบบ
ของผลประโยชน์ทับซ้อนว่ามีลักษณะอย่างไร
ขั้นที่ ๒ สารวจค้นหา
1. นั กเรี ย นแบ่ งกลุ่ ม กลุ่ มละ 5-7 คน ตามความสมัครใจนั กเรี ยนแต่ล ะกลุ่ มร่ว มกั นศึกษาเรื่ อ ง
รู ป แบบของผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นจากใบความรู้ แ ละหนั ง สื อ ค้ น คว้ า เพิ่ ม เติ ม จากห้ อ งสมุ ด และ
แหล่งข้อมูลสารสนเทศ อินเตอร์เน็ต แล้วนาความรู้ที่ได้จากการศึกษามาอภิปรายในชั้นเรียนร่วมกัน
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุ้นความคิด
ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้
3.1 สมาชิกแต่ละกลุ่มนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรื่องรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน (ชุมชน
สังคม) มาอธิบายให้สมาชิกคนอื่นๆ ภายในกลุ่มฟัง ในประเด็นต่อไปนี้
1)ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน
2) ตัวอย่างประโยชน์ทับซ้อน
3) รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน
๔) การรับประโยชน์ต่างๆ
๕) แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุ้นความคิด
ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ
1. สมาชิกในกลุ่มร่วมกันทาใบงานเรื่องรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน
2. สมาชิกในกลุ่มร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขคาตอบในใบงานที่ครูแจกให้
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุ้นความคิด
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล
1. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคาตอบในใบงานโดยให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มเป็นผู้ตรวจสอบความ
ถูกต้อง
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มหาข่าวเกี่ยวกับบุคคลที่มีการกระทาที่แสดงถึงการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
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1) เอกสารประกอบคาบรรยาย(ppt)
๒) เรื่องMOST –The Bridge v.2 ไทย
๓) Paoboonjin (รับทรัพย์สิน+เป็นคู่สัญญา)
๔) ข่าวตะลึงเบญจมฯเมืองคอนขึ้นป้ายยกเลิกเด็กฝากเข้าเรียน/ข่าวจากเว็บ DMCTODAY
๕) รู้ทันการโกง ตอนผลประโยชน์ทับซ้อน ภัยเงียบทาลายชาติ/สถาบันพระปกเกล้า
5.การประเมินผลการเรียนรู้
5.1 วิธีการประเมิน
๑) ตรวจใบงาน
๒) สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๑) ใบงานเรื่องรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน
๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
๓) แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
5.3 เกณฑ์การตัดสิน
๑) ตรวจใบงานรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
๒) สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
๓) สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
6.บันทึกหลังสอน
............................................................................................................................. ............................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................... .........................................
............................................................................................................................. .................................................
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน
(.................................................)
7. ภาคผนวก
- ใบความรู้ เรื่อง รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน
- ใบงาน เรื่อง รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน
- แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานของผู้เรียนรายบุคคล
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คาชี้แจง

ให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคาถามโดยศึกษาหาคาตอบจากใบความรู้

1)ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อนมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2)ให้นักเรียนยกตัวอย่างประโยชน์ทับซ้อนจากข่าวและคลิปวีดีโอที่นักเรียนค้นคว้ามา ๑ ตัวอย่าง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนมีกี่รูปแบบอะไรบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔) การรับประโยชน์ต่างๆจากผลประโยชน์ทับซ้อนมีอะไรบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๕) แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนมีอะไรบ้างจงยกตัวอย่าง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- 92 แบบสังเกตพฤติกรรม
“ซื่อสัตย์สุจริต”

คาชี้แจง ทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน

เลขที่

ชื่อ - สกุล

2.ปฏิบัติตาม
โดยคานึงถึง
4.ไม่หา
ผลการประเมิน
ความถูกต้อง 3.ปฏิบัติตน
1.ให้ข้อมูลที่
ละอาย เกรง ต่อผู้อ่นื ด้วย ผลประโยชน์ รวม
ถูกต้องและ
กลัว ต่อการ ความซือ่ สัตย์ ในทางที่ไม่ คะแนน
เป็นจริง
ถูกต้อง
กระทาผิด
ผ่าน ไม่ผ่าน
๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐

(ลงชื่อ)...................................ครูผู้ประเมิน
(…………………………………………………)
............../................./.............
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กลุ่มที่……..........
คาชี้แจง ครูสอนสังเกตการทางานของนักเรียน โดยทาเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
พฤติกรรม

เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ความสนใจ
ในการเรียน

การมีส่วน
การรับฟัง
การตอบ
ความรับผิด รวม
ร่วมแสดง
ความคิด
คาถาม
ชอบต่องาน คะแนน
ความคิด
เห็นของ
ที่ได้รับมอบ
เห็นในการ
ผู้อื่น
หมาย
อภิปราย
2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
10

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 2 หมายถึง แสดงพฤติกรรมอย่างชัดเจน
ระดับ 1 หมายถึง แสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ระดับ 0 หมายถึง ไม่แสดงพฤติกรรม
ลงชื่อ……………………………………………………
(…………………………………………………..)
ผู้ประเมิน
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ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน
- การใช้ตาแหน่งไปดาเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง
- ใช้ตาแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย
- การรับผลประโยชน์โดยตรง
- การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตาแหน่งหน้าที่การงาน
- การนาทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
- การนาข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว
- การทางานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม
- ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ทางาน
- การปิดบังความผิด
ตัวอย่างประโยชน์ทับซ้อน
- หาประโยชน์ให้ตนเอง
- รับประโยชน์จากตาแหน่งหน้าที่
- ใช้อิทธิพลเรียกผลตอบแทน
- ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพื่อประโยชน์ของตน
- ใช้ข้อมูลความลับ เพื่อแสวงประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง
- รับงานนอก แล้วส่งผลเสียให้งานในหน้าที่
- ทางานหลังออกจากตาแหน่งและเอื้อประโยชน์ต่อบริษัท
- การให้ของขวัญ ของกานัล เพื่อหวังความก้าวหน้า
- ให้ทิปพนักงานโรงแรมเพื่อหวังการบริการที่ดีกว่าลูกค้ารายอื่น
- ช่วยให้ญาติมิตรทางานในหน่วยที่ตนมีอานาจ
- ชื้อขายตาแหน่ง จ่ายผลประโยชน์ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตน รูปแบบของประโยชน์ทับซ้อน
การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting Benefit)
- การทาธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือการเป็นคู่สัญญา
- การทางานหลังเกษียณ (Post-employment)
- การทางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)
- การใช้ข้อมูลภายใน (Inside information)
- การนาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-barreling)
การรับประโยชน์ต่างๆ
- การรับของขวัญจากบริษัทต่างๆ
- บริษัทสนับสนุนค่าเดินทางไปดูงานต่างประเทศ
- หน่วยราชการรับเงินบริจาคจากธุรกิจที่เป็นลูกค้าของหน่วยงาน
- ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดชื้อจัดจ้าง
- การที่คณะกรรมการกู้เงินจากสถาบันการเงินในการกากับดูแล
- การที่คณะกรรมการฝากญาติพี่น้องหรือคนที่คุ้นเคยเข้าทางานในรัฐวิสาหกิจที่ตนกากับดูแลอยู่

- 95 ประโยชน์อันคานวณเป็นเงินได้
- การปลดหนี้หรือการลดหนี้ให้เปล่า
- การให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย
- การเข้าค้าประกันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม
- การให้ค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทน
- การขาย การให้เช่าชื้อทรัพย์สิน เกินมูลค่าที่เป็นจริงตามที่ปรากฏเห็นในท้องตลาด
- การใช้สถานที่ ยานพาหนะ หรือทรัพย์สิน โดยไม่คิดค่าเช่าหรือค่าบริการน้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอื่น โดยปกติ
ทางการค้า
- การให้ใช้บริการโดยไม่คิดค่าบริการ หรือคิดค่าใช้บริการน้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอื่น โดยปกติทางการค้า
- การให้ส่วนลดในสินค้า หรือทรัพย์สินที่จาหน่าย โดยการให้ส่วนลดมากกว่าที่ให้กับบุคคลอื่น โดยปกติทาง
การค้า
- การให้เดินทาง หรือขนส่งบุคคล หรือสิ่งของโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าบุคคลอื่น โดย
ปกติทางการค้า
- การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพ หรือการบันเทิงอื่น ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่คิดกับ
บุคคลอื่น โดยปกติทางการค้า ข้าราชการประจา กิจกรรมที่มีความเสี่ยง
- การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
- การรับงานนอกหรือการทาธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน
การท างานหลั ง เกษี ย ณให้ กั บ หน่ ว ยงานที่ มี ผ ลประโยชน์ ขั ด กั บ หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด เดิ ม
- การนารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ามันด้วย
- การนาบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว
- การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจา
- การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้แก่ญาติแล้วนายาไปใช้ที่คลินิคส่วนตัว
- การรับประโยชน์จากระบบการล็อกบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกลุ่มวิชาชีพที่
เกี่ยวกับการ ตรวจสอบ ประเมินราคาและการจัดซื้อจัดจ้าง
- การกาหนดมาตรฐาน (Specification) ในสิ นค้าที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทของตนหรือของพวกพ้อง
ได้เปรียบหรือชนะในการประมูล
- การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูลหรือการจ้าง เหมา
รวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้าหรือพ้นกาหนดการ ยื่นใบเสนอ
ราคา เป็นต้น
ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๑๐๓)
ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้
(๑) จากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป
(๒) จากบุคคลอื่นราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นที่มีมูลค่าเกินกว่า ๓,๐๐๐ บาทโดยมีความจาเป็นต้องรับเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ต้องแจ้ง
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานโดยทันทีที่สามารถกระทาได้
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 แจ้งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ วินิจฉัย
 มีเหตุผล รับได้ - รับไว้
 ไม่เหตุควรรับ - ส่งคืน ส่งคืนไม่ได้ มอบให้ส่วนราชการ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๒๒
เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ เ ข้ า ไปมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การเรี่ ย ไรของบุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการเรี่ยไรซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้องไม่กระทาการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ใช้หรือแสดงตาแหน่งหน้าที่ให้ปรากฏในการดาเนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาด้วยสิ่งพิมพ์ตาม
กฎหมาย ว่าด้วยการพิมพ์ หรือสื่ออย่างอื่นหรือด้วยวิธีการอื่นใด
(๒) ใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลใดช่วยทาการเรี่ยไรให้หรือกระทาในลักษณะให้ผู้
นั้นอยู่ ในภาวะจายอมไม่สามารถปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยทาการเรี่ยไรไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
“ความขัดแย้ง ระหว่าง บทบาท” (Conflict of roles) หมายความว่า บุคคลดารงตาแหน่งที่มี
บทบาทสองบทบาทขัดแย้งกัน เช่น นายสมชายเป็นกรรมการสอบ คัดเลือกบุคคลเข้าทางาน โดยที่บุตรสาว
ของสมชายเป็นผู้สมัครสอบคนหนึ่งด้วย ซึ่งในกรณีนี้ถือว่าเกิด “การดารง ตาแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิด
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน” แต่ในกรณีนี้ถือว่ายังมิได้นาไปสู่การกระทาความผิดแต่ ประการใด (เช่น การ
สอบคัดเลือกบุคคลยังมิได้เกิดขึ้นจริง หรือมีการสอบเกิดขึ้นแล้วแต่นายสมชายสามารถวางตัวเป็นกลาง มิได้
ช่วยเหลือ บุตรสาวของตนแต่ประการใด เป็นต้น) กระนั้นก็ตาม การดารงตาแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิด
ปัญหา ผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าว ถือเป็นสถานการณ์ล่อแหลม ที่อาจจูงใจ/ชักนาให้เกิดการกระทา
เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน จะต้องถอนตัวออกอย่างสมบูรณ์จากการเป็น ผู้มีส่วนในการตัดสินใจ งด
แสดง ความคิดเห็น ละเว้นจากการให้คาปรึกษา และ งดออกเสียง (Recusal) เช่น ในกรณีที่สมชายเป็น
กรรมการสอบคัดเลือกบุคลากร เข้าทางาน โดยมีบุตรสาวของตนสมัครเข้าร่วมสอบคัดเลือก ด้วยนั้น ซึ่งใน
สถานการณ์ เช่นนี้ สมชายจะต้องลาออกจากการเป็นกรรมการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นการถอนตัว ออกจากการ
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์อันหมิ่นเหม่ต่อผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างสูง
เคลื่อนย้ายผลประโยชน์ส่วนตัวที่ทับซ้อนอยู่ให้ออกไป (Removal) เพื่อให้ตนเองสามารถปฏิบัติ
ภารกิ จ ได้ โดยปราศจากอคติ วิ ธีการดังกล่ าวนี้เ ป็นการปิดช่ องทางมิให้ เอื้ออ านวยต่อการเกิด ปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น จากกรณีตัวอย่างใน
ข้อสอง สมชาย สามารถ แก้ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนได้ โดยการขอร้องให้บุตรสาวของตนถอนตัว ออกจาก
การสอบ เพื่อให้สมชายสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสอบคัดเลือก
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามรัฐธรรมนูญ
- มาตรการคัดสรรคนดีเข้าสู่ตาแหน่งทางการเมือง
- การกาหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในตาแหน่ง
- การเพิ่มระบบและองค์การตรวจสอบการใช้อานาจ
- การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การกาหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในตาแหน่ง
- การมีประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ทับซ้อน
- การแสดงบัญชีทรัพย์และหนี้สิน
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แนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- หลักนิติธรรม
- หลักคุณธรรม
- หลักความโปร่งใส
- หลักการมีส่วนร่วม
- หลักความรับผิดชอบ
- หลักความคุ้มค่า
หลักธรรมาภิบาล และหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน แนวทางการป้องกันและ ปราบปรามการ
ทุจริต (ANTI CORRUPTION)
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร (Good Governance) หลักคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ธรรมาภิบาล จะมีคาว่า integrity ค่านิยมของข้าราชการ I am ready
I = Integrity มีศักดิ์ศรี (ยึดมั่นในความถูกต้อง สุจริต เที่ยงธรรม)
A = Activeness ขยันตั้งใจทางาน (บริการ/แก้ไขปัญหา ปชช)
M = Morality มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
R = Relevance รู้ทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม
E = Efficiency มุ่งเน้นประสิทธิภาพ (คุณภาพ ดัชนี ประเมินผล)
A = Accountability รับผิดชอบต่อผลงาน ประชาชน
D = Democracy มีใจ/การกระทาเป็น ประชาธิปไตย (มีส่วนร่วม โปร่งใส)
Y = Yield มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน เพื่อประโยชน์สุข ของประชาชนการ
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หน่วยที่ 2
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต

- 99 แผนจัดการเรียนรู้
หน่วยที่ 2 ชื่อหน่วย ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การทาการบ้าน

เวลา 1 ชั่วโมง

1. ผลการเรียนรู้
1.1 มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความละอายต่อการทุจริต
1.2ปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทนและละอายต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
2.จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในการทาการบ้านส่งครูตามเวลาที่กาหนดและไม่ควรลอกเพื่อน
2.2 นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทนและละอายต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
3.สาระการเรียนรู้
๓.๑ ความรู้
การทาการบ้านถือว่าเป็นการฝึกฝนและทบทวนบทเรียนที่เรียนมา และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อช่วยป้องกันและแก้ไขการลอกการบ้านกัน แต่ถ้าหากลอกการบ้านถือว่าเป็นการกระทาที่
ทุจริต ที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อตนเองและผู้อื่น
๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ
๑) ทักษะกระบวนการคิด
๒) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๓) ความสามารถในการแก้ปัญหา
๓.๓ คุณลักษณะพึงประสงค์ / ค่านิยม
๑) มุ่งมั่นในการทางาน
4.กิจกรรมการเรียนรู้
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ ๑
๑. นักเรียนดูภาพยนตร์สั้นเรื่องความลับ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการลอกข้อสอบ
๒. นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์สั้ นเรื่องความลับว่า การกระทาของคนในเรื่อง
ถูกต้องหรือไม่เพราะอะไร ถ้าเป็นนักเรียนจะกระทาเหมือนคนในเรื่องหรือไม่
๓. นักเรียนแบ่งกลุ่ม 3 – 5 คน แล้วร่วมกันเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการส่งการบ้าน
ช้าและไม่ลอกการบ้านของเพื่อน
๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานของตนเอง แล้วร่วมกันสรุปแนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
การส่งการบ้านช้าและไม่ลอกการบ้านของเพื่อน
๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ”การลอกการบ้านเป็นจุดเริ่มต้นของการทุจริตซึ้งเป็นการกระทาที่ไม่
ถูกต้อง” แม้ว่าเป็นความผิดเล็กน้อยนักเรียนก็ควรมีความละอายในการลอกการบ้านของผู้อื่น
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๑.) ภาพยนตร์สั้นเรื่อง ความลับ
5. การประเมินผลการเรียนรู้
๕.๑ วิธีการประเมิน
1.) ตรวจผลงานนักเรียน
๒.) สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการทากิจกรรมกลุ่ม
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
1.) แบบบันทึกการตรวจผลงานนักเรียน
2.) แบบสังเกตการณ์พฤติกรรมของนักเรียนในการทากิจกรรมกลุ่ม
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน
1. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในการทากิจกรรมกลุ่ม
16 – 20
11 – 15
6 – 10
0–5

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

= 4 หมายถึง (ดีมาก)
= 3 หมายถึง (ดี)
= 2 หมายถึง (พอใช้)
= 1 หมายถึง (ควรปรับปรุง)

6. บันทึกหลังสอน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
......................................................................................................................................................... .......
ลงชื่อ.........................................................ครูผู้สอน
(.............................................................)
7. ภาคผนวก
- ภาพยนตร์สั้นเรื่อง ความลับ
- แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการทากิจกรรมกลุ่ม

- 101 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในการทากิจกรรมกลุ่ม
เรื่อง..................................................................
ข้อ

รายการประเมิน

ระดับคะแนนแต่ละกลุ่ม
กลุ่ม
1

1

ตอบคาถาม

2

กล้าออกมาสรุป

3

ทากิจกรรมร่วมกัน

4

ความสนใจเรียน

5

อภิปรายเรื่องได้ถูกต้องตรงประเด็น

กลุ่ม
2

กลุ่ม
3

กลุ่ม
4

กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม
5
6
7

รวม
ประเด็น
1. เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
4

หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมได้ถูกต้องคล่องแคล่ว

ระดับ

3

หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่

ระดับ

2

หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมได้

ระดับ

1

หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมได้เล็กน้อย

กลุ่ม
8

กลุ่ม
9

- 102 แบบประเมินผลงานนักเรียน
ชื่อ – นามสกุล …………………………………………………………………………………………..ชั้น………………………….
หน่วยการเรียนรู้………กิจกรรม……………………………………………………………………………………………………..
คาชี้แจ้ง ให้ผู้ประเมินใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ประเด็นที่ประเมิน

ผู้ประเมิน
ตนเอง
1

2

3

เพื่อน
4

1

2

ครู
3

4

1

2

3

1.ตรงจุดประสงค์ที่กาหนด
2. มีความถูกต้อง
3. มีความคิดสร้างสรรค์
4. มีความเป็นระเบียบ
รวม
รวมทุกรายการ
เฉลี่ย

ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………………………… (ตนเอง) ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………………(เพื่อน)
ลงชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………… (ครู)

4

- 103 2. เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน
ประเด็นที่ประเมิน

คะแนน
4

1. ผลงานตรงกับจุดประสงค์ที่
กาหนด

3

ผลงานสอดคล้อง ผลงานสอดคล้อง
จุดประสงค์ทุก
จุดประสงค์เป็น
ประเด็น
ส่วนใหญ่

2

1

ผลงานสอดคล้อง ผลงานไม่
จุดประสงค์บาง สอดคล้องกับ
ประเด็น
จุดประสงค์

2. ผลงานที่มีความถูกต้องสมบรูณ์ เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
ครบถ้วน

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
เป็นบางประเด็น

3. ผลงานมีความคิดสร้างสรรค์

ผลงานมีแนวคิด
แปลกใหม่แต่ยังไม่
เป็นระบบ

ผลงานมีความ
ผลงานไม่แสดง
น่าสนใจ แต่ยังไม่ แนวคิดใหม่
มี

4. ผลงานมีความเป็นระเบียบ

ผลงานแสดงออก
ถึงความคิด
สร้างสรรค์แปลก
ใหม่และเป็น
ระบบ
ผลงานมีความ
เป็นระเบียบ
แสดงออกถึง
ความประณีต

เนื้อหาสาระของ
ผลงานไม่ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่

ผลงานส่วนใหญ่มี ผลงานส่วนใหญ่มี ผลงานส่วนใหญ่
ความเป็นระเบียบ ความเป็นระเบียบ ไม่เป็นระเบียบ
แต่ยังมีข้อบกพร่อง แต่มีข้อบกพร่อง และมีข้อบกพร่อง
บางส่วน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
นักเรียนได้คะแนน 13 คะแนนขึ้นไปร้อยละ 80 ถือว่าผ่าน

- 104 แบบสังเกตพฤติกรรม
“มีวินัย”
คาชี้แจง ทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน

เลขที่

ชื่อ - สกุล

ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของโรงเรียน
และสังคมไม่ละเมิดสิทธิ
ของผู้อื่น
๓

๒

๑

๐

ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
ในชีวิตประจาวันและ รวม
รับผิดชอบในการ คะแนน
ทางาน

ผลการประเมิน

ผ่าน
๓

๒

๑

๐

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบัติได้ดีเป็นประจา
ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัติได้ดีบางครั้ง
ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบัติได้บ้าง
ระดับ 0 หมายถึง ไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติไม่ได้
(ลงชื่อ)...................................ครูผู้สังเกต
(…………………………………………………)
............../................./............

ไม่ผ่าน

- 105 แผนจัดการเรียนรู้
หน่วยที่ 2 ชื่อหน่วย ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การทาเวร/การทาความสะอาด

เวลา 1 ชั่วโมง

1. ผลการเรียนรู้
1.1 มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความไม่ทนและความละอายต่อการทุจริต
1.2 ปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทนและละอายต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 นักเรียนสามารถทาเวรและทาความสะอาดตามสถานที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมายด้วยความ
เต็มใจ
3. สาระการเรียนรู้
๓.๑ ความรู้
การทาเวรและการทาความสะอาดเป็นหน้าที่ที่รักเรียนทุกคนต้องรับผิดชอบและต้องปฏิบัติ
เป็นประจาหากนักเรียนคนใดหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ละอายและ
เป็นผู้ทุจริตต่อหน้าที่
๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ
๑.) ความสามารถในการแก้ปัญหา
๒.) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๓.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ / ค่านิยม
๑. มีวินัย
4. กิจกรรมการเรียนรู้ / การจัดประสบการณ์
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้
๖. นักเรียนออกมาเล่าประสบการณ์ในการช่วยเหลือครอบครัวทางานบ้านว่าช่วยทางานอะไรบ้าง
๗. นักเรียนเขียนงานที่ตนเองได้รับมอบหมาย เมื่ออยู่ที่บ้านและโรงเรียนลงในสมุด ครูสุ่มตัวอย่าง
นักเรียนให้ออกมานาเสนองานของตนเอง
๘. แบ่งกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมทาความสะอาดห้องเรียนและสังเกตว่ามีนักเรียนคนใดหลีกเลี่ยงในการ
ทางาน หรือมีครอบรับผิดชอบน้อยเพียงใด
กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 สารวจโต๊ะเก้าอี้มีรอยขีดข่วนหรือชารุดเสียหายถูโต๊ะ เก้าอี้
จัดโต๊ะเก้าอี้
กลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 ปัดกวาดห้องเรียน และถูพื้น
กลุ่มที่ 5 และกลุ่มที่ 6 ปัดฝุ่น เช็ดโต๊ะครู ชั้นวางของ ชั้นวางหนังสือ จัดหนังสือใน
ชั้นเรียนให้เรียบร้อย

- 106 ๙. หลังจากทาความสะอาดเรียบร้อยแล้ว ครูร่วมกับนักเรียนสรุปว่า การทาเวรและทาความสะอาด
ทั้งในและนอกห้ องเรี ย นเป็ น หน้าที่ของนักเรียนทุกคนเพราะห้ องเรียนและโรงเรียนเป็นของ
นักเรียนทุกคนหากนักเรียนหลีกเลี่ยงการช่วยกันทาเวรและการทาความสะอาดจะถือว่านักเรียน
เป็นคนที่เอาเปรียบคนอื่นหรือทุจริตต่อหน้าที่
๔.๒ สื่อการเรียนรู้
๑) อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ไม้กวาด ไม้ถู เศษผ้า เป็นต้น
๕ การประเมินผลการเรียนรู้
๕.๑ วิธีการประเมิน
1) ตรวจผลงานนักเรียน
๒) สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการทากิจกรรมกลุ่ม
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
1) แบบบันทึกการตรวจผลงานนักเรียน
2) แบบสังเกตการณ์พฤติกรรมของนักเรียนในการทากิจกรรมกลุ่ม
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน
1. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในการทากิจกรรมกลุ่ม
16 – 20
11 – 15
6 – 10
0–5

คะแนน 4 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ควรปรับปรุง

6. บันทึกหลังสอน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
ลงชื่อ.........................................................ครูผู้สอน
(.............................................................)
7. ภาคผนวก
- แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการทากิจกรรมกลุ่ม

- 107 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในการทากิจกรรมกลุ่ม
เรื่อง..................................................................
ข้อ

รายการประเมิน

ระดับคะแนนแต่ละกลุ่ม
กลุ่ม
1

1

จาการตอบคาถาม

2

จากการกล้าออกมาสรุป

3

การทากิจกรรมร่วมกัน

4

ความสนใจเรียน

5

อภิปรายเรื่องได้ถูกต้องตรงประเด็น

กลุ่ม
2

กลุ่ม
3

กลุ่ม
4

กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม
5
6
7

รวม
ประเด็น
2. เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
4

หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมได้ถูกต้องคล่องแคล่ว

ระดับ

3

หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่

ระดับ

2

หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมได้ถูกต้อง

ระดับ

1

หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมได้ถูกต้องเล็กน้อย

กลุ่ม
8

กลุ่ม
9

- 108 แบบประเมินผลงานนักเรียน
ชื่อ – นามสกุล …………………………………………………………………………………………..ชั้น………………………….
หน่วยการเรียนรู้………กิจกรรม……………………………………………………………………………………………………..
คาชี้แจ้ง ให้ผู้ประเมินใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ประเด็นที่ประเมิน

ผู้ประเมิน
ตนเอง
1

2

3

เพื่อน
4

1

2

ครู
3

4

1

2

3

1.ตรงจุดประสงค์ที่กาหนด
2. มีความถูกต้อง
3. มีความคิดสร้างสรรค์
4. มีความเป็นระเบียบ
รวม
รวมทุกรายการ
เฉลี่ย

ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………………………… (ตนเอง) ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………………(เพื่อน)
ลงชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………… (ครู)

4

- 109 2. เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน
ประเด็นที่ประเมิน

คะแนน
4

1. ผลงานตรงกับจุดประสงค์ที่
กาหนด

3

ผลงานสอดคล้อง ผลงานสอดคล้อง
จุดประสงค์ทุก
จุดประสงค์เป็น
ประเด็น
ส่วนใหญ่

2

1

ผลงานสอดคล้อง ผลงานไม่
จุดประสงค์บาง สอดคล้องกับ
ประเด็น
จุดประสงค์

2. ผลงานที่มีความถูกต้องสมบรูณ์ เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
ครบถ้วน

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
เป็นบางประเด็น

3. ผลงานมีความคิดสร้างสรรค์

ผลงานมีแนวคิด
แปลกใหม่แต่ยังไม่
เป็นระบบ

ผลงานมีความ
ผลงานไม่แสดง
น่าสนใจ แต่ยังไม่ แนวคิดใหม่
มี

4. ผลงานมีความเป็นระเบียบ

ผลงานแสดงออก
ถึงความคิด
สร้างสรรค์แปลก
ใหม่และเป็น
ระบบ
ผลงานมีความ
เป็นระเบียบ
แสดงออกถึง
ความประณีต

เนื้อหาสาระของ
ผลงานไม่ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่

ผลงานส่วนใหญ่มี ผลงานส่วนใหญ่มี ผลงานส่วนใหญ่
ความเป็นระเบียบ ความเป็นระเบียบ ไม่เป็นระเบียบ
แต่ยังมีข้อบกพร่อง แต่มีข้อบกพร่อง และมีข้อบกพร่อง
บางส่วน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
นักเรียนได้คะแนน 13 คะแนนขึ้นไปร้อยละ 80 ถือว่าผ่าน

- 110 แบบสังเกตพฤติกรรม
“มีวินัย”
คาชี้แจง ทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน

เลขที่

ชื่อ - สกุล

ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของโรงเรียนและ
สังคมไม่ละเมิดสิทธิของผู้
อายน
๓

๒

๑

๐

ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
ในชีวิตประจาวันและ
รับผิดชอบในการ
ทางาน

รวม
คะแนน

ผลการประเมิน

ผ่าน
๓

๒

๑

๐

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบัติได้ดีเป็นประจา
ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัติได้ดีบางครั้ง
ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบัติได้บ้าง
ระดับ 0 หมายถึง ไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติไม่ได้
(ลงชื่อ)...................................ครูผู้สังเกต
(…………………………………………………)
............../................./..........

ไม่ผ่าน

- 111 แผนจัดการเรียนรู้
หน่วยที่ 2

ชื่อหน่วย ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การสอบ

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่1
เวลา ๒ ชั่วโมง

1.ผลการเรียนรู้
1.1 ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมือง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2.จุดประสงค์การเรียนรู้
2.2 นักเรียนบอกบทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมได้
2.3 นักเรียนปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบของสังคมได้
2.4 เสนอแนวทางการปฏิบัติตนในการทาประโยชน์ต่อสังคม
3.สาระการเรียนรู้
๓.๑ ความรู้
บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคม
1) เคารพกติกาของสังคม
2) ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคม
3) มีระเบียบวินัย
4) มีคุณธรรม จริยธรรม
๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)
๑) ความสามารถในการสื่อสาร
(อ่าน ฟัง พูด เขียน)
๒) ความสามารถในการคิด
(วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป)
3) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๓.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ / ค่านิยม
๑) มีวินัย
๒) ซื่อสัตย์
4. กิจกรรมการเรียนรู้
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้
1. ครูนา เรื่อง รับสินบน ให้นักเรียนชม และให้นักเรียนตอบคาถาม ในประเด็นต่อไปนี้
1)
2)
3)

นักเรียนคิดว่าคนที่ยื่นเงินให้กับเจ้าหน้าที่เป็นคนดีหรือไม่ อย่างไร
ถ้านักเรียนเป็นเจ้าหน้าที่ นักเรียนจะรับเงินหรือไม่ เพราะเหตุใด
ถ้าเจ้าหน้าที่รับเงินสินบน นักเรียนคิดว่าจะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง

- 112 2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาอีกครั้งเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่าการกระทาดังกล่าวว่า
เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
3. แบ่งกลุ่มนักเรียน ออกเป็นกลุ่มละ 5-7 คน ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันคิดเกี่ยวกับคุณธรรมที่ได้จาก
การชม เช่น ความซื่อสัตย์ของเจ้าหน้าที่ ความไม่โลภ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าการ
เห็นแก่ตัว ฯลฯ
4. แต่ละกลุ่มนาเสนอข้อมูลจากการระดมความคิดภายในกลุ่ม พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ
5. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายข้อมูลจากการนาเสนอของแต่ละกลุ่ม ว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไร
6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปจากการชม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมเรื่อง
ความซื่อสัตย์
7. ครูสร้างสถานการณ์จาลอง “การสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1” โดยครูได้คัดเลือกและ
มอบหมายหน้าที่ให้นักเรียน 1 คน ทาการทุจริตในการสอบ (สมมติให้เป็นเด็กชาย เดชา) ซึ่งมี
เพียงครูและเด็กชายเดชาเท่านั้นที่รู้ความจริง โดยจัดการจัดสถานการณ์ดังนี้
-ครูทาการทดสอบนักเรียนทั้งชั้นเรียนตามปกติ
-ครูให้เด็กชายเดชา นากระดาษคาตอบที่จดใส่กระดาษขึ้นมาแอบดู
-ครูจับได้ว่า เด็กชายเดชาทุจริตในการสอบ
8. ครูให้เพื่อนๆในห้องช่วยกันบอกว่าพฤติกรรมของเด็กชายเดชา ว่าทาถูกต้องหรือไม่ เพราะอะไร
ถ้าไม่ถูกต้อง มีวิธีการแก้ไขอย่างไร( โดยครูสุ่มเรียกนักเรียนทีละคน)
9. ครูจดบันทึกพฤติกรรมและแนวทางแก้ไขของเด็กชายเดชา ที่เพื่อนๆแต่ละคนได้เสนอความคิดมา
10. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายพฤติกรรมและแนวทางแก้ไขแต่ละข้อว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไร
โดยครูคอยให้คาแนะนา เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
-บทบาทหน้าที่ของตนเองในการสอบ
-การปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ในการสอบ
11. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทาใบงาน เรื่อง การสอบ(ความซื่อสัตย์)
12. ให้แต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน โดยครูคอยให้คาแนะนา
13. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน การปฏิบัติตน
ตามระเบียบวินัยและการกระทาตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้
๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้
๑.) วีดีโอ เรื่อง รับสินบน
๒.) ใบงาน เรื่อง การสอบ(ความซื่อสัตย์)
5. การประเมินผลการเรียนรู้
๕.๑ วิธีการประเมิน
1.) การสังเกต

- 113 - การอภิปรายแสดงความคิดเห็น และตอบคาถามของนักเรียน
- สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
๒.) ตรวจใบงาน
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
1.) แบบสังเกต
2.) แบบประเมินใบงาน
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน
นักเรียนผ่านการประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป
6. บันทึกหลังสอน
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
......................................................................................................................................................... .......
ลงชื่อ.........................................................ครูผู้สอน
(.............................................................)

