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ค าน า 

 

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

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

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

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

                                                      14  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
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โครงสร้างรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 3 
 
ล าดับ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง รวมชั่วโมง 

1. การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

     -     การคิดแยกแยะ 
- ระบบคิดฐาน 2 
- ระบบคิดฐาน 10 
- ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและ

การทุจริต (ชุมชน สังคม) 
- ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์

ส่วนรวม (ชุมชน สังคม) และการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (ชุมชน สังคม) 

- ผลประโยชน์ทับซ้อน (ชุมชน สังคม) 
และรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
(ชุมชน สังคม) 

12 
 

2. ความละอายและความไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

- การท าการบ้าน/ชิ้นงาน 
- การท าเวร/การท าความสะอาด 
- การสอบ 
- การแต่งกาย 
- การเลือกตั้ง 
- การรวมกลุ่มเพ่ือสร้างสรรค์ต้านทุจริต 

8 

3. STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการ
ทุจริต 

- ความพอเพียง 
- ความโปร่งใส 
- ความตื่นรู้ 
- ความรู้ 
- จิตพอเพียงต่อต้านทุจริต 
- มุ่งไปข้างหน้า 
- ความเอ้ืออาทร 

10 

4. พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม - การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย กับการ
เป็นพลเมืองที่ดีมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

- ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 
- ความเป็นพลเมือง 
- ความเป็นพลโลก 

10 
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- 2 - 
 

 

 

 

 

 

หน่วยที่ 1 
 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 

และผลประโยชน์ส่วนรวม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1                         เรื่องการคิดแยกแยะ         เวลา ๒ ชัว่โมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  

๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๑.๒ สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

๒.จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
2.2 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
2.3 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

๓. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 ความรู้ 

๑) สาเหตุของการทุจริตและทิศทางการป้องกันการทุจริตในประเทศไทย 
๒) ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 

(Conflict of interest) 
๓) แก้ “ทุจริต” ต้องคิดแยกแยะปรับวิธีคิด พฤติกรรมเปลี่ยน สังคมเปลี่ยนประเทศชาติเปลี่ยน โลก
เปลี่ยน 
๔) ตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่างๆ 

 3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด) 
  1) ความสามารถในการคิด 
    (ทักษะการสังเกต ทักษะการระบุ) 
  2) ความสามารถในการสื่อสาร  
         (อ่าน ฟัง พูด เขียน) 
  ๓) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
     (วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป) 
 3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ / ค่านิยม 

1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
3) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7) เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
8) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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10) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอายเกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
๔.กิจกรรมการเรียนรู้  
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  

1) ชั่วโมงท่ี ๑ 
      ๑. ครูน าข่าว (วีดีทัศน์) เรื่อง เตือนสั่งเก็บโต๊ะร้านผัดไทยประตูผี และวีดีทัศน์ เรื่อง แก้ทุจริต คิด
ฐาน๒    มาให้นักเรียนดู จากนั้นครูให้นักเรียนจับคู่สนทนาที่ได้ดูข่าวว่าเกิดอะไร เพราะเหตุใด ท าสรุปเป็น 
Mind Mappingน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน นักเรียนและครูสรุปร่วมกันทีละเรื่อง 
     ๒. ครูน าวีดีทัศน์ เรื่อง รู้ทันการโกง ตอนผลประโยชน์ทับซ้อน ภัยเงียบ ท าลายชาติ มาให้
นักเรียนดูที่หน้าชั้นเรียนจากนั้นให้นักเรียนช่วยกันจ าแนกแยกแยะ  ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมพร้อมอภิปรายจากวีดีทัศน์ที่รับชม                              
        ๓. ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม พร้อมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตสภาพนั้นๆ   
                 ๔. จากวีดีทัศน์ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็น มนุษย์มีความสัมพันธ์ปรับวิธีคิด 
พฤติกรรมเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน ประเทศชาติเปลี่ยน โลกเปลี่ยนอย่าไร จากวีดีทัศน์ที่ได้รับชม จากนั้นให้นั้น
เรียนท า Mind Mapping พร้อมสรุปน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
             ๕. ให้นักเรียนจับคู่ส ารวจสภาพปัญหาสาเหตุการทุจริตในโรงเรียน 
 2) ชั่วโมงท่ี ๒ 
     1. สนทนาอภิปรายทบทวนประเด็นผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
     2. แบ่งนักเรียนออกเป็น ๕ กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน พร้อมแจกกระดาษชาร์ทและปากกาเคมี 
     3. แจกใบความรู้ที่ ๑ – ๕ ดังนี้ (ครูอาจจะใช้วิธีจับสลากก็ได้ตามความเหมาะสม) 
 กลุ่มที่ ๑  ใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 กลุ่มที่ ๒  ใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest) 
     กลุ่มที่ ๓  ใบความรู้ที่ ๓ เรื่อง แก้ “ทุจริต” ต้องคิดแยกแยะปรับวิธีคิด พฤติกรรมเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน
ประเทศชาติเปลี่ยน โลกเปลี่ยน 
     กลุ่มที่ ๔  ใบความรู้ที่ ๔ เรื่อง ตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมใน
รูปแบบต่างๆ 
     กลุ่มที่ ๕  ใบความรู้ที่ ๕ เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
กับประโยชน์ส่วนรวม 
    4. แต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมสรุปประเด็นส าคัญจากใบความรู้ลงกระดาษชาร์ท และ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 
      5. ครู นักเรียน ร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 
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      6. มอบหมายชิ้นงานให้นักเรียนสืบค้นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ที่พบในสังคม
ปัจจุบันและจัดท าเป็นรายงานส่ง 
    4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1) สื่อการเรียนรู้ 
    1. วีดีทัศน์ เรื่องเตือนสั่งเก็บโต๊ะร้านผัดไทยประตูผี 
    ๒. วีดีทัศน์เรื่อง รู้ทันการโกง ตอนผลประโยชน์ทับซ้อน ภัยเงียบ ท าลายชาติ 
    ๓. หนังสือเรียน/หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 
    ๔. ภาพข่าว ฯลฯ 
    5. กระดาษชาร์ทพร้อมปากกาเคมี  
    6. ใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
    7. ใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest) 
    8. ใบความรู้ที่ ๓ เรื่อง แก้ “ทุจริต” ต้องคิดแยกแยะปรับวิธีคิด พฤติกรรมเปลี่ยน สังคมเปลี่ยนประเทศชาติ
เปลี่ยน โลกเปลี่ยน 
    9. ใบความรู้ที่ ๔ เรื่อง ตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่างๆ 
    10. ใบความรู้ที่ ๕ เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชน์ส่วนรวม 

2) แหล่งการเรียนรู้ 
    ๑. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ชุมชน /สถานการณ์ที่พบได้ในชุมชน 
    ๒. ห้องสมุดโรงเรียน 
    ๓. ห้องเทคโนโลยีในโรงเรียน 
    4. สถาบันพระปกเกล้า 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 5.1 วธิีการประเมิน 

๑) การสังเกต 
๒) การประเมินชิ้นงาน 

 5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
๒) แบบประเมินชิ้นงาน 

 5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
  1) เกณฑ์การตัดสินคุณภาพพฤติกรรมการท างานของนักเรียน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

7-10 ดี 
4-6 พอใช้ 
1-3 ปรับปรุง 
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2) เกณฑ์การตัดสินคุณภาพผลงาน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18-20 ดีมาก 

14-17 ดี 

10-13 พอใช้ 

ต่ ากว่า10 ปรับปรุง 

 
6.บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

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

(.................................................) 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
กลุ่มท่ี…….......... 

ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตการท างานของนักเรียน  โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรม ความสนใจ 

ในการเรียน 

การมีส่วนร่วม
แสดง 

ความคิดเห็นใน
การ 

อภิปราย 

การรับฟัง
ความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 

การตอบ 
ค าถาม 

ความรับผิด 
ชอบต่องาน 
ที่ได้รับมอบ 

หมาย 

รวม 
คะแนน 

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

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน 0 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
 ให้คะแนน 1 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 ให้คะแนน 2 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี                                                                                                                               
                                                                        ลงชื่อ…………………………………………………… 

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

                           ผู้ประเมิน 
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แบบประเมินผลงาน 
ค าชี้แจงให้ครูผู้สอนประเมินผลงานงานนักเรียนตามรายการที่ก าหนดแล้วขีดลงในช่องที่ตรงกับ
หมายเลข 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
1. ตรงจามจุดประสงค์     
2. มีความถูกต้อง     
3. ภาษาท่ีใช้/วิธีการน าเสนอเข้าใจง่าย     
4. มีความคิดสร้างสรรค์     
5. มีความเป็นระเบียบชัดเจน     

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ผลงานสมบูรณ์ชัดเจน   ให้  4 คะแนน 
 ผลงานมีข้อบกพร่องบางส่วน   ให้  3 คะแนน 
 ผลงานมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่  ให้  2 คะแนน 
 ผลงานมีข้อบกพร่องมาก   ให้  1 คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

  

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18-20 ดีมาก 

14-17 ดี 

10-13 พอใช้ 

ต่ ากว่า10 ปรับปรุ่ง 
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ใบความรู้ที่ ๑ 
การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

๑ สาเหตุของการทุจริตและทิศทางการป้องกันการทุจริตในประเทศไทย 

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

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

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

 
การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด (ParadigmShift) จึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างมาก ต่อการด าเนินงานด้านการ

ต่อต้านการทุจริต ตามค าปราศรัยของประธานที่ได้กล่าวต่อที่ประชุมองค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก 
สหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2558 ว่า“การทุจริตเป็นหนึ่งในความท้าทายที่มีความส าคัญมากในศตวรรษที่ 21 
ผู้น าโลกควรจะเพ่ิมความพยายามขึ้นเป็นสองเท่าที่จะสร้างเครื่องมือที่มีความเข้มแข็งเพ่ือรื้อระบบการทุจริตที่
ซ่อนอยู่ออกให้หมดและน าทรัพย์สินกลับคืนให้กับประเทศ ต้นทางที่ถูกขโมยไป…”ทั้งนี้ไม่เพียงแต่ผู้น าโลก
เท่านั้นที่ต้องจริงจังมากข้ึนกับ  การต่อต้านการทุจริตเราทุกคนในฐานะประชากรโลกก็มีความจ าเป็นที่จะต้องเอา
จริงเอาจังกับการต่อต้านการทุจริตเช่นเดียวกัน โดยทั่วไปอาจมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว  แต่แท้ท่ีจริงแล้วการ
ทุจริตนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนในสังคมมาก การเปลี่ยนแปลงระบบวิธีการคิดเป็นเรื่องส าคัญ หรือความสามารถ
ในการการแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์ส่วนรวม เป็นสิ่ง จ าเป็นทีจ่ะต้องเกิดขึ้นกับทุกคน
ในสังคม ต้องมีความตระหนักได้ว่าการกระท าใดเป็นการล่วงล้ าสาธารณประโยชน์ การกระท าใดเป็นการกระท าที่
อาจเกิดการทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม ต้องค านึงถึงประโยชน์ของ
ประเทศชาติเป็นอันดับแรกก่อนที่จะค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 

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

ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริตโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ
กลไก และก าหนดเป้าหมายส าหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เริ่มตั้งแต่ช่วงปี 
พ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบัน การด าเนินงานได้สร้างความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับฐานความคิดและสร้างความ
ตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วนของสังคม   

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

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
2. วาระการปฏิรูปที่ 1 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูป

แห่งชาติ  
3. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)   
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
5. โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0)  
6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
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 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560ก าหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชน
ชาวไทยว่า“...บุคคลมีหน้าที่ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็น
ครั้งแรกทีร่ัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุก
คน นอกจากนี ้ยังก าหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่
ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและ
กลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกใน
การส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน เพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดย
ได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชน
ได้รับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพที่ส าคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซ่ึง
การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามท่ีกฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อย
ต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจหรือกระท าการโดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัตหิน้าที่ หรือกระบวนการ
แต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม 
เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่า
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความส าคัญต่อการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและ
การบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
บุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้น าให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึด
มั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการสร้าง
ประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่ก าหนดเอาไว้ 
 วาระการปฏิรูปที่ 1 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูป
แห่งชาติสภาปฏิรูปแห่งชาติในฐานะองค์กรที่มีบทบาทและอ านาจหน้าที่ในการปฏิรูปกลไก และปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ได้มีข้อเสนอเพ่ือปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน เป็นรูปธรรมปฏิบัติได้ สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลและบริบทของสังคมไทย โดยเสนอให้มียุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
(1) ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทย ไม่โกง”เพ่ือปฏิรูปคนให้มีจิตส านึก สร้างจิตส านึกที่ตัวบุคคลรับผิดชอบ
ชั่วดีอะไรควรท า อะไรไม่ควรท า มองว่าการทุจริตเป็นเรื่องน่ารังเกียจเป็นการเอาเปรียบสังคมและสังคม 
ไม่ยอมรับ (2) ยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นระบบป้องกันการทุจริต 
เสมือนการสร้างระบบภูมิต้านทานแก่ทุกภาคส่วนในสังคม (3) ยุทธศาสตร์การปราบปราม เพ่ือปฏิรูประบบ
และกระบวนการจัดการต่อกรณีการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ ให้สามารถเอาตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้ 
ซึ่งจะท าให้เกิดความเกรงกลัวไม่กล้าที่จะกระท าการทุจริตขึ้นอีกในอนาคต 
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้ก าหนดให้
กฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติมีผลบังคับภายในปี พ.ศ. 2559 หรือภายในรัฐบาลนี้ และก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐทุกหน่วยงานน ายุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ แผนพัฒนาด้านต่างๆ มาเป็นแผนแม่บทหลักใน
การก าหนดแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์
หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การสร้างความโปร่งใสและ 
ธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน ของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานจะถูกก าหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ  
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 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งชาติ วางกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ในระยะ 20 ปี โดยมีกรอบวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” คติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1
ความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและ  เท่าเทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5การ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 6การปรับสมดุลและพัฒนา การ
บริหารจัดการภาครัฐ ในยุทธศาสตร์ที่ 6 ได้ก าหนดกรอบแนวทางที่ส าคัญ 6 แนวทาง ประกอบด้วย (1) การ
ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ (2) การพัฒนาระบบ การให้บริการประชาชนของ
หน่วยงานภาครัฐ (3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ (5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ (6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (7) การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมาย
ให้มีศักยภาพ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ.2560 - 2564) ก าหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ในยุทธศาสตร์นี้ 
ได้ก าหนดกรอบ   แนวทางการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน มุ่งเน้นการส่งเสริม และ
พัฒนาปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรูเ้ท่าทันและมีภูมิต้านทาน 
ต่อโอกาสและการชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้ง
สนับสนุนทุกภาคส่วน ในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบรามการทุจริต และมุ่งเน้นให้เกิด 
การส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน เพ่ือเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ และนัก
ธุรกิจออกจากกัน ทั้งนี้ การบริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์ส าคัญ คือ 
(1) การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกใน
ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน้นการ
พัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ มิติที่หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) 
ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง
แรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งมีความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมที่ดี คือ สังคมที่มี
ความหวัง (Hope) สังคมท่ีเปี่ยมสุข (Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony)  
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564)   
ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”(ZeroTolerance& Clean Thailand) 
ก าหนดยุทธศาสตร์หลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทน
ต่อการทุจริต เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการกระบวนการปรับสภาพทางสังคมให้เกิดภาวะ “ไม่ทนต่อการทุจริต” 
โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย 
ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม ปลูกฝังความคิดแบบดิจิทัล (Digital 
Thinking) ให้สามารถ 
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คิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม และประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
 สาระส าคัญทั้ง 6 ด้านดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือชี้น าทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้าน
ต่อต้านการทุจริตของประเทศโดยมีส านักงาน ป.ป.ช. เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการงานของภาคส่วนต่าง ๆ 
เข้าด้วยกัน และเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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ใบความรู้ที ่๒ 
๒.ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict of interest) 

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

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

โดยพ้ืนฐานแล้ว เรื่องการขัดกันระหว่างประโยชนส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เป็นกฎศีลธรรม
ประเภทหนึ่งที่บุคคลไม่พึงละเมิดหรือฝ่าฝืน แต่เนื่องจากมีการฝ่าฝืนกันมากขึ้น และบุคคลผู้ฝ่าฝืนก็ไม่มีความ
เกรงกลัวหรือละอายต่อการฝ่าฝืนนั้น สังคมก็ไม่ลงโทษหรือลงโทษไม่เพียงพอที่จะมีผลเป็นการห้ามการกระท า
ดังกล่าว และในที่สุดเพื่อหยุดยั้งเรื่องดังกล่าวนี้ จึงมีการตรากฎหมายที่เก่ียวข้องกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์
มากขึ้น ๆ และเป็นเรื่องท่ีสังคมให้ความสนใจมากขึ้นตามล าดับ 

๒.๒.๑ ความสัมพันธ์ระหว่าง “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม” 
“จริยธรรม” และ “การทุจริต 
 
 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท า
การใด ๆ ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม   แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรม หรือการด าเนินการ
ที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง ท าให้การใช้อ านาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริตก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ภาครัฐ  

 

จริยธรรมเป็นกรอบใหญ่ทางสังคมที่เป็นพ้ืนฐานของแนวคิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต การกระท าใดที่ผิดต่อกฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต ย่อมเป็นความผิดต่อจริยธรรมด้วย แต่ตรงกันข้ามการกระท าใดที่ฝ่าฝืน
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จริยธรรมอาจไม่เป็นความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต 
เช่น การมีพฤติกรรมส่วนตัวที่ไม่เหมาะสม การมีพฤติกรรมชู้สาว เป็นต้น 

 
  
 
 ๒.๒.๒ รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมีได้หลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่เฉพาะใน
รูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินด้วย ทั้งนี้ John Langford และ Kenneth Kernaghan ได้จ าแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น 7 รูปแบบ คือ 

๑) การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) เช่น การรับของขวัญจากบริษัท
ธุรกิจ บริษัทขายยาหรืออุปกรณ์การแพทย์สนับสนุนค่าเดินทางให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ไปประชุมเรื่องอาหาร
และยาที่ต่างประเทศ หรือหน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้างส านักงานจากธุรกิจที่เป็นลูกค้าของหน่วยงาน 
หรือแม้กระทั่งในการใช้งบประมาณของรัฐเพ่ือจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เจ้าหน้าที่ได้รับของแถม หรือประโยชน์อ่ืน 
ตอบแทน เป็นต้น 

๒) การท าธุรกิจกับตนเอง (Self - dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง
สถานการณ์ท่ีผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะ มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานที่ตนสังกัด ตัวอย่างเช่น การใช้
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ต าแหน่งหน้าที่ท าให้หน่วยงานท าสัญญา ซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเอง หรือจ้างบริษัทของตนเป็นที่ปรึกษา 
หรือซื้อที่ดินของตนเองในการจัดสร้างส านักงาน สถานการณ์เช่นนี้เกิดบทบาทที่ขัดแย้ง เช่น เป็นทั้งผู้ซื้อและ
ผู้ขายในเวลาเดียวกัน 

๓) การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post -employment) 
หมายถึงการที่บุคคลลาออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปท างานในบริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน 
เช่น ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การอาหารและยา ลาออกจากงานราชการและไปท างานในบริษัทผลิตหรือ
ขายยา หรือผู้บริหารกระทรวงคมนาคมหลังเกษียณออกไปท างานเป็นผู้บริหารของบริษัทธุรกิจสื่อสาร 

๔) การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) ในรูปแบบนี้มีได้
หลายลักษณะ เช่น ผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจ ที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์การ
สาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยอาศัยต าแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือ
ว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ที่ปรึกษาสังกัดอยู่ หรือในกรณีที่
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร ก็รับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ท าบัญชีให้กับบริษัทที่ต้องถูก
ตรวจสอบ 

๕) การรู้ข้อมูลภายใน ( Inside information) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ด ารงต าแหน่ง
สาธารณะใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่ามีการตัดถนนผ่านบริเวณ
ใด ก็จะเข้าไปซื้อที่ดินนั้นในนามของภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อขายที่ดินเพ่ือท าโครงการของรัฐก็จะเข้าไป
ซื้อที่ดินนั้นเพื่อเก็งก าไรและขายให้กับรัฐในราคาท่ีสูงขึ้น 

๖) การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s 
property for private advantage)เช่น การน าเครื่องใช้ส านักงานต่างๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การน ารถยนต์
ราชการไปใช้ในงานส่วนตัว  

๗) การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork - 
barreling)เช่น การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณ
สาธารณะเพ่ือหาเสียง 
 เมื่อพิจารณา “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....” ท าให้มีรูปแบบเพิ่มเติมจาก ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอีก 2 กรณี คือ 

๘) การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism)    
หรืออาจจะเรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ เช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อิทธิพลหรือใช้อ านาจหน้าที่ท าให้หน่วยงาน
ของตนเข้าท าสัญญากับบริษัทของพ่ีน้องของตน 

๙) การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน 
(influence) เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ใต้บังคับ 
บัญชาให้หยุดท าการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน 
 ดังนั้น จึงสามารถสรุปรูปแบบของการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) เป็น 9 รูปแบบ ดังนี้ 
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ใบความรู้ที่ ๓ 
3. แก ้“ทุจริต” ต้องคิดแยกแยะปรับวิธีคิด พฤติกรรมเปลี่ยน สังคมเปลี่ยนประเทศชาติเปลี่ยน โลก
เปลี่ยน 
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ระบบเลข “ฐานสอง” (binary number system)  
หมายถึง ระบบเลขท่ีมีสัญลักษณ์เพียงสองตัว คือ 0 (ศูนย์) กับ 
1 (หนึ่ง) 
สอดคล้องกับการท างานระบบ Digital ที่มีลักษณะการท างานภายในเพียง 
2 จังหวะ คือ 0 กับ 1 หรือ ON กับ OFF ตัดเด็ดขาด หรือ Discret 

 
 
 
 

 
เรามาเข้าใจและมาคิดแบบระบบเลขกันเถอะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 เมื่อน าระบบเลข “ฐานสิบ Analog” และ ระบบเลข “ฐานสอง Digital”   มาปรับใช้เป็นแนวคิด คือ 
ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” และ ระบบคิด “ฐานสอง Digital” จะเห็นได้ว่า... 
 ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวเลขหลายตัว และอาจหมายถึง
โอกาสที่จะเลือกได้หลายทาง เกิดความคิดที่หลากหลาย ซับซ้อนหากน ามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าทีข่องรัฐ จะท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องคิดเยอะ ต้องใช้ดุลยพินิจเยอะ อาจจะน าประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกันได้ แยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันไม่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าไม 

ระบบเลข “ฐานสิบ” (decimal number system) หมายถึง ระบบ
เลขที่มีตัวเลข 10 ตัว คือ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 
เป็นระบบคิดเลขที่เราใช้ในชีวิตประจ าวันกันมาตั้งแต่จ าความกันได้ ไม่
ว่าจะเป็นการใช้บอกปริมาณหรือบอกขนาด ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกันในการสื่อความหมาย สอดคล้องกับระบบ “Analog” ที่ใช้ค่า
ต่อเนื่องหรือสัญญาณซึ่งเป็นค่าต่อเนื่อง หรือแทนความหมายของข้อมูล
โดยการใช้ฟังชั่นที่ต่อเนื่องหรือ Continuous 

 

Analog Thinking 

 

 

Digital Thinking 

จึงใช้ระบบเลขฐานสิบ (Analog) และระบบเลขฐานสอง (Digital) 