7. ภาคผนวก
- ใบงาน
- แบบสังเกต

- 114 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในการทากิจกรรม
ชื่อนักเรียน..................................................ชั้น................
ที่

รายการ

1

เริ่มต้นงานที่ได้รับมอบหมายทันที

2

ทางานเสร็จเรียบร้อยตามเวลาที่กาหนด

3

ขอคาแนะนาจากครูหรือเพื่อนเมื่อไม่เข้าใจ

4

ทากิจกรรมด้วยความสนุกสนานและเต็มใจ

5

มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมอย่างสม่าเสมอ

6

ช่วยเหลือแนะนาเพื่อนในการทากิจกรรมตามสมควร

7

สนใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง
หมายเหตุ
1. ข้อใดที่นักเรียนปฏิบัติ ได้คะแนน 1 คะแนน
2. เกณฑ์การประเมินจากแบบสังเกต
7
คะแนน
ดีมาก
5-6 คะแนน
ดี
3-4 คะแนน
พอใช้
1-2 คะแนน
ควรปรับปรุง

ปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ ได้คะแนน 0 คะแนน

- 115 ใบงาน
เรื่อง การสอบ(ความซื่อสัตย์)
ชื่อ......................................................................................................................... .................
ให้นักเรียนตอบคาถามจากภาพที่กาหนดให้

1. จากภาพ นักเรียนคิดว่าเด็กชายกาลังทาอะไร
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
.
2. นักเรียนคิดว่า การกระทาของเด็กชายคนนี้ถูกต้องหรือไม่อย่างไร
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
3. ถ้านักเรียนเป็นเด็กชายคนนั้น นักเรียนจะทาตามแบบเด็กชายคนนั้นหรือไม่ เพราะอะไร
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
4. ถ้านักเรียนลอกข้อสอบเพื่อน แล้วได้คะแนนสูงๆ นักเรียนมีความภาคภูมิใจหรือไม่ เพราะเหตุใด
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
5. ถ้านักเรียนมีการสอบ นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไร
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
เกณฑ์การให้คะแนน (ข้อละ 2 คะแนน)
2 คะแนน
อธิบายได้ชัดเจน ถูกต้อง ตรงประเด็น
1 คะแนน
อธิบายได้ถูกต้อง แต่ยังไม่ชัดเจน/ อธิบายได้บ้าง ตรงประเด็น
0 คะแนน
อธิบายไม่ถูกต้อง
สรุปผลการประเมิน
นักเรียนได้คะแนน 8-10 คะแนนจึงจะผ่าน

- 116 แผนจัดการเรียนรู้
หน่วยที่ 2 ชื่อหน่วย ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การแต่งกาย/การเข้าแถว

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เวลา ๒ ชั่วโมง

๑. ผลการเรียนรู้
1.1 ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมือง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 นักเรียนปฏิบัติตนในเรื่องการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษา
2.2 นักเรียนปฏิบัติตนตามการเข้าแถวได้ถูกต้อง และมีความอายในการแซงคิวผู้อื่น
๓. สาระการเรียนรู้
๓.๑ ความรู้
1) ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคม ในเรื่องการแต่งการและการเข้าแถว
2) มีระเบียบวินัย
3) มีคุณธรรม จริยธรรม
๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)
๑) ความสามารถในการสื่อสาร
(อ่าน ฟัง พูด เขียน)
๒) ความสามารถในการคิด
(วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป)
3) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๓.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ / ค่านิยม
1) มีวินัย
๔. กิจกรรมการเรียนรู้
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ แบบโฟร์แมทซิสเต็ม (4 MAT’S Learning)
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้
๑๐. ครูนา เรื่องการเข้าแถวรับบริการ/การเข้าแถวขึ้นรถประจาทางของนักเรียน โรงเรียนหนองไผ่ อ.
หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ให้นักเรียนชม และให้นักเรียนช่วยกันคิดวิเคราะห์ว่า บุคคลดังกล่าวมี
การกระทาที่แสดงว่าเป็นพลเมืองดีอย่างไร เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือไม่อย่างไร โดยให้ เขียน
เป็นแผนผังความคิดรายบุคคล
๑๑. นักเรียนยกตัวอย่าง การแต่งกาย/การเข้าแถว ของคนในสังคมปัจจุบันว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร
และหาแนวทางการแก้ปัญหา
๑๒. นักเรียนลองนึกถึงการกระทาของตนในอดีตที่ผ่านมาว่า เคยแสดงออกถึงการเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมอย่างไรบ้าง เช่น

- 117 - การเข้าแถวรับบริการ
- การรณรงค์ให้เพื่อนนักเรียน / ชาวบ้าน เข้าใจถึงสิทธิ มารยาทในการเข้ารับบริการ
- การเข้าใจถึงความสาคัญของระเบียบข้อปฏิบัติในสังคม
- การแต่งกายในชุดเครื่องแบบนักเรียนในสังคมปัจจุบัน
๑๓. นักเรียนอภิปรายร่วมกันถึงเหตุผลที่แสดงว่าการกระทาของนักเรียนดังกล่าว เป็น การปฏิบัติตน
ตามหน้าที่พลเมือง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การเข้าแถวรับบริการอาหารกลางวัน ทา
ให้เกิดความมีระเบียบ รวดเร็ว ฝึกความมีระเบียบในตนเอง สานึกในหน้าที่ อดทน อดกลั้น สร้าง
วินัย ทั้งนี้เพื่อนาไปสู่การแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบในสังคมการดารงชีวิต
ของมนุษย์
๑๔. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและให้แบ่งนักเรียนออกเป็น
กลุ่มๆละ 5-7 คน ช่วยกันศึกษาค้นคว้า หาแนวทางการปฏิบัติตนของเยาวชนต่อสังคมเกี่ยวกับ
การเข้าแถวและการแต่งกาย และสรุปความคิดลงในใบงานที่ 1 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนของ
เยาวชนต่อสังคมเกี่ยวกับการเข้าแถวและการแต่งกายโดยเน้นจิตสาธารณะ กล่าวคือ การกระทา
ต่างๆ ต้องคานึกถึงประโยชน์ของส่วนรวม เช่น เคารพกติกาของสังคม และ มีระเบียบวินัย
๑๕. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 5-7 คน แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดละครสั้นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
เยาวชนที่มีต่อสังคมเกี่ยวกับการแต่งกายและระเบียบแถว โดยมีครูช่วยเสนอแนะเพิ่มเติม และ
แสดงละครสั้นตามกลุ่มที่รับผิดชอบ
๑๖. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ตัวละครแต่ละตัวในเรื่องโดยวิเคราะห์ในแต่ละด้านดังนี้
1) การเคารพกติกาของสังคม
2) การแต่งกายถูกระเบียบ
3) การเข้าแถวถูกระเบียบและนาเสนอผลงาน
๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้
1) เรื่อง การเข้าแถวรับบริการ/การเข้าแถวขึ้นรถประจาทางของนักเรียน โรงเรียนหนองไผ่
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
๕. การประเมินผลการเรียนรู้
๕.๑ วิธีการประเมิน
1.) การสังเกต
-การปฏิบัติตามกฎระเบียบการแต่งกายและการเข้าแถวของนักเรียน
๒.) ตรวจใบงาน
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
1.) แบบสังเกตการแต่งกายและการเข้าแถวของนักเรียน
2.) แบบให้คะแนนการตรวจใบงาน
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1.) แบบประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
18-20 คะแนน
=
ดีมาก
14-17 คะแนน
=
ดี
10-13 คะแนน
=
พอใช้
ต่ากว่า 10 คะแนน
=
ปรับปรุง
2.) การประเมินใบงาน
ประเมินความเหมาะสมของเนื้อหาใบงาน
40 คะแนน
=
ดีมาก
30-39คะแนน
=
ดี
20-29 คะแนน
=
พอใช้
ต่ากว่า 19 คะแนน
=
ปรับปรุง
๖. บันทึกหลังสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ.........................................................ครูผู้สอน
(.......................................................)
๗. ภาคผนวก
- แบบสังเกต
- ใบงานที่ 1 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนของเยาวชนต่อสังคมเกี่ยวกับการเข้าแถวและการ
แต่งกาย
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ของผู้รับการประเมิน

การแก้ไขปัญหา
หรือปรับปรุง
ผลงานกลุ่ม
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1
ความร่วมมือ การแสดง
การรับฟัง
กันทากิจกรรม ความคิดเห็น ความคิดเห็น

การตั้งใจ
ทางาน

รวม
20
คะแน
น

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 หมายถึง ปฏิบัติได้ดีมาก
ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบัติได้ดี
ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัติได้
ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบัติไม่ได้

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับ
คุณภาพ
๔๐
ดีมาก
๓๐ – ๓๙
ดี
๒๐ – ๒๙
เกือบดี
๑๐ – ๑๙ ปานกลาง
๙
ปรับปรุง

หมายเหตุ ครูอาจใช้วิธีการมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้ประเมิน หรือให้ตัวแทนกลุ่มผลัดกันประเมิน
หรือให้มีการประเมินโดยเพื่อน โดยตัวนักเรียนเอง ตามความเหมาะสมก็ได้
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ใบงานที่ 1
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนของเยาวชนต่อสังคมเกี่ยวกับการเข้าแถวและการแต่งกาย

การเข้าแถว

แนวทางการปฏิบัติตนของ
เยาวชนต่อสังคมเกี่ยวกับการ
เข้าแถวและการแต่งกาย

ก

การต่างกาย

กลุ่มที่……………………...................................................
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
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แบบประเมินใบงานที่ 1
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนของเยาวชนต่อสังคมเกี่ยวกับการเข้าแถวและการแต่งกาย

ลาดับที่

คุณภาพผลงาน
คะแนนเต็ม

รายการประเมิน

๑.

เขียนอธิบายได้อย่างชัดเจน พร้อมให้เหตุผลที่หนักแน่น ตรงประเด็น

๒

๒.

เขียนอธิบายได้ ให้เหตุผลเพียงพอ

๑

๓.

เขียนอธิบายไม่ตรงประเด็น

๐
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ
๑๗-๒๐
ดีมาก
๑๔-๑๖
ดี
๑๑-๑๓
พอใช้
ต่ากว่า ๑๐
ปรับปรุง

- 122 หน่วยที่ 2 ชื่อหน่วย

แผนการจัดการเรียนรู้
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต

แผนการจัดการเรียนรู้ ๕ เรื่องการเลือกตั้ง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เวลา 1 ชั่งโมง

1. ผลการเรียนรู้
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความไม่ทนและความไม่ละอายต่อการทุจริต
1.2 ปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทนและละอายต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 นักเรียนบอกความหมายของการเลือกตั้งได้
2.2 นักเรียนมีความตระหนักถึงความสาคัญของการเลือกต้อง
3. สาระการเรียนรู้
3.1 ความรู้
1) การเลือกตัง้ หมายถึง การที่ราษฎรใช้สิทธิของตนเองลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ตัวแทน เพื่อทาหน้าที่แทนตน ในการปกครองแต่ระดับของประเทศ
2) ความสาคัญของการเลือกตั้ง ประชาชนเป็นผู้มีอานาจในการปกครองประเทศ จึง
มีความจาเป็นต้องเลือกผู้แทนของตัวเองเข้าไปทาหน้าที่แทนตน
3) การเลือกตั้งประธานนักเรียน คือการเลือกตั้งนักเรียนที่ทาหน้าที่เป็นผู้
ประสานงานระหว่างนักเรียนและครู และยังผลักดันให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนให้
ดีเด่นดังพร้อมคุณธรมอย่างยั่งยืน
3.2 ทักษะ/กระบวนการ
ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์
3.3 คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์/ค่านิยม
ความซื่อสัตย์สุจริต
4. กิจกรรมการเรียนรู้
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้
1. ครูอธิบายถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยว่า สิ่งที่สาคัญที่สุดคือการเลือกตั้ง เพราะ
การเลือกตั้งเป็นการสรรหาตัวแทนของเราเพื่อไปเป็นปากเป็นเสียงในการทางานเพื่อ
ประเทศชาติและเพื่อจังหวัดของเรา
2. ครูชวนสนทนาถึงการเลือกตั้งในปัจจุบันว่ามีการทุจริตติดสินบนค่อนข้างมากนักเรียนจะทา
อย่างไร จะมีวิธีป้องกันอย่างไร
3. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มระดมสมองคิดหาสาเหตุที่ทาให้เกิดการ
ทุจริต เขียนลงในกระดาษ Flip chart
4. ในแต่ละกลุ่มนามาออกเสนอผลงานของตนเองหน้าชั้นเรียน แล้วนาผลงานไปติดแสดงที่ป้าย
นิเทศเพื่อให้นักเรียนชั้นต่างๆได้ศึกษา

- 123 5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงความสาคัญของการเลือกตั้งว่า ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งใน
ระดับใด ก็มีความสาคัญต่อประเทศชาติเรา ถ้าเราทุจริตในการเลือกตั้ง ตั้งแต่ระดับโรงเรียน
แล้วอนาคตภายหน้าเมื่อมีการเลือกตั้งในระดับประเทศย่อมเสี่ยงที่จะมีการทุจริตได้มาก
ยิ่งขึ้น ประเทศชาติของเราคงล่มจมแน่นอน
4.2 สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
1) กระดาษ Flip chat
2) สีไม้
5. การประเมินผลการเรียนรู้
5.1 วิธีการประเมิน
1) ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2) สังเกตพฤติกรรมทางการปฏิบัติงาน
3) การตรวจนาเสนอผลงาน
5.2 เครื่องมือที่ใช้มนการประเมิน
1) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2) แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม
3) แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
5.3 เกณฑ์การตัดสิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป
6. บันทึกหลังการสอน
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................
............................................................................................................................. ........................................
(ลงชื่อ)...................................ครูผู้ประเมิน
(…………………………………………………)
............../................./.............
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“ซื่อสัตย์สุจริต”

คาชี้แจง ทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน

เลขที่

ชื่อ - สกุล

1.ให้ข้อมูลที่
ถูกต้องและ
เป็นจริง

2.ปฏิบัติตาม
โดยคานึงถึง
ความถูกต้อง
ละอาย เกรง
กลัว ต่อการ
กระทาผิด

3.ปฏิบัติตน
ต่อผู้อื่นด้วย
ความซื่อสัตย์

4.ไม่หา
ผลประโยชน์
ในทางทีไ่ ม่
ถูกต้อง

ผลการประเมิน
รวม
คะแนน

๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐

(ลงชื่อ)...................................ครูผู้ประเมิน
(…………………………………………………)
............../................./.............

ผ่าน

ไม่ผ่าน
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หน่วยที่ 2 ชื่อหน่วย ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง กิจกรรมนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เวลา 1 ชั่วโมง

1. ผลการเรียนรู้
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความไม่ทนและความละอายต่อการทุจริต
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 บอกความสาคัญของกิจกรรมนักเรียนได้
2.2 อธิบายความหมายของกิจกรรมนักเรียนได้
2.3 ปฏิบัติตามกฎระเบียบไม่ทุจริตต่อกิจกรรมที่ทา
2.4 ระบุประโยชน์ของกิจกรรมนักเรียนได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 ความรู้
ความสาคัญของกิจกรรมนักเรียนนั้นเป็นการเสริมให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตาม
จุดมุ่งหมายของการศึกษา โดยจะช่วยเสริมในด้านการเรียนรู้ทางด้านทัศนคติ ค่านิยม ความสนใจ ความ
ซาบซึ้งเกิดทักษะประสบการณ์และสามารถไปอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขถ้าปฏิบัติตามกฎระเบียบ
๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ
(ความสามารถในการคิด)
๓.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ / ค่านิยม
(มีวินัย)
4. กิจกรรมการเรียนรู้
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้
1) ครูสนทนาและซักถามนักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมนักเรียนว่ามีความสาคัญอย่างไร
2) ครูอธิบายความสาคัญของกิจกรรมนักเรียนนั้นเป็นการเสริมให้การจัดการเรียนการสอน
บรรลุตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา โดยจะช่วยเสริมในด้านการเรียนรู้ทางด้านทัศนคติ ค่านิยม ความ
สนใจ ความซาบ๙งความไม่ทนและความละอายต่อการทุจริตต่อกิจกรรมนั้นๆ
3) ครูอธิบายถึงความหมายของกิจกรรมนักเรียน ปัจจุบันกิจกรรมนักเรียนอาจจะแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนใหญ่

- 126 - กิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง กิจกรรมที่ครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนวิชาต่างๆที่ดียิ่งขึ้น กิจกรรมลักษณะ
นี้อาจจะจัดขึ้นในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนก็ได้
- กิจกรรมนักเรียนหมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นนอกเวลาเรียนหรือนอกเหนือจาก
ตารางสอนวิชาต่างๆ เพื่อสนองความสนใจความสามารถและความถนัดของนักเรียนอันเป็นการ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสแสวงหาความรู้ให้แตกฉานมากขึ้น
- กิจกรรมอื่นๆ เช่น กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมโฮมรูม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งหมาย
เฉพาะเกี่ยวกับการแนะหรือปกครองนักเรียนโดยปกติครูจะมีบทบาทในการดาเนินงานเอง
4) แบ่งกลุ่มนักเรียนประมาณ 4 – 6 คน ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดกิจกรรมที่สามารถทา
ประโยชน์ให้แก่โรงเรียน แล้วเขียนเป็นกิจกรรมกลุ่ม เช่น กิจกรรมชวนน้องเล่านิทานเป็นต้น
5) นักเรียนนาเสนอกิจกรรมของกลุ่มตนเองหน้าชั้นเรียน
6) ครูสรุปสิ่งที่นักเรียนนาเสนอว่ากิจกรรมนักเรียนทุกกิจกรรมนั้นมีประโยชน์ กิจกรรมจะ
สร้างให้นักเรียนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขถ้าหากนักเรียนทาตามกฎระเบียบในแต่ละกิจกรรม
ที่ตั้งไว้และฝึกให้นักเรียนมีทักษะต่างๆ ในแต่ละกิจกรรมที่ปฏิบัติถ้านักเรียนอยู่ในสังคมนักเรียนไม่
ทุจริต ทาตามกฎระเบียบในสังคมนักเรียนจะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
7) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประโยชน์ของกิจกรรมนักเรียนได้นาเสนอว่า
- การจัดกิจกรรมนักเรียนนับว่าเป็นงานสาคัญอย่างหนึ่ง เป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียน
จัดขึ้น เพื่อเสริมทักษะประสบการณ์ของนักเรียนให้กว้างขวางและสมบรูณ์ ช่วยเสริมในด้านการเรียนรู้ทัศนคติ
ค่านิยม ความสนใจ ตลอดจนให้ดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้
5. การประเมินผลการเรียนรู้
๕.๑ วิธีการประเมิน
สังเกตการนาเสนอผลงาน
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
แบบสังเกตการนาเสนอผลงาน
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80

- 127 6. บันทึกหลังสอน
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
ลงชื่อ.........................................................ครูผู้สอน
(.............................................................)
7. ภาคผนวก
- ใบงาน

- 128 แบบสังเกตพฤติกรรม
“มีวินัย”

คาชี้แจง ทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน

เลขที่

ชื่อ - สกุล

ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของโรงเรียนและ
สังคมไม่ละเมิดสิทธิของผู้
อายน
๓

๒

๑

๐

ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
ในชีวิตประจาวันและ
รับผิดชอบในการ
ทางาน

รวม
คะแนน

ผลการประเมิน

ผ่าน
๓

๒

๑

๐

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบัติได้ดีเป็นปกติ
ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัติได้ดีบางครั้ง
ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบัติได้บ้าง
ระดับ 0 หมายถึง ปฏิบัติไม่ได้
(ลงชื่อ)...................................ครูผู้สังเกต
(…………………………………………………)

ไม่ผ่าน
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หน่วยที่ ๓
STRONG / จิตพอเพียงต้านการทุจริต

- 130 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยที่ ๓
ชื่อหน่วย STRONG / จิตพอเพียงต้านการทุจริต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความพอเพียง

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เวลา 1 ชั่วโมง

1. ผลการเรียนรู้
มีความรู้ ความเข้าใจ STRONG / จิตพอเพียงต้านการทุจริต
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของความพอเพียง ความซื่อสัตย์และความดีได้
๒.๒ นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ เชื่อมโยงพฤติกรรมในชีวิตประจาวันกับหลักแนวคิดของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง
๒.๓ เพื่อให้ตระหนักถึงความพอเพียง พอดีกับตนเอง
2.๔ เพื่อสร้างจิตสานึกในการไม่คดโกงผู้อื่น
๓. สาระการเรียนรู้
3.1 ความรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในเรื่องความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
เงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมสู่มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
คาว่า พอเพียง หมายถึง ความมีพอสาหรับดารงชีวิต เช่น เขาใช้ชีวิตแบบพอเพียง มีการส่งเสริมระบบ
การผลิตแบบพอเพียงที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้
STRONG (S=sufficient) บุคคลและหน่วยงานน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ
ประยุกต์ใช้เป็นหลักในการทางานและการดารงชีวิต รวมถึงเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่แนวคิดการนาปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต
3.2 ทักษะ / กระบวนการ
๓.๒.1. ความสามารถในการสื่อสาร ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิดในนาเสนอผลการสรุปองค์
ความรู้
๓.2.๒. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้เพื่อการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
๓.๒.3. ความสามารถในการแก้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องบนพื้นฐานของ
หลักเหตุผล คุณธรรม โดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
๓.๒.4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตในการดาเนินชีวิตและรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นและตนเอง
3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ / ค่านิยม
๑. เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่นตระหนักในความสาคัญของการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและใช้หลักปรัชญาพัฒนาตนเอง กลุ่ม สังคม
๒. มีความพอเพียง
๔. กิจกรรมการเรียนรู้
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้

- 131 1. นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรม ในการดารงชีวิต ของตนเอง เช่น เรื่องการใช้จ่าย
ในชีวิตประจาวัน
๒. แบ่งกลุ่มนักเรียนคละความสามารถ ชาย - หญิง กลุ่มละ 5 – 6 คน ครูให้นักเรียนดูวี
ดีทัศน์ เรื่อง“พอเท่ากับดี” ให้นักเรียนอภิปรายแสดงความคิดเห็นพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องว่ามี
จุดเด่นจุดด้อยในเรื่องใดและได้รับแง่คิดคติธรรมใดจากเรื่องที่ดู
๓. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่องหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเรื่องความพอประมาณ
ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมสู่มิติเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปองค์ความรู้ เชื่อมโยงพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องกับหลักแนวคิด
ของเศรษฐกิจพอเพียง ในเรื่องของความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
ความรู้คู่คุณธรรม มาเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต
๕. นาเสนอผลงาน
4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้
1) ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในเรื่องความพอประมาณ ความมี
เหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมสู่มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม
2) วีดีโอ พอเท่ากับดี
๕. การประเมินผลการเรียนรู้
5.1 วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม
- ตรวจผลงานบันทึกการสรุปองค์ความรู้ของแต่ละกลุ่ม
- สังเกตพฤติกรรมการนาเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๕.๒.๑ แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียน ในการเข้าร่วมกลุ่ม
- มีความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
- มีความกระตือรือร้นในการทางาน
- รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
- มีขั้นตอนในการทางานอย่างเป็นระบบ
- ใช้เวลาในการทางานอย่างเหมาะสม
- มีความซื่อสัตย์สุจริต ในการทางานด้วยตนเอง
๕.๒.๒ เกณฑ์การให้คะแนนผลการสรุปองค์ความรู้ เชื่อมโยงพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕.๒.๓ แบบประเมินการนาเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม
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การเตรียมความพร้อม
กิจกรรมที่นาเสนอตรงประเด็นตามเนื้อหาตามที่กาหนด
ความชัดเจนในการนาเสนอสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
ตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
มีความพอพียง ไม่ทุจริต

5.3 เกณฑ์การตัดสิน
- เกณฑ์การประเมินกิจกรรมสรุปองค์ความรู้
- เกณฑ์การประเมินกิจกรรมวิธีการนาเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม
6 บันทึกหลังสอน
............................................................................................................................. ............................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน
(.................................................)

- 133 ใบความรู้

เรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาในการดาเนินชีวิตที่ตั้งอยู่บนพื้น ฐานของทางสายกลางและความไม่
ประมาท โดยคานึงถึงลักษณะ 3 ประการ ดังนี้
1. พอประมาณ คือ ความพอดี ไม่น้อยเกินไป ไม่มากเกินไป หรือไม่สุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่ง
และต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
2. มีเหตุผล คือ การตัดสินใจ การกระทา การลงทุนทุกอย่างต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล
คานึงถึงเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องและผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ
3. มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี คือ การเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากทั้งภายในและภายนอก
เงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้
1. เงื่อนไขความรู้ คือ มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวังในการนาความรู้ วิทยาการ
เทคโนโลยีต่างๆ มาใช้
2. เงื่อนไขคุณธรรม คือ มีความตระหนัก มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความเพียร
และใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
นาไปสู่ 4 มิติ ดังนี้
1. เศรษฐกิจ
2. สังคม
3. สิ่งแวดล้อม
4. วัฒนธรรม

- 134 เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน
รายการประเมิน
1. ผลงานตรงกับ
จุดประสงค์
ที่กาหนด
2. ผลงานมีความ
ถูกต้องสมบูรณ์
3.
ผลงานมี
ความคิด
สร้างสรรค์
4. ผลงานมีความ
เป็นระเบียบ
5. ผลงานเสร็จ
ตามเวลาที่
กาหนด

คะแนน
4

3

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์
ทุกประเด็น
เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
ครบถ้วน
ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค์
แปลกใหม่
และเป็นระบบ
ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ แสดงออก
ถึงความประณีต

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์
เป็นส่วนใหญ่
เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง เป็น
ส่วนใหญ่
ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค์ แต่ยัง
ไม่เป็นระบบ

ส่งผลงานตามเวลา
ที่กาหนด

2

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์
บางประเด็น
เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง เป็น
บางประเด็น
ผลงานมีความ
น่าสนใจ แต่ยังไม่มี
ความคิดสร้างสรรค์
แปลกใหม่
ผลงานส่วนใหญ่ มี ผลงานมีความเป็น
ความเป็นระเบียบ ระเบียบ แต่มีข้อ
แต่ยังมีข้อบกพร่อง บกพร่องบางส่วน
เล็กน้อย
ส่งผลงานช้ากว่า
ส่งผลงานช้ากว่า
เวลาที่กาหนด
เวลาที่กาหนด
1-2 วัน
3-5 วัน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
17 – 20
13 – 16
9 – 12
5–8

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

1
ผลงานไม่
สอดคล้องกับจุดประสงค์
เนื้อหาสาระของผลงานไม่
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่
ผลงานไม่น่าสนใจไม่มี
ความคิดสร้างสรรค์แปลก
ใหม่
ผลงานส่วนใหญ่ไม่เป็น
ระเบียบและ
มีข้อบกพร่อง
ส่งผลงานช้ากว่าเวลาที่
กาหนด
เกิน 5 วันขึ้นไป

- 135 แบบประเมินการนาเสนองาน
หัวข้อ
- การเตรียม
ความพร้อม

ข้อที่

- ตอบข้อ
สงสัยได้ตรง
ประเด็น

ชื่อ / กลุ่ม ผู้นาเสนองาน
1

2

3

1

-ความ
ชัดเจนใน
-ตอบข้องสัยได้
การนาเสนอ ตรงประเด็น
สามารถ
มองเห็นได้
ชัดเจน

2 3 1 2 3

1

2

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
คะแนน 13-15 ระดับคุณภาพ

4

หมายถึง ดีมาก

คะแนน 9-12 ระดับคุณภาพ

3

หมายถึง

ดี

คะแนน 5-8

ระดับคุณภาพ

2

หมายถึง

พอใช้

คะแนน 0-4

ระดับคุณภาพ

1

หมายถึง

ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป
สรุป

ผ่าน

ไม่ผ่าน

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

3

- มีค- วามพอพี รวมสรุป
ยง
ไม่ทุจริต

1 2

3

15

- 136 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยที่ ๓
ชื่อหน่วย STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ความโปร่งใส

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เวลา ๒ ชั่วโมง

1. ผลการเรียนรู้
มีความรู้ ความเข้าใจ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 นักเรียนเข้าใจความหมาย เรื่องความโปร่งใส
๒.๒ นักเรียนสามารถแยกแยะผลกระทบจากพฤติกรรมความโปร่งใสและความไม่โปร่งใส
๒.๓ นักเรียนมีจิตสานึก การไม่คดโกงผู้อื่น มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
๓. สาระการเรียนรู้
3.1 ความรู้
ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การกระทาการใด ๆ ของภาครัฐทั้งในระดับ
บุคคลและองค์กรที่ผู้อื่นสามารถมองเห็นได้ คาดเดาได้ และเข้าใจได้ ครอบคลุมถึงทุกการกระทาที่
เป็นผลจากการตัดสินใจของผู้บริหาร การดาเนินงานทางธุรกิจ และงานสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เช่น
การมีระบบงานและขั้นตอนการทางานที่ชัดเจน (ซึ่งจะดูได้จาก กฎระเบียบ หรือประกาศ) การมี
หลักเกณฑ์ประเมินหรือการให้คุณให้โทษที่ชัดเจน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่าง
ตรงไปตรงมา ความโปร่งใสจึงเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการตรวจสอบความถูกต้อง และช่วยป้องกัน
ไม่ให้เกิดการทุจริต รวมทั้งนาไปสู่การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันทั้งระหว่างผู้ปฏิบัติร่วมกันใน
องค์กรเดียวกัน ระหว่างประชาชนต่อรัฐไปจนถึงระหว่างคนในชาติด้วยกัน ดังนั้น ทุกองค์กรไม่ว่าจะ
เป็นหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนควรปรับปรุงกลไกการทางานให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อประชาชนจะได้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก และช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทางานได้
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)
๓.๒.1. ความสามารถในการสื่อสาร ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด
๓.2.๒. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพื่อนาสู่การสร้างองค์ความรู้ ตัดสินใจในการ
เลือกปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
๓.๒.3. ความสามารถในการแก้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องบนพื้นฐานของ
หลักเหตุผล คุณธรรม โดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
๓.๒.4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตในการดาเนินชีวิตและรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่
พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นและตนเอง
3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ / ค่านิยม
๓. ความซื่อสัตย์
๔. มีจิตสานึกที่ดีต่อการมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงทุจริต

- 137 ๔. กิจกรรมการเรียนรู้
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
1. นักเรียนอ่านข่าวการทุจริตคอร์รับชันจากหนังสือพิมพ์แล้วร่วมกันสนทนากับเพื่อนๆ ถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
๒. แบ่งกลุ่มนักเรียนคละความสามารถ ชาย - หญิง กลุ่มละ 5 – 6 คน นักเรียนดูวีดีทัศน์
เรื่อง“พลังปลูกสานึก - ภาพยนตร์สั้น คุณคือพลัง หยุดยั้งคอร์รัปชั่น” แล้วให้นักเรียนอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องที่ส่งผลต่อตนเอง ต่อผู้อื่น
๓. นักเรียนแต่ละกลุ่ม นาเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกัน
ชั่วโมงที่ ๒
๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มสารวจปัญหาความไม่โปร่งใสในชุมชนของตนเองแล้วร่วมกันวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดขึ้น กับตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ สรุปสู่แนวทางปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต การปฏิบัติกิจกรรมด้วยความโปร่งใส
๕. ตัวแทนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการสารวจปัญหาและแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการ
ทุจริตของกลุ่มตนเอง สรุปเป็น Mind Mad เป็นรายบุคคล
4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้
1) ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ความโปร่งใส
2) วีดีโอ “พลังปลูกสานึก - ภาพยนตร์สั้น คุณคือพลัง หยุดยั้งคอร์รัปชั่น”
๕. การประเมินผลการเรียนรู้
6.1 วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่มของนักเรียน
- ตรวจผลงานจากการทาใบงาน
- ประเมินพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๕.๒.๑ แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียน ในการเข้าร่วมกลุ่ม
- มีความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
- มีความกระตือรือร้นในการทางาน
- รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
- มีขั้นตอนในการทางานอย่างเป็นระบบ
- ใช้เวลาในการทางานอย่างเหมาะสม
- ความซื่อสัตย์สุจริต ในการทางานด้วยตนเอง
๕.๒.๒ เกณฑ์การให้คะแนนผลการนักเรียนอภิปรายแสดงความคิดเห็นพฤติกรรมของตัวละคร

- 138 ๕.๒.๓ แบบประเมินการนาเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม
- การเตรียมความพร้อม
- กิจกรรมที่นาเสนอตรงประเด็นตามเนื้อหาตามที่กาหนด
- ความชัดเจนในการนาเสนอสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- ตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
- มีความพอพียง ไม่ทุจริต
5.3 เกณฑ์การตัดสิน
- เกณฑ์การประเมินกิจกรรมพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียน ระดับคุณภาพดี
- เกณฑ์การประเมินกิจกรรมวิธีการนาเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม ระดับคุณภาพดี
7 บันทึกหลังสอน
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน
(.................................................)

- 139 ใบความรู้
ความโปร่งใสความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การกระทาใดๆของรัฐ ทั้งในระดับบุคคล
และองค์กรที่ผู้อื่นสามารถมองเห็นได้ คาดเดาได้ และเข้าใจได้ ครอบคลุมถึงการกระทาที่เป็นผลมา
จากการตัดสินใจของผู้บริหาร ต่อการดาเนินงานตามภารกิจ และงานสาธารณประโยชน์ต่างๆ โดยมี
ระบบงานและขั้นตอนการทางานที่ชัดเจน ซึ่งจะดุได้จากกฎระเบียบหรือประกาศของทางราชการมี
หลักเกณฑ์การประเมินหรือการให้คุณให้โทษที่ชัดเจน การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง และช่วยป้องกัน
ไม่ให้เกิดการทุจริต รวมทั้งนาไปสู่การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันทั้งระหว่างผู้ ร่วมในองค์กร
เดียวกัน ระหว่างประชาชนต่อรัฐไปจนถึงระหว่างคนในชาติเดียวกัน ดังนั้น ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรเอกชนควรปรับปรุงกลไกลการทางานที่มีความโปร่งใส มีการเปิดเผล
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษที่เข้าใจง่าย เพื่อประชาชนจะได้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้โดยสะดวก และช่วยตรวจสอบความถูกต้องในทางานได้ โดยมีหลักปฏิบัติใน ๓ เรื่อง คือ
การให้และเปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรฐานการปฏิบัติงาน และการจัดการข้อร้องเรียน

- 140 ประเมิน

แบบบันทึกพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

กลุ่มที่ (ชื่อกลุ่ม) ..........................................................................................................
สมาชิกในกลุ่ม 1....................................................................... 2. ......................................................................
3. ...................................................................... 4. ......................................................................
5. ......................................................................
คาชี้แจง: ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
คะแนน

พฤติกรรมที่สังเกต

3

1. มีความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
2. มีความกระตือรือร้นในการทางาน
3. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
4. มีขั้นตอนในการทางานอย่างเป็นระบบ
5. ใช้เวลาในการทางานอย่างเหมาะสม
6. ความซื่อสัตย์สุจริต ในการทางานด้วยตนเอง
รวม
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ทาเป็นประจา ให้ 3
พฤติกรรมที่ทาเป็นบางครั้ง ให้ 2
พฤติกรรมที่ทาน้อยครั้ง
ให้ 1

ช่วงคะแนน

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน
คะแนน
คะแนน

2

1

- 141 แบบประเมินการนาเสนองาน
หัวข้อ
- การเตรียมความ
พร้อม

ข้อที่

-ความชัดเจนใน
การนาเสนอ
สามารถมองเห็น
ได้ชัดเจน

--มีความพอ
- ตอบข้อสงสัยได้
ตรงประเด็น

- ผลงานเสร็จ
สมบูรณ์ตามเวลาที่
กาหนด

เพียง

สรุป

ไม่ทุจริต

ชื่อ / กลุ่ม ผู้นาเสนองาน
๔

๓

๒

๑

๔

๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒

๑

๔

๓

๒

๑ ๔ ๓

๒

๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

เกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ระดับ 4 หมายถึง มีความพร้อม ถูกต้อง ชัดเจน สมบูรณ์

คะแนน 17-20

ระดับ 3 หมายถึง มีความบกพร่องเล็กน้อย แก้ไขด้วยตนเองได้
ระดับ 2 หมายถึง มีความบกพร่องต้องให้ความช่วยเหลือ
ระดับ 1 หมายถึง มีความบกพร่อง ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์

ผ่าน

ดีมาก

คะแนน 13-16 ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง

ดี

คะแนน 9-12

ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง

พอใช้

คะแนน 5-8

ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง

ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป
สรุป

ระดับคุณภาพ 4 หมายถึง

ไม่ผ่าน

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

20

- 142 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยที่ ๓
ชื่อหน่วย STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ตื่นรู้

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลา ๑ ชั่วโมง

1. ผลการเรียนรู้
มีความรู้ ความเข้าใจ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 นักเรียนอธิบายความหมาย ตื่นรู้ได้
๒.๒ นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ แยกแยะการกระทาใดที่มีการตื่นรู้ได้
๓. สาระการเรียนรู้
3.1 ความรู้
ตื่น คือตื่นจากความหลง ความไม่รู้ (อวิชชา) มีสติอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งที่อยู่ตรงหน้า คนที่อยู่
ตรงหน้า คืออยู่กับสิ่งที่ทา คาพูด อยู่กับอริยบทที่เคลื่อนไหว
รู้ คือรู้ความจริงของชีวิตว่าสรรพสิ่งไม่แน่ สรรพสิ่งไม่ได้ดังใจ สรรพสิ่งไม่มีอะไรสมบูรณ์ คือไม่เที่ยง
ไม่ทนไม่แท้ หรืออีกความหมายหนึ่งคือรู้ว่าอะไรคือความทุกข์ อะไรคือการดับทุกข์ และอะไรคือเหตุแห่งทุกข์
รู้วิธีดับทุกข์ และรู้วิธีการจัดการความทุกข์นั้น
ตื่นรู้คือ การมีสติ รู้ความจริงว่าอะไร เป็นเหตุ อะไรคือผลที่เกิด และอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้น ที่อยู่ตรงหน้า
รู้และมีสติในการจัดการเหตุที่เกิดขึ้นนั้นๆว่าต้องทาอย่างไร
3.2 ทักษะ / กระบวนการ
๓.๒.1. ความสามารถในการสื่อสาร ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด
๓.2.๒. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้ในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
๓.๒.3. ความสามารถในการแก้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆด้วยความตื่นรู้ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องบน
พื้นฐานของหลักเหตุและผล ตามหลักคุณธรรม โดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและ
ส่วนรวม
๓.๒.4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตในการดาเนินชีวิตและรู้จักหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาที่
ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ / ค่านิยม
๕. มุ่งมั่นในการทางาน จนสาเร็จ
๔. กิจกรรมการเรียนรู้
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้
1. นักเรียนอ่านนิทานเรื่อง การมีสติตื่นรู้ แล้วร่วมกันอภิปรายถึงการแก้ปัญหาของชายหนุ่ม กับ
โจรว่าใครมีสติตื่นรู้มากกว่ากัน ถ้าเป็นนักเรียนประสบปัญหาลักษณะนี้จะทาอย่างไร และใครมีวิธีแก้ไขปัญหา
ที่ดีอย่างไรได้อีก
2. ครูหาข่าวที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต เช่น คดีทุจริตจัดซื้อรถแลละเรื่องเรือดับเพลิงของ
กรุงเทพมหานคร มาให้นักเรียนอ่าน

- 143 ๒. ครูซักถามนักเรียน ใครเคยรูข้ ่าวนี้มาก่อน และใครไม่เคยรู้ข่าวนี้มาก่อน ครูสรุปว่า คนทีร่ ู้ข่าวเรื่องนี้
แสดงว่า เป็นผู้รู้ในเรื่องการทุจริต ส่วนนักเรียนที่ไม่เคยรู้ข่าวเรื่องนี้มาก่อน แสดงว่าเป็นผู้ไม่ตื่นรู้ในเรื่อง การ
ทุจริต
๓. นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวการทุจริตนี้
๔. นักเรียนสืบค้นข้อมูลข่าวจากอินเตอร์เน็ต เกี่ยวกับการทุจริตเพื่อนามาวิเคราะห์ตามความเป็นจริงมาก
ขึ้นแล้วนาข้อมูลที่ค้นคว้ามาจัดทาป้ายนิเทศ
4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้
1) ใบความรู้ นิทานเรื่อง การมีสติตื่นรู้
2) ข่าวเรื่อง คดีทุจริตจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร
๕. การประเมินผลการเรียนรู้
7.1 วิธีการประเมิน
- ตรวจผลงานการทางานของนักเรียน
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๕.๒.๑ แบบบันทึกการให้คะแนนผลงาน
5.3 เกณฑ์การตัดสิน
- เกณฑ์การให้คะแนนการตรวจผลงานนักเรียน
- เกณฑ์การให้คะแนนการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
- เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์.
8 บันทึกหลังสอน
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน
(.................................................)
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นิทานเรื่อง การมีสติตื่นรู้
ชายหนุ่ มคนหนึ่ งเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนมาก แถมยังไม่มีงานทาอีกด้วย เพราะเศรษฐกิจใน
ประเทศไทยตกต่า กาลั งเผชิญปั ญหาหาว่างงาน แต่เขาเป็นคนมีปัญญาใฝ่รู้ เขาจึงขวนขวายไปทางานที่
ต่างประเทศ งานดีเงินดี เขาเป็นคนขยันมัธยัสถ์อดออม สามารถเก็บสะสมเงินก้อนโตได้ในเวลาไม่นานจึง
ตัดสินใจเดินทางกลับบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อตั้งตัว ระหว่างเดิน ทางกลับบ้านในชนบท เขาโดนโจรใช้ปืนจึ้เอา
เงิน เขานึกสลดสังเวชใจว่า อุตสาห์ทางานเหนื่อยยากเก็บหอมรอมริบในต่างประเทศ แต่กลับมาเป็นปลาตาย
น้าตื้นถูกจี้บ้านเราเอง อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัย เขาจาใจมอบเงินทั้งก้อนของเขาให้โจรไป ... แต่เขา
จะไม่ยอมเสียเงินไปง่ายๆหรอก.... เขาตั้งสติคิดหาเงินคืนจากโจร......
ชายหนุ่ม “พี่ครับ ผมอุตสาห์ลงทุนลงแรงเดินทางไปทางานเมืองนอกนู่นเป็นปีๆ เหนื่อยยากแสน
สาหัสเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว ผมบอกทางบ้านว่าผมหาเงินมาได้เยอะแยะ ที่นี้พี่มาเอาเงินผมไปหมดอย่าง
นี้ ผมกลับถึงบ้านผมคงแย่แน่ๆ ทุกคนต้องคิดว่าผมโกหก คงไม่มีใครเชื่อหรอกว่าผมไปทางานประสบ
ความสาเร็จจนรวย ไหนๆ...พี่เอาเงินผมไปแล้ว...ผมก็ไม่รู้จะว่ายังไง...แต่พี่ช่วยผมบ้างแล้วกัน.....ช่วยรักษาหน้า
ผมหน่อย ช่วยยิงปืนใส่กระเป๋าใส่เงินใบนี้สักสองนัดเถิดครับ ทางบ้านผมเขาจะได้เชื่อว่าผมถูกจี้จริงๆไม่ได้
โกหก”
โจรอารมณ์ดีมาก เพราะจี้ครั้งนี้ได้เงินก้อนโตเกินคาด
โจร “เอาสิ!”ว่าแล้วก็ยิง ปัง! ปัง! ใส่กระเป๋าของชายหนุ่มจนเป็นรู
ชายหนุ่ม “ขอบคุณมากครับ แต่เอ้อ! ถ้าที่หมวกก็โดนลูกกระสูนซักนัดสองนัด มันก็น่าจะดูสมจริงสม
จังมากขึ้นนะพี่”
โจร “ก็ด้าย...ไม่มีปัญหา” ว่าแล้วก็ยิง ปัง! ปัง! ทาให้หมวกเป็นรู
ชายหนุ่ม “อีกสักสองนัดที่เสื้อแจ๊กเก็ตผมด้วยครับ”
โจรกาลังตื่นเต้นดีใจจนประมาท ขาดสติสัมปชัญญะ ยกปืนยิงเสื้อแจ๊กเก็ตชายหนุ่มทะลุ ขาดเป็นรู
สองรู....กระสุนหกนัดในกระบอกปืน หมดเกลี้ยงพอดี....
ชายหนุ่มผู้มีสติตั้งมั่น คิดหาอุบายให้โจรยิงอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวเขาจนหมดกระสุน ทันทีที่กระสุนหมด
และก่อนที่โจรจะสานึกได้ เขาก็วิ่งเข้าใส่โจร จู่โจมอย่างรวดเร็วจนสามารถจับโจรได้ และเขาก็ได้เงินของเขาคืน
มาทั้งหมด
ท่านอาจารย์ว่านิทานเรื่องนี้สอนว่า คนที่สามารถตั้งสติสงบอารมณ์ได้ ย่อมมีปัญญาแก้ไขปัญหาได้
ดีกว่าคนเจ้าอารมณ์ สาหรับบางคนถ้าโดนโจรจี้หมดเงินหมดทอง ก็มักจะโอดครวญโทษเวรโทษกรรม หมด
กาลังใจเสียใจจนไม่คิดหาทางแก้ไข
คติคาสอน สติ จาเป็นในที่ทั้งปวง สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา

- 145 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ รายบุคคล

ที่

ชื่อ -สกุล

ความ
สนใจ

การแสดงความ
คิดเห็น

การตอบ
คาถาม

5

5

5

การยอม
รับฟังคนอื่น
5

ทางานตามที่รับ
มอบหมาย
5

รวม
คะแนน
20

ผลการ
ประเมิน

*หมายเหตุ ได้คะแนน 11 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้
ดีมาก
= 18-20 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีคาถามที่ดี ตอบคาถามถูกต้อง ทางานส่งครบตรง
เวลา
ดี
= 15-17 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70%
ปานกลาง = 11-14 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50%
ปรับปรุง = 0-10 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา
ลงชื่อ……………………………….ผู้ประเมิน
(……………………………….)
…………/…………/………

- 146 แบบประเมินผลงาน

ที่

ชื่อ -สกุล

ผลงานตรง ผลงานตรงกับ ผลงานมี ผลงานมี ผลงานมีความ
กับ
จุดประสงค์
ความคิด ความ เป็น เป็นระเบียบ
จุดประสงค์
ที่กาหนด
สร้างสรรค์ ระเบียบ
ที่กาหนด
5

5

5

5

5

รวม
คะแนน

20

*หมายเหตุ ได้คะแนน 11 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้
ดีมาก = 18-20 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีคาถามที่ดี ตอบคาถามถูกต้อง ทางานส่งครบตรงเวลา
ดี
= 15-17 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70%
ปานกลาง = 11-14 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50%
ปรับปรุง = 0-10 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา
ลงชื่อ……………………………….ผู้ประเมิน
(……………………………….)
…………/…………/………

ผลการ
ประเมิน

- 147 เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน
รายการประเมิน

คะแนน

5
1. ผลงานตรง
ผลงานสอดคล้องกับ
กับจุดประสงค์ จุดประสงค์
ที่กาหนด
ทุกประเด็นมากที่สดุ
2. ผลงานมี
เนื้อหาสาระของ
ความถูกต้อง ผลงานถูกต้อง
สมบูรณ์
ครบถ้วนดีเยีย่ ม
3.ผลงานมี
ผลงานมีความคิด
ความคิด
สร้างสรรค์
สร้างสรรค์
แปลกใหม่
และเป็นระบบมาก
ที่สุด
4. ผลงานมี
ผลงานมีความเป็น
ความ เป็น ระเบียบ แสดงออก
ระเบียบ
ถึงความประณีต
5. ผลงานเสร็จ
ตามเวลาที่
กาหนด

4
ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์
ทุกประเด็น
เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
ครบถ้วน
ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค์
แปลกใหม่
และเป็นระบบ

3
ผลงานสอดคล้องกับ
จุดประสงค์
เป็นส่วนใหญ่
เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง เป็น
ส่วนใหญ่
ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค์ แต่ยัง
ไม่เป็นระบบ

2
ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์
บางประเด็น
เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
เป็นบางประเด็น
ผลงานมีความ
น่าสนใจ แต่ยังไม่มี
ความคิดสร้างสรรค์
แปลกใหม่

1
0
ผลงานไม่
ไม่ทาผลงาน
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์
เนื้อหาสาระของ ไม่ทาผลงาน
ผลงานไม่ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่
ผลงานไม่น่าสนใจ ไม่ทาผลงาน
ไม่มีความคิด
สร้างสรรค์
แปลกใหม่

ผลงานมีความเป็น ผลงานส่วนใหญ่ มี
ระเบียบ แสดงออก ความเป็นระเบียบ
ถึงความประณีต
แต่ยังมีข้อบกพร่อง
เล็กน้อย
ส่งผลงานตามเวลาที่ ส่งผลงานตามเวลา ส่งผลงานช้ากว่า
กาหนดที่สุด
ที่กาหนด
เวลาที่กาหนด
1-2 วัน

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ แต่มีข้อ
บกพร่องบางส่วน

ผลงานส่วนใหญ่
ไม่เป็นระเบียบ
และ
มีข้อบกพร่อง
ส่งผลงานช้ากว่า
เวลาที่กาหนด
เกิน 5 วันขึ้นไป

ส่งผลงานช้ากว่า
เวลาที่กาหนด
3-5 วัน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
17 – 20
ดีมาก
13 – 16
ดี
9 – 12
พอใช้
5–8
ปรับปรุง
ลงชื่อ..........................................................ผู้ประเมิน
(........................................................)

ไม่ทาผลงาน

ไม่ทาผลงาน

- 148 แผนการจัดการเรียนรู้ 5
หน่วยที่ 3
ชื่อหน่วย STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ต่อต้านทุจริต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เวลา 2 ชั่วโมง

๑. ผลการเรียนรู้
1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
1.2 ประยุกต์หลักบูรณาการ “STRONG” เป็นแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมหน่วยงาน
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 นักเรียนสามารถปฏิบัติตนสร้างฐานความคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นเป็นพื้นฐาน
ความคิดของปัจเจกบุคคล
2.2 นักเรียนสามารถประยุกต์หลักบูรณาการ “STRONG” เป็นแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรม
หน่วยงานได้
๓. สาระการเรียนรู้
3.1 ความรู้
- ศึกษาความหมายและความเข้าใจเกี่ยวกับ การสร้างฐานความคิดจิตพอเพียงต่อต้านการ
ทุจริตให้เกิดขึ้นเป็นพื้นฐานความคิดของปัจเจกบุคคล
- การประยุกต์หลักบูรณาการ “STRONG” เป็นแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมหน่วยงาน
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)
1) ความสามารถในการสื่อสาร
อธิบายความหมายเกี่ยวกับเรื่อง การประยุกต์หลักบูรณาการ “STRONG” เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาวัฒนธรรมหน่วยงาน / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
2) ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และจัดกลุ่ม ถึงเรื่องการประยุกต์หลักบูรณาการ “STRONG” เป็นแนวทางใน
การพัฒนาวัฒนธรรมหน่วยงาน / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
3) ความสามารถในการปฏิบัติตนสร้างฐานความคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้น
เป็นพื้นฐานความคิดของปัจเจกบุคคล
4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตที่ดีและมีจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีโดยการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างฐานคิดจิต
พอเพียงต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นเป็นพื้นฐานความคิดของปัจเจกบุคคล โดยประยุกต์หลักบูรณาการ
“STRONG” เป็นแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมหน่วยงาน
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม
ซื่อสัตย์สุจริต
๔. กิจกรรมการเรียนรู้
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
1. ครูชี้แจงแนะนาเนื้อหา เรื่อง ความพอเพียง ภาพยนตร์สั้นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เรื่อง เลือน

- 149 2. นักเรียนดูวิดีทัศน์เกี่ยวกับเรื่องการสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต และช่วยกันวิเคราะห์
สังเกต ตั้งข้อสงสัยว่ามีอะไรเป็นปัญหาทาให้เกิดการทุจริต
3. ครูตั้งคาถามให้นักเรียนคิดตามว่า เรื่องราวในวีดีทัศน์ที่เห็นในรูปแบบต่างๆ นั้น อะไรคือสาเหตุ
ของการทุจริต เพราะอะไร และจะหาวิธีป้องกันต่อต้านการทุจริตอย่างไรบ้าง
4. นักเรียนจดบันทึก เนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
5. แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 3 คน ให้ปฏิบัติตามใบงานที่ 5 เรื่อง STRONG /จิตพอเพียงต่อต้านการ
ทุจริต โดยให้ค้นคว้า สืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ เช่น อินเทอร์เน็ต เรื่องการสร้างฐานคิดจิต
พอเพียงต่อต้านการทุจริต สาเหตุและวิธีการป้องกันต่อต้านไม่ให้เกิดการทุจริต
6. นักเรียนและครูผู้สอนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ของนักเรียนที่สามารถอธิบายเรื่องหลักการต่อต้าน
การทุจริต และสาเหตุการทุจริตและหาวิธีป้องกันการทุจริตได้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้อง และครูผู้สอนแสดง
ความชื่นชมต่อนักเรียนทุกคน ที่สามารถทากิจกรรมที่มอบหมายในใบงาน ได้สาเร็จและมีประสิทธิภาพ
7. ครูประเมินผลขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานและภาระงานที่กาหนดให้นักเรียนฝึกปฏิบัติด้วย
ความเข้าใจ
ชั่วโมงที่ 2
1. ครูทบทวนเนื้อหา เรื่องการสร้างฐานความคิดจิตพอเพียง
2. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง การประยุกต์หลักบูรณาการ “STRONG” เป็นแนวทางในการพัฒนา
วัฒนธรรมและหน่วยงาน
3. นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น ๕ กลุ่ม แล้วให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดการ
นาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น เครื่องมือในการป้องกันการทุจริตในกลุ่มอาชีพและ
หน่วยงานต่างๆ ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ ในครอบครัว
กลุ่มที่ ๒ ในโรงเรียน
กลุ่มที่ ๓ ในวัด
กลุ่มที่ ๔ ในชุมชน
กลุ่มที่ ๕ ในสถานที่ราชการ
4. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงบทบาทสมมติ
5. นักเรียนจดบันทึกเนื้อหาสาระสาคัญโดยสรุปจากการชมวีดิทัศน์
6. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปองค์ความรู้ของนักผู้เรียนที่สามารถอธิบายเรื่องหลักการต่อต้านการ
ทุจริต และสาเหตุการทุจริตและหาวิธีป้องกันการทุจริตได้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้อง และครูผู้สอนแสดง
ความชื่นชมกับนักเรียนทุกคน ที่สามารถทากิจกรรมที่มอบหมายในใบงานที่ 5 ได้สาเร็จและมีประสิทธิภาพ
7. ครูประเมินผลขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานและภาระงานที่กาหนดให้นักเรียนฝึกปฏิบัติด้วย
ความเข้าใจ
4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้
1) ภาพยนตร์สั้นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เรื่อง เลือก
2) ภาพยนตร์สั้นช่อสะอาดสัญลักษณ์ส่งเสริมคุณธรรมความดี
3) จุลสาร ป.ป.ช. สารสูโ่ รงเรียน

- 150 4) PowerPoint เรื่อง STRONG
5) ตัวอย่างข่าว
6) รายการภารกิจปราบปรามการทุจริต : https://goo.gl/vzGxVy
7) รายการภารกิจพิชิตโกง : https://goo.gl/S9kHnv
1. การประเมินผลการเรียนรู้
5.1 วิธีการประเมิน
1. ด้านความรู้ (K)
- ประเมินจากการซักถาม
- การตรวจแบบใบงาน ทันเวลาที่กาหนด
- การนาเสนอผลงาน
2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)
- การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการกระบวนการในการทางาน
กลุ่ม
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติ (A)
- การสังเกตพฤติกรรมเน้นความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทนและมีจิต
สาธารณะ
5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
- แบบฝึกปฏิบัติจากใบงาน
- แบบประเมินจากแบบฝึกหัด
- แบบสังเกตประเมินผลการปฏิบัติงาน (Rubrics)
- แบบประเมินผลพฤติกรรม
5.3 เกณฑ์การตัดสิน
ดีมาก
= 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีคาถามที่ดี ตอบคาถามถูกต้อง
ทางานส่งครบ ตรงต่อเวลา
ดี
= 3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70%
ปานกลาง
= 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50%
ปรับปรุง
= 1 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา
6.บันทึกหลังสอน
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน
(.................................................)

- 151 ใบงานเรื่อง
STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
****************************************************************
คาสั่ง ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ช่วยกันค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ
๑. เรื่อง STRONG
๒. S (sufficient) บุคคลและหน่วยงานน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้
เป็นหลักในการทางานและการดารงชีวิต
๓. T (transparent) บุคคลและหน่วยงานปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใสตรวจสอบได้เป็น
ที่ตั้ง
๔. R (realise) บุคคลและหน่วยงานมีความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบภายในสังคม
๕. (onward) บุคคลและหน่วยงานมีแนวคิดมุ่งพัฒนาหน่วยงานให้เกิดความโปร่งใสและร่วม
สร้ า งวัฒนธรรมไม่ทนต่ อการทุจริ ตให้เ กิดขึ้ น และไม่ย่อท้ อต่อการแก้ไ ขปัญหาการทุจริ ต
ประพฤติมิชอบให้สาเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายที่กาหนดร่วมกัน
๖. N (knowledge) บุคคลและหน่วยงานมีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่าเสมอเพื่อให้เท่าทันต่อ
สถานการณ์การทุจริตของหน่วยงาน
๗. G (generosity) บุคคลและหน่วยงานร่วมพัฒนาหน่วยงานให้มีความเอื้ออาทรบนพื้นฐาน
ของจริยธรรมและจิตพอเพียง
๘. จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต

- 152 แบบทดสอบ
STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
****************************************************************
คาสั่ง ให้นักเรียนช่วยวิจารณ์และระบุถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต จากภาพการ์ตูนที่กาหนดให้เกี่ยวกับเรื่อง
STRONG และจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตอย่างไรบ้าง
ภาพการ์ตูน

คาตอบ

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

.

- 153 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล
พฤติกรรม
ความสนใจ

ที่

การแสดง

การตอบ

การยอมรับ

ความคิดเห็น

คาถาม

ฟังคนอื่น

ทางาน
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

หมายเหตุ

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

ชื่อ-สกุล

เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง

=
=
=
=

4
3
2
1

สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีคาถามที่ดี ตอบคาถามถูกต้อง ทางานส่งครบตรงเวลา
การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70%
การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50%
เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา
ลงชื่อ………………………………………………..…………….ผู้สังเกต
(…………………………………………………..………….)
……………/……………………..……/…………..……..

- 154 แบบประเมินผลการนาเสนองาน
เรื่อง …………………………………………………………………………………….
วิชา……………………………………………….ชั้น……………….
ชื่อ…………………………………………………..เลขที…่ ……………
ผู้ประเมิน
ตนเอง เพื่อน ครู

ที่

รายการประเมิน

1

เนื้อหา ( 4 คะแนน )
1. เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์
2. เนื้อหาถูกต้อง
3. เนื้อหาต่อเนื่อง
4. มีการค้นคว้าเพิ่มเติม
กระบวนการทางาน(2คะแนน )
1. มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ
2. การปฏิบัตติ ามแผน
3. ติดตามประเมินผล
4. การปรับปรุงพัฒนางาน
การนาเสนอ ( 2 คะแนน )
1. การใช้สานวนภาษาดีถูกต้อง
2. การสะกดคาและไวยากรณ์ถูกต้อง
3. รูปแบบน่าสนใจ
4. ความสวยงาม
คุณธรรม ( 2 คะแนน )
1. ตรงต่อเวลา
2. ซื่อสัตย์
3. ความกระตือรือร้น
4. ความมีน้าใจ
รวม
เฉลี่ย

2

3

4

รวม

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 4
คะแนน 3
คะแนน 2
คะแนน 1

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

คะแนน 2: มีครบทุกข้อ
คะแนน 1 : มี ไม่ครบ 4 ข้อ
คะแนน 0 : ไม่ปรากฏกระบวน
การทางานที่ชัดเจน
คะแนน 2 : มีครบทุกข้อ
คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ
คะแนน 1 : มี 2 ข้อ ขาด 2 ข้อ
คะแนน 0.5 : มี 1 ข้อขาด 3 ข้อ
คะแนน 2 : มีครบทุกข้อ
คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ
คะแนน 1 : มี 2 ข้อ ขาด 2 ข้อ
คะแนน 0.5 :มี 1 ข้อ ขาด 3 ข้อ
คะแนนเต็ม 10 คะแนน

ลงชื่อผู้ประเมิน…………………………………….……….. ตนเอง
ลงชื่อผู้ประเมิน…………………………….……………….. เพื่อน
ลงชื่อผู้ประเมิน………………………….………………….. ครู

- 155 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
กลุ่มที่…………..ชั้น………………
พฤติกรรม
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ที่

สมาชิกกลุม่

ความ
ร่วมมือ

การแสดง
ความ
คิดเห็น

การรับฟัง
ความ
คิดเห็น

ความตั้งใจ
ในการ
ทางาน

การมีส่วน
ร่วมในการ
อภิปราย

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

รวม

20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง

=
=
=
=

4
3
2
1

ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์
ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์
ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์
ประสิทธิภาพต่ากว่าเกณฑ์

90-100% หรือปฏิบตั ิบ่อยครั้ง
70-89% หรือปฏิบัติบางครั้ง
50-69% หรือปฏิบัติครั้งเดียว
50% หรือไม่ปฏิบตั ิเลย
ลงชื่อ………………………………………………..…………….ผู้สังเกต
(…………………………………………………..………….)
……………/……………………..……/…………..……..