มาใช้แยกแยะการแก้ “ทุจริต” 
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 ระบบคิด “ฐานสอง Digital” เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถเลือกได้เพียง 2 ทาง
เท่านั้น คือ 0 (ศูนย์) กับ 1 (หนึ่ง) และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้เพียง 2 ทาง เช่น ใช่ กับ ไม่ใช่ , เท็จ 
กับ จริง, ท าได้ กับ ท าไม่ได้, ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น จึงเหมาะกับการน ามาเปรียบเทียบกับ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องสามารถแยกเรื่องต าแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตัวออกจากกันได้อย่าง
เด็ดขาด และไม่กระท าการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
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ตัวอย่าง 
ระบบคิดฐานสิบ & ระบบคิดฐานสอง 
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คิดให้ได้ คดิให้ด ีคิดใหเ้ป็น 

- คิดก่อนท า (ก่อนกระท าการทุจริต) 

- คิดถึงผลเสียผลกระทบต่อประเทศชาติ (ความ 
เสียหายท่ีเกิดขึ้นกับประเทศในทุกๆ ด้าน) 

- คิดถึงผู้ได้รับบทลงโทษจากการกระท าการทุจริต  
  (เอามาเป็นบทเรียน) 

- คิดถึงผลเสียผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับตนเอง (จะต้อง 
อยู่กับความเสี่ยงท่ีจะถูกร้องเรียน ถูกลงโทษไล่ออก 
  และติดคุก) 

- คิดถึงคนรอบข้าง (เสื่อมเสียต่อครอบครัวและวงศ์ 
  ตระกูล) 

- คิดอย่างมีสติสัมปชัญญะ 

- คิดก่อนท า (ก่อนกระท าการทุจริต) 

- คิดถึงผลเสียผลกระทบต่อประเทศชาติ (ความ 
เสียหายท่ีเกิดขึ้นกับประเทศในทุกๆ ด้าน) 

- คิดถึงผู้ได้รับบทลงโทษจากการกระท าการทุจริต  
  (เอามาเป็นบทเรียน) 

- คิดถึงผลเสียผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับตนเอง (จะต้อง 
อยู่กับความเสี่ยงท่ีจะถูกร้องเรียน ถูกลงโทษไล่ออก 
  และติดคุก) 

- คิดถึงคนรอบข้าง (เสื่อมเสียต่อครอบครัวและวงศ์ 
  ตระกูล) 

- คิดอย่างมีสติสัมปชัญญะ 

1. คิดก่อนท า (ก่อนกระท าการทุจริต) 
2. คิดถึงผลเสียผลกระทบต่อประเทศชาติ  
(ความเสียหายที่เกิดขึ้นกบัประเทศในทุกๆ ด้าน) 
3. คิดถึงผู้ได้รับบทลงโทษจากการกระท าการทุจริต  
(เอามาเป็นบทเรียน) 
4. คิดถึงผลเสียผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง  
(จะต้องอยูก่ับความเสี่ยงที่จะถูกร้องเรียน ถกูลงโทษไล่ออก)  
และติดคุก) 

5. คิดถึงคนรอบข้าง (เสือ่มเสียต่อครอบครัวและวงศ์ตระกูล) 

6. คิดอย่างมีสตสิัมปชัญญะ 

1. คิดแบบพอเพียงไม่เบยีดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และไม่
เบียดเบียนประเทศชาต ิ
2. คิดอย่างรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ กฎระเบยีบ 
3. คดิตามคุณธรรมว่า “ท าดีได้ดี ท าช่ัวได้ชั่ว” 

1. คิดแยกเร่ืองประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชนส์่วนรวมออกจากกัน
อย่างชัดเจน 
2. คิดแยกเรื่องต าแหน่งหน้าที่ กับ เรื่องส่วนตัวออกจากกัน 
3. คดิที่จะไม่น าประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกัน 
มาก้าวก่ายกัน 
4. คิดที่จะไม่เอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตน  
5. คิดที่จะไม่เอาผลประโยชน์ส่วนรวมมาตอบแทนบุญคุณส่วนตน  
6. คิดเห็นแก่ประโยชน์สว่นรวมมากกว่าประโยชนส์่วนตน เครือญาติ 
และพวกพ้อง 

คิดได ้

คิดดี 

คิดเป็น 
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ใบความรู้ ๔ 
๔. ตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่างๆ 

 

 
๑.๑ นายสุจริต ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในวัน

ดังกล่าว นายรวย นายก อบต. ได้มอบงาช้างจ านวนหนึ่งคู่ให้แก่ นายสุจริต เพ่ือเป็นของที่ระลึก นายสุจริตได้
มอบงานช้างดังกล่าวให้หน่วยงานต้นสังกัด ตรวจสอบมูลค่าพร้อมทั้งด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและ
กฎหมาย แต่ต่อมา นายสุจริต พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สมควรรับงาช้างดังกล่าวไว้ จึงเร่งให้หน่วยงานต้นสังกัด
คืนงาช้างให้แก่นายรวย  
 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
มาตรา 103 ประกอบประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ข้อ 7 ประกอบข้อ 5 (2) ได้ก าหนดว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด 
ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนที่มิใช่ญาติซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท แล้วประสงค์จะรับ
ทรัพย์สินนั้นไว้เป็นสิทธิของตน จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินนั้นต่อผู้บังคับบัญชา 
หรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธาน
วุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในทันทีที่สามารถกระท าได้  เพ่ือให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความ
จ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น รับทรัพย์สินนั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 
 เมื่อข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ปรากฏว่า เมื่อนายสุจริต ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ได้รับงาช้างแล้ว ได้ส่งให้
หน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบมูลค่าพร้อมทั้งด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย แต่ต่อมานายสุจริต 
พิจารณาเห็นว่า ไม่สมควรรับงาช้างดังกล่าวไว้ จึงส่งคืนให้นายรวยไป โดยใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ
ระเบียบแนวทางปฏิบัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือความรอบคอบ และส่งคืนงาช้าง แก่นายรวยภายใน 3 วัน 
จากข้อเท็จจริง จึงฟังได้ว่านายสุจริตมิได้มีเจตนาหรือมีความประสงค์ที่จะรับงาช้างนั้นไว้เป็นสิทธิของตน 
แต่อย่างใด 
 ๑.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เพ่ือช่วยให้บริษัทเอกชนราย
นั้น ชนะการประมูลรับงานโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ 
 ๑.๓ การที่บริษัทแห่งหนึ่งให้ของขวัญเป็นทองค ามูลค่ามากกว่า 10 บาท แก่เจ้าหน้าที่ในปีที่ผ่านมา 
และปีนี้เจ้าหน้าที่เร่งรัดคืนภาษีให้กับบริษัทนั้นเป็นกรณีพิเศษ โดยลัดคิวให้ก่อนบริษัทอ่ืน ๆ เพราะคาดว่าจะ
ได้รับของขวัญอีก 
 ๑.๔ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไปเป็นคณะกรรมการของบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจและได้รับความ
บันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ จากบริษัทเหล่านั้น ซึ่งมีผลต่อ การให้ค าวินิจฉัยหรือข้อเสนอแนะที่เป็นธรรมหรือ
เป็นไปในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ ต่อบริษัทผู้ให้นั้น ๆ 
 ๑.๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับชุดไม้กอล์ฟจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เมื่อต้องท างานที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทเอกชนแห่งนั้น ก็ช่วยเหลือให้บริษัทนั้นได้รับสัมปทาน เนื่องจากรู้สึกว่าควรตอบแทนที่เคยได้รับของขวัญมา 
 
 
 

1. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ 
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 ๒.๑ นิติกร ฝ่ายกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ส านักงานสรรพากรจังหวัดในส่วนภูมิภาคหา
รายได้พิเศษโดยการเป็นตัวแทนขายประกันชีวิตของบริษัทเอกชน ได้อาศัยโอกาสที่ตนปฏิบัติหน้าที่ เร่งรัดภาษี
อากรค้างผู้ประกอบการรายหนึ่งหาประโยชน์ให้แก่ตนเองด้วยการขายประกันชีวิตให้แก่หุ้นส่วนผู้จัดการของ
ผู้ประกอบการดังกล่าว รวมทั้งพนักงานของผู้ประกอบการนั้นอีกหลายคน ในขณะที่ตนก าลังด าเนินการเร่งรัด
ภาษีอากรค้าง พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเป็นการอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่
ตนเอง เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ตามมาตรา 83 (3) ประกอบมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 ๒.๒ การที่เจ้าหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท าสัญญาให้หน่วยงานต้นสังกัดซื้อคอมพิวเตอร์
ส านักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง หรือบริษัทท่ีตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ 
 ๒.๓ ผู้บริหารหน่วยงานท าสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัท ซึ่งเป็นของเจ้าหน้าที่หรือ
บริษัทที่ผู้บริหารมีหุ้นส่วนอยู่ 
 ๒.๔ การที่ผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษา หรือเป็นผู้ท าบัญชีให้กับบริษัทที่ต้อง
ถูกตรวจสอบ 
 ๒.๕ ภรรยาอดีตนายกรัฐมนตรี ประมูลซื้อที่ดินย่านถนนรัชดาภิเษกใกล้กับศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย จากกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในการก าดูแลของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย กระทรวงการคลัง โดยอดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งในขณะนั้นด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีในฐานะเจ้าพนักงาน      
มีหน้าที่ดูแลกิจการของกองทุนฯ ได้ลงนามยินยอมในฐานะคู่สมรสให้ภรรยาประมูลซื้อที่ดินและท าสัญญาซื้อ
ขายที่ดิน ส่งผลให้เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาซื้อที่ดินโฉนดแปลงดังกล่าว อันเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย มีความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 100 (1) 

 

 
 

 ๓.๑ อดีตผู้อ านวยการโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเพ่ิงเกษียณอายุราชการไปท างานเป็นที่ปรึกษาในบริษัท
ผลิตหรือขายยา โดยใช้อิทธิพลจากที่เคยด ารงต าแหน่งในโรงพยาบาลดังกล่าว ให้โรงพยาบาลซื้อยาจากบริษัท
ที่ตนเองเป็นที่ปรึกษาอยู่ พฤติการณ์เช่นนี้มีมูลความผิดทั้งทางวินัยและทางอาญาฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อื่นเชื่อว่าตนมีต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มี
ต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123 
 ๓.๒ การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรด้านเวชภัณฑ์และสุขภาพออกจากราชการไปท างานใน
บริษัทผลิตหรือขายยา 
 ๓.๓ การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกษียณแล้วใช้อิทธิพลที่เคยด ารงต าแหน่งใน
หน่วยงานรัฐ รับเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนที่ตนเคยติดต่อประสานงาน โดยอ้างว่าจะได้ติดต่อกับหน่วยงาน
รัฐได้อย่างราบรื่น 

2. การท าธุรกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญา 

3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ 
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 ๓.๔ การว่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณมาท างานในต าแหน่งเดิมที่หน่วยงานเดิมโดยไม่คุ้มค่ากับภารกิจที่
ได้รับมอบหมาย 

 

 
 
 ๔.๑ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี 6 ส านักงานสรรพากรจังหวัดในส่วนภูมิภาค ได้จัดตั้งบริษัทรับจ้างท า
บัญชีและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับภาษีและมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยรับจ้างท าบัญชีและยื่นแบบแสดง
รายการให้ผู้เสียภาษีในเขตจังหวัดที่รับราชการอยู่และจังหวัดใกล้เคียง กลับมีพฤติการณ์ช่วยเหลือผู้เสียภาษีให้
เสียภาษีน้อยกว่าความเป็นจริง และรับเงินค่าภาษีอากรจากผู้เสียภาษีบางรายแล้ว มิได้น าไปยื่นแบบแสดง
รายการช าระภาษีให้ พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับกรมสรรพากรว่าด้วย
จรรยาข้าราชการ กรมสรรพากร พ.ศ. 2559 ข้อ 9 (7) (8) และอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน หา
ประโยชน์ให้แก่ตนเอง เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามมาตรา 83 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 อีกทั้งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแ ก่
ทางราชการโดยร้ายแรง และปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต และยังกระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 
อย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85 (1) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 ๔.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยต าแหน่งหน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ เพ่ือให้
บริษัทเอกชนที่ว่าจ้างนั้นมีความน่าเชื่อถือมากกว่าบริษัทคู่แข่ง 
 ๔.๓ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ท างานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับ
งานพิเศษอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานตามกฎหมาย 
 