- 156 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ชื่อ – สกุล..............................................................เลขที่...................ชั้น...........................ปีการศึกษา................
----------------------------------------------คาชี้แจง ให้พิจารณาตัวชี้วัดต่อไปนี้แล้วให้ระดับคะแนนที่ตรงกับการปฏิบัติของนักเรียนตามความเป็นจริง
ระดับคะแนน 5
หมายถึง
ปฏิบัติเป็นประจาทุกครั้ง
ระดับคะแนน 4
หมายถึง
ปฏิบัติบ่อยครั้ง
ระดับคะแนน 3
หมายถึง
ปฏิบัติบางครั้ง
ระดับคะแนน 2
หมายถึง
ปฏิบัติน้อย
ระดับคะแนน 1
หมายถึง
มีพฤติกรรมไม่ชัดเจนหรือไม่มีหลักฐานที่
น่าเชื่อถือ

ตัวชี้วัด

5

คะแนน
4
3
2

ข้อ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
1.1 เป็นพลเมืองดีของชาติ
1.2 ธารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย
1.3 ศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา
1.4 เคารพเทิดทูน สถาบัน พระมหากษัตริย์
รวมคะแนน
ข้อ 2 ซื่อสัตย์สุจริต
2.1 ประพฤติตรงตาม ความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ
2.2 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ
รวมคะแนน
ข้อ 3 มีวินัย
3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม
รวมคะแนน
ข้อ 4 ใฝ่เรียนรู้
4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
4.2 แสวงหาความรู้จาก แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการ
เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
รวมคะแนน
คะแนน

1

- 157 ตัวชี้วัด

5

4

3

2

ข้อ 5 อยู่อย่างพอเพียง
5.1 ดาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคณ
ุ ธรรม
5.2 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
รวมคะแนน
ข้อ 6 มุ่งมั่นในการทางาน
6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัตหิ น้าที่การงาน
5.2 ทางานด้วย ความเพียร พยายาม และ อดทนเพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย
รวมคะแนน
ข้อ 7 รักความเป็นไทย
7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย
และมีความกตัญญูกตเวที
7.2 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
7.3 อนุรักษ์ สืบทอดภูมิปญ
ั ญาไทย
รวมคะแนน
ข้อ 8 มีจิตสาธารณะ
8.1 ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดย ไม่หวังผลตอบแทน
8.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม
รวมคะแนน
รวมคะแนนทั้งหมด
รวมคะแนนทั้งหมดเฉลี่ยร้อยละ
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80 - 100
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
(3)
ร้อยละ 70 - 79
ระดับคุณภาพ
ดี
(2)
ร้อยละ 50 - 69
ระดับคุณภาพ
พอใช้
(1)
ร้อยละ 0 - 49
ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง (0)
สรุปผลการประเมิน

 ผ่าน ระดับ  ดีเยี่ยม

 ไม่ผ่าน ระดับ  ปรับปรุง

ดี 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ลงชื่อ………………………………………………..…………….ผู้ประเมิน
(…………………………………………………..………….)
……………/……………………..……/…………..……..

1

- 158 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยที่ ๓ ชื่อหน่วย
STRONG/จิตพอเพียงด้านการทุจริต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง มุ่งไปข้างหน้า

ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒
เวลา 1 ชั่วโมง

๑. ผลการเรียนรู้
1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
1.2 ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของความมุ่งมั่นตั้งใจได้
2.2 นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของความซื่อสัตย์ได้
2.3 นักเรียนเลือกวิธีการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีพฤติกรรมของบุคคลที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานได้
๒.4 นักเรียนชื่นชมและแสดงออกถึงการเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความ
มุ่งมั่นตั้งใจจนกระทั่งงานนั้นสาเร็จ
๓. สาระการเรียนรู้
3.1 ความรู้
1) ความหมายของความมุ่งมั่นตั้งใจ
2) ความหมายของความซื่อสัตย์
3) การแสดงออกถึงการเป็นผู้มีความรับผิดชอบ
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)
1) ความสามารถในการสื่อสาร
2) ความสามารถในการคิด
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม
๑) มุ่งมั่นในการทางาน
2) ซื่อสัตย์สุจริต
กิจกรรมการเรียนรู้
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้
๑) ยกตัวอย่างประเด็นเนื้อหาการดารงชีวิตของบุคคลหลากหลายอาชีพเช่นมีอาชีพเก็บของเก่า
ขายพ่อค้าแม่ค้า ยามรักษาความปลอดภัย นักบิน แอร์โฮสเตส เพื่อเชื่อมโยงคุณลักษณะของบุคคล
ที่มีความซื่อสัตย์ต่อการทางาน มีความรักและศรัทธาในงานอาชีพของตน พร้อมสนทนาร่วมกันถึง
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของนักเรียนว่ามีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างไรเพื่อให้งานนั้นสาเร็จ
๒) นักเรียนชมคลิปวีดีโอ เรื่องความสาเร็จที่เกิดจากความพยายาม เมื่อชมจบแล้วร่วมกัน
อภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อพฤติกรรมของบุคคลในเรื่องว่าสามารถนาพาชีวิตสู่ความสาเร็จได้
อย่างไร ต้องใช้ความพากเพียรพยายามหรือมีคุณธรรมใดบ้างในการก้าวไปสู่ความสาเร็จนั้น พร้อม
เปรียบเทียบกับพฤติกรรมของเพื่อนหรือคนรู้จักที่มีพฤติกรรมเกเรแต่สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองจน
ก้าวสู่ความสาเร็จในการดาเนินชีวิตได้อย่างไร
๓) แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละประมาณ ๓ - ๔ คน เลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม ศึกษากรณี

- 159 ตัวอย่างการทางานของบุคคลจากใบงานที่ ๑ “หนทางแห่งความสาเร็จเราเลือกได้” โดยนักเรียน ร่วม
อภิปรายแสดงความคิดเห็นลักษณะการทางานของบุคคลจากกรณีตัวอย่าง เปรียบเทียบผลจากการ
กระทา
ของบุคคลในเรื่อง
๔) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นสู่การพิจารณาเลือกแนวปฏิบัติของ
บุคคลในเรื่องที่คิดว่าเมื่อนามาปฏิบัติจริงแล้วจะส่งผลต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงานของตน พร้อม
แสดงเหตุผลประกอบ และนาเสนอผลงานต่อเพื่อนๆกลุ่มอื่นๆ
5) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมคัดเลือกผลงานที่คิดว่าดีที่สุดในการนาเสนอผลงานของเพื่อนแต่ละ
กลุ่ม พร้อมแสดงเหตุผลประกอบการคัดเลือก
6) กาหนดสถานการณ์ให้นักเรียนร่วมคิดออกแบบวางแผนการทางานจาก ใบงานที่ ๒
“มีวิธีการอย่างไรในการที่เราจะปฏิบัติงานให้ประสบความสาเร็จ” โดยหากนักเรียนและเพื่อนๆใน
ห้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับรองแขกผู้ใหญ่ที่มาเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่โรงเรียนใน
วันหยุด จะมีวิธีการอย่างไรที่จะทาให้การปฏิบัติงานนั้นประสบความสาเร็จเป็นที่พึงพอใจของแขกผู้
มาเยือนและเพื่อนๆทุกคนให้ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานแต่ เนื่องจากในวันที่ปฏิบัติงาน
ดังกล่าวมีเพื่อนบางคนไม่มาปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเนื่องจากเป็นวันหยุด นักเรียนจะมีวิธีการ
แก้ไขอย่างไร ให้ระบุแนวทางการแก้ไข สมาชิกในกลุ่มร่วมกันอภิปราย สรุปผลแนวคิดของกลุ่มพร้อม
จัดทาผลงานเตรียมนาเสนอต่อเพื่อนๆในห้อง
7) แต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานของกลุ่มตนต่อเพื่อนๆในห้องเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกัน
8) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงแนวทางในการดาเนินชีวิตให้ประสบความสาเร็จในการ
ทางานนอกจากการมีความมุ่งมั่นตั้งใจอดทนและไม่ย่อท้อต่อความยากลาบากแล้ว ยังมีคุณธรรมใดที่
ช่วยส่งเสริมการดาเนินชีวิตให้มีความสุขพบกับความสาเร็จในการทางานอันจะเป็นการ ช่วยส่งเสริม
สังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าซึ่งประเทศชาติมีความคาดหวังจากประชาชนในประเทศมาก
ที่สุดซึ่งก็คือการประพฤติปฏิบัติตนตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตนโดยเริ่มต้นที่การมีความประพฤติที่ดีงามของตน ดารงตนตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานการ
ดาเนินชีวิตแบบพอเพียงมีความสุขกับสิ่งที่ตนเองมี ไม่ทุจริตคดโกง สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดควรทา
หรือไม่ควรทา
9) สรุปร่วมกันถึง การมุ่งไปข้างหน้า หมายถึง ผุ้นา ผู้บริหาร องค์กรและชุมชนมุ่งพัฒนา
ปรับเปลี่ยนตนเองและส่วนร่วมให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความโปร่งใส ความ
พอเพียงและรวมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นอย่างไปย่อท้อ
กิจกรรมเพิ่มเติม ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการทางานการรับรองแขกในสถานการณ์จริง
4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้
1) ใบงานกรณีตัวอย่างการทางานของบุคคล ใบงานที่ ๑“หนทางแห่งความสาเร็จเราเลือก
ได้”
2) ใบงานที่ ๒ กิจกรรม“มีวิธีการอย่างไรในการที่เราจะปฏิบัติงานให้ประสบความสาเร็จ”
๓) คลิปวีดิโอ เรือง “ความสาเร็จเกิดความพยายามทั้งสิ้น”
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5.1 วิธีการประเมิน
๑) สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในด้านการแสดงความคิดเห็น การอภิปราย การให้เหตุผล
พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๒) ตรวจสอบผลงานจากการทาใบงาน
- ใบงานที่ ๑“หนทางแห่งความสาเร็จเราเลือกได้”
- ใบงานที่ ๒ กิจกรรม“มีวิธีการอย่างไรในการที่เราจะปฏิบัติงานให้ประสบ
ความสาเร็จ”
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๑) แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียน
- การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
- การปฏิบัติงานรายบุคคล (การอภิปรายแสดงความคิดเห็น)
๒) แบบประเมินผลงานใบงานที่ ๒ “มีวิธีการอย่างไรในการที่เราจะปฏิบัติงานให้ประสบ
ความสาเร็จ”
๓) แบบประเมินผลการให้คะแนน การตรวจสอบผังมโนทัศน์
5.3 เกณฑ์การตัดสิน
๑) เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียน
1.1) แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม
นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับดี ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ดี 7089%
1.2) แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล
นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับดี อยู่ในเกณฑ์ 70%
1.3) การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
นักเรียนต้องได้ระดับคุณภาพ ผ่าน
๖.บันทึกหลังสอน
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน
(.................................................)
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คาชี้แจง

ใบงานที่ ๑ “หนทางแห่งความสาเร็จเราเลือกได้”
ให้นักเรียนศึกษาบทความเรื่องราวของเจ้าของเครื่องดื่มชาเขียวอิชิตัน ตัน ภาสกรนที
แล้วร่วมกันวิเคราะห์ที่มาแห่งความสาเร็จในการทางานของตัน ภาสกรนที

ในปัจจุบันนี้ มีนักธุรกิจที่ประประสบความสาเร็จอยูจ่ านวนมาก หนึ่งในนั้นคือ คุณตัน ภาสกรนที บุคคลที่
ประสบความสาเร็จจากเครื่องดื่มชาเขียว ที่สามารถทะยานสูค่ วามเป็นที่ 1 ของตลาดเครื่องดื่มชาเขียว เขาคือบุคคลที่มี
มันสมองแพรวพรายมี่เหลี่ยมคิดแง่มุมต่างๆที่น่าจะทาให้เราสามารถศึกษาเป็นแนวทางในการเริ่มทาธุรกิจ ทั้งนี้คุณตันยังเป็น
นักธุรกิจที่ใครๆต่างยึดเป็นต้นแบบในการทาธุรกิจ ที่สาคัญคุณตันทีม่ ีต้นทุนในการทาธุรกิจที่เริ่มจากศูนย์ แต่สามารถทาให้มี
อาณาจักรเครื่องดื่มชาเขียวเป็นแบรนด์ชั้นนาของประเทศ
คุณตัน เติบโตมาในครอบครัวที่ยากจน เริม่ ต้นสร้างทุกสิ่งทุกอย่างจากจุดที่เรียกว่า …ศูนย์…ถึงแม้เส้นทางถนนสาย
ธุรกิจของเขาในวันนี้อาจไม่ยิ่งใหญ่ระดับที่เรียกว่า ตานาน … แต่คุณตัน ภาสกรนที … เป็นเพียงแค่ทายาทของครอบครัวคน
ไทยเชื้อสายจีนที่มีฐานะปานกลาง ด้วยความที่ครอบครัวคุณตันไม่ได้มีฐานะดี คุณตันเลยตัดสินใจ เรียนถึงแค่ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 แล้วออกมาทางาน คุณตันคิดว่าเสมอว่าเป็นคนรูปไม่หล่อ พ่อไม่รวย เรียนไม่เก่ง ถ้ายังทาตัวเที่ยวเล่น วันต่อไป
ข้างหน้าก็คงลาบาก สิ่งเดียวที่ตนเองสามารถทาได้ก็คือ ทางานต้องตั้งใจทางานให้มากกว่าคนอื่น เริ่มจากการทางานเป็น
พนักงานแบกของขนของขึ้นโกดังที่บริษัทซากุระ ได้ค่าแรงเดือนละ 700 บาท ซึ่งคุณตันก็ได้ทางานคุ้มค่าแรงโดยมาทางาน
เป็นคนแรก และกลับบ้านเป็นคนสุดท้ายของพนังงานเสมอ แต่คุณตันไม่ได้ต้องการเกิดมาเป็นลูกจ้างใครตลอดไป คุณตันจึง
เริ่มธุรกิจเล็กๆเป็นของตนเองในวัย 17 ปี และได้ลาออกจากบริษทั ซากุระ และเริม่ ทาธุรกิจอย่างจริงจัง ออกมาเปิดร้านขาย
หนังสือเล็กๆในจังหวัดชลบุรี เมื่อเก็บเงินได้ประมาณหนึ่ง จากนั้นคุณตันได้ขยับขยายมาซื้อห้องแถวเพื่อมาทาธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ เปิดร้านกิ๊ฟช็อป ร้านกาแฟ ร้านอาหาร แล้วก็มาทาธุรกิจเรียลเอสเตท กาลังที่จะมีเงิน 100 – 200 ล้าน
บาท พอรัฐบาลประกาศค่าเงินบาทลอยตัว ทาให้คุณตันเป็นบุคคลล้มละลายในปี 2539 และมีหนีส้ ินติดตัวกว่า 100 ล้าน
บาทจากการลงทุนทางธุรกิจ แต่คุณตันไม่ได้ย่อท้อต่อความยากลาบากคุณตันได้เริ่มทาธุรกิจเว้ดดิ้งถ่ายรูปแต่งงานจัดงาน
แต่งงานเพื่อหาเงินมาใช้หนี้ ซึ่งความแปลกใหม่ของธุรกิจเว้ดดิ้ง ก็ทาให้คุณคุณตันสามารถหาเงินมาใช้หนี้กว่า 100 ล้านบาท
ได้หมดภายใน 2 ปี
คุณตันเริ่มต้นการทาธุรกิจโดยมีความเชื่อว่าสิ่งที่ดีที่สุดยังไม่เกิดและสิ่งที่ดีกว่ามีโอกาสเกิดได้ คุณตัน ได้บอกว่า “
โทรทัศน์ในตอนนี้มียี่ห้อไหนดีทสี่ ดุ ” หลายๆคน ตอบว่า Sony แต่คุณตันได้บอกว่า “ ผิดครับ…เพราะยี่ห้อดีที่สุดยังไม่ยังไม่
มาเช่นเดียวกับที่ว่านักธุรกิจที่ประสบความสาเร็จยังไม่มา” แสดงให้เห็นว่ายังมีโอกาสเปิดโอกาสให้สาหรับคนที่มีความมั่นใจที่
จะทาสิ่งที่แตกต่างให้โดดเด่นด้วยความคิดสร้างสรรค์ ” เช่นเดียวกับกรณีในการผลิตชาเขียวโออิชิ ช่วงแรกๆเปิดตัว
ด้วย รสชาติต้นตาหรับ และสามารถทาการตลาดจนขายดี ทว่าเมื่อมีการคิดค้นรสชาติใหม่ออกมา รสน้าผึ้งผสม
มะนาว ปรากฏว่าขายดีกว่ารสต้นตาหรับเสียอีกจนมีคนยกย่องให้เป็น “ สุดยอด ”และยึดรสชาตินเี้ ป็นหลัก แต่คณ
ุ ตันกลับ
ไม่คิดว่ารสชาตินี้ดีที่สดุ และได้พัฒนาออกรสชาติต่อมาคือขายไปในตลาด รสชาติข้าวญี่ปุ่น ส่งไปขายในตลาด ปรากฏว่าขาย
ดีกว่าทุกรสที่เคยผ่านมา และนี่คอื จุดเริ่มต้นของชาเขียวที่ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองในการทาธุรกิจของคุณตันในเวลาต่อมา
“เพียงคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทางาน มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนในชีวิตที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความซื่อสัตย์สุจริต แม้จะมีปัญหา
อุปสรรคเพียงใดก็ตามคุณจะสามารถฟันฝ่าก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคนัน้ ไปสู่ความสาเร็จได้”และนี่คือตัวอย่างบุคคลที่ยิ่งใหญ่
เพราะคิดที่จะทา ทาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ภายใต้พื้นฐานความซื่อสัตย์สุจริต ที่ผ่านการกล่อมเกลา การเลี้ยงดูมาจาก
ครอบครัวแล้วคุณล่ะคิดที่จะทาอะไรให้ชีวิตพบกับความสาเร็จหรือยัง
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ประเด็นการอภิปราย
1. ได้รับแง่คิดอะไรบ้างในการทางานของคุณตัน ภาสกรนที
2. อะไรคือคุณสมบัติของ คุณตัน ภาสกรนที ที่ทาให้พบกับความสาเร็จในการดาเนินชีวิต
3. มีสิ่งใดที่นักเรียนคิดว่าเป็นคุณสมบัติใดที่ดีของตนเองที่สามารถนาไปปฏิบัติสู่ความสาเร็จในการ
ดาเนินสัมมาชีพของตน
4. หากการทางานของนักเรียนต้องพบกับปัญหาอุปสรรคที่ทาให้การทางานนั้นไม่ราบรื่นนักเรียนจะ
มีวิธีการจัดการกับปัญหานั้นอย่างไรและจะนาไปใช้ในชีวิตประจาวันของตนได้อย่างไร
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- 163 ใบงานที่ ๒ “มีวิธีการอย่างไรในการที่เราจะปฏิบัติงานให้ประสบความสาเร็จ”
คาชี้แจง ให้นักเรียนร่วมกันออกแบบวางแผนการปฏิบัติงานจากสถานการณ์ที่กาหนดโดยมี
เป้าหมาย
คือ ความสาเร็จในภารกิจที่ได้รับและเป็นการปฏิบัติงานที่มีความสุข
หากนักเรียนและเพื่อนๆในห้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับรองแขกผู้ใหญ่ที่มา
เยี่ยมชมศึกษาดูงานที่โรงเรียนในวันหยุด จะมีวิธีการอย่างไรที่จะทาให้การปฏิบัติงานนั้นประสบ
ความสาเร็จ เป็นที่พึงพอใจของแขกผู้มาเยือน และเพื่อนๆทุกคนให้ความร่วมมือร่วมใจในการ
ปฏิบัติงาน แต่ เนื่องจากในวันที่ปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นวันหยุด จึงมีเพื่อนบางคนที่ไม่มาปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย นักเรียนจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร จงช่วยกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
สมาชิกในกลุ่มร่วมกันอภิปราย สรุปผลแนวคิดของกลุ่มพร้อมจัดทาผลงานเตรียมนาเสนอต่อเพื่อนๆใน
ห้อง
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- 164 ความสาเร็จเกิดมาจากความพยายามทั้งสิ้น
https://www.youtube.com/watch?v=EzEvPshSKjl

- 165 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม กลุ่ม…………..ชั้น………………
พฤติกรรม
ลาดั
บ
ที่

ชื่อ-สกุล
สมาชิกกลุ่ม

ความ
ร่วมมือ

การแสดง
ความ
คิดเห็น

การรับฟัง
ความ
คิดเห็น

ความตั้งใจ การมีส่วน
ในการ ร่วมในการ
ทางาน
อภิปราย

รวม

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก
= 4 ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 90-100%
หรือปฏิบัติบ่อยครั้ง
ดี
= 3 ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 70-89%
หรือปฏิบัติบางครั้ง
ปานกลาง = 2 ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 50-69%
หรือปฏิบัติครั้งเดียว
ปรับปรุง = 1 ประสิทธิภาพต่ากว่าเกณฑ์ 50%
หรือไม่ปฏิบัติเลย
นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับดี ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ดี 70-89%
ลงชื่อ………………………………ผู้สังเกต
(…………………………….)
………./……………/………

- 166 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล (การอภิปรายแสดงความคิดเห็น)
การแสดง

พฤติกรรม
ความสนใจ

ที่
ชื่อ-สกุล

ความ
คิดเห็น

การตอบ

การยอมรับ

คาถาม

ฟังผู้อื่น

ทางาน
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

หมาย
เหตุ

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

เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้
ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยนอกประเด็น มีคาถามที่ดี ตอบคาถามถูกต้อง ทางานส่ง
ครบตรงเวลา
ดี
= 3 สนใจฟัง ไม่หลับ พูดคุยนอกประเด็นบ้าง มีคาถาม ตอบคาถามถูกต้อง ทางานส่ง
ครบตรงเวลา
ปานกลาง = 2 สนใจฟัง ไม่หลับ พูดคุยนอกประเด็นบ้าง มีคาถาม ไม่ค่อยตอบคาถาม ทางานส่ง
ครบตรงเวลาบ้างไม่ตรงเวลาบ้าง
ปรับปรุง = 1 สนใจฟัง ไม่หลับ พูดคุยนอกประเด็นบ้าง ไม่มีการตั้งคาถามตอบคาถาม ส่งงานไม่
ครบไม่ตรงเวลา
นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับ ๒ จึงจะผ่าน
ลงชื่อ……………………………….ผู้สังเกต
(……………………………….)
…………/…………/………..

- 167 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ ๖ มุ่งมั่นในการทางาน
ตัวชี้วัด

๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบหน้าที่การทางาน
๖.๒ ทางานด้วยความเพียรพยายาม และอดทนเพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
พฤติกรรมบ่งชี้

๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบหน้าที่การทางาน

๖.๑.๑ เอาใจใส่ต่อการ ปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย
๖.๑.๒ ตั้งใจและรับผิดชอบใน การทางานให้ สาเร็จ
๖.๑.๓ ปรับปรุงและ พัฒนาการทางานด้วยตนเอง
๖.๒ ทางานด้วยความเพียรพยายาม และอดทน ๖.๒.๑ ทุ่มเททางาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหา และ
เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย
อุปสรรคในการทางาน
๖.๒.๒ พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทางาน
ให้สาเร็จ
๖.๒.๓ ชื่นชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
เกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน
พฤติกรรมบ่งชี้

ไม่ผ่าน (0)

๖.๑.๑ เอาใจใส่ต่อ
ไม่ตั้งใจปฏิบัติ
การ ปฏิบัติหน้าที่ที่ หน้าที่การงาน
ได้รับมอบหมาย
๖.๑.๒ ตั้งใจและ
รับผิดชอบใน การ
ทางานให้ สาเร็จ
๖.๑.๓ ปรับปรุงและ
พัฒนาการทางาน
ด้วยตนเอง

ผ่าน (๑)

ดี (๒)

ดีเยี่ยม (๓)

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้
สาเร็จ มีการ
ปรับปรุงการ
ทางานให้ดีขึ้น

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้
สาเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการทางาน
ให้ดีขึ้น

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้
สาเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการทางาน
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง

- 168 ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ทางานด้วย ความเพียรพยายาม และอดทนเพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย
พฤติกรรมบ่งชี้
๖.๒.๑ ทุ่มเททางาน
อดทน
ไม่ย่อท้อต่อปัญหา และ
อุปสรรคในการทางาน
๖.๒.๒ พยายาม
แก้ปัญหา
และอุปสรรคในการ
ทางาน

ไม่ผ่าน (0)
ไม่ขยัน อดทน
ในการทางาน

ผ่าน (๑)

ดี (๒)

ดีเยี่ยม (๓)

ทางานด้วยความ
ขยัน อดทน และ
พยายามให้งาน
สาเร็จตาม
เป้าหมาย และชื่น
ชมผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ

ทางานด้วยความ
ขยันอดทน และ
พยายามให้งาน
สาเร็จตาม
เป้าหมาย ไม่ย่อท้อ
ต่อปัญหาในการ
ทางาน และชื่นชม
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ

ทางานด้วยความ
ขยันอดทน และ
พยายามให้งาน
สาเร็จตาม
เป้าหมายภายใน
เวลาที่กาหนดไม่
ย่อท้อต่อปัญหา
อุปสรรคในการ
ทางาน และชื่นชม
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ

ให้สาเร็จ
๖.๒.๓ ชื่นชมผลงาน
ด้วย
ความภาคภูมิใจ

เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ ๖ มุ่งมั่นในการทางาน
ระดับ
ดีเยี่ยม (๓)

เกณฑ์การพิจารณา
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม ทุกตัวชี้วัด หรือ
๒. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม และดี ระดับละ ๑ ตัวชี้วัด
๑. ได้ผลการประเมินระดับดี ทุกตัวชี้วัด หรือ

ดี (๒)

ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)

๒. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม และระดับผ่าน ระดับละ ๑
ตัวชี้วัด
๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน ทุกตัวชี้วัด หรือ
๒. ได้ผลการประเมินระดับดี และระดับผ่าน ระดับละ ๑ ตัวชี้วัด
มีผลการประเมินตัวชี้วัดข้อใดข้อหนึ่งได้ระดับ ไม่ผ่าน

- 169 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
พฤติ
กรรม

เอาใจใส่ต่อ
หน้าที่

ตั้งใจและ
รับผิดชอบ

ที่ได้รับ
มอบหมาย

ต่องานของตน

การปรับปรุง
พัฒนางาน

ความอดทน
การทุ่มเทใน
การทางาน

การแก้ไข
ปัญหา
อุปสรรค

ชื่นชมใน
ผลงานของ
ตน

เลข
ในการทางาน
ที่ ชื่อนามสกุล 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0

เกณฑ์การวัดผล ระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
ดีเยี่ยม = 3
ดี
= 2
ผ่าน
= 1
ไม่ผ่าน = 0
นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับผ่าน
ลงชื่อ……………………………….ผู้ประเมิน
(……………………………….)
…………/…………/………..

หมา
ย
เหตุ

- 170 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยที่ ๓ ชื่อหน่วย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6

STRONG/จิตพอเพียงด้านการทุจริต
เรื่อง ความเอื้ออาทร

ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลา 1 ชั่วโมง

๑. ผลการเรียนรู้
มีจิตพอเพียงต่อต้านทุจริต มีความตระหนักในการปฏิบัติตนเป็นผู้มีความเอื้ออาทรในชีวิตประจาวัน
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 นักเรียนเข้าใจความหมายของความเอื้ออาทร
๒.๒ นักเรียนยกตัวอย่างของความเอื้ออาทรได้
๓. สาระการเรียนรู้
3.1 ความรู้
- ความเอื้ออาทร หมายถึง ความเอื้อเฟื้อ ความเอื้ออารี ความมีน้าใจ และการปฏิบัติตนเป็นผู้มี
ความเอื้ออาทร
- การตระหนักและเห็นคุณค่าของการต่อต้านการทุจริต แต่ไม่ควรเอื้อเฟื้อช่วยเหลือในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว
3.2 ทักษะ / กระบวนการ
1) ความสามารถในการสื่อสาร
2) ความสามารถในการคิด
3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ / ค่านิยม
๑) มุ่งมั่นในการทางาน
๔. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่1
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้
1. นักเรียนเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนอื่น
2. นักเรียนจับคู่ช่วยกันเขียนแผนผังลาดับเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบ แล้วนาเสนอหน้าชั้นเรียน
ช่วยกันตรวจสอบว่าใครลาดับเหตุการณ์ได้ถูกต้องที่สุด
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงข้อคิดที่ได้จากการช่วยเหลือผู้อื่น และเราสามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างไร เช่น เมื่อมีผู้เดือนร้อนเราต้องให้การช่วยเหลือ
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงความตระหนักในการปฏิบัติตนเป็นผู้มีความเอื้ออาทรใน
ชีวิตประจาวัน
5. นักเรียนวาดภาพความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นและระบายสีให้สวยงาม
6. ครูและนักเรียนร่วมกันคัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพ อยู่ในเกณฑ์ดีออกมานาเสนอผลงานที่หน้า
ชั้นเรียน และนาผลงานมาจัดป้ายนิเทศแสดงผลงานของนักเรียน
ชั่วโมงที่ 2
7. แบ่งนักเรียนเป็น 2-5 กลุ่มๆ ละเท่าๆกัน
8. นักเรียนแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น
9. ให้กลุ่มอื่นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงบทบาทสมมุติ

- 171 10. ครูและนักเรียนสรุปความหมายของการเอื้ออาทร
4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้
ใบความรู้
๕. การประเมินผลการเรียนรู้
5.1 วิธีการประเมิน
๑) สังเกตพฤติกรรม
- การตอบคาถาม
- การยกตัวอย่างความเอื้ออาทร
- การปฏิบัติตนเป็นผู้มีความเอื้ออาทรในโรงเรียน
๒) ตรวจสอบผลงาน
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
แบบสังเกตพฤติกรรม
5.3 เกณฑ์การตัดสิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ถือว่าผ่าน
๖. บันทึกหลังสอน
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................