 
 

 ๕.๑ นายช่าง 5 แผนกชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ได้น าข้อมูลเลข
หมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470 MHZ และระบบปลดล็อคไปขายให้แก่ผู้อ่ืน จ านวน 40 หมายเลข เพ่ือน าไป
ปรับจูนเข้ากับโทรศัพท์ เคลื่อนที่ที่น าไปใช้รับจ้างให้บริการโทรศัพท์แก่บุคคลทั่วไป คณะกรรมการ ป.ป.ช.  มีมติ
ชี้มูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 และ มาตรา 164 และมีความผิดวินัย 
ข้อบังคับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. 2536 ข้อ 44 และ 46 

๕.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน จึงบอกให้ญาติพ่ีน้องไปซื้อที่ดิน
บริเวณโครงการดังกล่าว เพ่ือขายให้กับราชการในราคาที่สูงขึ้น 
 ๕.๓ การที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงข่ายโทรคมนาคมทราบมาตรฐาน (Spec) วัสดุ
อุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการวางโครงข่ายโทรคมนาคม แล้วแจ้งข้อมูลให้กับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จัก เพ่ือให้ได้เปรียบใน
การประมูล 
 
 

4. การท างานพิเศษ   

5. การรู้ข้อมูลภายใน   
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 ๖.๑ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ใช้อ านาจหน้าที่โดยทุจริต ด้วยการสั่งให้เจ้าหน้าที่น าเก้าอ้ีพร้อมผ้า
ปลอกคุมเก้าอ้ี เครื่องถ่ายวิดีโอ เครื่องเล่นวิดีโอ กล้องถ่ายรูป และผ้าเต็นท์ น าไปใช้ในงานมงคลสมรสของ
บุตรสาว รวมทั้งรถยนต์ รถตู้ส่วนกลาง เพ่ือใช้รับส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี และขนย้ายอุปกรณ์ทั้งที่บ้านพักและ 
งานฉลองมงคลสมรส 

ที่โรงแรม ซึ่งล้วนเป็นทรัพย์สินของทางราชการการกระท าของจ าเลยนับเป็นการใช้อ านาจโดยทุจริต เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตนอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ชี้มูลความผิดวินัยและอาญา ต่อมาเรื่องเข้า
สู่กระบวนการในชั้นศาล ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์แล้วเห็นว่าการกระท าของจ าเลย   เป็นการทุจริต
ต่อต าแหน่งหน้าที่ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อท าจัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยทุจริต
อันเป็นการเสียหายแก่รัฐและเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
151 และ 157 จึงพิพากษาให้จ าคุก 5 ปี และปรับ 20,000 บาท  ค าให้การรับสารภาพ   เป็นประโยชน์แก่
การพิจารณาคดี ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจ าคุกจ าเลยไว้ 2 ปี 6 เดือนและปรับ 10,000 บาท 
 ๖.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มีหน้าที่ขับรถยนต์ของส่วนราชการ น าน้ ามัน ในรถยนต์ไปขาย และน า
เงินมาไว้ใช้จ่ายส่วนตัวท าให้ส่วนราชการต้องเสียงบประมาณ เพ่ือซื้อน้ ามันรถมากกว่าที่ควรจะเป็นพฤติกรรม
ดังกล่าวถือเป็นการทุจริต เบียดบังผลประโยชน์ของส่วนรวมเพ่ือประโยชน์ของตนเอง และมีความผิดฐานลัก
ทรัพย์ 
 ๖.๓ การที่เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้มีอ านาจอนุมัติให้ใช้รถราชการหรือการเบิกจ่าย ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
น ารถยนต์ของส่วนราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว 
 

 
 

 ๗.๑ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่งร่วมกับพวก แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคนเดินใหม่ ในต าบลที่ตนมีฐานเสียงโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ และตรวจ
รับงานทั้งที่ไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการที่ก าหนด รวมทั้งเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จได้ติดป้ายชื่อของตนและพวก 
การกระท าดังกล่าวมีมูลเป็นการกระท าการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือ
ละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ มีมูลความผิดทั้งทางวินัยอย่างร้ายแรงและทาง
อาญา คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ผู้มีอ านาจ  แต่งตั้ง
ถอดถอน และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 
 ๗.๒ การที่นักการเมืองในจังหวัด ขอเพ่ิมงบประมาณเพ่ือน าโครงการตัดถนน สร้างสะพานลงใน
จังหวัด โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของตนเองเป็นชื่อสะพาน 
 ๗.๓ การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง 
 
 
 

6. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง 
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พนักงานสอบสวนละเว้นไม่น าบันทึกการจับกุมที่เจ้าหน้าที่ต ารวจชุดจับกุม  ท าขึ้นในวันเกิดเหตุ
รวมเข้าส านวน แต่กลับเปลี่ยนบันทึกและแก้ไขข้อหาในบันทึก  การจับกุม เพ่ือช่วยเหลือผู้ต้องหาซึ่งเป็นญาติ
ของตนให้รับโทษน้อยลง คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมูลความผิดทางอาญาและทางวินัยอย่างร้ายแรง 
 

 
 
 ๙.๑ เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่ในฐานะผู้บริหาร เข้าแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยระเบียบ และกฎหมายหรือฝ่าฝืนจริยธรรม  
 ๙.๒ นายเอ เป็นหัวหน้าส่วนราชการแห่งหนึ่งในจังหวัด รู้จักสนิทสนมกับ นายบี หัวหน้าส่วนราชการ
อีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเดียวกัน นายเอ จึงใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวฝากลูกชาย คือ นายซี เข้ารับราชการภายใต้
สังกัดของนายบี 
 

 
 
 ๑๐.๑ การเดินทางไปราชการต่างจังหวัดโดยไม่ค านึงถึงจ านวนคน จ านวนงาน และจ านวนวันอย่าง
เหมาะสม อาทิ เดินทางไปราชการจ านวน 10 วัน แต่ใช้เวลาในการท างานจริงเพียง 6 วัน โดยอีก 4 วัน เป็นการ
เดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ 
 ๑๐.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ใช้เวลาในราชการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เนื่องจากต้องการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ เพราะสามารถเบิกเงินงบประมาณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 
 ๑๐.๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยมิได้อยู่ปฏิบัติงานในช่วงเวลานั้น
อย่างแท้จริง แต่กลับใช้เวลาดังกล่าวปฏิบัติกิจธุระส่วนตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติ 

9. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจา้หน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น 

10. การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมประเภทอืน่ๆ 



- 29 - 
 

 

ใบความรู้ที่ ๕ 
๕. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
 

 
 
มาตรา 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดด าเนินกิจการดังต่อไปนี้ 
 (1) เป็นคูส่ัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 
 (2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 
 (3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 
 (4) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน
ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัด หรือ
แย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ของทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
 เจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ให้น าบทบัญญัติตามมาตรา 100 มาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่รัฐตามวรรคสอง โดยให้ถือว่า
การด าเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 
มาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 
 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 
มาตรา 103/1บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 
 
 
 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงก าหนด
หลักเกณฑ์และจ านวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยาไว้ 
ดังนี้ 
 ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
 “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี  หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 
 “ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือ ร่วมบิดาหรือมารดา
เดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม 
 “ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ 
การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
 ข้อ 4 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด จากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
 ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้ 
 (1) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป 
 (2) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละ
บุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 
 (3) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
 ข้อ 6 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัวหรือมี
ราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องรับไว้
เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็น
ว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนตน ให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดทันที 
 ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือ มีราคาหรือมีมูลค่า
มากกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 5 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษา
ไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด โดยทันทีที่
สามารถกระท าได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 
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 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กรที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์
นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์
ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 
 เมื่อได้ด าเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น ไม่เคยได้รับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์ดังกล่าวเลย 
 ในกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็น
หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือ
เป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ ยวกับการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน ส่วนผู้ที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ทั้งนี้ เพื่อด าเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
 ในกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์เท่านั้นต่อประธาน  สภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
นั้น เป็นสมาชิก แล้วแต่กรณี เพ่ือด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
 ข้อ 8 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้
บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 
 

 
 

 โดยที่ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการให้ของขวัญและ
รับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้หลายครั้งเพ่ือเป็นการเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด มิให้มีการ
เบียดเบียนข้าราชการโดยไม่จ าเป็นและสร้างทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากมีการแข่งขันกันให้ของขวัญในราคา
แพงทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบอื่น ๆ ในวงราชการอีกด้วยและในการก าหนดจรรยาบรรณของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ ก็มีการก าหนดในเรื่องท านองเดียวกัน ประกอบกับคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และจ านวนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได้ ฉะนั้นจึงสมควรรวบรวมมาตรการเหล่านั้นและก าหนดเป็นหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้ของขวัญและรับของขวัญไว้เป็นการถาวรมีมาตรฐานอย่างเดียวกัน และมี
ความชัดเจนเพ่ือเสริมมาตรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้เป็นผลอย่าง
จริงจัง ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่ได้ก าหนดไว้ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 11 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ3 ในระเบียบนี้ 
 "ของขวัญ"หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้แก่กัน เพ่ืออัธยาศัยไมตรี และให้
หมายความรวมถึงเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หาหรือเพ่ือการสงเคราะห์ หรือ

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
พ.ศ. 2544 
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ให้เป็นสินน้ าใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้ส าหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน
หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิงตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือ
ท่องเที่ยวค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันและไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอ่ืนใด การ
ช าระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง 
 "ปกติประเพณีนิยม" หมายความว่า เทศกาลหรือวันส าคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน และให้
หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดง ความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ 
หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาท ที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 
 "ผู้บังคับบัญชา"ให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน ที่แบ่งเป็นการภายในของ
หน่วยงานของรัฐและผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงกว่าและได้รับมอบหมายให้มีอ านาจบังคับบัญชาหรือ
ก ากับดูแลด้วย 
 "บุคคลในครอบครัว"หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดา
หรือมารดาเดียวกัน 
 ข้อ4 ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับกรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่
ภายใต้บังคับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ข้อ5เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันมิได้ 
 การให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญที่มีราคาหรือ
มูลค่าเกินจ านวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้ ส าหรับการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตมิได้ 
 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะท าการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดหรือใช้เงินสวัสดิการใด ๆ เพ่ือมอบให้หรือ
จัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใด ๆ มิได้ 
 ข้อ 6 ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชามิได้ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญตามข้อ 5 
 ข้อ 7 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ ถ้ามิใช่เป็นการรับของขวัญตามกรณีที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 8 
 ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ผู้มาติดต่องานหรือผู้ซึ่ง
ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (1) ผู้ซึ่งมีค าขอให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่นการขอใบรับรอง การขอให้ออก
ค าสั่งทางปกครอง หรือการร้องเรียนเป็นต้น 
 (2) ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่ท ากับหน่วยงานของรัฐเช่น การจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
การได้รับสัมปทาน เป็นต้น 
 (3) ผู้ซึ่งก าลังด าเนินกิจกรรมใด ๆ ที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุมหรือก ากับดูแล เช่น การประกอบ
กิจการโรงงานหรือธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นต้น 
 (4) ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 ข้อ 8 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เฉพาะกรณี การรับของขวัญที่ให้ตามปกติประเพณีนิยม 
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และของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ก าหนดไว้ส าหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ข้อ 9 ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐทราบใน
ภายหลังว่าเป็นการรับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้ส าหรับการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด โดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดไว้ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ข้อ 10 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจงใจปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ของขวัญหรือรับของขวัญโดยฝ่าฝืน
ระเบียบนี้ ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการการเมือง ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นประพฤติปฏิบัติ
ไม่เป็นไปตามคุณธรรมและจริยธรรม และให้ด าเนินการตามระเบียบที่นายกรัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการการเมือง 
 (2) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการประเภทอ่ืนนอกจาก (1) หรือพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระท าความผิดทางวินัย 
และให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ด าเนินการให้มีการลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
 ข้อ 11 ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่สอดส่อง และให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้แก่หน่วยงานของรัฐ ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียน ต่อส านักงานปลัดส านักนายรัฐมนตรีว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้ใดปฏิบัติในการให้ของขวัญหรือรับของขวัญฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีแจ้งไปยัง
ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเพื่อด าเนินการตามระเบียบนี้ 
 ข้อ 12 เพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติในการประหยัดแก่ประชาชนทั่วไปในการแสดง
ความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่างๆ ตามปกติ 
ประเพณีนิยมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพยายามใช้วิธีการแสดงออกโดยใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพรหรือ
ใช้บัตรแสดงความเสียใจ แทนการให้ของขวัญ 
 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างค่านิยมการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดง 
การต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจ ด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง แนะน าหรือก าหนดมาตรการจูง ใจ 
ที่จะพัฒนาทัศนคติ จิตส านึกและพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้เป็นไปในแนวทางประหยัด 