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

- 173 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยที่ ๔
ชื่อหน่วย พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลา ๒ ชั่วโมง

๑. ผลการเรียนรู้
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๑.๒ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๑.๓ ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 นักเรียนบอกสิทธิของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญได้
๒.2 นักเรียนบอกหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญได้
๒.๓ นักเรียนบอกบทบาทหน้าที่ของเยาวชนในการเป็นพลเมืองดีได้
๓. สาระการเรียนรู้
3.1 ความรู้
1) สิทธิ
2) หน้าที่
๓) บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนในการเป็นพลเมืองดี
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)
3.1 ความสามารถในการคิด
1) ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2) ทักษะกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
3.2 ความสามารถในการสื่อสาร
อ่าน ฟัง พูด เขียน
3.๓ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
การสังเกต การระบุ จาแนก วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป
3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ / ค่านิยม
มีระเบียบวินัย
๔.กิจกรรมการเรียนรู้
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ ๑
1) นักเรียนชมวีดีทัศน์ เกี่ยวกับ การเคารพสิทธิผู้อื่น เพื่อให้รู้และเข้าใจความหมายและความสาคัญของ
การรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น ไม่กระทาการที่เป็นการละเมิดต่อผู้อื่น มีเนื้อหา คือ วางกระถางต้นไม้
ไว้บนกาแพงที่กั้นระหว่างบ้าน และรดน้าต้นไม้ ทาให้ดินไหลออกไปเลอะบ้านที่มีกาแพงติดกัน จึง
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2)
3)
4)
5)

ต้องเปลี่ยนที่วางต้นไม้ใหม่ ที่มาของวีดีทัศน์ https://www.youtube.com/watch?v=bztZQ_hkkNs จากกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม
ครูและนักเรียนสนทนาอภิปราย เกี่ยวกับวีดีทัศน์ที่ได้รับชม
ครูสุ่มนักเรียนประมาณ ๓ ถึง ๔ คน ให้มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวีดีทัศน์ที่ชมหน้าชั้นเรียน
นักเรียนทาใบงานเรื่องทางการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงการเคารพสิทธิของผู้อื่นว่าเราไม่ควรกระทาการใดๆที่ทาให้ผู้อื่น
เดือดร้อนทั้งด้านร่างกายหรือจิตใจ

ชั่วโมงที่ ๒
1) แบ่งกลุ่มออกเป็น ๖ กลุ่ม แต่ละกลุ่มจับฉลากเพื่อเลือกเนื้อหาและให้แต่ละกลุ่มทากิจกรรมตาม
หัวข้อที่ได้รับมอบหมายโดยศึกษาจากใบความรู้และปฏิบัติ กิจกรรมที่ 1 – ๓ ดังนี้
- เรื่องสิทธิ
- เรื่องหน้าที่
- เรื่องบทบาทและหน้าที่ของเยาวชนในการเป็นพลเมืองดี
2) แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอผลงาน
3) ร่วมกันสรุปภาพรวมของกิจกรรมในสาระของสิทธิ หน้าที่ ความเป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตยและบทบาทและหน้าที่ของเยาวชนในการเป็นพลเมืองดี
4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้
๑) วีดีทัศน์ เกี่ยวกับ การเคารพสิทธิผู้อื่น เพื่อให้รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น ไม่กระทาการที่เป็นการ
ละเมิดต่อผู้อื่น มีเนื้อหา คือ วางกระถางต้นไม้ไว้บนกาแพงที่กั้นระหว่างบ้าน และรดน้าต้นไม้ ทาให้ดินไหล
ออกไปเลอะบ้านที่มีกาแพงติดกัน จึงต้องเปลี่ยนที่วางต้นไม้ใหม่ ที่มาของวีดีทัศน์
https://www.youtube.com/watch?v=bztZQ_hkkNs จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
๑) ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง สิทธิ หน้าที่
๒) ใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนในการเป็นพลเมืองดี
๕. การประเมินผลการเรียนรู้
5.1 วิธีการประเมิน
๑) สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
๒) ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
1) แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
๒) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๓) ใบงานเรื่องทางการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
๕.๓ เกณฑ์การประเมิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป
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ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน
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- 176 ใบความรู้
เรื่อง บทบาท สิทธิ หน้าที่
บทบาท หมายถึง การปฏิบัติตามสิทธิ หน้าที่อันเนื่องมาจากสถานภาพของบุคคล เนื่องจากบุคคลมีหลาย
สถานภาพในคนคนเดียว ฉะนั้นบทบาทของบุคคลจึงต้องปฏิบัติไปตามสถานภาพในสถานการณ์ตามสถานภาพ
นั้นๆ
สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ
สิทธิ หมายถึง สิ่งที่ไม่มีรูปร่างซึ่งมีอยู่ในตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิดหรือเกิดขึ้นโดยกฎหมาย เพื่อให้มนุษย์ได้รับ
ประโยชน์ และมนุษย์จะเป็นผู้เลือกใช้สิ่งนั้นเอง โดยไม่มีผู้ใดบังคับได้ เช่น สิทธิในการกิน การนอน แต่สิทธิ
บางอย่างมนุษย์ได้รับโดยกฎหมายกาหนดให้มี เช่น สิทธิในการมี การใช้ทรัพย์สิน สิทธิในการร้องทุกข์เมื่อตน
ถูกกระทาละเมิดกฎหมาย เป็นต้น
เสรีภาพ หมายถึง การใช้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างอิสระ แต่ทั้งนี้
จะต้องไม่กระทบต่อสิทธิของผู้อื่น ซึ่งหากผู้ใดใช้สิทธิเสรีภาพเกินขอบเขตจนก่อความเดือดร้อนต่อผู้อื่น ก็ย่อม
ถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย
หน้าที่ หมายถึง การกระทาหรือการละเว้นการกระทาเพื่อประโยชน์โดยตรงของการมีสิทธิหน้าที่เป็น สิ่งที่
บังคับให้มนุษย์ในสังคมต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางสังคมหรือกฎหมาย บัญญัติไว้ จะไม่ปฏิบัติตามไม่ได้ ส่วน
สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่มนุษย์มีอยู่แต่จะใช้หรือไม่ก็ได้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้กาหนดสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชนชาวไทยไว้
ดังนี้
1) สิทธิของปวงชนชาวไทย
1. สิทธิในครอบครัวและความเป็นอยู่ส่วนตัว ชาวไทยทุกคนย่อมได้รับความคุ้มครอง เกียรติยศ ชื่อเสียง
และความเป็นอยู่ส่วนตัว
2. สิทธิอนุรักษ์ฟื้นฟูจารีตประเพณี บุคคลในท้องถิ่นและชุมชนต้องช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟูจารีตประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อรักษาไว้ให้คงอยู่ตลอดไป
3. สิทธิในทรัพย์สิน บุคคลจะได้รับการคุ้มครองสิทธิในการครอบครองทรัพย์สินของตนและการสืบทอด
มรดก
4. สิทธิในการรับการศึกษาอบรม บุคคลย่อมมีความเสมอภาคในการเข้ารับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 12 ปี
อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
5. สิทธิในการรับบริการทางด้านสาธารณสุขอย่างเสมอภาคและได้มาตรฐาน สาหรับผู้ยากไร้จะได้รับสิทธิ
ในการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
6. สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองโดยรัฐ เด็กเยาวชน สตรี และบุคคลในสังคมที่ได้รับการปฏิบัติอย่างรุนแรง
และไม่เป็นธรรมจะได้รับการ คุ้มครองโดยรัฐ
7. สิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ เช่น บุคคลที่มีอายุเกินหกสิบปี และรายได้ไม่พอต่อการยังชีพ รัฐจะ
ให้ความช่วยเหลือ เป็นต้น
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สะดวกอันเป็นสาธารณะแก่บุคคลในสังคม
9. สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชน ในการบารุงรักษาและการได้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ
10. สิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นอย่าง
เปิดเผย เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะมีผลต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของ ประชาชนส่วนรวม
หรือเป็นส่วนได้ส่วนเสียของบุคคลซึ่งมีสิทธิได้รับความคุ้มครอง
11. สิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์โดยได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันควรตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย
12. สิทธิที่บุคคลสามารถฟ้องร้องหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรของรัฐที่
เป็นนิติบุคคลให้รับผิดชอบการกระทาหรือละเว้นการกระทา ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐภายใน
หน่วยงานนั้น
2) เสรีภาพของปวงชนชาวไทย
1. เสรีภาพในเคหสถาน ชาวไทยทุกคนย่อมได้รับความคุ้มครองในการอาศัยและครอบครองเคหสถานโดย
ปกติสุข การเข้าไปในเคหสถานของผู้อื่นโดยปราศจากการยินยอมของผู้ครอบครอง หรือการเข้าไปตรวจค้น
เคหสถานโดยไม่มีหมายค้นจากศาลย่อมทาไม่ได้
2. เสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่ การเนรเทศบุคคลผู้มีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร
หรือห้ามมิให้บุคคลผู้มี สัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักรจะกระทามิได้
3. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านการพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณาและการสื่อความหมาย
โดยวิธีอื่น จะจากัดแก่บุคคลชาวไทยมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อความ
มั่นคงของรัฐ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
4. เสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบด้วยกฎหมาย การตรวจ การกัก หรือ การเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล รวมทั้งการกระทาต่าง ๆเพื่อเผยแพร่ข้อมูลนั้นจะกระทามิได้
5. เสรีภาพในการนับถือศาสนา นิกาย ลัทธิ ความเชื่อทางศาสนา และเสรีภาพในการประกอบพิธีกรรม
ตามความเชื่อของตน โดยไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมือง และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน ย่อมเป็นเสรีภาพของประชาชน
6. เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ การจากัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระทาไม่ได้ เว้นแต่โดย
อาศัยอานาจตามบทบัญญัติของกฎหมายเพื่อคุ้มครองประชาชนที่จะใช้ที่ สาธารณะหรือเพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยเมื่อประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือประกาศใช้กฎอัยการ
ศึก
7. เสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นสมาคม สหพันธ์ องค์กร องค์กรเอกชน หรือหมู่คณะอื่น การจากัด
เสรีภาพต่าง ๆเหล่านี้จะกระทามิได้ เว้นแต่อาศัยอานาจกฎหมายเฉพาะเพื่อคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมของ
ประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือป้องกันการผูกขาดในทางเศรษฐกิจ
8. เสรีภาพในการรวมตัวจัดตั้งพรรคการเมือง เพื่อดาเนินกิจกรรมทางการเมืองตามวิถีทางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. เสรีภาพในการประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม การจากัดเสรีภาพดังกล่าวจะทา

- 178 ได้ โดยอาศัยกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของ ประเทศ และเพื่อ
ป้องกันการผูกขาดหรือขจัดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้า
3) หน้าที่ของประชาชนชาวไทย
1. บุคคลมีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการแกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. บุคคลมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
3. บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง บุคคลซึ่งไม่ไปเลือกตั้ง โดยไม่แจ้งเหตุผลอันสมควร ย่อมเสียสิทธิตามที่
กฎหมายบัญญัติไว้
4. บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ รับราชการทหาร
5. บุคคลมีหน้าที่เสียภาษีให้รัฐ
6. บุคคลมีหน้าที่ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม ปกป้องและสืบสานวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น มี
หน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมอานวยความ สะดวกและให้บริการแก่
ประชาชน
แนวทางการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
1. เคารพสิทธิของกันและกัน โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น เช่น สิทธิ เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
สิทธิในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และความเป็นส่วนตัว เป็นต้น
2. รู้จักใช้สิทธิของตนเองและแนะนาให้ผู้อื่นรู้จักใช้และรักษาสิทธิของตนเอง เช่น การรักษาสิทธิในการ
เลือกตั้งเพื่อป้องกันไม่ให้มีการซื้อสิทธิขายเสียง
3. รณรงค์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และปลูกฝังแนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนให้แก่ชุมชน
หรือสังคมตามสถานภาพและบทบาทที่ตนพึงกระทาได้ เช่น ให้ความรู้กับสมาชิกครอบครัว จากนั้นจึงค่อย ๆ
ขยายไปยังสถาบันอื่น ๆ ในสังคม เช่น สถานศึกษา เป็นต้น
4. ร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เช่น การให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเป็นอาสาสมัครช่วยเหลืองานขององค์กรที่ปฏิบัติงาน
ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เป็นต้น
5. การปฏิบัติตามหน้าที่ของชาวไทยตามที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น การเสียภาษีให้รัฐเพื่อนาเงินนั้น
มาใช้พัฒนาประเทศ การเข้ารับราชการทหาร เพื่อเป็นกาลังสาคัญในการป้องกันประเทศ หรือการออกไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง เพื่อให้ได้คนดีเข้าไปบริหารบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้า เป็นต้น
6. ส่งเสริม และสนับสนุนการดาเนินงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ สามารถทาได้โดยการให้ความ
ช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวสารการทุจริตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแก่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือให้ความร่วมมือในการดาเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะ
เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งประจาเขต เป็นต้น
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เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ
เยาวชนกับการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและประเทศชาติ เยาวชน หมายถึง คนหนุ่มสาวที่มีพลัง
อันสาคัญที่จะสามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
เยาวชนที่ดี
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมในการดาเนินชีวิต
2. เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4. เป็นผู้ที่มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
5. ปฏิบัติตามแบบอย่างวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
6. ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของชุมชนอย่างเคร่งครัด
7. มีความกระตือรือร้นที่จะเข้ามาแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน
คุณลักษณะของเยาวชนที่ดี
เยาวชนที่ดีควรจะเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม กล่าวคือ จะต้องมีธรรมะในการดาเนินชีวิต ได้แก่
1. การเสียสละต่อส่วนรวม เป็นคุณธรรมที่ช่วยในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า
เพราะถ้าสมาชิกในสังคมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม และยอมเสียสละผลประโยชน์ส่วนตน จะทาให้สังคมพัฒนา
ไปได้อย่างรวดเร็วและมั่งคง
2. การมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นคุณธรรมที่ช่วยให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สงบสุข เพราะถ้าสมาชิกในสังคมยึดมั่นในระเบียบวินัย รู้และเข้าใจสิทธิของตนเอง ไม่ละเมินสิทธิผู้อื่น และ
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด
3. ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคุณธรรมที่มีความสาคัญ เพราะหากสมาชิกในสังคมยึดมั่นในความซื่อสัตย์
สุจริต เช่นไม่ลักทรัพย์ ไม่เบียดเบียนทรัพย์สินของผู้อื่น ก็จะทาให้สังคมมีแต่ความเจริญ ประชาชนมีแต่
ความสุข
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1. เยาวชนกับการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว เยาวชนในสถานภาพของการเป็นบุตรควรมีบทบาท
หน้าที่ ดังนี้
1.1 เคารพเชื่อฟังบิดามารดา
1.2 ช่วยเหลือบิดามารดาในทุกโอกาสที่ทาได้
1.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่าย
1.4 มีความรักใคร่ปรองดองในหมู่พี่น้อง
1.5 ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
1.6 ประพฤติตนให้สมกับเป็นผู้ดารงวงศ์ตระกูล
2. เยาวชนกับการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน เยาวชนในฐานะนักเรียนควรมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
2.1 รับผิดชอบในหน้าที่ของนักเรียน คือ ตั้งใจเล่าเรียน ประพฤติตนเป็นคนดี
2.2 เชื่อฟังคาสั่งสอนอบรมของครูอาจารย์
2.3 กตัญญูรู้คุณของครูอาจารย์
2.4 รักใคร่ปองดองกันในหมู่เพื่อนนักเรียน
2.5 ส่งเสริมเพื่อนในทางที่ถูกที่ควร
3. เยาวชนกับการเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน ชุมชนคือสังคมขนาดเล็ก เช่นหมู่บ้านหรือกลุ่มคน โดย
เยาวชนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ จึงต้องมีบทบาทหน้าที่ต่อชุมชนดังนี้
3.1 รักษาสุขลักษณะของชุมชน เช่น การทิ้งขยะให้เป็นที่ ช่วยกาจัดสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ เป็นต้น
3.2 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น ไม่ขีดเขียนทาลายโบราณวัตถุในชุมชน ช่วนกันดูแลสาธารณ
สมบัติ
3.3 มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมของชุมชน
4. เยาวชนกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประเทศชาติ
4.1 เข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี
4.2 ปฏิบัติตนตามกฎหมาย
4.3 ใช้สิทธิในการเลือกตั้ง
4.4 ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
4.5 สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
4.6 ช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆที่ทางราชการจัดขึ้น
4.7 ประกอบอาชีพสุจริตด้วยความขยันหมั่นเพียร
4.8 ประหยัดและอดออม
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เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
คาชี้แจง

1. ให้นักเรียนเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิและเสรีภาพของ
ตนเองและผู้อื่น

ลาดับที่
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แนวทางการปฏิบัติตน
ในการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
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- 182 แบบประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
กลุ่ม ..........................................................................................................
สมาชิกในกลุ่ม 1. ......................................................................
2. ......................................................................
3. ......................................................................
4. ......................................................................
5. ......................................................................
6. ......................................................................
คาชี้แจง: ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
คะแนน

พฤติกรรมที่สังเกต

3

2

1. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
2. มีความกระตือรือร้นในการทางาน
3. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
4. มีขั้นตอนในการทางานอย่างเป็นระบบ
5. ใช้เวลาในการทางานอย่างเหมาะสม
รวม
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ทาเป็นประจา ให้ 3
พฤติกรรมที่ทาเป็นบางครั้ง ให้ 2
พฤติกรรมที่ทาน้อยครั้ง
ให้ 1
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
13-15
8-12
5-7

ระดับคุณภาพ
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง

คะแนน
คะแนน
คะแนน

1

- 183 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ความมีวินัย
คาชี้แจง ทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน

เลขที่

ชื่อ – สกุล

ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครอบ
โรงเรียนและสังคม ไม่
ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
๓ ๒ ๑ ๐

ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจาวัน และ
รับผิดชอบในการทางาน
๓

๒

๑

๐

ผลการประเมิน
รวม
คะแนน
ผ่าน

ไม่ผา่ น

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

- 184 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยที่ ๔
ชื่อหน่วย พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม
จัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑แผนการ
เวลา ๒ ชัว่ โมง

๑. ผลการเรียนรู้
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๑.๒ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๑.๓ ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย และประพฤติปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.2 นักเรียนบอกความหมายของระเบียบ กฎ กติกา กฎหมายได้
2.3 นักเรียนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
เสร็จ
ตามเวลาที่กาหนด
๓. สาระการเรียนรู้
3.1 ความรู้
1) ความหมายของคาว่า ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย
2) ความหมายของคาว่า พลเมืองดี
3.2 ทักษะ / กระบวนการ
1. ความสามารถในการคิด
1) ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2) ทักษะกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
2. ความสามารถในการสื่อสาร
(อ่าน ฟัง พูด เขียน)
๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
(การสังเกต การระบุ จาแนก วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป)
3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ / ค่านิยม
ความมีวินัย

- 185 ๔.กิจกรรมการเรียนรู้ (จานวน ๒ ชั่วโมง)
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
๑. นักเรียนชมวีดีทัศน์ เกี่ยวกับความอดทน อดกลั้น เพื่อให้รู้จักความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
เคารพกฎ กติกา เนื้อหาเป็นการขับรถแซงผู้อื่นไปมา และไม่เคารพกฎจาจร โดยมีที่จาก
https://www.youtube.com/watch?v=dWmZDGYtE_k จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
๒. ครูและนักเรียนสนทนาอภิปราย เกี่ยวกับวีดีทัศน์ที่รับชม
๓. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๔ กลุ่ม แจกใบความรู้ที่ ๑ – ๔ เรื่อง มารู้จัก ระเบียบ กฎ กติกา
กฎหมาย กันเถอะ ให้แต่ละกลุ่มศึกษาความหมายของระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย โดยวิธีการ
จับสลาก จากนั้นให้ตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมายของระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย โดยให้ความรู้เพิ่มเติมว่า
ถ้าทุกคนปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย ประเทศชาติก็จะมีแต่ความสงบสุข
ชั่วโมงที่ ๒
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๔ กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มจับสลาก หัวข้องาน ๔ หัวข้อ ดังนี้
- ระเบียบของการเข้าห้องสมุด
- ข้อตกลงในห้องเรียน
- กติกามารยาทในการรับประทานอาหาร
- แนวทางในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
โดยให้แต่ละกลุ่ม ช่วยกันระดมความคิด ตามหัวข้อที่กลุ่มตนเองจับสลากได้ลงในกระดาษ flip
chart
2. ให้แต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลงานของตนเองหน้าชั้นเรียน โดยมีครูคอยให้ความรู้เพิ่มเติม
4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้
๑) วีดีทัศน์ เกี่ยวกับความอดทน อดกลั้น เพื่อให้รู้จักความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม เคารพกฎ
กติกา เนื้อหาเป็นการขับรถแซงผู้อื่นไปมา และไม่เคารพกฎจาจร โดยมีทมี่ าจาก
https://www.youtube.com/watch?v=dWmZDGYtE_k กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
๒) กระดาษ flip chart
๓) ใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง บ้านเมืองจะดีเมื่อประชาชนมีระเบียบ
๔) ใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง มารู้จัก กฎ กันเถอะ
๕) ใบความรู้ที่ ๓ เรื่อง มารู้จัก กติกา กันเถอะ
๖) ใบความรู้ที่ ๔ เรื่อง มารู้จัก กฎหมาย กันเถอะ
๗) ใบความรู้ที่ ๕ เรื่อง มาเป็นพลเมืองดีกันเถอะ

- 186 ๕. การประเมินผลการเรียนรู้
5.1 วิธีการประเมิน
๑) สังเกตกระบวนการทางานกลุ่ม
๒) การนาเสนอผลงาน
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๑) แบบสังเกตกระบวนการทางานกลุ่ม
๒) แบบบันทึกผลการนาเสนอผลงาน
๓) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๕.๓ เกณฑ์การประเมิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป
6. บันทึกหลังสอน
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................

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

- 187 ใบความรู้ที่ ๑
เรื่อง บ้านเมืองจะดีเมื่อประชาชนมีระเบียบ
ระเบียบ หมายถึง แบบแผนที่วางไว้เป็นแนวปฏิบัติหรือดาเนินการ เช่น ระเบียบวินัย ระเบียบข้อบังคับ ต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบ
" ระเบียบวินัย" คือ คุณสมบัติที่สาคัญในการดาเนินชีวิต ความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์ และ
พฤติกรรมของตนเอง ให้เป็นไปตามที่มุ่งหวัง โดยเกิดจากการสานึก ซึ่ งต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นผลทาให้
เกิดความยุ่งยากแก่ตนเองในอนาคต หากแต่ต้องเป็นสิ่งที่ ก่อให้เกิด ความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเองและผู้อื่นโดย
ไม่ขัดต่อระเบียบของสังคมและไม่ขัดต่อสิทธิของผู้อื่น ความมีวินัยในตนเอง สามารถควบคุมตนเองให้ปฏิบัติตน
ตามระเบียบข้อตกลงของสังคมส่วนรวมด้วยความสมัครใจของผู้ปฏิบัติเอง เพื่อความสงบสุขในชีวิตและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม
การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เหล่า ถ้าขาดระเบียบวินัย ต่างคนต่างทาตามอาเภอใจ ความขัดแย้งและลักลั่นก็
จะเกิดขึ้น ยิ่งมากคนก็ยิ่งมากเรื่อง ไม่มีความสงบสุข การงานที่ทาก็จะเสียผล

- 188 ใบความรู้ที่ ๒
เรื่อง มารู้จัก กฎ กันเถอะ
“กฎ” ตามความหมายโดยทั่วไปหมายถึง จดไว้เป็นหลักฐาน ตรา คาบังคับ หรือข้อกาหนดหรือข้อบัญญัติที่
บังคับให้ต้องมีการปฏิบัติตาม1 ส่วน “กฎ” ตามความหมายของกฎหมายปกครองหมายความถึง พระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผล
บังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ2 ในทางปฏิบัติไม่ค่อยมี
ปัญหามากนักในการวินิจฉัยว่าอะไรเป็น “กฎ” ในส่วนที่เป็นพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ประกาศกระทรวง แต่มีประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติบางฉบับที่อาจทาให้ฝ่ายปกครองและ
ประชาชนเข้าใจสับสนว่าเป็น “กฎ” หรือ “คาสั่งทางปกครอง”3 เนื่องจากบทนิยามได้ให้ความหมายของคาว่า
“กฎ” หมายความรวมถึงบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือ
บุคคลใดเป็นการเฉพาะ อีกด้วย

กฎ (Law) หมายถึง ทฤษฎีที่สามารถอธิบายปรากฏการณในธรรมชาติได้อย่าง
กว้างขวางเป็นเวลานานจนเป็นที่ยอมรับสามารถทดสอบผลได้เหมือนเดิมทุกๆ ครั้ง โดย
ไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ เพราะเป็นความจริงที่ไมเปลี่ยนแปลงการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล

1

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ , พิมพ์ครั้งที่ ๑ (กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น,๒๕๔๖),หน้า ๓
โปรดดูบทนิยาม “กฎ” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัตวิ ิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
3
พระราชบัญญัตวิ ิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
ฯลฯ
“คาสั่งทางปกครอง” หมายความว่า
2

(๑) การใช้อานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรื อมี
ผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินจิ ฉัย
อุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน

- 189 ใบความรู้ที่ ๓
เรื่อง มารู้จัก กติกา กันเถอะ
ในทางสังคมวิทยาถือว่าคนเป็นสัตว์สังคม (Social Animal) คือรวมกันอยู่เป็นกลุ่ม เป็นชุมชน เป็นเมือง
และเป็นประเทศ ในทานองเดียวกับสัตว์ที่รวมกันอยู่เป็นฝูง แต่ถึงแม้ว่า คนเป็นสัตว์ในทางสังคมวิทยา แต่
ในทาง
จริยศาสตร์คนมีข้อแตกต่างจากสัตว์ในด้านหลัก คือ
1. ทางด้านร่างกาย คนมีโครงสร้างร่างกายสูงขึ้นในแนวดิ่งของโลก ส่วนสัตว์มีโครงสร้างร่างกายยาวไป
ตามแนวนอนขนานกับพื้นโลก หรือถ้าจะพูดตามนัยแห่งคาสอนในพระพุทธศาสนาว่า ดิรัจฉาน หรือเดรัจฉาน
แปลว่า ไปทางขวาง ซึ่งเป็นที่มาของคาด่าคนชั่ว คนเลวว่าเป็น คนขวางโลก อันหมายถึงเป็นสัตว์นั่นเอง
2. ทางด้านจิตใจ คนใช้เหตุผล หลักการ คุณธรรม และจริยธรรม ควบคุมพฤติกรรมที่แสดงออกทาง
กาย และวาจา ส่วนสัตว์มีเพียงสัญชาตญาณเท่านั้นควบคุมพฤติกรรม
ด้วยเหตุที่คนต่างจากสัตว์ในทางด้านจิตใจนี้เอง ทาให้สังคมของคนมีการพัฒนาเจริญรุ่งเรืองในทุกด้าน
เมื่อกาลเวลาผ่านไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกาหนดกติกาขึ้นมาเพื่อควบคุมพฤติกรรมผู้คนในสังคมให้อยู่
รวมกันอย่างสงบสุข กติกาทางสังคมของคนในยุคต้นเริ่มจากการมีความเชื่อร่วมกัน หรือที่เรียกว่า ลัทธิ และ
ความเชื่อในยุคแรกได้แก่ความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณประจาธรรมชาติ ภูเขา ต้นไม้ หรือแม้กระทั่งสัตว์บางชนิด
ความเชื่อในลักษณะนี้นักวิชาการด้านศาสนาเรียกว่า วิญญาณนิยม และความเชื่อ ในเรื่องทรงเจ้าเข้าผีก็จัดอยู่
ในประเภทเดียวกันนี้
กติกา แปลว่า ข้อความที่ได้ทาความตกลงกันแล้ว หมายถึง กฎเกณฑ์หรือข้อตกลงที่บุคคลตั้งแต่ ๒ ฝ่ายขึ้น
ไป กาหนดขึ้นเป็นหลักปฏิบัติ เช่น ในการเล่นกีฬา หรือการเล่นเกมต่าง ๆ
มีกติกาที่ผู้เล่นต้องปฏิบัติตามทั้งในการเล่น การแพ้ชนะ การปรับ การลงโทษ เป็นต้น ผู้ที่แพ้ ก็ต้องยอมรับ
ความพ่ายแพ้ อาจถูกลงโทษ หรือถูกปรับตามกติกาที่ตกลงกันแล้ว เช่น นักฟุตบอล ที่ทาให้คู่ต่อสู้เจ็บ ไม่ว่าจะ
โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม จะต้องถูกลงโทษได้ใบเหลือง หรือใบแดงซึ่งทาให้ต้องออกจากการเล่น คนเชียร์
ฟุตบอลที่ฝ่ายของตนแพ้แล้วไม่ยอมแพ้จัดว่าเป็นคนที่ไม่ป ฏิบัติตามกติกา คนที่ไม่ปฏิบัติตามกติกาจะถูก
สังคมประณามว่าเป็นอันธพาล เป็นคนเกเร กติกาเป็นข้อตกลงที่ช่วยให้คนในสังคมทากิจกรรมร่วมกันได้
อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย และทาให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
ที่มา : บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อ
วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
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เรื่อง มารู้จัก กฎหมาย กันเถอะ
กฎหมายคืออะไร
กฎหมาย เป็ น กฎเกณฑ์ ข้ อ บั ง คั บ ที่ ใ ช้ ค วบคุ ม ความประพฤติ ข องมนุ ษ ย์ ใ นสั ง คม กฎหมาย
มีลักษณะเป็นคาสั่ง ข้อห้าม ที่มาจากผู้มีอานาจสูงสุดในสังคมใช้บังคับได้ทั่วไปใครฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษหรือ
สภาพบังคับอย่างใดอย่างหนึ่ง
ระบบกฎหมายในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 4 ระบบ ได้แก่ ระบบกฎหมาย ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร ระบบกฎหมายสังคมนิยม และระบบกฎหมายศาสนา กฎหมายแต่ละระบบ
ย่อมมีที่มาแต่งต่างกัน การแบ่งประเภทของกฎหมาย อาจแบ่งได้หลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับว่าจะยึดอะไรเป็น
หลักเกณฑ์ในการแบ่ง มนุษย์จาเป็นต้องมีกฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกัน เพื่อให้สังคม เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและสงบสุข
มนุษย์เป็นสัตว์สังคม เพื่อให้สังคมเป็นระเบียบเรียบร้อยสงบสุข กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้ เรียกว่า
บรรทัดฐานทางสังคม (Social Norms) ประกอบด้วย
1. วิถีชาวบ้าน (Folkways) เป็นกฎเกณฑ์ความประพฤติที่อยู่ในรูปของประเพณีนิยม ที่สมาชิ กในสังคม
ปฏิบัติสืบต่อกันมา ถ้าใครไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกติฉินนินทาว่าร้าย เช่น การแต่งกาย กิริยามารยาททางสังคมใน
โอกาสต่าง ๆ เป็นต้น
2. จารีต (Mores) เป็นกฎเกณฑ์ความประพฤติที่ยึดหลักความดีความชั่ว กฎเกณฑ์ทางศาสนา เป็นเรื่อง
ของความรู้สึกว่าสิ่งใดผิดสิ่ งใดถูก หากใครละเมิดฝ่าฝืนจะได้รับการต่อต้านจากสมาชิกในสังคมอย่างจริงจัง
อาจถูกกีดกันออกจากสังคม หรือไม่มีใครคบค้าสมาคมด้วย เช่น การลักเล็กขโมยน้อย การเนรคุณบิดามารดา
หรือผู้มีพระคุณ เป็นต้น
3. กฎหมาย (Laws) เป็นกฎเกณฑ์ความประพฤติที่มีการบัญญัติไว้อย่างชัดเจน แน่นอน ว่ากระทาอย่างไร
เป็นความผิดฐานใด จะได้รับอย่างไร เช่น ผู้ใดฆ่าผู้อื่นต้องระวางโทษประหารชีวิต เป็นต้น
กฎเกณฑ์ของความประพฤติทั้งสามประการดังกล่าว สองประการแรกไม่ได้มีการบัญญัติไว้อย่าง
ชัดเจน การลงโทษผู้ละเมิดฝ่าฝืนก็ไม่รุนแรง ประการที่สาม กฎหมายจึงเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุด ใช้ได้ผลมากที่สุด
ในการควบคุมความประพฤติของมนุษย์ ดังนั้นสังคมมนุษย์ทุกสังคมจึงจาเป็นต้องมีกฎหมาย เป็นกฎเกณฑ์ใน
การอยู่ร่วมกันดังคากล่าวที่ว่า “ที่ใดมีสังคมที่นั่นมีกฎหมาย”
กฎหมาย หมายถึง คาสิ่งหรือข้อบังคับของรัฐ ซึ่งบัญญัติขึ้นเพื่อ
ใช้ควบคุมความประพฤติของบุคคลซึ่งอยู่ในรัฐหรือในประเทศ
ของตนหากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ประพฤติปฏิบัติตาม
ก็จะ
มีความผิดและถูกลงโทษหรือได้รับผลเสียหายนั้นด้วย
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เรื่อง มาเป็นพลเมืองดีกันเถอะ
พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย
ความหมายของ “พลเมืองดี” ในวิถีชีวิตประชาธิปไตย
พจนานุกรมนักเรียนฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของคาต่าง ๆ ดังนี้
“พลเมือง” หมายถึง ชาวเมือง ชาวประเทศ ประชาชน
“วิถ”ี หมายถึง สาย แนว ทาง ถนน
“ประชาธิปไตย” หมายถึง แบบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่
ดังนั้นคาว่า “พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย” จึงหมายถึง พลเมืองที่มีคุณลักษณะที่สาคัญ คือ เป็นผู้ที่ยึด
มั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา มีหลักการทางประชาธิปไตยในการดารงชีวิต ปฏิบัติตนตาม
กฎหมายดารงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติให้เป็นสังคมและประเทศประชาธิปไตยอย่างแท้จริงหลักการทางประชาธิปไตย
หลักการทางประชาธิปไตยที่สาคัญที่สุด ได้แก่
1) หลักอานาจอธิปไตยเป็นของประชาชน หมายถึง ประชาชนเป็นเจ้าของ อานาจสูงสุดในการปกครองรัฐ
2) หลักความเสมอภาค หมายถึง ความเท่าเทียมกันในสังคมประชาธิปไตย ถือว่าทุกคนที่เกิดมาจะมีความเท่า
เทียมกันในฐานะการเป็นประชากรของรัฐ ได้แก่ มีสิทธิเสรีภาพ มีหน้าที่เสมอภาคกัน ไม่มีการแบ่งชนชั้นหรือ
การเลือกปฏิบัติ ควรดารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ไม่ข่มเหงรังแกคนที่อ่อนแอหรือยากจนกว่า
3) หลักนิติธรรม หมายถึง การใช้หลักกฎหมายเป็นกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกัน เพื่อความสงบสุขของสังคม
4) หลักเหตุผล หมายถึง การใช้เหตุผลที่ถูกต้องในการตัดสินหรือยุติปัญหาในสังคม
5) หลักการถือเสียงข้างมาก หมายถึง การลงมติโดยยอมรับเสียงส่วนใหญ่ในสังคมประชาธิปไตย ครอบครัว
ประชาธิปไตย จึงใช้หลักการถือเสียงข้างมากเพื่อลงมติในประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างสันติวิธี
6) หลักประนีประนอม หมายถึง การลดความขัดแย้งโดยการผ่อนหนักผ่อนเบาให้กัน ร่วมมือกันเพื่อเห็นแก่
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสาคัญ หลักการทางประชาธิปไตยจึงเป็นหลักการสาคัญที่นามาใช้ในการดาเนินชีวิต
ในสังคม เพื่อก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมได้
แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย
พลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยควรมีแนวทางการปฏิบัติตนดังนี้ คือ
1) ด้านสังคม ได้แก่
(1) การแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล
(2) การรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อื่น
(3) การยอมรับเมื่อผู้อื่นมีเหตุผลที่ดีกว่า
(4) การตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์
(5) การเคารพระเบียบของสังคม
(6) การมีจิตสาธารณะ คือ เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมและรักษาสาธารณสมบัติ
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(1) การประหยัดและอดออมในครอบครัว
(2) การซื่อสัตย์สุจริตต่ออาชีพที่ทา
(3) การพัฒนางานอาชีพให้ก้าวหน้า
(4) การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
(5) การสร้างงานและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่
ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยและ
สังคมโลก
(6) การเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ดี มีความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ดีต่อชาติเป็นสาคัญ
3) ด้านการเมืองการปกครอง ได้แก่
(1) การเคารพกฎหมาย
(2) การรับฟังข้อคิดเห็นของทุกคนโดยอดทนต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
(3) การยอมรับในเหตุผลที่ดีกว่า
(4) การซื่อสัตย์ต่อหน้าที่โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
(5) การกล้าเสนอความคิดเห็นต่อส่วนรวม กล้าเสนอตนเองในการทาหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภา
(6) การทางานอย่างเต็มความสามารถ เต็มเวลา
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เรื่อง ……………………………………………………………………….
วิชา…………………………………………………….…………….ชั้น……………….
ชื่อ/กลุ่ม……………………………………………………….…………………………………………………..
ที่