 
  
 ข้อ 4 ในระเบียบนี้  
 “การเรี่ยไร” หมายความว่า การเก็บเงินหรือทรัพย์สิน โดยขอร้องให้ช่วยออกเงินหรือทรัพย์สินตามใจ
สมัคร และให้หมายความรวมถึงการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการซึ่งมีการแสดงโดยตรงหรือโดยปริยาย
ว่า มิใช่เป็นการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการธรรมดา แต่เพ่ือรวบรวมเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาทั้งหมด 
หรือบางส่วนไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย 
 “เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร” หมายความว่า เข้าไปช่วยเหลือโดยมีส่วนร่วมในการจัดให้มี 
การเรี่ยไรในฐานะเป็นผู้ร่วมจัดให้มีการเรี่ยไร หรือเป็นประธานกรรมการ อนุกรรมการ คณะท างาน ที่ปรึกษา 
หรือในฐานะอ่ืนใดในการเรี่ยไรนั้น 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 
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 ข้อ 6 หน่วยงานของรัฐจะจัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรมิได้ เว้นแต่เป็น
การเรี่ยไร ตามข้อ 19 หรือได้รับอนุมัติจาก กคร. หรือ กคร. จังหวัด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
 หน่วยงานของรัฐซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตในการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมการเรี่ยไร 
นอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ในระเบียบนี้ด้วย ในกรณีนี้ กคร. อาจก าหนดแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานรัฐดังกล่าวให้สอดคล้องกับ
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรก็ได้ 
 ข้อ 8 ให้มีคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรียกโดยย่อว่า “กคร.” ประกอบด้วย 
รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนส านักนายกรัฐมนตรี ผู้แทน
กระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทน
กระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งอีก
ไม่เกินสี่คนเป็นกรรมการ และผู้แทนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 กคร. จะแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจ านวนไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
 ข้อ 18 การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรที่ กคร. หรือ กคร. จังหวัด แล้วแต่กรณี จะ
พิจารณาอนุมัติให้ตามข้อ 6 ได้นั้น จะต้องมีลักษณะและวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
 (1) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐนั้นเอง 
 (2) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการเพ่ือประโยชน์แก่การป้องกันหรือพัฒนา
ประเทศ 
 (3) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ 
 (4) เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว 
 ข้อ 19 การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรดังต่อไปนี้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติ
จาก กคร. หรือ กคร. จังหวัด แล้วแต่กรณี 
 (1) เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และมีมติคระรัฐมนตรีให้เรี่ยไรได้ 
 (2) เป็นการเรี่ยไรที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจ าเป็นต้องด าเนินการ เพ่ือช่วยเหลือผู้เสียหายหรือ 
บรรเทาความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุการณ์ใดท่ีส าคัญ 
 (3) เป็นการเรี่ยไรเพื่อร่วมกันท าบุญเนื่องในโอกาสการทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน 
 (4) เป็นการเรี่ยไรตามข้อ 18 (1) หรือ (3) เพ่ือให้ได้เงินหรือทรัพย์สินไม่เกินจ านวนเงินหรือมูลค่า
ตามท่ี กคร. ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 (5) เป็นการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรตามข้อ 18 (4) ซึ่ง กคร. ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ 
 (6) เป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นในการขออนุมัติ 
ตามระเบียบนี้แล้ว 
 ข้อ 20 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นตามข้อ 19 ให้จัดให้มีการเรี่ยไรหรือ
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้กระท าการเรี่ยไรเป็นการทั่วไป โดยประกาศหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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 (2) ก าหนดสถานที่หรือวิธีการทีจ่ะรับเงินหรือทรัพย์สินจากการเรี่ยไร 
 (3) ออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ผู้บริจาคทุกครั้ง เว้นแต่โดยลักษณะแห่ง
การเรี่ยไรไม่สามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกล่าวได้ ก็ให้จัดท าเป็นบัญชีการรับเงินหรือทรัพย์สินนั้นไว้
เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้ 
 (4) จัดท าบัญชีการรับจ่ายหรือทรัพย์สินที่ได้จากการเรี่ยไรตามระบบบัญชีของทางราชการภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่สิ้นสุดการเรี่ยไร หรือทุกสามเดือน ในกรณีที่เป็นการเรี่ยไรที่กระท าอย่างต่อเนื่องและปิด
ประกาศเปิดเผย ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐที่ได้ท าการเรี่ยไรไม่น้อยกว่าสามสิบวันเพ่ือให้บุคคลทั่วไป     
ได้ทราบและจัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินการเรี่ยไรดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ส าหรับประชาชนสามารถใช้ใน
การค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสารของราชการด้วย 
 (5) รายงานการเงินของการเรี่ยไรพร้อมทั้งส่งบัญชีตาม (4) ให้ส านักงานการตรวจเ งินแผ่นดิน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้จัดท าบัญชีตาม (4) แล้วเสร็จ หรือในกรณีที่เป็นการเรี่ยไรที่ได้กระท าอย่าง
ต่อเนื่อง ให้รายงานการเงินพร้อมทั้ง  ส่งบัญชีดังกล่าวทุกสามเดือน 
 ข้อ 21 ในการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ห้ามมิให้หน่วยงานของรั ฐด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
 (1) ก าหนดประโยชน์ที่ผู้บริจาคหรือบุคคลอ่ืนจะได้รับซึ่งมิใช่ประโยชน์ที่หน่วยงานของรัฐได้ประกาศไว้ 
 (2) ก าหนดให้ผู้บริจาคต้องบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเป็นจ านวนหรือมูลค่าที่แน่นอน เว้นแต่ โดยสภาพ 
มีความจ าเป็นต้องก าหนดเป็นจ านวนเงินที่แน่นอน เช่น การจ าหน่ายบัตรเข้าชมการแสดงหรือบัตรเข้าร่วมการ
แข่งขัน เป็นต้น 
 (3) กระท าการใด ๆ ที่เป็นการบังคับให้บุคคลใดท าการเรี่ยไรหรือบริจาค หรือกระท าการในลักษณะที่
ท าให้บุคคลนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจ ายอมไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยท าการเรี่ยไรหรือบริจาคไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 (4) ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐออกท าการเรี่ยไร หรือใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคล
อ่ืนออกท าการเรี่ยไร 
 ข้อ 22 เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้อง
ไม่กระท าการดังต่อไปนี้ 
 (1) ใช้หรือแสดงต าแหน่งหน้าที่ให้ปรากฏในการด าเนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาด้วย
สิ่งพิมพ์ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์หรือสื่ออย่างอ่ืน หรือด้วยวิธีการอื่นใด 
 (2) ใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลใดช่วยท าการเรี่ยไรให้ หรือกระท าใน
ลักษณะที่ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืนนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจ ายอมไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่
จะไม่ช่วยท าการเรี่ยไรให้ได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒                    เรื่อง ระบบคิดฐาน2              เวลา 2 ชั่วโมง 

1. ผลการเรียนรู้  

1.1  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.2  สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

1.3  ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการคิดฐาน2 

2.2 สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้โดยใช้ระบบการคิดฐาน2 

2.3 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 ความรู้ 

ระบบคิด “ฐาน2(Digital)” เปนระบบการคิดวิเคราะหขอมูล ที่สามารถเลือกไดเพียง 2 ทางเท่านั้น 
คือ  

0 (ศูนย กับ 1 (หนึ่ง) และอาจหมายถึงโอกาส ที่จะเลือกไดเพียง 2 ทาง เชน ใช กับ ไมใช, จริง กับ เท็จ, ท า
ได กับ ท าไมได, ประโยชน์ส่วนตน กับ ประโยชนสวนรวม เปนตน  

3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด) 

1) ความสามารถในการสื่อสาร  

 (ทักษะการอ่าน ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการเขียน)  

2) ความสามารถในการคิด 

(ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการจัดกลุ่ม ทักษะการสรุป) 

3) .......................................................................................................................... ......................... 

3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ / ค่านิยม 

1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

3) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 

๔) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

๕) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
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๖) มีความเข้มแข่งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัว
ต่อบาปตามหลักของศาสนา 

4. กิจกรรมการเรียนรู้  (วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ แสดงบทบาทสมมุติ) (Role Playing) 

4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้   

1) ชั่วโมงท่ี ๑ 

     ขั้นที่ 1 ขั้นอุ่นเครื่อง 

     1. แจ้งวัตถุประสงค์ และรูปแบบกิจกรรมที่จะให้นักเรียนปฏิบัติการเรียนการสอนโดยแสดง
บทบาทสมมุติ การกระท าที่เกิดจากการคิดระบบฐาน 

2. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น ๕ กลุ่ม 

3. ศึกษาใบความรู้เรื่องระบบคิดฐานสอง 

4. แต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปลงกระดาษชาร์ทพร้อมน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

ขั้นที่ 2 ขั้นคัดเลือกผู้แสดง 

1. แต่ละกลุ่มร่วมกันก าหนดบทบาทการแสดงให้สอดคล้องกับใบความรู้ที่นักเรียนได้ศึกษาตาม
หัวข้อต่อไปนี้โดยการจับฉลาก 

การน าวัสดุครุภัณฑ์หลวงมาใช้ส่วนตัว 

การรับของขวัญจากผู้มาติดต่อราชการ 

การใช้โทรศัพท์หลวงในเรื่องส่วนตัว 

การน าอุปกรณ์ไฟฟ้ามาชาร์ตที่ท างาน 

การใช้น้ าประปาหลวงมาล้างรถยนต์ส่วนตัว 

2. ร่วมกันเขียนบทละคร 

3. แต่ละกลุ่มคัดเลือกสมาชิกเพ่ือรับบทบาทการแสดงตามความชอบและถนัด 

4. ซักซ้อมการแสดงตามที่ได้ตกลงกันไว้ 

ขัน้ที่ 3 ขั้นจัดฉาก 

5. ออกแบบและจัดฉากตามที่ได้ตกลงและออกแบบ 

6. ครูก ากับติดตามดูแลและแนะน าการออกแบบจัดฉากให้อยู่ในความเหมาะสมพอเพียงและ
สอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่แต่ละกลุ่มก าหนดจากการจับฉลาก 

ขั้นที่ 4 ขั้นเตรียมผู้สังเกตการณ์ 

11. ครูอธิบายและชี้แจงนักเรียนแต่ละกลุ่มถึงประเด็นในการสื่อสารผ่านบทบาทสมมุติ 

2) ชั่วโมงท่ี 2 

ขั้นที่ 5 ขั้นแสดงและตัดสินการแสดง 
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1. แสดงบทบาทสมมุติจนครบทุกกลุ่ม 

ขั้นที่ 6 ขั้นอภิปรายและประเมินผล 

  2. ร่วมกันอภิปรายประเด็น จากเรื่องที่ได้รับชมการแสดงทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในพฤติกรรม
ของผู้แสดง 

 ขั้นที่ ๗ ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุป 

3. ร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละคนในชีวิตจริง เพ่ือให้ผู้นักเรียนมีแนวคิดท่ี
กว้างขวางมากข้ึน  

4. ร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียน เป็นผังมโนทัศน์ 

5. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

ขั้นที่ 8 ขั้นสรุปอ้างอิง 

6. มอบหมายให้นักเรียนคิดเพ่ิมเติมเก่ียวกับบทบาทของแต่ละคนในสถานการณ์ใหม่ที่ใกล้เคียง
กับเรื่องที่ได้เรียนไปแล้วเพ่ือจะน าไปสู่การตัดสินใจที่จะปรับปรุงพฤติกรรมที่เหมาะสมในการปฏิบัติตน 

7. ร่วมกันตั้งปณิธานในการป้องการการทุจริตให้หมดไปจากสังคมไทย 

4.2  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

1) สื่อการเรียนรู้ 

1. ใบความรู้ เรื่องระบบคิดฐาน2  

2. ใบงาน เรื่องระบบคิดฐานสอง 

3. แบบทดสอบ 

4. วีดีทัศน์ เรื่อง แก้ทุจริต คิดฐานสอง 

5. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต 

2) แหล่งเรียนรู้ 

1. ห้องสมุดโรงเรียน  

2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 

http://web.uprightschool.net/ 

https://www.nacc.go.th/more_news.php?cid=592 

https://youtu.be/FEfrARhWnGc 

5. การประเมินผลการเรียนรู้ 

5.1 วธิีการประเมิน 

1) ประเมินชิ้นงาน/การน าเสนองาน 
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2) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 

3) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

4) ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ 

5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

1) แบบประเมินชิ้นงาน/การน าเสนองาน 

2) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 

3) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

4) ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ 

 5.3 เกณฑ์การตัดสิน 

1) แบบประเมินชิ้นงาน/การน าเสนอผลงาน 

1. นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับดีขึ้นไป 

2) แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

    2. นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับดีขึ้นไป 

3) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

    3. นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับดีขึ้นไป 

4) แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

4. นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับดีขึ้นไป 

 

6. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

 

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

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

เรื่อง ระบบคิดฐานสอง (Digital) 

 

 

 

ความหมาย ระบบคิด “ฐานสอง(Digital)”  

เปนระบบการคิดวิเคราะหขอมูล ที่สามารถ
เลือกไดเพียง 2 ทางเทานั้น คือ 0 (ศูนย กับ 1 (หนึ่ง) 
และอาจหมายถึงโอกาส ที่จะเลือกไดเพียง 2 ทาง เชน ใช
กับ ไมใช, จริง กับ เท็จ, ท าได กับ ท าไมได, ประโยชน์ส่วน
ตน กับ ประโยชน์  สวนรวม เปนตน จึงเหมาะกับการ
น ามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงาน ของเจาหนาที่ของ
รัฐที่ตองสามารถแยกเรื่องต าแหน่ง หนาที่กับเรื่องสวนตัว
ออกจากกันได อย าง เด็ดขาด และไม กระท าการที่ 
เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวม    “การปฏิบัติงานแบบใชระบบคิดฐานสอง 
(Digital)” คือ การที่เจาหนาที่ของรัฐ มีระบบการคิดที่
สามารถแยกเรื่องต าแหนงหนาที่กับเรื่องสวนบุคคลออก
จากกันไดอยางชัดเจน วาสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด สิ่งไหนท า
ไดสิ่งไหนท าไมได สิ่งไหนคือประโยชนสวนบุคคลสิ่งไหน 
คือประโยชนสวนรวม ไมน ามาปะปนกัน ไมน าบุคลากร

หรือทรัพยสินของราชการมาใชเพ่ือ ประโยชนสวนบุคคล ไมเบียดบังราชการ เห็นแกประโยชนสวนรวมหรือ
ของหนวยงานเหนือกวา ประโยชนของสวนบุคคล เครือญาติ และพวกพอง ไมแสวงหาประโยชนจาก 
ต าแหนงหนาที่ ราชการ ไมรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากการปฏิบัติหนาที่ กรณีเกิดการขัดกันระหวาง 
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ก็จะยึดประโยชนสวนรวมเปนหลัก 
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ใบงานที่ ๑ 

เรื่อง ระบบคิดฐานสอง (Digital) 

ค าสั่ง  ให้นักเรียนเตรียมแสดงบทบาทสมมุติจากประเด็นดังต่อไปนี้ 

๑) การรับของขวัญจากผู้มาติดต่อราชการ 

๒) การใช้โทรศัพท์หลวงในเรื่องส่วนตัว 

๓) การน าอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัวมาชาร์ตที่ท างาน 

๔) การน าน้ าประปาหลวงมาล้างรถยนต์ส่วนตัว 

๕) การน าวัสดุครุภัณฑ์หลวงมาใช้ส่วนตัว 

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

รายชื่อนักแสดงและบทบาทท่ีได้รับ 

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

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

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

วาดรูปฉากประกอบการแสดงพร้อมเตรียมจัดสถานที่แสดง 

  

 

 

 

 

เนื้อเรื่อง 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................. .................................
.................................................................................................. ................................................................. ........... 

อภิปรายสรุปผล 

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

.................................................................... ..........................................................................................................  
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แบบประเมินชิ้นงานและการน าเสนอผลงาน 
เรื่อง ระบบคิดฐานสอง 

 

ค าชี้แจง ให้ครูประเมินชิ้นงานและการน าเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่ก าหนด แล้วขีด √ ลงในช่องที่
ตรงกับคะแนน 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

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

รวม     
  

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

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

เกณฑ์การให้คะแนน 

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

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

ค าชี้แจง  ครูสังเกตการท างานของนักเรียน  โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรม ความสนใจ 
ในการเรียน 

การมีส่วน 
ร่วมแสดง 
ความคิด 

เห็นในการ 
อภิปราย 

การรับฟัง 
ความคิด 
เห็นของผู้ 

อ่ืน 

การตอบ 
ค าถาม 

ความรับผิด 
ชอบต่องาน 
ที่ได้รับมอบ 

หมาย 

รวม 
คะแน

น 

ชื่อ-สกุล ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๑๐ 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

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

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

 
 
 
เลข
ที ่

พฤติ      
กรรม 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ-
นามสกุล 

1) มีความรัก
ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริ
ย์ 

2) ซื่อสัตย์ 
เสียสละ 
อดทน มี

อุดมการณ์ใน
สิ่งที่ดีงามเพ่ือ

ส่วนรวม 

3) ใฝ่หา
ความรู้ หมั่น

ศึกษาเล่าเรียน
ทั้งทางตรง 

และทางอ้อม 

๔) มีศีลธรรม 
รักษาความ

สัตย์ หวังดีต่อ
ผู้อื่น เผื่อแผ่
และแบ่งปัน 

๕) มีระเบียบ
วินัย เคารพ
กฎหมาย 

ผู้น้อยรู้จักการ
เคารพผู้ใหญ่ 

๖) มีความเข้ม
แข่งทั้งร่างกาย
และจิตใจไม่
ยอมแพ้ต่อ

อ านาจฝ่ายต่ า 
หรือกิเลส มี
ความละอาย
เกรงกลัวต่อ
บาปตามหลัก
ของศาสนา 

หมาย
เหตุ 

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

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

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๖ – ๑๘ ดีมาก 
๑๓ – ๑๕ ดี 
๑๐ – ๑๒ พอใช้ 
ต่ ากว่า ๑๐ ปรับปรุง 
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แบบทดสอบหลังเรียน  
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ “ระบบการคิดฐาน2” 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนระบุวิธีคิดระบบฐาน2 จ านวน ๖  ข้อ ๑๒ คะแนน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๑ – ๑๒ ดีมาก 
๙ – ๑๐ ดี 
๗ – ๘ พอใช้ 

ต่ ากว่า ๗ ปรับปรุง 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ “ระบบการคิดฐานสอง” 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วย การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที๓่ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓                  เรื่องระบบคิดฐาน10          เวลา 2 ชั่วโมง 

1. ผลการเรียนรู้ 

๑.๑  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

๑.๒  สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

๑.๓  ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 

2.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการคิดฐาน 2 

2.2  สามารถคิดแยกแยะการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นระบบการคิดฐาน10 

2.3 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

๓. สาระการเรียนรู้ 

3.1 ความรู้ 

 ระบบคิด “ฐาน10 (Analog)” เปนระบบการคิดวิเคราะหขอมูล ที่มีตัวเลขหลายตัว และอาจ
หมายถึงโอกาสที่จะเลือกไดหลายทาง เกิดความคิดที่หลากหลาย ซับซอน หากน ามาเปรียบเทียบกับการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ จะท าใหเจาหนาที ่ของรัฐตองคิดเยอะ ตองใชดุลยพินิจเยอะ อาจจะน าประโย
ชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม มาปะปนกันได แยกประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมออกจาก
กันไมได 

3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด) 

 1) ความสามารถในการสื่อสาร  

(ทักษะการอ่าน ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการเขียน)  

2) ความสามารถในการคิด 

3.3 ทักษะการวิเคราะห์  

(ทักษะการจัดกลุ่ม ทักษะการสรุป) 

3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ / ค่านิยม 

1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

 3) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 

๔) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

๕) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
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๖) มีความเข้มแข่งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัว
ต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  (วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ) (Discovery Method) 

4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้   

1) ชั่วโมงท่ี 1 
     ขั้นที่ 1 ขั้นน า 

    1. ครูร่วมกับนักเรียนถามตอบเกี่ยวกับอาชีพใดในประเทศไทยที่ไม่พบการทุจริตในอาชีพนั้นๆ 

2. ครูร่วมถามตอบกับนักเรียนเกี่ยวกับการคิดระบบฐานสิบ ในอาชีพใดที่สร้างความเสียหายให้แก่
ประเทศชาติได้มากท่ีสุด 

3. ครูร่วมกันถามตอบกับนักเรียนเกี่ยวกับอาขีพนักเรียนพบการทุจริตในกลุ่มนักเรียนได้หรือไม่ 

ขั้นที่ ๒. ขั้นสอน 

4. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น ๕ กลุ่ม และให้นั่งเป็นกลุ่ม 

5. ครูแจกใบงานที่ ๔ ให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่ม 

6. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้ ระบบคิดฐานสิบ   จากใบความรู้  ห้องสมุด และ
แหล่งข้อมูลสารสนเทศ  

7. นักเรียนร่วมกันจัดท าใบงานที่ ๔ 

8. ครูอธิบายเพิ่มเติม ในส่วนที่นักเรียนสงสัยและซักถาม 

2) ชั่วโมงท่ี 2 

ขั้นที่ ๓. ขั้นฝึกทกัษะ 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย 

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท าใบงานที่ ๔  เรื่องระบบคิดฐานสิบ โดยให้นักเรียนแต่ละคนใน
กลุ่ม  

ช่วยกันคิดหาค าตอบ และช่วยกันอธิบายค าตอบให้เพ่ือนในกลุ่มฟังจนทุกคนในกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องชัดเจน 

3. ครูสุ่มเลือกนักเรียน ๓ คน ของแต่ละกลุ่ม น าเสนอค าตอบในใบงานที่ ๔ หน้าชั้นเรียน  

4. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสถามตอบในประเด็นที่สงสัย และให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง 

กันและกัน 

5. ครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง และอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง 

ขั้นที่ ๔. สรุปผล 

6. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าข้อมูลไปจัดบอร์ดเพ่ือการเรียนรู้ของเพ่ือนร่วมชั้น 
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และนักเรียนอ่ืนที่สนใจเพ่ิมเติม 

7. นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้ลงสมุดของแต่ละคน 

8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการป้องกันการทุจริต ด้วยการเลิกคิดระบบฐานสิบ  