ผู้ประเมิน
ตนเอง เพื่อน ครู

รายการประเมิน

1 เนื้อหา ( 4 คะแนน )
1. เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์
2. เนื้อหาถูกต้อง
3. เนื้อหาต่อเนื่อง
4. มีการค้นคว้าเพิ่มเติม
2 กระบวนการทางาน(2คะแนน )
1. มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ
2. การปฏิบัติตามแผน
3. ติดตามประเมินผล
4. การปรับปรุงพัฒนางาน
3 การนาเสนอ ( 2 คะแนน )
1. การใช้สานวนภาษาดีถูกต้อง
2. การสะกดคาและไวยากรณ์
ถูกต้อง
3. รูปแบบน่าสนใจ
4. ความสวยงาม
4 คุณธรรม ( 2 คะแนน )
5. ตรงต่อเวลา
6. ซื่อสัตย์
7. ความกระตือรือร้น
8. ความมีน้าใจ
รวม
เฉลี่ย

รวม

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 4
คะแนน 3
คะแนน 2
คะแนน 1

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

คะแนน 2: มีครบทุกข้อ
คะแนน 1 : มี ไม่ครบ 4 ข้อ
คะแนน 0 : ไม่ปรากฏกระบวน
การทางานที่ชัดเจน
คะแนน 2 : มีครบทุกข้อ
คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ
คะแนน 1 : มี 2 ข้อ ขาด 2 ข้อ
คะแนน 0.5 : มี 1 ข้อขาด 3 ข้อ
คะแนน 2 : มีครบทุกข้อ
คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ
คะแนน1 : มี 2 ข้อ ขาด 2 ข้อ
คะแนน 0.5 :มี 1 ข้อ ขาด 3 ข้อ

ลงชื่อผู้ประเมิน…………………………….. ตนเอง
ลงชื่อผู้ประเมิน…………………………….. เพื่อน
ลงชื่อผู้ประเมิน…………………………….. ครู

คะแนนเต็ม 10 คะแนน
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กลุ่ม ..........................................................................................................
สมาชิกในกลุ่ม 1. ......................................................................
2. ......................................................................
3. ......................................................................
4. ......................................................................
5. ......................................................................
6. ......................................................................
คาชี้แจง: ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
คะแนน

พฤติกรรมที่สังเกต

3

2

1. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
2. มีความกระตือรือร้นในการทางาน
3. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
4. มีขั้นตอนในการทางานอย่างเป็นระบบ
5. ใช้เวลาในการทางานอย่างเหมาะสม
รวม
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ทาเป็นประจา ให้ 3
พฤติกรรมที่ทาเป็นบางครั้ง ให้ 2
พฤติกรรมที่ทาน้อยครั้ง
ให้ 1
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
13-15
8-12
5-7

ระดับคุณภาพ
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง

คะแนน
คะแนน
คะแนน

1
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ความมีวินัย
คาชี้แจง ทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน

เลขที่

ชื่อ – สกุล

ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครอบ
โรงเรียนและสังคม ไม่
ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
๓ ๒ ๑ ๐

ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจาวัน และ
รับผิดชอบในการทางาน
๓

๒

๑

๐

ผลการประเมิน
รวม
คะแนน
ผ่าน

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

ไม่ผา่ น
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หน่วยที่ ๔
ชื่อหน่วย พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม
จัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น/สังคม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑แผนการ
เวลา ๒ ชั่วโมง

๑. ผลการเรียนรู้
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๑.๒ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๑.๓ ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 นักรียนบอกความหมายของความรับผิดชอบได้
2.2 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
2.3 นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
๓. สาระการเรียนรู้
3.1 ความรู้
1) ความหมายของคาว่า ความรับผิดชอบ
2) แนวทางประยุกต์ความรับผิดชอบมาใช้ในการดาเนินชีวิต
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)
3.1 ความสามารถในการคิด
1) ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2) ทักษะกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
3.2 ความสามารถในการสื่อสาร
อ่าน ฟัง พูด เขียน
3.๓ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
การสังเกต การระบุ จาแนก วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป
3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ / ค่านิยม
มุ่งมั่นในการทางาน
๔.กิจกรรมการเรียนรู้ (จานวน ๒ ชั่วโมง)
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ ๑
๑. ครูเล่านิทานเรื่อง กระต่ายน้อยเกี่ยงงาน ซึ่งเป็นนิทานคุณธรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
๒. ครูและนักเรียนสนทนาอภิปรายซักถาม เกี่ยวกับนิทานที่ฟัง ถ้านักเรียนเป็นกระต่ายน้อยทั้งสอง
ตัวนักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนกระต่ายน้อยทั้งสอง
๓. แบ่งนักเรียนออกเป็น ๓ กลุ่ม แจกใบความรู้ เรื่อง ความรับผิดชอบ คืออะไร สาคัญไฉน ให้แต่
ละกลุ่มศึกษา และร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาใบความรู้ เสร็จแล้วเขียนลงใน
กระดาษเอ ๔ ที่ครูแจกให้ จากนั้นให้ตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอผลงาน
๔. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปถึงความหมายของคาว่าความรับผิดชอบ

- 197 ดังนั้นความรับผิดชอบหมายถึง หนาที่ ที่ไดรับมอบหมายให้ทา จะหลีกเลี่ยง ละเลยไมได
ซึ่งความรับผิดชอบมีทั้งความรับผิดชอบต่อตนเอง และความรับผิดชอบต่อผู้อื่นและสังคม หากทุก
คนในสังคมมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและต่อผู้อื่น ต่อสังคม ประเทศชาติของเราก็จะ
มีความเจริญก้าวหน้าประชาชนก็จะอยู่กันอย่างสงบสุข
ชั่วโมงที่ ๒
1. แบ่งนักเรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม ให้หัวหน้ากลุ่มจับสลากหัวข้องานดังนี้
- ความรับผิดชอบต่อตนเอง
- ความรับผิดชอบต่อผู้อื่นสังคม
2. นักเรียนทั้งสองกลุ่มช่วยกันระดมความคิดเขียนงานลงในกระดาษ flip chart ให้วาดภาพประกอบ
ด้วย
3. ทั้งสองกลุ่มนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
4. ครูและนักเรียนสนทนา อภิปรายสรุปร่วมกัน ในประเด็นการประยุกต์ความรับผิดชอบต่อตนเอง
และผู้อื่น สังคมมาใช้ในการดาเนินชีวิต
๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้
๑. นิทาน เรื่อง กระต่ายน้อยเกี่ยงงาน
๒. กระดาษ A ๔ สีไม้ ปากกาเคมี
๓. ใบความรู้ เรื่อง ความรับผิดชอบ คืออะไร สาคัญไฉน
๔. กระดาษ flip chart
๕. การประเมินผลการเรียนรู้
5.1 วิธีการประเมิน
๑) สังเกตกระบวนการทางานกลุ่ม
๒) การนาเสนอผลงาน
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๑) แบบสังเกตกระบวนการทางานกลุ่ม
๒) แบบบันทึกผลการนาเสนอผลงาน
๓) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5.3 เกณฑ์การตัดสิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีขึ้นไป
6. บันทึกหลังสอน
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................... ...........................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน
(.................................................)
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นิทานคุณธรรมความรับผิดชอบ
เรื่อง กระต่ายน้อยเกี่ยงงาน
ณ ป่าใหญ่แห่งหนึ่ง มีครอบครัวกระต่ายครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ในโพรงไม้ใหญ่ใกล้ๆ กับธารน้าเล็กๆ
กระต่ายครอบครัวนี้นับได้ว่าเป็นผู้มีความสาคัญกับป่าไม้แห่งนี้มาก เพราะกระต่ายผู้เป็นพ่อ มีตาแหน่งเป็นถึง
ที่ปรึกษาด้านสุขภาพให้แก่สิงโตเจ้าป่า ส่วนกระต่ายผู้เป็นแม่ก็ต้องไปประชุมหารือกับกลุ่มแม่บ้านสัตว์ป่าเป็น
ประจา ด้วยเหตุนี้ทั้งพ่อและแม่กระต่ายจึงต้องออกไปทางานนอกบ้านทุกวัน และจาต้องทิ้งให้ลูกน้อยทั้งสอง
คือกระต่ายพี่สาวกับกระต่ายน้องชาย เล่นกันอยู่ในบ้านโพรงกระต่ายตามลาพังสองตัว
อยู่มาวันหนึ่ง พ่อกระต่ายสังเกตเห็นว่าบ้านโพรงกระต่ายของตนไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าที่ควร
จึงยกเรื่องนี้มาพูดคุยกับแม่กระต่ายก่อนเข้านอนว่า
“เธอว่าไหมจ๊ะแม่กระต่าย เดี๋ยวนี้บ้านของเราไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนแต่ก่อนเลยนะ”
“โอ้” แม่กระต่ายร้องอย่างละอายใจ “เป็นความบกพร่องของฉันเองจ้ะ ช่วงนี้ฉันงานยุ่งมากจนไม่มีเวลา
ดูแลบ้านโพรงกระต่ายของเราให้สวยงามดังเดิม ฉันสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวเองจ้ะ”
“อย่าพูดอย่างนั้นเลย แม่กระต่ายที่รัก เพราะฉันไม่ได้คิดจะติเตียนเธอแต่อย่างใด ความจริงงานบ้านเป็น
งานที่หนักมาก ฉันเองต่างหากที่ต้องละอายแก่ใจ เพราะไม่เคยได้ช่วยเธอทางานบ้านเลย แล้วตอนนี้เธอก็งาน
ยุ่งมากจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อน จะเอาแรงที่ไหนมาดูแลบ้านช่องได้เหมือนแต่ก่อนเล่า” พ่อกระต่ายปลอบ
ขวัญภรรยาสุดที่รัก
“ถึงอย่างนั้นก็เถอะ แม่กระต่าย การที่เธองานยุ่งมากอย่างนี้ทาให้ฉันนึกอะไรขึ้นมาได้ แลดูลูกๆ ของ
พวกเราสิ เขาทั้งสองเติบโตมากแล้ว แต่เรายังไม่เคยสอนให้ลูกเรารู้จักทางานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นบ้างเลย
ฉันว่าน่าจะเป็นการดีนะ หากเราจะสอนให้ลูก ๆ ทางาน โดยเริ่มจากงานบ้านของเราเอง” พ่อกระต่ายเสนอ
ความเห็น
“เป็นความคิดที่วิเศษมาก แต่ลูกๆ ของเราไม่เคยทางาน เขาจะทาได้ดีหรือจ๊ะ”
“เขาคงทาได้ไม่ดีนักหรอก และคงจะสร้างความเหนื่อยหน่ายให้แก่เรามากทีเดียวในตอนแรก แต่นั่นยิ่ง
ทาให้เราต้องมอบหมายงานและสอนการทางานที่ถูกต้องแก่เขา หากไม่เริ่มเสียแต่ตอนนี้ เขาก็จะทาอะไรไม่
เป็นเลยเมื่อโตขึ้น ใครจะอยากได้คนทาอะไรไม่เป็นไปร่วมสังคมด้วยล่ะ จริงไหม” พ่อกระต่ายกล่าว
เช้าวันรุ่งขึ้น แม่กระต่ายจึงเรียกลูกทั้งสองมาพูดคุยในเรื่องดังกล่าว กระต่ายพี่น้องไม่เคยทางานบ้านทั้ง
คู่ และรู้ว่าเป็นงานที่เหนื่อยมากทีเดียว อย่างไรก็ตาม กระต่ายทั้งคู่ก็รักและเชื่อฟังพ่อแม่กระต่าย จึงคิดว่าถ้า
พวกตนทางานบ้านก็จะช่วยบรรเทาความเหนื่อยล้าของพ่อกับแม่ได้ ดังนั้นทั้งคู่จึงรับปากแม่กระต่ายว่าจะช่วย
ทางานบ้านทุกอย่างแทนแม่กระต่ายเอง
แต่แม่กระต่ายไม่ได้ใจร้ายกับลูกๆ ขนาดนั้น เธอคิดว่าจะค่อยๆ มอบหมายงานให้ลูกรับผิดชอบไปทีละ
อย่างก่อน เพื่อดูลักษณะการทางานของลูกๆ และชี้แนะจุดบกพร่องให้แก้ไขไปทีละจุด ด้วยเหตุนี้ งานชิ้นแรกที่
แม่กระต่ายมอบให้กระต่ายพี่น้องทาก็คือ งานล้างจานและรักษาความสะอาดในห้องครัว
กระต่ายพี่น้องช่วยทางานที่แม่กระต่ายมอบหมายได้สามวัน ต่างคนต่างก็รู้สึกว่าตนเองทางานมากกว่า
อีกคนหนึ่ง จึงเกิดการโต้เถียงกันขึ้นอย่างรุนแรง
สุดท้ายกระต่ายผู้พี่ก็เอ่ยแนวทางแก้ปัญหาว่า ให้จดรายชื่องานทั้งหมด แล้วแบ่งกันทาให้ชัดเจนไปเลย
แล้วกัน กระต่ายน้องชายก็เห็นด้วย ทั้งสองจึงจดรายชื่องานที่ต้องทาทั้งหมดแล้วตกลงกันว่าใครจะทาสิ่งใด
กระต่ายพี่สาวรับงานจัดเตรียมโต๊ะอาหาร ส่วนกระต่ายน้องชายบอกว่าจะเก็บกวาดโต๊ะอาหารเอง เมื่อ
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ทั้งสองพยายามแบ่งกันทา
การแบ่งงานกันทาเช่นนี้ มองผิวเผินแล้วน่าจะเป็นไปด้วยดี แต่พอทาเข้าจริง ๆ กลับไม่สาเร็จตามเวลาที่
ควรจะเป็น เพราะกระต่ายน้อยทั้งสองไม่ได้มุ่งมั่นในงานของตน เอาแต่จับตาดูอีกฝ่ายหนึ่งว่ากาลังทาอะไร
และทาเต็มที่ตามหน้าที่ของตนเองหรือไม่
“แม่จ๋า” กระต่ายพี่สาววิ่งโร่เข้าไปฟ้องแม่กระต่ายในวันหนึ่ง “มีจานอยู่บนโต๊ะอีกใบหนึ่ง แต่น้อง
กระต่ายจอมเกียจคร้านไม่ยอมหยิบไปวางที่อ่างล้างจาน อย่างนี้ลูกก็ล้างจานไม่ได้สักทีสิจ๊ะ”
“ลูกก็หยิบไปไว้เองสิจ๊ะ” แม่กระต่ายกล่าวอย่างไม่เห็นเป็นเรื่องสลักสาคัญ
“โธ่ แม่จ๋า นั่นไม่ใช่งานของลูกสักหน่อย มันเป็นงานของน้องต่างหาก เราแบ่งหน้าที่กันแล้ว ก็ต้องทา
ตามที่ตกลงกันไว้สิ”
แล้วชามใบนั้นก็ตั้งอยู่ที่เดิมรอกระต่ายน้องชายมาหยิบมันไป ฝ่ายกระต่ายพี่สาวก็รอจานจากน้องชายอยู่
อย่างนั้น กว่าจะได้ล้างจานก็ปรากฏว่า จานของหลายๆ มื้อสุมรวมกันเป็นกองพะเนิน ซึ่งทาให้ต้องล้างจาน
เป็นจานวนมากและใช้เวลามากขึ้นด้วย ดังนั้น น้องชายผู้มีหน้าที่เช็ดถ้วยชามก็เลยต้องนั่งรอให้พี่สาวล้างจาน
ให้เสร็จก่อน จึงจะเช็ดจานชามและนาเข้าเก็บในตู้ได้ ซึ่งทาให้กระต่ายน้องชายต้องนั่งเช็ดจนดึกดื่นอยู่บ่อยๆ
นอกจากพี่สาวจะเกี่ยงงานแล้ว กระต่ายน้องชายก็เกี่ยงงานเช่นกัน หากเขากาลังกวาดพื้นครัว และเห็น
เศษขยะตกอยู่ในอ่างล้างจาน เขาก็จะกวาดสายตาผ่านไปเหมือนมองไม่เห็น เพราะอ่างล้างจานเป็นความ
รับผิดชอบของกระต่ายพี่สาว ขยะที่ตกอยู่จึงทาให้เกิดการอุดตัน ทาให้พ่อกระต่ายต้องมาซ่อมให้อยู่หลายครั้ง
บรรยากาศในบ้านเริ่มเศร้าหมอง เพราะมีแต่เสียงร้องเกี่ยงงานกันจากลูกทั้งสอง พ่อแม่กระต่ายเฝ้ามอง
พฤติกรรมของลูกอยู่พักหนึ่ง จนเห็นว่าไม่มีอะไรพัฒนาไปในทางที่ดี พ่อกระต่ายจึงส่งสัญญาณให้แม่กระต่ายรู้
ว่า ถึงเวลาที่ควรจะจัดการอะไรสักอย่างได้แล้ว
วันหนึ่ง แม่กระต่ายจึงเรียกลูกกระต่ายเข้ามาพูดคุยในเรื่องนี้
“การที่ลูกทั้งสองแบ่งงานกันทาเป็นเรื่องที่ดี แต่ไม่ใช่วิธีที่ลูกกาลังทาอยู่ตอนนี้ เพราะเราเป็นคนใน
ครอบครัวเดียวกัน เราต้องรักและช่วยเหลือกัน ไม่ใช่แบ่งงานกันทาโดยไม่เหลียวแลคนอื่น หากลูกยังทาเช่นนี้
ต่อไป ในไม่ช้าเราคงต้องจ้างคุณทนายความมาช่วยตัดสินว่าใครจะทางาน และต้องทาเมื่อไร จะลงโทษเขา
อย่างถ้าเขาทางานบกพร่อง นั่นดูเหมือนว่าเรามีกฎหมายที่ปราศจากความรู้สึก ซึ่งถ้าเป็นสังคมภายนอก เรา
อาจต้องทาเช่นนั้น แต่นี่คือบ้านของเรา ลูกคือลูกของพ่อแม่และลูกสองคนเป็นพี่น้องกัน เราทุกคนช่วยกัน
ทางานเพราะเรารักกัน ไม่ดียิ่งกว่าหรือ”
“ถ้าเช่นนั้น ลูกมิต้องทาทุกอย่างหมดเลยหรือ ถ้าลูกคิดเช่นนั้น แต่พี่กระต่ายไม่คิดเช่นลูก แล้วไม่หยิบจับ
อะไรเลย ลูกก็ต้องทาทุกอย่างคนเดียวสิจ๊ะแม่” น้องชายคร่าครวญ
“ไม่หรอกลูก ลูกไม่ต้องทางานหมดทุกอย่าง พี่กระต่ายจะช่วยลูกทางานทุกอย่าง เพราะพี่รักลูก และไม่
อยากให้ลูกทางานเหนื่อยเกินไป ลูกเองก็จะช่วยพี่เขาเช่นกัน จะไม่มีใครคิดว่า ใครต้องทางานมากกว่าใคร แต่
ลูกต้องคิดว่า จะทาอย่างไรจึงจะช่วยแบ่งเบาภาระของพี่หรือน้อง ไม่ให้เหนื่อยเกินไปมากที่สุด ถ้าลูกๆ เปลี่ยน
วิธีคิดและปฏิบัติได้อย่างนี้ งานของลูกก็จะเสร็จเรียบร้อยดีทั้งสองคน”
กระต่ายพี่น้องมองหน้ากันครู่หนึ่ง แล้วกระต่ายพี่สาวก็พูดขึ้นว่า
“ก็ได้จ้ะแม่ ลูกจะลองทางานโดยคิดแบบนั้นดูก็ได้ เพราะลูกก็ไม่อยากทะเลาะกับน้องนักหรอก”
แม่หันไปหาน้องชาย
“ลูกก็เต็มใจที่จะลองดู” กระต่ายน้องชายตอบ
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ทางานเพราะความรัก ไม่ใช่เพราะถูกบังคับ ความรักนั้นจาเป็นสาหรับครอบครัวเรามากที่สุด จาไว้เถิดลูกรัก”
ลูกกระต่ายพากันหัวเราะ เป็นเรื่องดีทีเดียวสาหรับครอบครัวกระต่ายที่ได้ยินเด็กทั้งสองหัวเราะอีก
หลังจากนั้นกระต่ายพี่น้องก็ปฏิบัติตามความคิดของแม่กระต่าย และรู้สึกว่าวิธีนี้ช่วยให้พวกเขาทางานได้
สาเร็จเรียบร้อย ทั้งยังรักษาความสุขในครอบครัวไว้ได้อีกด้วย
บทสรุปของผู้แต่ง
เธอทั้งหลาย ว่ากันถึงเรื่องการทางานแล้ว การแบ่งงานกันทาเป็นเรื่องที่ดีมาก แต่หากทาเพียงความ
รับผิดชอบของตน โดยเกี่ยงที่จะช่วยเหลือผู้อื่นแล้ว ก็อย่าทาเสียเลยจะดีกว่า เพราะการทางานแบบนี้ไม่ช่วยให้
เธอเรียนรู้อะไรมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ยังทาให้เธอกลายเป็นคนใจคอคับแคบมากเกินไป
ลองคิดดูสิว่า การจะสร้างสรรค์ผลงานชั้นดีสักชิ้นหนึ่งนั้น จะต้องเกิดจากองค์ประกอบชั้นดีหลายๆ
ประการมาอยู่ร่วมกัน หากเธอมุ่งมั่นในงานของตนเองโดยไม่สนใจช่วยเหลือคนอื่นเลย ถึงเธอจะทางานส่วน
ของเธอได้ดีแค่ไหน แต่ถ้าส่วนอื่นๆ ใช้ไม่ได้ ภาพรวมของงานชิ้นนั้นจะออกมาได้ดีได้อย่างไร ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง
เธอจะไม่เสียแรงไปเปล่าๆ หรือ
ทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่า เธอต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อช่วยคนอื่นตลอดเวลา แต่หมายความว่าให้
ปฏิบัติหน้าที่ส่วนของตนเองให้ดีที่สุด จนเมื่อเธอพร้อมจะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ผู้อื่นแล้ว เธอจึงค่อยเข้าไป
ให้ความช่วยเหลือแก่เขาในส่วนที่เขาต้องการจริงๆ ที่สาคัญคือเธอต้องช่วยเพราะมีใจรักที่จะช่วย มิใช่ช่วย
เพราะกลัวคนอื่นกล่าวหาว่าเธอไม่ช่วย หากเธอพยายามทาหน้าที่ของตนเองให้ดีและมีใจรักที่จะช่วยผู้อื่นเช่นนี้
งานของเธอก็จะประสบความสาเร็จตามความตั้งใจได้ไม่ยาก
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เรื่อง ความรับผิดชอบ คืออะไร สาคัญไฉน
ความรับผิดชอบ/รับผิด/รับชอบ สาคัญที่สุด ตองเขาใจความหมายของคาวา
“ความรับผิดชอบ” ใหถูกตอง ขอใหเขาใจวา “รับผิด” ไมใชการรับโทษหรือถูกลงโทษ “รับชอบ” ไมใชรางวัล
หรือรับคาชมเชย การรูจักรับผิด หรือยอมรับวา อะไรผิดพลาดเสียหาย และเสียหายเพราะอะไร เพียงใดนั้น มี
ประโยชน ทาใหบุคคลรูจักพิจารณาตนเอง ยอมรับความผิดของตนเองโดยใจจริง เปนทางที่จะชวยแกไข
ความผิดได และใหรูวาจะตองปฏิบัติแกไขใหม สวนการรูจักรับชอบหรือรูว่าอะไรถูก อันไดแกถูกตามความมุงห
มาย ถูกตามหลักวิชา ถูกตามวิธีการนั้น มีประโยชนทาใหทราบแจงวา จะทาใหงานเสร็จสมบูรณไดอยางไร จัก
ไดถือปฏิบัติตอไป .…….......... ความรับผิดชอบ คือ หนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหทา จะหลีกเลี่ยง ละเลยไมได
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร : ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๑๙)
ประเภทของความรับผิดชอบตามลักษณะความหมายมีดังนี้
1. ความรับผิดชอบต่อตนเอง
2. ความรับผิดชอบต่อผู้อื่นและสังคม
ซึง่ แต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้
1) ความรับผิดชอบต่อตนเอง หมายถึงการรับรู้ฐานะและบทบาทของตนที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่ง
จะต้องดารงตนอยู่ในสภาพที่ช่วยเหลือตนเองได้ โดยที่บุคคลควรจะวิเคราะห์และแยกแยะว่าสิ่งใดถูกหรือผิด
เหมาะสมหรือไม่ และมีความสามารถที่จะเลือกตัดสินใจในการเป็นที่ยอมรับของสังคม ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง แบ่งได้เป็น
1.1 ความรับผิดชอบในด้านการรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองคือ สามารถเอาใจ
ใส่และระมัดระวังสุขภาพอนามัยของตนเอง ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ
1.2 ความรับผิดชอบในการหาเครื่องอุปโภคบริโภคคือ สามารถจัดหาและดูแลเครื่องใช้
ส่วนตัวให้เป็นระเบียบเรียบร้อย อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้เหมาะสม
1.3 ความรับผิดชอบในด้านสติปัญญาและความสามรถคือ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนใฝ่หาความรู้
ต่างๆ การฝึกฝนตนเองในด้านประสบการณ์ต่างๆ
1.4 ความรับผิดชอบในด้านความประพฤติคือรู้จักประพฤติให้เหมาะสม เป็นผู้มีระเบียบวินัย
ดารงตนให้อยู่ในคุณธรรม จริยธรรม
1.5 ความรับผิดชอบในด้านมนุษยสัมพันธ์คือ รู้จักที่จะปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างเหมาะสม
1.6 ความรับผิดชอบในด้านเศรษฐกิจส่วนตัวคือรู้จักวางแผนและประมาณการใช้จ่ายของตน
โดยยึดหลักการประหยัดและอดออม
1.7 ความรับผิดชอบเรื่องการงาน คือ เมื่อได้รับมอบหมายให้ทากิจใดก็ต้องทาให้เรียบร้อย
ภายในเวลาที่กาหนด
1.8 ความรับผิดชอบต่อการกระทาของตน คือยอมรับผลการกระทาของตนทั้งผลดีหรือ ใน
ด้านที่เกิดผลเสียหาย
2 ความรับผิดชอบต่อผู้อื่นและสังคม หมายถึง ภาระและหน้าที่ของบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วม
ต่อสวัสดิภาพของสังคมที่ตนเป็นสมาชิก ด้วยเหตุที่บุคคลทุกคนเป็นส่วนประกอบของสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคม
ขนาดเล็ก จนถึงสังคมขนาดใหญ่ได้แก่ครอบครัว ชั้ นเรียน สถานศึกษา ชุมชน และประเทศชาติตามลาดับ
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มีภาระหน้าที่ที่จะเกี่ยวพันกับสวัสดิภาพของสังคม ที่ตนดารงอยู่บุคคลจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบต้อง
ปฏิบัติต่อสังคม 5 ประการดังนี้
2.1 ความรั บ ผิ ด ชอบต่อ บิ ดามารดาและครอบครัว ได้แ ก่ใ ห้ ความเคารพและเชื่ อฟั ง
ช่วยเหลือการงานให้เต็มความสามรถในแต่ละโอกาสอันสมควร ประพฤติตนเป็นคนดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ไม่
นาความเดือดร้อนมาสู่ครอบครัวและช่วยกันรักษา และเชิดชูชื่อเสียงวงศ์กระกูล
2.2 ความรับผิดชอบต่อเพื่อน ได้แก่การให้ความรักแก่เพื่อนเปรียบเสมือนพี่น้องของตน
ตักเตือนเมื่อเพื่อนกระทาผิดคอยแนะนาให้เพื่อนกระทาในสิ่งที่ถูกต้อง ช่วยเพื่อนอย่างเหมาะสมและถูกต้อง
ไม่เอารัดเอาเปรียบ ให้อภัยในกรณีที่เกิดความผิดพลาดหรือบาดหมางกัน ใช้ถ้อยคาสุภาพต่อกันด้วยความ
อ่อนโยน
2.3 ความรับผิดชอบต่อสถานศึกษาครูอาจารย์ได้แก่การตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ไม่หนีเรียน
เคารพและเชื่อฟังครูอาจารย์ช่วยเหลือกิจกรรมงานของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด รักษาความสะอาดไม่ทาลาย
ทรัพย์สมบัติของสถานศึกษา รักษาและสร้างชื่อเสียงเกียรติยศของสถานศึกษา
2.4 ความรับผิดชอบต่อชุมชน ในฐานะที่เป็นสมาชิกของชุมชน ได้แก่ เคารพ และปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยึดถือภายในชุมชนของตน ช่วยรักษาสาธารณสมบัติและ
ให้ความร่วมมือในการทางานเพื่อพัฒนาชุมชน ไม่ละเลยต่อพลเมืองดี
2.5 ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติได้แก่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ ของสังคม
รักษาสาธารณสมบัติของชาติให้ความร่วมมือ และช่ว ยเหลือเจ้าหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของชาติ
จงรักภักดีต่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์รักษาความสามัคคีของคนในชาติดารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมแห่งความ
เป็นไทย
ความสาคัญของความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบเป็นคุณสมบัติที่ดี อย่างหนึ่ง ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่ง
ที่ควรปลูกฝังให้แก่เด็กและเยาวชนไทย นอกจากความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันมั่นเพียร
มีมานะอุตสาหะ และความเสียสละอันเป็นคุณลักษณะของพลเมืองดีซึ่งเป็นลักษณะนิสัย และการกระทาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานและกฎเกณฑ์ข้อบังคับของกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของศาสนา อีกทั้งคานึงถึง
ผลประโยชน์ของส่วนร่วมมากกว่าการฉวยโอกาสเพื่อตนเอง ความรับผิดชอบจะเป็นกลไกที่สาคัญในการ
ผลักดันให้บุคคลปฏิบัติตามระเบียบที่ได้กาหนดไว้ มีความเคารพสิทธิของผู้อื่น ซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะช่วยให้
สมาชิกในสังคมสามรถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขหากสมาชิกทุกคนในสังคมเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ
ปัญหาความวุ่นวายต่างๆ ที่สังคมกาลังประสบอยู่ในปัจจุบัน คงไม่เกิดขึ้นดังที่สัญญา สัญญาวิวัฒน์กล่าวไว้ว่า
สังคมจะขาดความสงบสุขเนื่องจากมีบุคคลส่วนหนึ่งของสังคม เป็นผู้ที่ขาดคุณลักษณะของความรับผิดชอบ
ความสม่าเสมอความเชื่อมั่นในตนเองความซื่อสัตย์ ความพยายามที่จะพึ่งพาตนเองและลด ความต้องการที่จะ
พึ่งพาผู้อื่นให้น้อยลง