9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการป้องกันการทุจริตในอาชีพต่าง ๆ รวมถึงการประกอบอาชีพ 

ของตนในอนาคต 

๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑) สื่อการเรียนรู้ 

 1. ใบความรู้ เรื่องระบบคิดฐานสิบ 

2. ใบงาน เรื่องระบบคิดฐานสิบ 

3. แบบทดสอบ 

4. วีดิทัศน์ เรื่อง แก้ทุจริต คิดฐานสอง 

5. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต 

2) แหล่งเรียนรู้ 

 1. ห้องสมุดโรงเรียน 

 2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 

        http://web.uprightschool.net/ 

        https://www.nacc.go.th/more_news.php?cid=592 

        https://youtu.be/FEfrARhWnGc 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 

๕.1 วธิีการประเมิน 

1) ประเมินใบงานที่ ๒ และ ๓ 

2) ประเมินการน าเสนองาน 

3) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 

๔) สังเกตคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

5) ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ 

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

๑) แบบประเมินผลงานใบงานที่ ๒ และ ๓ 

๒) แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 

๓) แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
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๔) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

5) แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 

1) ใบงานที่ ๒ และ ใบงานที่ 3 

1. นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับดีขึ้นไป 

2) แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 

1. นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับดีขึ้นไป 

3) แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

1. นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับดีขึ้นไป 

๔) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับดีขึ้นไป 

5) แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

1. นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับดีขึ้นไป 

 

๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

 

 

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

(.................................................) 
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ใบความรู้ 
เรื่อง ระบบคิดฐานสิบ (Analog) 

 

ระบบคิด “ฐานสิบ (Analog)” 

 

เป นระบบการคิดวิ เคราะห ข อมูล ที่มี
ตัวเลขหลายตัว และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือก
ไดหลายทาง เกิดความคิดที่หลากหลาย ซับซอน 
หากน ามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของ 
เจาหนาที่ของรัฐ จะท าใหเจาหนาที่ ของรัฐตองคิด
เยอะ ตองใชดุลยพินิจเยอะ อาจจะน าประโยชน์
ส่วนตนและประโยชนสวนรวม มาปะปนกันได แยก
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมออก
จากกัน  ไมไ่ด ้

“การปฏิบัติงานแบบใชระบบคิดฐานสิบ 
(Analog)” คือ การที่เจาหนาที่ของรัฐ ยังมีระบบ
การคิดที่ยังแยกเรื่องต าแหนงหนาที่กับเรื่องสวนตน
ออกจากกันไม ได น าประโยชน์ส่ วนตนและ 
ประโยชนสวนรวมมาปะปนกันไปหมด แยกแยะไม
ออกว าสิ่ งไหนคือประโยชน์ส่วนตนสิ่ งไหนคือ 

ประโยชนสวนรวม น าบุคลากรหรือทรัพยสินของราชการมาใชเพ่ือ ประโยชนสวนบุคคล เบียดบังราชการ เห็น
แกประโยชนสวนบุคคล เครือญาติ หรือพวกพอง เหนือกวาประโยชนของสวนรวมหรือของหนวยงาน จะคอย
แสวงหาประโยชนจากต าแหนงหนาที่ ราชการ กรณีเกิดการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน 
สวนรวม จะยึดประโยชน์ส่วนตนเปนหลัก 
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ใบงานที่ ๔ 

เรื่อง ระบบคิดฐานสิบ (Analog) 

ค าสั่ง  

 1. ให้นักเรียนศึกษาและวิเคราะห์ข่าวที่ก าหนดให้แล้วตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
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2. จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องเหมาะสมที่สุด 

1. หัวข้อข่าว 

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

2. ความสงสัยที่เกิดขึ้นหลังจากอ่านข่าว 

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

3. ข้อสังเกตได้จากข่าว 

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

4. สิ่งที่สัมผัสได้จากข่าว 

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

5. ส ารวจข้อเท็จจริงของข้อมูลที่ได้จากข่าว 

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

6. สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้คือ 

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

7. จากจุดทีส่งสัย จุดที่สังเกต ได้สัมผัส ส ารวจ ตรวจสอบสบืค้นข้อมูล จากข่าวที่ได้ศึกษาวิเคราะห์แล้วนั้น พบ
ประเด็นส าคัญคือ 

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

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

 8. จากข่าวข้างต้นผลการตัดสินจะเป็นเช่นไร 

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

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

9. หมอวันชัยใช้ระบบการคิดแบบใด จึงได้ด าเนินการเช่นข่าวข้างต้น 

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

10. นักเรียน จะน ากรณีตัวอย่างดังข่าว ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างไร 

............................................................................................................................. ................................................. 
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ผลการตัดสิน 
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แบบประเมนิผลงาน 
ค าชี้แจงให้ครูผู้สอนประเมินผลงานงานนักเรียนตามรายการที่ก าหนดแล้วขีดลงในช่องที่ตรงกับ
หมายเลข 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
1. ตรงจามจุดประสงค์     
2. มีความถูกต้อง     
3. ภาษาท่ีใช้/วิธีการน าเสนอเข้าใจง่าย     
4. มีความคิดสร้างสรรค์     
5. มีความเป็นระเบียบชัดเจน     

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ผลงานสมบูรณ์ชัดเจน   ให้  4 คะแนน 
 ผลงานมีข้อบกพร่องบางส่วน   ให้  3 คะแนน 
 ผลงานมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่  ให้  2 คะแนน 
 ผลงานมีข้อบกพร่องมาก   ให้  1 คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

  

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18-20 ดีมาก 

14-17 ดี 

10-13 พอใช้ 

ต่ ากว่า10 ปรับปรุ่ง 
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แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
เรื่อง ระบบคิดฐานสิบ 

 

ค าชี้แจง  ให้ผู้สอน ประเมินการน าเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่ก าหนด แล้วขีด √ ลงในช่อง
ที ่   ตรงกับคะแนน 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

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

รวม     
  

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

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

เกณฑ์การให้คะแนน 

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

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

กลุ่มท่ี……................................ 

ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตการท างานของนักเรียน  โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรม ความสนใจ 
ในการเรียน 

การมีส่วน 
ร่วมแสดง 
ความคิด 

เห็นในการ 
อภิปราย 

การรับฟัง 
ความคิด 
เห็นของผู้ 

อ่ืน 

การตอบ 
ค าถาม 

ความรับผิด 
ชอบต่องาน 
ที่ได้รับมอบ 

หมาย 

รวม 
คะแน

น 

ชื่อ-สกลุ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๑๐ 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

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

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

 
 
 
เลข
ที ่

พฤติ      
กรรม 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ-
นามสกุล 

1) มีความรัก
ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริ
ย์ 

2) ซื่อสัตย์ 
เสียสละ 
อดทน มี

อุดมการณ์ใน
สิ่งที่ดีงามเพ่ือ

ส่วนรวม 

3) ใฝ่หา
ความรู้ หมั่น

ศึกษาเล่าเรียน
ทั้งทางตรง 

และทางอ้อม 

๔) มีศีลธรรม 
รักษาความ

สัตย์ หวังดีต่อ
ผู้อื่น เผื่อแผ่
และแบ่งปัน 

๔) มีระเบียบ
วินัย เคารพ
กฎหมาย 

ผู้น้อยรู้จักการ
เคารพผู้ใหญ่ 

๖) มีความเข้ม
แข่งทั้งร่างกาย
และจิตใจไม่
ยอมแพ้ต่อ

อ านาจฝ่ายต่ า 
หรอืกิเลส มี
ความละอาย
เกรงกลัวต่อ
บาปตามหลัก
ของศาสนา 

หมา
ย

เหตุ 

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

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

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๖ – ๑๘ ดีมาก 
๑๓ – ๑๔ ดี 
๑๐ – ๑๒ พอใช้ 
ต่ ากว่า ๑๐ ปรับปรุง 
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แบบทดสอบหลังเรียน  
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ “ระบบการคิดฐานสิบ” 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนบอกการทุจริตที่อาจเกิดข้ึนได้กับบุคคล ๑๐ สาขาอาชีพ ซึ่งผลเสียต่อประเทศชาติ จาก
การคิดระบบฐานสิบ จ านวน ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน 
๑. การทุจริตที่อาจเกิดข้ึนได้ในอาชีพ “หมอ” ได้แก่ 

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

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

๒. การทุจริตที่อาจเกิดข้ึนได้ในอาชีพ “พยาบาล” ได้แก่ 

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

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

๓. การทุจริตที่อาจเกิดข้ึนได้ในอาชีพ “ทหาร” ได้แก่ 

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

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

๔. การทุจริตที่อาจเกิดข้ึนได้ในอาชีพ “ต ารวจ” ได้แก่ 

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

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

๔. การทุจริตที่อาจเกิดข้ึนได้ในอาชีพ “คร”ู ได้แก่ 

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

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

๖. การทุจริตที่อาจเกิดข้ึนได้ในอาชีพ “นายอ าเภอ” ได้แก่ 

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

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

๗. การทุจริตที่อาจเกิดข้ึนได้ในอาชีพ “ผู้ว่าราชการ” ได้แก่ 

............................................................................................................................. ................................................. 
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๘. การทุจริตที่อาจเกดิขึ้นได้ในอาชีพ “ผู้อ านวยการสถานศึกษา” ได้แก่ 

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

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

๙. การทุจริตที่อาจเกิดข้ึนได้ในอาชีพ “พนักงานขับรถ” ได้แก่ 

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

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

๑๐. การทุจริตที่อาจเกิดข้ึนได้ในอาชีพ “ช่างไฟ” ได้แก่ 

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

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

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

9 – 10 ดีมาก 
7 - 8 ดี 
5 – 6 พอใช้ 

ต่ ากว่า 5 ปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สว่นรวม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔  เรื่อง ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต (ชุมชน สังคม) เวลา ๒ ชั่วโมง 

 

1. ผลการเรียนรู้  

๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

๑.๒ สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

๑.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 

2.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต 

2.2  สามารถคิดแยกแยะระหว่างจริยธรรมและการทุจริต (ชุมชน สังคม)ส่วนรวมได้ในรูปแบบต่างๆ 

2.3 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 ความรู้ 

1) สาเหตุของการทุจริตและทิศทางการป้องกันการทุจริตในประเทศไทย 

 ๒) ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict of interest) 

         ๓) แก้ “ทุจริต” ต้องคิดแยกแยะปรับวิธีคิด พฤติกรรมเปลี่ยน สังคมเปลี่ยนประเทศชาติเปลี่ยน โลก
เปลี่ยน 

          ๔) ตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่างๆ 

๓.๒. ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด) 

  1) ความสามารถในการสื่อสาร 

    1. ความสามารถในการคิด 

2. ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

  2) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

1. กระบวนการท างานกลุ่ม 

๓.๓  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ / ค่านิยม 

1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
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2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

3) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 

5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 

6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

7) เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

8) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 

9) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

10) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ         
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และ
พร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11) มีความเข้มแข่งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอายเกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  

 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  

     1) ชัว่โมงท่ี 1      

         ขั้นที่ 1 เตรียมการ                                                                                               
  1. ครูเตรียมวีดีโอให้นักเรียนดูเรื่อง นิมนต์ยิ้มเดลี่คนดีไม่คอรัปชั่น ตอนแป๊ะเจี๊ย ตอนส่งเสริม
ลูกน้อง และวีดีโอเรื่อง รับสินบน  ฉายที่หน้าชั้นเรียน แล้วครูพูดสอบถาม นักเรียนว่า วีดีโอทั้ง ๒ เรื่อง มีผล
อย่างไรต่อชุมชน สังคม ด้านจริยธรรม กับการทุจริต ยกตัวอย่างประเทศไทยของเรามีลักษณะอย่างไร แล้วให้
นักเรียนออกมาบอกและอธิบายประกอบสถานการณ์ว่าอะไรเป็นจริยธรรม อะไรเป็นการทุจริต 

     ขั้นที่ 2 เสนอตัวอย่าง  

๑. ครูแจกกระดาษขนาด A4 ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น ให้นักเรียนสรุป Mind Map ตามท่ี 