- 203 แบบประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
กลุ่ม ..........................................................................................................
สมาชิกในกลุ่ม 1. ......................................................................
2. ......................................................................
3. ......................................................................
4. ......................................................................
5. ......................................................................
6. ......................................................................
คาชี้แจง: ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
คะแนน

พฤติกรรมที่สังเกต

3

2

1. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
2. มีความกระตือรือร้นในการทางาน
3. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
4. มีขั้นตอนในการทางานอย่างเป็นระบบ
5. ใช้เวลาในการทางานอย่างเหมาะสม
รวม
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ทาเป็นประจา ให้ 3
พฤติกรรมที่ทาเป็นบางครั้ง ให้ 2
พฤติกรรมที่ทาน้อยครั้ง
ให้ 1
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
13-15
8-12
5-7

ระดับคุณภาพ
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง

คะแนน
คะแนน
คะแนน

1

- 204 แบบการประเมินผลการนาเสนองาน
เรื่อง ……………………………………………………………………….
วิชา…………………………………………………….…………….ชั้น……………….
ชื่อ/กลุ่ม……………………………………………………….…………………………………………………..
ที่

ผู้ประเมิน
ตนเอง เพื่อน ครู

รายการประเมิน

1 เนื้อหา ( 4 คะแนน )
1. เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์
2. เนื้อหาถูกต้อง
3. เนื้อหาต่อเนื่อง
4. มีการค้นคว้าเพิ่มเติม
2 กระบวนการทางาน(2คะแนน )
1. มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ
2. การปฏิบัติตามแผน
3. ติดตามประเมินผล
4. การปรับปรุงพัฒนางาน
3 การนาเสนอ ( 2 คะแนน )
1. การใช้สานวนภาษาดีถูกต้อง
2. การสะกดคาและไวยากรณ์
ถูกต้อง
3. รูปแบบน่าสนใจ
4. ความสวยงาม
4 คุณธรรม ( 2 คะแนน )
1. ตรงต่อเวลา
2. ซื่อสัตย์
3. ความกระตือรือร้น
4. ความมีน้าใจ
รวม
เฉลี่ย

รวม

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 4
คะแนน 3
คะแนน 2
คะแนน 1

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

คะแนน 2: มีครบทุกข้อ
คะแนน 1 : มี ไม่ครบ 4 ข้อ
คะแนน 0 : ไม่ปรากฏกระบวน
การทางานที่ชัดเจน
คะแนน 2 : มีครบทุกข้อ
คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ
คะแนน 1 : มี 2 ข้อ ขาด 2 ข้อ
คะแนน 0.5 : มี 1 ข้อขาด 3 ข้อ
คะแนน 2 : มีครบทุกข้อ
คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ
คะแนน1 : มี 2 ข้อ ขาด 2 ข้อ
คะแนน 0.5 :มี 1 ข้อ ขาด 3 ข้อ

ลงชื่อผู้ประเมิน…………………………….. ตนเอง
ลงชื่อผู้ประเมิน…………………………….. เพื่อน
ลงชื่อผู้ประเมิน…………………………….. ครู

คะแนนเต็ม 10 คะแนน

- 205 แบบสังเกตพฤติกรรม
มุ่งมั่นในการทางาน
คาชี้แจง ทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน

เลข
ที่

ชื่อ – สกุล

เอาใจใส่ต่อ
การปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
๓

ตั้งใจและ
รับผิดชอบใน
การทางานให้
สาเร็จ

๒ ๑ ๓

๒

ทุ่มเททางาน
อดทนไม่ย่อท้อ
ต่อปัญหาและ
อุปสรรคในการ
ทางาน
๑ ๓ ๒ ๑

รวม
คะแนน

ผลการประเมิน

ผ่าน

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 3 มีการปฏิบัติได้ดีสม่าเสมอ
ระดับ 2 มีการปฏิบัติได้บ้างพอสมควร
ระดับ 1 มีการปฏิบัติบ้าง

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

ไม่
ผ่าน

- 206 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยที่ ๔
ชื่อหน่วย พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม
จัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ความเป็นพลเมือง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑แผนการ
เวลา ๒ ชัว่ โมง

๑. ผลการเรียนรู้
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๑.๒ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๑.๓ ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 นักเรียนบอกความหมายของความเป็นพลเมืองได้
2.2 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความเป็นพลเมือง
2.3 นักเรียนระบุพฤติกรรมของความเป็นพลเมือง ประชาชน และราษฎร
2.4 นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามหลักความเป็นพลเมือง
๓. สาระการเรียนรู้
3.1 ความรู้
'พลเมือง' หมายถึงประชาชน ที่นอกจากเสียภาษีและปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองแล้ว ยังต้องมี
บทบาทในทางการเมือง คืออย่างน้อยมีสิทธิไปเลือกตั้ง แต่ยิ่งไปกว่านั้น คือมีสิทธิในการแสดง
ความ
คิดเห็นต่างๆ ต่อทางการหรือรัฐได้ ทั้งยังมีสิทธิเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ กับรัฐ และอาจเป็นฝ่ายรุกเพื่อ
เรียกร้องกฎหมาย นโยบายและกิจกรรมของรัฐตามที่เห็นพ้อง พลเมืองนั้นจะเป็นคนที่รู้สึกเป็นเจ้าของในสิ่ง
สาธารณะ มีความกระตือรือร้น อยากมีส่วนร่วม เอาใจใส่การทางานของรัฐ และเป็นประชาชนที่สามารถแก้ไข
ปัญหาส่วนรวมได้ในระดับหนึ่ง โดยไม่ต้องรอให้รัฐมาแก้ไขให้เท่านั้น
3.2 ทักษะ / กระบวนการ
3.1 ความสามารถในการคิด
1) ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2) ทักษะกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
3.2 ความสามารถในการสื่อสาร
อ่าน ฟัง พูด เขียน
3.๓ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
การสังเกต การระบุ จาแนก วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป
3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ / ค่านิยม
มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

- 207 ๔.กิจกรรมการเรียนรู้ (จานวน ๒ ชั่วโมง)
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ ๑
๑.

ครูสนทนา กับนักเรียนถึงคาว่า พลเมือง ประชาชน ราษฎร แล้วถามนักเรียนว่าทั้ง ๓ คานี้มี
ความหมายเหมือนกันหรือต่างกัน
๒. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๕ กลุ่ม แจกใบความรู้ เรื่อง ความเป็นพลเมือง ประชาชน และราษฎร
ให้แต่ละกลุ่มศึกษา และร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาใบความรู้
๓. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงความหมายของคาว่า พลเมือง ประชาชน และราษฎรถึงแม้นว่าคา
ทั้ง๓ คาจะมีความหมายที่แตกต่างกันไปบ้างแต่เราก็ต้องรู้ว่าหน้าที่ที่สาคัญของเราคืออะไรไม่ว่า
เราจะเป็นพลเมือง ประชาชน หรือราษฎร ถ้าเราปฏิบัติตนเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ เราก็เป็นคน
ดี
ชั่วโมงที่ ๒
๑. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ครูแจกใบความรู้ เรื่องบทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่ดีต่อ
ประเทศชาติและสังคมโลก ให้แต่ละกลุ่มนาศึกษา
๒. ครูสนทนา อภิปราย กับนักเรียนถึงการปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเรียกว่าพลเมืองดี
๓. แจกใบงานให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดเรื่องพลเมืองดีในใจฉันโดยให้นักเรียนทาเป็น
รายบุคคล
๔. ครูนาผลงานนักเรียนที่ทาได้ถูกต้องและสวยงามมานาเสนอหน้าชั้นเรียนให้คัดเลือกผลงานที่ดี
ถูกต้องสวยงามไปติดไว้ที่ป้ายนิเทศของโรงเรียน
๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้
๑. ใบความรู้ เรื่อง ความเป็นพลเมือง ประชาชน และราษฎร
๒. ใบงาน เรื่อง พลเมืองดีในใจฉัน
๕. การประเมินผลการเรียนรู้
5.1 วิธีการประเมิน
๑) สังเกตกระบวนการทางานกลุ่ม
๒) สังเกตการนาเสนอผลงาน
๓) ตรวจใบงาน
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๑) แบบสังเกตกระบวนการทางานกลุ่ม
๒) แบบบันทึกผลการนาเสนอผลงาน
๓) แบบประเมินใบงาน
๔) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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นักเรียนมีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป
6. บันทึกหลังสอน
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เรื่อง ความเป็นพลเมือง ประชาชน และราษฎร
แต่เดิมนั้นสังคมไทยใช้คาว่า 'ราษฎร (subject)''ประชาชนpeople) และ 'พลเมือง (citizen) เพื่อ
อธิบายถึง 'คนหรือประชาชนของประเทศที่ไม่ใช่ผู้ปกครอง' และมักพูดต่อกัน เช่นประชาราษฎร ประชาชน
พลเมือง ต่อมาเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป ความหมายของคาทั้งสามก็เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ
'ประชาชน' มีค วามหมายกลางๆ คื อ หมายถึ ง คนทั่ ว ไปในสั ง คมที่ ไม่ ใ ช่ผู้ ปกครอง เป็ น สามัญ ชน
ที่อยู่ภายใต้รัฐ ราษฎร'เป็นคาที่เริ่มใช้ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 เนื่องจากสังคมไทยสมัยโบราณนั้น ประชาชน
เป็นไพร่หรือทาสเกือบทั้งหมด พอมาถึงช่วงรัชกาลที่ 5 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแผ่นดินครั้ง
ใหญ่และได้ทาการเลิกทาสเลิกไพร่ ทาให้ประชาชนเหล่านั้นกลายเป็นราษฎรหรือเสรีชนที่ไม่ต้องเป็นข้ารับใช้
มู ล นาย และมี ส ถานะทางกฎหมายเท่ า เที ย มกั น จึ ง เรี ย กอดี ต ไพร่ ทาส ขุ น นาง รวมทั้ ง ชนชั้ น ใหม่ ๆ
ว่า 'ราษฎร'ในความหมายของ 'ผู้ที่ต้องเสียภาษีให้กับรัฐและต้องปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมืองเช่นเดียวกัน
หมด
ปั จ จุ บั น ค าว่ า ราษฎร และประชาชน มี ค วามหมายเกื อ บจะเหมื อ นกั น แต่ ป ระชาชน สื่ อ ถึ ง
การเป็นเจ้าของประเทศ และเจ้าของอานาจอธิปไตย มากกว่าราษฎร ส่วนราษฎรมีนั ยของคนที่เสียเปรียบ คน
ที่ด้อยกว่าอยู่ด้วย
'พลเมือง' หมายถึงประชาชน ที่นอกจากเสียภาษีและปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองแล้ว ยังต้องมีบทบาท
ในทางการเมือง คืออย่างน้อยมีสิทธิไปเลือกตั้ง แต่ยิ่งไปกว่านั้น คือมีสิทธิในการแสดง
ความคิดเห็นต่างๆ
ต่อทางการหรือรัฐได้ ทั้งยังมีสิทธิเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ กับรัฐ และอาจเป็นฝ่ายรุกเพื่อเรียกร้องกฎหมาย
นโยบายและกิจกรรมของรัฐตามที่เห็นพ้อง พลเมืองนั้นจะเป็นคนที่รู้สึกเป็นเจ้าของในสิ่งสาธารณะ มีความ
กระตือรือร้น อยากมีส่วนร่วม เอาใจใส่การทางานของรัฐ และเป็นประชาชนที่ สามารถแก้ไขปัญหาส่วนรวมได้
ในระดับหนึ่ง โดยไม่ต้องรอให้รัฐมาแก้ไขให้เท่านั้น
ประชาชน
ประชาชน หมายถึงคนของประเทศ เช่น ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ต้องรู้กฎหมาย ใครจะปฏิเสธว่า
ไม่รู้ไม่ได้ คาว่า ประชาชน ในบางครั้ง อาจหมายถึงผู้ที่ไม่ใช่ข้าราชการ ทหาร ตารวจ หรือนักบวช และใน
บางครั้งหมายถึงผู้ที่มิได้เป็นพ่อค้าด้วย
ประชากร
ประชากร หมายถึง คนโดยทั่วไป แต่มักใช้ในกรณีที่จะพิจารณาถึงจานวน คือจานวนคนของ
ประเทศหรือของโลก ในทางสถิติ มีการใช้คาว่า ประชากร หมายถึงจานวนของสัตว์ หรือสิ่งที่สารวจที่พิจารณา
ด้วย
พลเมือง
พลเมือง หมายถึง หมู่คนที่เป็นของประเทศใดประเทศหนึ่ง คนทั้งหมดซึ่งเป็นกาลังของประเทศ
ทั้งในทางเศรษฐกิจ การทหาร และอานาจต่อรองกับประเทศอื่น โดยนัยของความหมาย คาว่า พลเมือง
หมายถึง คนที่สนับสนุนเป็นกาลังอานาจของผู้ปกครอง เป็นคนที่อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ปกครอง
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ความเป็นราษฎร
- ปฏิบัติตนตามหน้าที่เท่านั้น เช่น เสียภาษี ปฏิบัติตามกฎหมาย
- ยอมรับกฎหมาย นโยบาย กิจการ กิจกรรม ต่างๆ ของรัฐ
- ไม่กระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือกิจกรรมสาธารณะ
- คิดว่าตนเองเป็นผู้น้อย ต้องคอยรับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่
ความเป็นพลเมือง
- นอกจากเสียภาษีและปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว ต้องมีสานึกในทางการเมือง อย่างน้อยต้องไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง หรือมากกว่านั้น คือ แสดงความคิดเห็นต่างๆ ต่อบ้านเมือง ใช้สิทธิเข้าร่วมการทากิจกรรมต่างๆ
ร่วมกับรัฐ
- มีอิสรภาพ ศักดิ์ศรี มีความเท่าเทียมกับผู้อื่น ให้ความสนใจต่อส่วนรวมมีบทบาทและมีส่วนร่วมทางการ
เมือง
- เคารพตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น เป็นเจ้าของชีวิตตนเอง ไม่อยู่ใต้ระบบอุปถัมภ์ หรืออิทธิพลอานาจ
ของใคร
-ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของพรรคการเมือง และนักการเมือง ไม่รับเงินหรือความช่วยเหลือที่ได้มา อย่างไม่
ถูกต้อง ไม่ซื้อสิทธิ ไม่ขายเสียง
- เอาใจใส่ออกความคิดเห็นเกี่ยวกับการทางานของรัฐบาล ตรวจสอบ ร้องเรียน เมื่อมีการดาเนินนโยบาย
ผิดพลาด รู้สึกเดือดร้อนเมื่อรัฐบาลทาเรื่องไม่ดี ทางานผิดพลาด หรือดาเนินนโยบายผิด
- เป็นฝ่ายรุก เพื่อเรียกร้องกฎหมาย นโยบาย หรือกิจการที่ตนเองเห็นพ้อง
- สามารถแก้ปัญหาส่วนรวมเบื้องต้นได้ ไม่ต้องรอแต่รัฐบาลมาแก้ไข
(เอกสารอ้างอิง:จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 10 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2552)
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เรื่อง บทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่ดีต่อประเทศชาติและสังคมโลก
พลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก จะต้องเป็นพลเมืองที่ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่ตนจะต้องปฏิบัติ
ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ อยู่เสมอ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองการปกครอง ด้าน
สังคมและวัฒนธรรม ทั้งนี้เพราะบทบาทหน้าที่ในด้านต่างๆ ทั้ง 3 ด้าน จะส่งผลกระทบต่อชุมชนและ
ประเทศชาติในด้านบวกหรือลบก็ได้
กล่าวคือ หากชาวไทยทุกคนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในด้านเศรษฐกิจ โดยประกอบอาชีพที่สุจริต เอา
เปรียบผู้อื่น และในด้านการเมืองการปกครอง โดยการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้สมัครที่ดีให้ไปเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ก็จะส่งผลดีต่อประเทศชาติ
นอกจากนี้ บทบาทในด้านสังคมและวัฒนธรรมที่ต้องปฏิบัติ คือ การร่วมงานกับผู้อื่น เพื่อพัฒนาสังคม
และส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีของประเทศให้เป็นที่ชื่นชมของชาวต่างชาติ สังคมไทยฏ้จะมีแต่ความสามัคคีกลม
เกลียว ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน
แต่หากชาวไทยแสดงบทบาทหน้าที่ในทางตรงกันข้าม เช่น ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย เอารัดเอา
เปรียบผู้อื่น เลือกคนไม่ดีไปปกครองประเทศ ชื่นชมวัฒนธรรมของต่างประเทศ สังคมไทยและประเทศไทยก็
จะเจริญก้าวหน้าได้ล่าช้าและขาดความน่าเชื่อถือในสังคมโลก
บทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีทางด้านเศรษฐกิจ
บทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีในด้านเศรษฐกิจที่สาคัญ มีดังนี้
1.พลเมืองดีต้องประกอบอาชีพที่สุจริตและไม่เอาเปรียบผู้อื่น เช่น ถ้าเป็นเจ้าของโรงงาน ก็จะต้อง
ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามที่โฆษณาไว้และไม่ตั้งราคาขายสูงมากเกินไป หรือเอาเปรียบผู้บริโภคด้วยวิธีการ
ด้วยมิชอบ
2. พลเมืองดีที่มีความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ ควรรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพ หรือสหกรณ์ประเภทต่าง
ๆ เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเพิ่มอานาจของการต่อรองทางเศรษฐกิจ เช่น การรวมตัวกันเป็น
เกษตรกร หรือสหกรณ์การเกษตรประเภทต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรด้วยกันและเพิ่มอานาจต่อรองกับ
กลุ่มพ่อค้าคนกลาง เป็นต้น
นอกจากนี้ การรวมกลุ่มอาชีพยังเป็นแนวทางการสร้างความสามัคคีของคนในชาติได้อีกทางหนึ่งด้วย
3. พลเมืองดีต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดและไม่ควรกู้เงินของบุคคลอื่น โดยเฉพาะจากชาวต่างชาติ มา
ลงทุนในกิจการที่อาจให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจช้าหรือมีความเสี่ยงสูง เช่น การกู้เงินต่างชาติมาทาโรงการ
พัฒนาที่ดินและปลูกหมู่บ้านจัดสรรโดยไม่ศึกษาความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค ยังผลให้การ
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และดอกเบี้ยแก่ธนาคารผู้ให้กู้ได้ตามกาหนดเวลา จนกลายเป็นปัญหาหนี้เสียจานวนหลายหมื่นล้านบาท และ
เป็นสาเหตุสาคัญส่วนหนึ่งที่ทาให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทย กระทาได้ยากลาบาก เป็นต้น
4. พลเมืองดีจะต้องเสียภาษีอากรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลกลางอย่างครบถ้วน ทั้งนี้
เพื่อช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลกลางมีรายได้สาหรับนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
ในทางกลับกันหากชาวไทยไม่ยอมเสียภาษีอากรหรือเสียภาษีน้อยกว่าที่ควรจะเสียให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐบาลกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐบาลกลางก็จะไม่มีรายได้มาพัฒนา
ท้องถิ่น หรือจ่ายเงินเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นหรือรัฐที่รับผิดชอบในการพัฒนาและรักษาความสงบ
เรียบร้อยของชุมชนและประเทศ
5. พลเมืองดีควรท่องเที่ยวภายในประเทศและใช้ของที่ผลิตในประเทศ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
ไทย และเพื่อป้องกันมิให้เงินตรารั่วไหลไปต่างประเทศ นอกจากนี้ จะต้องเชิญชวนชาวไทยและชาวต่างชาติ
เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยด้วย
บทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีทางด้านการเมืองการปกครอง
พลเมืองดีมีบทบาทหน้าที่ด้านการเมืองการปกครองต่อชุมชนและประเทศ ดังนี้
1. พลเมืองดีมีหน้าที่ไปออกเสียงเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ดีมีคุณภาพไปเป็นสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บริการท้องถิ่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา
2. พลเมืองดีมีหน้าที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติ
3. พลเมืองดีมีหน้าที่ตรวจสอบการทางานของสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองอื่น ๆ เช่น นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ว่า
เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หากพบว่าสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรทุจริตต่อหน้าที่หรือละเมิดรัฐธรรมนูญ ก็ควรเข้าชื่อกันฟ้องกล่าวโทษ เพื่อปลดหรือถอดถอนบุคคล
ดังกล่าวออกจากตาแหน่ง
บทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีทางด้านสังคมและวัฒนธรรม
บทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีทางด้านสังคมและวัฒนธรรมต่อชุมชนและประเทศที่ควรปฏิบัติ มีดังนี้

- 213 1. พลเมืองดีมีหน้าที่ร่วมมือกันพัฒนาสังคมให้น่าอยู่และรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชนและ
ประเทศไว้ เพื่อเป็นมรดกของชาติและเพื่อจูงใจให้ชาวต่างชาติมาเยี่ยมชม และลงทุนในกิจการต่าง ๆ เช่น
แต่งกายด้วยผ้าไทยที่เรียบร้อยและรัดกุมในประเพณีสาคัญของชาวไทย เช่น วันลอยกระทง วันสงกรานต์
เป็นต้น
2. พลเมืองดีมีหน้าที่รักษาความสามัคคีและป้องกันมิให้กลุ่มบุคคลที่มีผลประโยชน์ต่างกัน เกิดความ
ขัดแย้งหรือทะเลาะวิวาทกันกลายเป็นการเผชิญหน้าและเป็นศัตรูกันตลอดเวลาทาให้สังคมไม่สงบสุข เช่น
เตือนสติไม่ให้เพื่อนฝูงทะเลาะกัน เป็นต้น
3. พลเมืองดีมีหน้าที่ป้องกันมิให้วัฒนธรรมต่างชาติมาทาลายวัฒนธรรมไทย หรือวิถีชีวิตที่ดีงามของ
ชาวไทย ในขณะเดียวกันก็ยอมรับวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวต่างชาติมาประยุกต์ใช้เพื่อนพัฒนาสังคมไทยให้
เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นคว้าข้อมูลความรู้ด้านการศึกษา เป็นต้น
4. พลเมืองดีมีหน้าที่ช่วยเหลือคนพิการหรือทุพพลภาพให้มาสมารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
คุณภาพ เช่น เมื่อพบเห็นคนพิการข้ามถนน ก็ควรจะช่วยเหลือให้สามารถข้ามไปได้อย่างปลอกภัย เป็นต้น
5. พลเมืองดีมีหน้าที่ช่วยเหลือราชการในเรื่องที่สามารถช่วยเหลือได้ เช่น ช่วยเป้นพยานให้แก่
ตารวจ เพื่อเอาคนทาผิดมาลงโทษ ช่วยสอดส่องและแจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่ตารวจ เมื่อ ได้พบเห็นการ
กระทาที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น
6. พลเมืองดีที่ยังเป็นเด็กและเยาวชนหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนให้ดีที่สุด เพื่อจะได้เป็นกาลังที่มีคุณภาพ
ของสังคมและประเทศชาติต่อไป เช่น เป็นหมอรักษาผู้ป่วย เป็นครูอาจารย์ เป็นต้น
กล่าวโดยสรุปว่า พลเมืองดีมีความสาคัญต่อประเทศชาติและสังคมโลกอย่างมาก ทั้งทางด้านสังคม
เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง โดยพลเมืองดีจะเป็นผู้ที่ทาประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวมอย่าง
สม่าเสมอ เช่น ประกอบสัมมาอาชีพ ยึดมั่นในหลักการเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับในด้านการเมืองการ
ปกครองนั้น พลเมืองดีจะเป็นผู้ที่เคารพกฎหมาย รู้จักสิทธิของตนเอง และเคารพสิทธิของผู้อื่นเสมอ รวมทั้ง
ทาหน้าที่ที่กฎหมายกาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ดังนั้น จึงถือได้ว่าหากพลเมืองของประเทศใดปฏิบัติตนให้สมกับเป็นพลเมืองดีที่ได้กล่าวมาข้างต้น
ประเทศนั้นก็จะมีแต่ความสงบสุขและเจริญก้าวหน้า รวมทั้งจะช่วยให้สังคมโลกมีสันติสุขด้วย

- 214 ใบงาน
เรื่อง พลเมืองดีในใจฉัน
คาชี้แจง ให้ผู้เรียนวิเคราะห์คุณลักษณะของพลเมืองดีตามความคิดเห็นของนักเรียนลงในแผนผังความคิด
พร้อมทั้งตอบคาถามที่กาหนด

คุณลักษณะของ
พลเมืองดี
ในความคิดของฉัน

การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างไร

- 215 แบบประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
กลุ่ม ..........................................................................................................
สมาชิกในกลุ่ม 1. ......................................................................
2. ......................................................................
3. ......................................................................
4. ......................................................................
5. ......................................................................
6. ......................................................................
คาชี้แจง: ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
คะแนน

พฤติกรรมที่สังเกต

3

2

1. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
2. มีความกระตือรือร้นในการทางาน
3. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
4. มีขั้นตอนในการทางานอย่างเป็นระบบ
5. ใช้เวลาในการทางานอย่างเหมาะสม
รวม
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ทาเป็นประจา ให้ 3
พฤติกรรมที่ทาเป็นบางครั้ง ให้ 2
พฤติกรรมที่ทาน้อยครั้ง
ให้ 1
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
13-15
8-12
5-7

ระดับคุณภาพ
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง

คะแนน
คะแนน
คะแนน

1

- 216 แบบการประเมินผลการนาเสนองาน
เรื่อง ……………………………………………………………………….
วิชา…………………………………………………….…………….ชั้น……………….
ชื่อ/กลุ่ม……………………………………………………….…………………………………………………..
ที่

ผู้ประเมิน
ตนเอง เพื่อน ครู

รายการประเมิน

1 เนื้อหา ( 4 คะแนน )
1. เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์
2. เนื้อหาถูกต้อง
3. เนื้อหาต่อเนื่อง
4. มีการค้นคว้าเพิ่มเติม
2 กระบวนการทางาน(2คะแนน )
1. มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ
2. การปฏิบัติตามแผน
3. ติดตามประเมินผล
4. การปรับปรุงพัฒนางาน
3 การนาเสนอ ( 2 คะแนน )
1. การใช้สานวนภาษาดีถูกต้อง
2. การสะกดคาและไวยากรณ์
ถูกต้อง
3. รูปแบบน่าสนใจ
4. ความสวยงาม
4 คุณธรรม ( 2 คะแนน )
1. ตรงต่อเวลา
2. ซื่อสัตย์
3. ความกระตือรือร้น
4. ความมีน้าใจ
รวม
เฉลี่ย

รวม

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 4
คะแนน 3
คะแนน 2
คะแนน 1

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

คะแนน 2: มีครบทุกข้อ
คะแนน 1 : มี ไม่ครบ 4 ข้อ
คะแนน 0 : ไม่ปรากฏกระบวน
การทางานที่ชัดเจน
คะแนน 2 : มีครบทุกข้อ
คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ
คะแนน 1 : มี 2 ข้อ ขาด 2 ข้อ
คะแนน 0.5 : มี 1 ข้อขาด 3 ข้อ
คะแนน 2 : มีครบทุกข้อ
คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ
คะแนน1 : มี 2 ข้อ ขาด 2 ข้อ
คะแนน 0.5 :มี 1 ข้อ ขาด 3 ข้อ

ลงชื่อผู้ประเมิน…………………………….. ตนเอง
ลงชื่อผู้ประเมิน…………………………….. เพื่อน
ลงชื่อผู้ประเมิน…………………………….. ครู

คะแนนเต็ม 10 คะแนน

- 217 แบบประเมินใบงาน
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ระดับ 1 ตอบคาถามได้ 1 – 2 ข้อ
ระดับ 2 ตอบคาถามได้ 3 – 4 ข้อ
ระดับ 3 ตอบคาถามได้ 5 ข้อ ขึ้นไป

คุณลักษณะ
ของพลเมืองที่ดี
1 2 3

การปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองดี
1 2 3

รวม

สรุป

6

ผ. มผ.

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

- 218 แบบประเมินพฤติกรรม
“รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
คาชี้แจง ทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน

เลขที่

ชื่อ – สกุล

ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้อง
เพลงชาติ และอธิบาย
ความหมายของเพลงชาติ
ได้ถูกต้อง
๓ ๒ ๑ ๐

ปฏิบัติตนตามสิทธิและ
หน้าที่พลเมืองดีของ
ชาติ
๓

๒

๑

๐

ผลการประเมิน
รวม
คะแนน
ผ่าน

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

ไม่ผา่ น

- 219 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยที่ ๔
ชื่อหน่วย พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ความเป็นพลโลก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลา ๒ ชั่วโมง

๑. ผลการเรียนรู้
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๑.๒ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๑.๓ ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 นักเรียนบอกความหมายของความเป็นพลโลกได้
2.2 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความเป็นพลโลก
2.3 ระบุพฤติกรรมของความเป็นพลโลก
2.4 ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักความเป็นพลโลก
๓. สาระการเรียนรู้
3.1 ความรู้
1) ความหมายของคาว่า ความเป็นพลโลก
2) คุณลักษณะที่ดีของความเป็นพลเมืองโลก
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)
3.1 ความสามารถในการคิด
1) ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2) ทักษะกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
3.2 ความสามารถในการสื่อสาร
(อ่าน ฟัง พูด เขียน)
3.๓ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
(การสังเกต การระบุ จาแนก วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป)
3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ / ค่านิยม
มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๔.กิจกรรมการเรียนรู้ (จานวน ๒ ชั่วโมง)
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้

- 220 ชั่วโมงที่ ๑
๑. นักเรียนชมการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่องหน้าที่พลเมืองดี
https://www.youtube.com/watch?v=b20dMjyC8Aw
๒ .ครูและนักเรียนสนทนาอภิปราย เกี่ยวกับการ์ตูนที่รับชมเพื่อทาความเข้าใจเรื่องหน้าที่
พลเมืองดี
๓. แบ่งกลุ่ม ๓ – ๕ กลุ่ม แจกใบความรู้ เรื่อง เรื่อง ความเป็นพลเมืองโลก (Global
Citizenship)ให้แต่ละกลุ่มศึกษา และร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาใบความรู้ ให้
ตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอผลงาน
๔. สนทนา อภิปราย เกี่ยวกับความเป็นพลโลกที่ดี การเป็นพลเมืองที่ดีนั้นเป็นเรื่องของแต่ละ
ประเทศแต่การที่เราจะเป็นพลโลกที่ดีนั้นมีความสาคัญมากเพราะเราต้องดูว่าโลกนั้นมี
ความสาคัญกับเราอย่างไร ถ้าเราทาไม่ดีผลกระทบมันจะเกิดเป็นวงกว้างเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะ
ทาอะไรเราต้องคิดให้มาก เราต้องเคารพกฎกติกาของชาวโลก
ชั่วโมงที่ ๒
๑. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๓ กลุ่ม ครูแจกใบความรู้เรื่อง คุณลักษณะของพลเมืองที่ดี ให้
แต่ละกลุ่มศึกษาทาความเข้าใจและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
๒. แจกกระดาษ flip chart ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนคุณลักษณะของพลเมืองดีตามความ
เข้าใจของนักเรียน ลงในกระดาษ flip chart พร้อมตกแต่งให้สวยงาม
๓. ครูให้คาแนะนานักเรียนและตรวจสอบผลงานเมื่อนักเรียนทางานเสร็จ
๔. แต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลงานของตนเมื่อนาเสนอเสร็จแล้วรวบรวมผลงานต่างๆของ
นักเรียนนามาจัดนิทรรศการเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ในวันที่ ๙ ธันวาคมของทุกปี
๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้
๑. การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่องหน้าที่พลเมืองดี
https://www.youtube.com/watch?v=b20dMjyC8Aw

๒. ใบความรู้ เรื่อง ความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship
๓. ใบความรู้ เรื่อง ความสาคัญของพลเมืองดี
๔. กระดาษ flip chart ปากกาเคมี สีไม้
๕. การประเมินผลการเรียนรู้
5.1 วิธีการประเมิน
๑) สังเกตกระบวนการทางานกลุ่ม
๒) สังเกตการนาเสนอผลงาน
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๑) แบบสังเกตกระบวนการทางานกลุ่ม
๒) แบบบันทึกผลการนาเสนอผลงาน
๓) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5.3 เกณฑ์การตัดสิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป
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ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน
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เรื่อง ความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship)
พลโลก ความหมาย คือ [พนละ-] น. ชาวโลก, พลเมืองของโลก.;
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักการ และสถาบัน การมีบทบาทที่เกี่ยวข้องในฐานะสมาชิก
ของสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และระดับโลก ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในฐานะพลเมืองที่ดี
ของสังคมที่คานึงถึงสิทธิมนุษยชนและอุดมการณ์ประชาธิปไตย
ลักษณะการเป็นพลโลก
คุณลักษณะพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและสังคมโลก
1. เคารพกฎหมายและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสังคม
เมื่อพลเมืองทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสังคม และบทบัญญัติของกฎหมาย เช่น
ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือไม่กระทาความผิดตามที่กฎหมายกาหนดก็จะทาให้รัฐไม่ต้องเสียง งบประมาณ
ในการป้ องกันปราบปราม และจับ กุมผู้ ที่กระทาความผิ ดมาลงโทษ นอกจากนี้ยังทาให้สั งคมมีความเป็น
ระเบียบสงบสุขทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ไม่หวาดระแวงคิดร้ายต่อกัน
2. เป็นผู้มีเหตุผล และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทุกคนย่ อมมีอิส รภาพ เสรี ภาพในการแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นระหว่างกัน ซึ่งการรู้จักการใช้
เหตุผลในการดาเนินงาน จะทาให้ช่วยประสานความสัมพันธ์ ทาให้เกิดความเข้าใจอันดีงามต่อกัน
3. ยอมรับมติของเสียงส่วนใหญ่
เมื่อมีความขัดแย้งกันในการดาเนินกิจกรรมอันเกิดจากความคิดเห็น ที่แตกต่างกัน และจาเป็นต้อง
ตัดสินปัญหาด้วยการใช้เสียงข้างมากเข้าช่วย และมติส่วนใหญ่ตกลงว่าอย่างไร ถึงแม้ว่าจะไม่ตรงกับความคิด
ของเรา เราก็ต้องปฏิบัติตาม เพราะเป็นมติของเสียงส่วนใหญ่นั้น
4. เป็นผู้นามีน้าใจประชาธิปไตย และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
ผู้ ที่มี ความเป็ น ประชาธิป ไตยนั้ น จะต้ องมี ความเสี ย สละ ในเรื่อ งที่จ าเป็น เพื่อ ผลประโยชน์ ของ
ส่วนรวมและรักษาไว้ซึ่งสังคมประชาธิปไตย เป็นการส่งผลต่อความมั่นคงและความก้าวหน้าขององค์กรซึ่ง
สุดท้าย แล้วผลประโยชน์ดังกล่าวก็ย้อนกลับมาสู่ สมาชิกของสังคม เช่นการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งถึงแม้ว่าเราจะมี
อาชีพบางอย่างที่มีรายได้ตลอดเวลา เช่นค้าขาย แต่ก็ยอมเสียเวลาค้าขายเพื่อไปลงสิทธิ์เลือกตั้ง บางครั้งเรา
ต้องมีน้าใจช่วยเหลือกิจกรรมส่วนร่วม เช่น การสมัครเป็นกรรมการเลือกตั้ง หรือสมาคมบาเพ็ญประโยชน์
ส่วนรวม เป็นต้น
5. เคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
ควรรู้จักเคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเช่นบุคคลมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด แต่
ต้องไม่เป็นการพูดแสดงความคิดเห็นที่ใส่ร้ายผู้อื่นให้เสียหาย
6. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน ประเทศชาติ
ในการอยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คม ย่ อ มต้ อ งมี ก ารท างานเป็ น หมู่ ค ณะจึ ง ต้ อ งมี ก ารแบ่ ง หน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบในงานนั้นๆ ให้สมาชิกแต่ละคนนาไปปฏิบัติตามที่ได้รับหมอบหมายไว้อย่างเต็มที่
7. มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองการปกครอง
ในสังคมประชาธิปไตยนั้นสมาชิกทุกคนต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองการปกครอง เช่น การ
เลือกตั้ง เป็นต้น
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ช่วยสอดส่องพฤติกรรมมั่วสุมของเยาวชนในสถานบันเทิงต่าง ไม่ห ลงเชื่อข่าวลือคากล่าวร้ายโจมตี
ไม่มองผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับเราเป็นศัตรู รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ด้วยสันติวิธี
5. มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ทุกคนควรมีศีล ธรรมไว้เป็น หลั กในการควบคุมพฤติกรรมของบุคลให้ดาเนินไปอย่างเหมาะสม
ถึงแม้จะไม่มีบทลงโทษใดๆก็ตาม
การมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย ประชาชนสามารถมี
ส่วนร่วมได้ ดังนี้
1. การใช้สิทธิในการเลือกตั้งระดับต่างๆ
เมื่ออายุครบ18ปีบริบูรณ์ ทุกคนต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งในระดับประเทศ เช่นการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น เช่น การเลือกตั้งผู้ว่ า
กรุงเทพมหานคร การเลื อกตั้งสมาชิกองค์กรส่ว นท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อเลื อกตัวแทนไปทาหน้าที่บริหาร
ประเทศหรือท้องถิ่นทั่วไป
2. การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นประชาชนทุกคนล้วนมีส่วนร่วมมือ กันสอดส่ องดูแล
การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลหรือตรวจสอบการทางานของเจ้าหน้าที่ในองค์กรต่างๆ เพื่อไม่ให้อานาจ
ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง
3. การเป็นแกนนาปลุกจิตสานึกให้แก่ผู้อื่นในการร่วมกิจกรรมทางการเมืองการปกครอง
ได้แก่การใช้สิทธิเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอานาจของรัฐ โดยการเป็นแกน
นานั้น สามารถปฏิบัติได้หลายอย่าง เช่น ประกาศโฆษณาประชาสัมพันธ์ การเข้าไปชี้แจงเป็นรายบุคคลการ
จัดให้มีการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นที่มีผลกระทบต่อสังคม
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เรื่อง ความสาคัญของพลเมืองดี
1. ความสาคัญของพลเมืองดี
พลเมืองดีมีความสาคัญต่อประเทศชาติอย่างมาก โดยอาจแยกกล่าวถึงความสาคัญของพลเมืองดี
ได้ 3 ประการ
1.) ด้านสังคม การเป็นพลเมืองดีจะทาให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปอย่างสันติสุข เพราะคนในสังคมจะ
ช่วยกันรักษาความสงบเรียบร้อย และร่วมกันพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้า หลีกเลี่ยงความขัดแย้งในสังคม
พลเมืองที่ดีจะปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างแก่พลเมืองที่ประพฤติไม่ดี ในด้านการเสียสละต่างๆ เพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวมและประเทศชาติ
2.) ด้านเศรษฐกิจ พลเมืองดีจะประกอบสัม มาอาชีพ ดารงชีวิตตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ประหยัด
และออมทรัพย์ไว้ใช้ในยามจาเป็น เช่น ยามป่วยไข้ ฉุกเฉิน เป็นต้น และอาจนาทรัพย์ที่ออมไว้มาลงทุนทา
ธุรกิจเพื่อหาเลี้ยงชีพ รวมทั้งนาทรัพย์ที่ออมไว้มาทาให้เกิดประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ
3.) ด้านการเมืองการปกครอง พลเมืองดีจะเป็นผู้ที่เคารพกฎหมาย รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตน รวมทั้งไม่
ละเมิ ด สิ ท ธิ ข องผู้ อื่ น พลเมื อ งดี นั้ น จะรู้ จั ก ใช้ สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ข องตนเองตามกฎหมาย มี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการทางการเมืองการปกครอง เช่น ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น
จากที่กล่าวมาข้างต้นทาให้ทราบว่าพลเมืองมีความสาคัญต่อสังคมและประเทศชาติเป็นอย่างมาก
เพราะพลเมืองเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้สังคมและประเทศชาติเจริญก้าวหน้า ฉะนั้น ถ้าพลเมืองส่วนใหญ่ของ
สังคมเป็นพลเมืองดี ย่อมทาให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าและพัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป
คุณลักษณะของพลเมืองดี
คุณลั ก ษณะของพลเมื องดี ที่ส าคั ญและจาเป็นส าหรั บการอยู่ร่ ว มกัน อย่า งราบรื่น และช่ว ย
จรรโลงให้สังคมประเทศชาติและโลกพัฒนาก้าวหน้า มีดังนี้
1.ต้องเป็นบุคคลที่เคารพกฎหมาย
2.ต้องเป็นบุคคลที่เคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและบุคคลอื่น
3.ต้องเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่มีต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก
4.ต้องเป็นบุคคลที่มีเหตุผล ใจกว้าง และรับฟังความคิดเห็นของคนบุคคลอื่นเสมอ
5.ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดาเนินชีวิตประจาวัน
6.ต้ อ งเป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ที่ จ ะเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาของชุ ม ชน
ประเทศชาติ และสังคมโลก หรือองค์กรที่ตนสังกัดอยู่ เช่น ร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียนและชุมชนให้ดีขึ้น เป็นต้น
7.ต้องเป็นบุคคลที่มีความสนใจและกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทางการเมืองการปกครอง เช่น
การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น
พลเมื อ งที่ ดี มี คุ ณ ลั ก ษณะดั ง กล่ า วนี้ จะเป็ น ผู้ ที่ ท าประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ค รอบครั ว โรงเรี ย น
ประเทศชาติ และสังคมโลกเสมอ ประเทศใดก็ตามที่มีพลเมืองดีเป็นจานวนมาก ประเทศนั้นก็จะมีแต่ความ
สงบสุขและเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
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3.แนวทางการพัฒนาตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก
ถ้าบุ คคลตระหนั กถึ งคุณลั กษณะของการเป็นพลเมืองดี ต่อประเทศชาติแ ละสั งคมโลกทั้ง 7
ประการดังกล่าวแล้ว ก็สมควรจะพัฒนาตนเองให้มีคุณคุณลักษณะดังกล่าวด้วย เพื่อที่จะได้เป็นสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ซึ่งแนวทางการพัฒนาตนเป็นพลเมืองดี มีดังนี้
3.1 การเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
ในครอบครัวจะประกอบด้วยสมาชิกที่สาคัญ ได้แก่ พ่อ แม่ และลูก ในบางครอบครัวคนอื่น ๆ ร่วมอยู่
ด้วย เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย เมื่อเราอยู่ร่วมกันในครอบครัว สมาชิกทุกคนต่างก็มีบทบาทและหน้าที่ที่จะต้อง
ปฏิบัติ เช่น
หน้าที่ของพ่อแม่ที่มีต่อลูก
- หารายได้มาเลี้ยงครอบครัว
- อบรมสั่งสอน
- ให้การศึกษาแก่ลูก
หน้าที่ของลูกที่มีต่อพ่อแม่
- ช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่
- ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
- เคารพเชื่อฟังพ่อแม่
นอกจากการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ในฐานะของสมาชิกที่ดีของครอบครัวแล้ว ทุกคนควรปฏิบัติ
ตามข้อตกลงของครอบครัว และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อให้อยู่ร่วมกันในครอบครัวอย่างมีความสุข
3.2 การเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน
เมื่อเราอยู่ในโรงเรียน เราทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อโรงเรียน เพราะโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ให้
ความรู้ ซึ่งเราต้องอยู่ร่วมกับคนอื่น ๆ อีกมากมาย ดังนั้นเราจึงจาเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ห้องเรียนและโรงเรียน เพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น
- เมื่อมาโรงเรียน เราต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน เช่น แต่งกายให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ มาให้ทันเข้าแถวเคารพธงชาติในตอนเช้า
- เมื่ออยู่ในโรงเรียน เราต้องช่วยกันรักษาความสะอาดในห้องเรียน และในบริเวณต่าง ๆ ของ
โรงเรียน ทิ้งขยะลงในถังขยะที่โรงเรียนจัดให้
- ให้ความเคารพเชื่อฟังครูอาจารย์ ตั้งใจเรียนหนังสือ รวมทั้งทางานต่าง ๆ ที่ครูมอบหมายด้วย
ความตั้งใจและเอาใจใส่
นอกจากนี้ เราควรปฏิบัติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน เช่น
- ปฏิบัติในการเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี ต้องรู้ว่าเมื่อเราเป็นผู้นาในการทากิจกรรมต่าง ๆ ควร
ปฏิบัติตนอย่างไร และเมื่อเป็นผู้ตามควรปฏิบัติตนอย่างไร
- รู้จักแสดงความคิดเห็นตามสิทธิของตนเอง รวมทั้งรูจักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และ
เคารพข้อตกลงของคนส่วนใหญ่
- ถ้าเกิดข้อขัดแย้งกัน ให้แก้ปัญหาด้วยหลักเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์หรือพละกาลังในการแก้ปัญหา
เพราะไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้อง แต่กลับจะทาให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา
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ต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้รู้จักแพ้ ชนะ และให้อภัย รวมทั้งยอมรับในคาตัดสินของคณะกรรมการ
3.3 การเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน
การปฏิบัติตนในฐานะตนในฐานะสมาชิกของชุมชน สามารถทาได้หลายวิธี ซึ่งในวัยของนักเรียนควร
ปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของชุมชน เช่น ปฏิบัติตามกฎจราจร โดยข้ามถนนตรงทางม้าลาย
หรือสะพานลอย ไม่วิ่งข้ามถนนตัดหน้ารถ ไม่ทิ้งขยะลงในที่สาธารณะ ไม่ทาลายสิ่งของที่เป็นของสาธารณะ
และทรัพย์สินส่วนตัวของผู้อื่นให้ได้รับความเสียหายเพราะความสนุกสนานของตนเอง
2. เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เพื่อช่วยรักษาและเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนไว้ ใน
แต่ละชุมชนจะมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา เช่น ประเพณีการทาบุญเมื่อถึงวันสาคัญทาง
ศาสนา ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีวันลอยกระทง
3. บาเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน เช่น ช่วยเก็บเศษขยะที่พบเห็นในบริเวณต่าง ๆ ช่วยดูแลต้นไม้
ดอกไม้ในสวนสาธารณะของชุมชน
4. ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยให้ทุกคนในชุมชนมีจิตสานึก
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ชุมชนที่มีป่าชายเลน ควรจะร่วมใจกันอนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อให้เป็นที่อยู่ของ
สัตว์ต่าง ๆ รวมทั้งยังเป็นแหล่งหลบภัยของลูกสัตว์น้าอีกด้วย
ชุมชนที่อยู่ติดชายทะเล ควรร่วมใจกันรักษาความสะอาดของชายหาด เพื่อให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของชุมชน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนควรเป็นความร่วมมือกันหลายฝ่าย
ระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน

- 227 แบบประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
กลุ่ม ..........................................................................................................
สมาชิกในกลุ่ม 1. ......................................................................
2. ......................................................................
3. ......................................................................
4. ......................................................................
5. ......................................................................
6. ......................................................................
คาชี้แจง: ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
คะแนน

พฤติกรรมที่สังเกต

3

2

1. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
2. มีความกระตือรือร้นในการทางาน
3. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
4. มีขั้นตอนในการทางานอย่างเป็นระบบ
5. ใช้เวลาในการทางานอย่างเหมาะสม
รวม

เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ทาเป็นประจา ให้ 3
พฤติกรรมที่ทาเป็นบางครั้ง ให้ 2
พฤติกรรมที่ทาน้อยครั้ง
ให้ 1
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
13-15
8-12
5-7

ระดับคุณภาพ
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง

คะแนน
คะแนน
คะแนน

1
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เรื่อง ……………………………………………………………………….
วิชา…………………………………………………….…………….ชั้น……………….
ชื่อ/กลุ่ม……………………………………………………….…………………………………………………..
ที่

ผู้ประเมิน
ตนเอง เพื่อน ครู

รายการประเมิน

1 เนื้อหา ( 4 คะแนน )
เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์
เนื้อหาถูกต้อง
เนื้อหาต่อเนื่อง
มีการค้นคว้าเพิ่มเติม
2 กระบวนการทางาน(2คะแนน )
มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ
การปฏิบัติตามแผน
ติดตามประเมินผล
การปรับปรุงพัฒนางาน
3 การนาเสนอ ( 2 คะแนน )
การใช้สานวนภาษาดีถูกต้อง
การสะกดคาและไวยากรณ์
ถูกต้อง
รูปแบบน่าสนใจ. ความสวยงาม
4 คุณธรรม ( 2 คะแนน )
ตรงต่อเวลา
ซื่อสัตย์
ความกระตือรือร้น
ความมีน้าใจ
รวม
เฉลี่ย

รวม

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 4
คะแนน 3
คะแนน 2
คะแนน 1

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

คะแนน 2: มีครบทุกข้อ
คะแนน 1 : มี ไม่ครบ 4 ข้อ
คะแนน 0 : ไม่ปรากฏกระบวน
การทางานที่ชัดเจน
คะแนน 2 : มีครบทุกข้อ
คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ
คะแนน 1 : มี 2 ข้อ ขาด 2 ข้อ
คะแนน 0.5 : มี 1 ข้อขาด 3 ข้อ
คะแนน 2 : มีครบทุกข้อ
คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ
คะแนน1 : มี 2 ข้อ ขาด 2 ข้อ
คะแนน 0.5 :มี 1 ข้อ ขาด 3 ข้อ

ลงชื่อผู้ประเมิน…………………………….. ตนเอง
ลงชื่อผู้ประเมิน…………………………….. เพื่อน
ลงชื่อผู้ประเมิน…………………………….. ครู

คะแนนเต็ม 10 คะแนน
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“รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
คาชี้แจง ทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมิน

เลขที่

ชื่อ – สกุล

ยืนตรงเคารพธงชาติ
ร้องเพลงชาติ และ
อธิบาย ความหมาย
ของเพลงชาติได้
ถูกต้อง

ปฏิบัติตนตามสิทธิ
และหน้าที่พลเมืองดี
ของชาติ

๓

๓

๒

๑

๐

๒

๑

๐

ผลการ
ประเมิน

รวม
คะแนน

ผ่าน

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

ไม่ผา่ น
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คาสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ที.่ . 646/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต
---------------------------------------ด้วย คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 855-26/2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ได้
มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการ
ทุจริต เพื่อดาเนินการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต
สาหรับใช้เป็นเนื้อหามาตรฐานกลางให้สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปพิจารณาปรับใช้ในการ
เรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน เพื่อปลูกฝังจิตสานึกในการแยกแยะประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวม จิตพอเพียง และสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต อันเป็นการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ” กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้
สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และกลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
ฉะนั้ น อาศัยอ านาจตามมาตรา 19 (16) แห่ งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้ องกั นและปราบปรามการทุ จ ริ ต พ.ศ. 2542 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2559 จึ ง ขอแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต โดย
มีองค์ประกอบ ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ
2. รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(นายประหยัด พวงจาปา)
3. ผู้ชว่ ยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(นายกิตติ ลิ้มพงษ์)
4. ผู้ชว่ ยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(นายอุทิศ บัวศรี)
5. ผู้อานวยการสานักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง
6. ผู้อานวยการสานักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ
และธุรกิจเอกชน
7. ผู้อานวยการสานักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคม
และการพัฒนาเครือข่าย

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
9. ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
10. ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
11. ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
12. ผู้แทนสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
13. ผู้แทนสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
14. ผู้แทนสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
15. ผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
16. ผู้แทนทีป่ ระชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
17. ผู้แทนคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
18. ผู้แทนสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
กองบัญชาการกองทัพไทย
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
19. ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารบก
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
20. ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
21. ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
22. ผู้แทนกองบัญชาการศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติ
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
23. พลโท ดร.ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์
24. นายเสฏฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์
25. นายสุเทพ พรหมวาศ
26. ผู้อานวยการสานักป้องกันการทุจริตภาครัฐ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
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28.
29.
30.
31.
32.

นายสมพจน์ แพ่งประสิทธิ์
นางสาวกัลยา สวนโพธิ์
นายสราวุฒิ เศรษฐกร
นายกาญจน์บัณฑิต สนนุช
นายเทอดภูมิ ทัศนพิมล
นายธนวัฒน์ มะแม้น

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยคณะอนุกรรมการฯ มีอานาจหน้าที่ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้
และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต
2. ก าหนดแนวทางและขอบเขตในการจั ด ท าหลั ก สู ต รหรื อ ชุ ด การเรี ย นรู้ แ ละสื่ อ
ประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต”
3. พิจารณายกร่างและจัดทาเนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้
ด้านการป้องกันการทุจริต โดยกาหนดโครงสร้างหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร จุดประสงค์ของรายวิชา
เนื้อหาสาระ จัดระเบียบ/ลาดับของเนื้อหาสาระ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. พิจ ารณาให้ ความเห็ น เพิ่มเติมเกี่ ยวกับ การจัด ทาหลั กสู ตรหรือชุ ดการเรียนรู้ และสื่ อ
ประกอบการเรี ยนรู้ ด้านการป้ องกัน การทุจริต เพื่อให้ มีเนื้อหาที่ครอบคลุ มและสมบูรณ์ พร้อมทั้งนาเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2560
5. กาหนดแผนหรือแนวทางการนาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้
ด้านการป้องกันการทุจริต ไปใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย
ทั้ ง นี้ ตั้ ง แต่ บั ด นี้ เ ป็ น ต้ น ไป
สั่ง ณ วันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

พลตารวจเอก
(วัชรพล ประสารราชกิจ)
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
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จัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ และสื่อประกอบการเรียนรู้
ด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-------------------------------ที่ปรึกษา
1. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
2. นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์
3. นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร
4. นายอุทิศ บัวศรี

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อานวยการสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

คณะทางาน
กลุ่มที่ 1 หลักสูตรปฐมวัย
1. นางธารณี พรมหนู
2. นางสมบัตร สืบศักดิ์
3. นางสาวนภัสสร ภิรมย์รักษ์
4. นางสาวลักขณา โคบุตร
5. นางสมใจ จีนเท่ห์
6. นางสาวกชกร จีนเทห์
7. นางสุพิกา ต้นสอน
8. นายพัฒนา พวงมาลี
9. นางสุภัคษร พรอุดมประเสริฐ
10. นางฐิติพร ศรีแจ่ม
11. นางอารีย์วรรณ เข็มเงิน

ครู โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ สพป.สระบุรี เขต 1
ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
ครู โรงเรียนวัดเก้าชั่ง สพป.สิงห์บุรี
ครู โรงเรียนวัดระนาม สพป.สิงห์บุรี
ครู โรงเรียนวัดบ้านป้องน้อย สพป.ราชบุรี เขต 2
ครู โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ครู โรงเรียนวัดบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์” สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ครู โรงเรียนวัดบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์” สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ครู โรงเรียนวัดน้าพุ 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
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
4. นางละเอียด สะอิ้งทอง
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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1. นายกิตติพงศ์ ศรัทธาวาณิชย์ ผู้อานวยการโรงเรียนวัดนางแก้ว 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 คานุช
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 โรงเรียนสายน้าทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร
10. นางสาวพิชญดา ไชยดี
ครู โรงเรียนสายน้าทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร
11. นางสาวศศิธร คานึง
ครู โรงเรียนสายน้าทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร
12. นางสาวณิชนันทน์ สุวรรณาภัย
ครู โรงเรียนสายน้าทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร
กลุ่มที่ 4 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
1. นางสาวสุธีรา ศิริพิรุณ
ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2
2. นางสลิตตา มะโนวัฒนา
ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2
3. นางทิวาพร อุณยเกียรติ
ครู โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง สพป.ราชบุรี เขต 2
4. นางสาววรรณดี ศรีอินสวัสดิ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก สพป.ราชบุรี เขต 2
5. นางสาวฉวีวรรณ หอธรรมกุล ครู โรงเรียนบ้านลาดวิถี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
6. นางสาวชนาธิป เทียนวรรณ ครู โรงเรียนบ้านตะพานหิน (ประชาสามัคคี) สพป.ชัยนาท
7. นายวิทยา ศิริดารง
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 ปุณยจรัสธารง ผู้อานวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 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 โรงเรียนสายน้าผึ้งในพระอุปถัมภ์ สพม. เขต 2
9. นางสาวขวัญวิภา ภู่แส
ครู โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. เขต 5
10. นายธรรมสรณ์ สุศิริ
ครู โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. เขต 5
11. นางสาววิภา ทวีวงศ์
ครู โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก สพป.ราชบุรี เขต 2
12. นางสาวดวงจันทร์ บัวเบา ครู โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก สพป.ราชบุรี เขต 2
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1. นายไชยวัฒน์ สุคันธวิภัติ
2. นางสาธุพร สุคันธวิภัติ
3. นางสาวสรรเสริญ สุวรรณ์
4. นางสุณิสาห์ ม่วงคราม
5. นางสุจิตรา พิชัย
6. นางสาวณัฐรดา เนตรสว่าง
7. นางสาวมณฑาทิพย์ ศิริสุมทุม
8. นางสาวศรัญญา โชติ
9. นายสหัสพล ษรบัณฑิต
10. นายภูริตะ ปราศกาเมศ
11. นางสาวอรอุมา เสือเฒ่า

ข้าราชการบานาญ กระทรวงศึกษาธิการ
ข้าราชการบานาญ กระทรวงศึกษาธิการ
ข้าราชการบานาญ กระทรวงศึกษาธิการ
ข้าราชการบานาญ กระทรวงศึกษาธิการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สนก.
นักจัดการงานทั่วไป สนก.
นักจัดการงานทั่วไป สนก.
พนักงานบันทึกข้อมูล สนก.
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก.
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก.
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก.
***************************
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หลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้
ด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-------------------------------ที่ปรึกษา
1. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
2. นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์
3. นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร
4. นายอุทิศ บัวศรี

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อานวยการสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

คณะทางาน
1. นางสาวสรรเสริญ สุวรรณ์ ข้าราชการบานาญ กระทรวงศึกษาธิการ
2. นางจานงค์ ศรีมังกร
ข้าราชการบานาญ กระทรวงศึกษาธิการ
3. นายธนบดีพิพัฒน์ ดานิล
ศึกษานิเทศก์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
4. นางณัฐพร พ่วงเฟื่อง
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
ผู้อานวยการโรงเรียนสายน้าทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร
11. นายวชิรเมษฐ์ บารุงผดุงวิทย์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) สพป.
สกลนคร เขต 1
12. นายไกรสร พิมพ์ประชา ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแบง สพป.หนองคาย เขต 2
13. นายธนกฤติ พรมบุตร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกเฟือง สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
14. นายบุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อานวยการโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1
15. นางนันทนา ชมชื่น
ผู้อานวยการโรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” สพม. เขต 3
16. นางสาวปิยนุช เปี่ยมวิริยวงศ์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้ารับร่อ สพป.ชุมพร เขต 1
17. นางทิพาภรณ์ หญีตศรีคา ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหินกบ 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 คาวิจิตร
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

- 238 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 ปุณยจรัสธารง ผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 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.
***************************

- 239 รายชื่อคณะผู้ประสานงาน
การจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้
ด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงาน ป.ป.ช.
-------------------------------ที่ปรึกษา
1. นายวรวิทย์ สุขบุญ
2. นายประหยัด พวงจาปา
3. นายกิตติ ลิ้มพงษ์
4. นายอุทิศ บัวศรี
5. นางสาวจินตนา พลอยภัทรภิญโญ

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ผู้อานวยการสานักป้องกันการทุจริตภาครัฐ

คณะผู้ประสานงาน
1. นายสมพจน์ แพ่งประสิทธิ์
2. นายสราวุฒิ เศรษฐกร
3. นายธนวัฒน์ มะแม้น
4. นายณัฐพงศ์ มณีจักร์
5. นางสาว จิดาภา แสงหิรัญ
6. นางสาววัลภา บุญชู

เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชานาญการ
เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชานาญการ
เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
นักศึกษาฝึกงาน มหาวิยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
นักศึกษาฝึกงาน มหาวิยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
***************************
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สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เลขที่ 361 ถนนนนทบุรี ตาบลท่าทราย อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
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