ครูก าหนดลงบนกระดาษให้ถูกต้อง ไว้น าเสนอนิทรรศการ                                                                                                                                     

                    ๒. ให้นักเรียนน าเสนอผลงานตนเองและศึกษาความรู้จากคลิปต่างๆ เพ่ิมเติมเพ่ือเสริมความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ 

     2) ชั่วโมงท่ี 2 

             ขั้นที่ 3 เปรียบเทียบ 

                    ๑. นักเรียนแบ่งกลุ่มละ ๓  กลุ่มละๆ ๔ คน ร่วมกันศึกษาความรู้และสรุปสาระส าคัญตาม
ประเด็นที่ครูก าหนด จากสถานการณ์ท่ีนักเรียนได้ดู แล้วให้ตัวแทนกลุ่มออกมาจับสลากหมายเลขกลุ่มและรับ
สถานการณ์จ าลองที่ ๑ – ๔ ตามล าดับที่จับฉลากได้   
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                    ๒. ครูก าหนดระยะเวลาในการท างานกลุ่มร่วมกันตามความเหมาะสม แล้วสุ่มเรียกตัวแทนกลุ่ม 

ออกมาน าเสนอความรู้ที่หน้าชั้นเรียน ตามล าดับกลุ่มที่ 1 - ๓  

               ๓. ให้นักเรียนกลุ่มอ่ืนๆ ตั้งประเด็นค าถามหลังจากท่ีตัวแทนกลุ่มน าเสนอความรู้จบแล้วกลุ่ม
ละ ๑ ค าถาม แล้วให้กลุ่มท่ีเป็นเจ้าของเรื่องช่วยกันตอบค าถามให้ถูกต้อง  

               ขั้นที่ 4 สรุปกฎเกณฑ ์ 

      ๑ .ให้นักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นความรู้ที่ได้รับจดลงในสมุด  แล้วครูตั้งประเด็นค าถามให้
นักเรียนช่วยกันตอบ หรือสุ่มเรียกนักเรียนให้ตอบเป็นรายบุคคล   

                ๒. ให้นักเรียนร่วมกันศึกษาความรู้ ตามสถานการณ์จ าลองและร่วมแสดงความคิดเห็นว่า 
ลักษณะของสถานการณ์จ าลองที่ได้รับมีความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต มีความส าคัญต่อชุมชน 
สังคมหรือไม่ อย่างไร  

               ๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เป็น Mind Map และวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น  

        ๔. ให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างโรงเรียน ชุมชนของตนเอง ว่าเป็นอย่างไร ณ ปัจจุบันจะร่วมกัน 

ตระหนักให้ความส าคัญเรื่องนี้ได้อย่างไร 

                ๕. ครูอธิบายให้นักเรียนทราบว่า จริยธรรมและการทุจริต ของแต่ละชุมชน สังคม มีความ
สอดคล้องหรือเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ถ้าคนเราไม่เห็นความส าคัญหรือแยกแยะไม่ออกว่าผลกระทบที่เกิดจะส่งผล
ต่อสังคม ชุมชนในอนาคตในด้านต่างๆอย่างไร 

             ๖. นักเรียนได้รับการชี้แนะจากครูผู้สอนสามารถศึกษาความรู้เสริมเพ่ิมเติมเรื่อง ความ
แตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต ของโรงเรียนสุจริตได้ในเว็ปไซต์ของโรงเรียนสุจริต   

          ขั้นที่ 5 น าไปใช้  

  ๗.ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหาข้อความการกระท า พฤติกรรม หรือเรื่องราวที่เป็นข้อความ 

สถานการณ์เพ่ิมเติม มาเขียนใส่ในกระดาษฟลิปชาร์ทที่ครูแจกให้ แล้วให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันเผยแพร่ให้
นักเรียน ครู ชุมชน หรือน ามาจัดป้ายนิเทศเพ่ือปลุกจิตส านึกกระตุ้นจรยิธรรมต้านทุจริต  

  ๘.นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยครูและเพ่ือน 

นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้เมื่อเจอสถานการณ์การทุจริตใน
อนาคตและเหตุการณ์ปัจจุบัน        

 4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

  1) สื่อการเรียนรู้ 

 1. วีดีโอ เรื่อง นิมนต์ยิ้มเดลี่คนดีไม่คอรัปชั่น ตอนแป๊ะเจี๊ยะ  ตอนส่งเสริมลูกน้อง  

 2. วีดีโอ เรื่อง รับสินบน ฯลฯ 

 3. หนังสือเรียน/หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 

 4. ภาพข่าว ฯลฯ 
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 5. ภาพยนตร์สั้นๆ /คลิปวีดีโอ ฯลฯ 

 6. ใบความรู้/ สถานการณ์จ าลองท่ี ๑-๔ 

ใบความรู้การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง 

ใบความรู้การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติ 

ใบความรู้การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน 

ใบความรู้การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมประเภทอ่ืนๆ 

 2) สื่อการเรียนรู้ 

1. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ชมุชน /สถานการณ์ที่พบได้ในชุมชน 

2. ห้องสมุดโรงเรียน 

3. ห้องเทคโนโลยีในโรงเรียน 

 ๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 

5.1 วธิีการประเมิน 

1) สอบถาบ/สัมภาษณ์ 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความแตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต 
(ชุมชน สังคม) 

มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความแตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต 
(ชุมชน สังคม)ได้ถูกต้อง
ทุกประเด็น 

ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
แตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต 
(ชุมชน สังคม)ได้ถูกต้อง
บางส่วน 

ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
แตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต 
(ชุมชน สังคม) ไม่ถูกต้อง 

2.  สามารถคิดแยกแยะ
ความแตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต 
(ชุมชน สังคม)ส่วนรวมได้
ในรูปแบบต่างๆได้ 

สามารถคิดแยกแยะ
ความแตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต 
(ชุมชน สังคม)ส่วนรวมได้
หลากหลายรูปแบบ 

คิดแยกแยะความ
แตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต 
(ชุมชน สังคม)ส่วนรวมได้
บางรูปแบบ 

ไมส่ามารถคิดแยกแยะ
ความแตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต 
(ชุมชน สังคม)ส่วนรวมได้ 

3. ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของจริยธรรม
และการต้านทุจริตใน
รูปแบบต่างๆได้ 

ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของจริยธรรม
และการต้านทุจริตในรูป
ทุกรูปแบบ 

ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของจริยธรรม
และการต้านทุจริตใน
รูปแบบต่างๆได้ 

ไม่ตระหนักและไม่เห็น
ความส าคัญของจริยธรรม
และการต้านทุจริตใน
รูปแบบต่างๆได้ 
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๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

1) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

2) ผลงานนักเรียน 

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 

 1) เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ (ข้อ ๑) 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

7 - 9 ดี 

4 - 6 พอใช้ 

1 - 3 ปรับปรุง 

 2) เกณฑ์การตัดสินคุณภาพพฤติกรรมการท างานของนักเรียน 

   
 ช่วงคะแนน 

ระดับคุณภาพ 

8 - 10 ดี 

5 – 7 พอใช้ 

0 - 4 ปรับปรุง 

 

6. บันทึกหลังสอน 

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

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

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

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

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

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

 

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

(.................................................) 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
กลุ่มท่ี…….......... 

ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตการท างานของนักเรียน  โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรม ความสนใจ 

ในการเรียน 

การมีส่วนร่วม
แสดง 

ความคิดเห็นใน
การ 

อภิปราย 

การรับฟัง
ความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 

การตอบ 
ค าถาม 

ความรับผิด 
ชอบต่องาน 
ที่ได้รับมอบ 

หมาย 

รวม 
คะแนน 

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

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

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

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

                                         ผู้ประเมิน 
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ตัวอย่าง 
ระบบคิดฐานสิบ & ระบบคิดฐานสอง 
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สถานการณ์ที่ ๑ 

 
 ๑ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่งร่วมกับพวก แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคนเดินใหม่ ในต าบลที่ตนมีฐานเสียงโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ และตรวจ
รับงานทั้งที่ไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการที่ก าหนด รวมทั้งเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จได้ติดป้ายชื่อของตนและพวก 
การกระท าดังกล่าวมีมูลเป็นการกระท าการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือ
ละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ มีมูลความผิดทั้งทางวินัยอย่างร้ายแรงและทาง
อาญา คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ผู้มีอ านาจ  แต่งตั้ง
ถอดถอน และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 
 ๒ การที่นักการเมืองในจังหวัด ขอเพ่ิมงบประมาณเพ่ือน าโครงการตัดถนน สร้างสะพานลงในจังหวัด 
โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของตนเองเป็นชื่อสะพาน 
 ๓ การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง 
 

สถานการณ์ที่ ๒ 

 
 

พนักงานสอบสวนละเว้นไม่น าบันทึกการจับกุมที่เจ้าหน้าที่ต ารวจชุดจับกุม  ท าขึ้นในวันเกิดเหตุ
รวมเข้าส านวน แต่กลับเปลี่ยนบันทึกและแก้ไขข้อหาในบันทึก  การจับกุม เพ่ือช่วยเหลือผู้ต้องหาซึ่งเป็นญาติ
ของตนให้รับโทษน้อยลง คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมูลความผิดทางอาญาและทางวินัยอย่างร้ายแรง 

 
สถานการณ์ที่ ๓ 

             
 
 ๑ เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่ในฐานะผู้บริหาร เข้าแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยระเบียบ และกฎหมายหรือฝ่าฝืนจริยธรรม  
 ๒ นายเอ เป็นหัวหน้าส่วนราชการแห่งหนึ่งในจังหวัด รู้จักสนิทสนมกับ นายบี หัวหน้าส่วนราชการอีก
แห่งหนึ่งในจังหวัดเดียวกัน นายเอ จึงใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวฝากลูกชาย คือ นายซี เข้ารับราชการภายใต้
สังกัดของนายบี 

 

 

 

 

๑. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง 

๒. การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติ 

๓. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน 
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สถานการณ์ที่ ๔ 

 
 
 ๑ การเดินทางไปราชการต่างจังหวัดโดยไม่ค านึงถึงจ านวนคน จ านวนงาน และจ านวนวันอย่างเหมาะสม 
อาทิ เดินทางไปราชการจ านวน 10 วัน แต่ใช้เวลาในการท างานจริงเพียง 6 วัน โดยอีก 4 วัน เป็นการเดินทาง
ท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ 
 ๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ใช้เวลาในราชการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เนื่องจากต้องการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ เพราะสามารถเบิกเงินงบประมาณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 
 ๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยมิได้อยู่ปฏิบัติงานในช่วงเวลานั้นอย่าง
แท้จริง แต่กลับใช้เวลาดังกล่าวปฏิบัติกิจธุระส่วนตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมประเภทอ่ืนๆ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วย การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (ชุมชน สังคม)             เวลา ๒ ชั่วโมง 

๑. ผลการเรียนรู้  

 ๑.๑  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

๑.2  สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับส่วนรวมได้ 

๑.3  ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  

๒.๑  สามารถแยกแยะ พร้อมยกตัวอย่างระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

๒.2  สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับส่วนรวมได้ 

๒.3  ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

๓. สาระการเรียนรู้ 

3.1 ความรู้ 

 ประโยชน์ส่วนตน หมายถึง การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ               ใน
สถานะเอกชนได้ท ากิจกรรมหรือได้การกระท าต่างๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว ญาติ เพ่ือนหรือของกลุ่ม
ในสังคม ที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆ เช่น การประกอบอาชีพ การค้า การลงทุน เพ่ือหาประโยชน์
ในทางการเงินหรือในทางทรัพย์สินต่างๆ เป็นต้น 

ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ หมายถึงการที่บุคคลใดๆ ในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ) ได้
กระท าการใดๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการด าเนินการในอีกส่วนหนึ่ ง ที่แยกออกมาจากการ
ด าเนินการตามหน้าที่ในสถานะของเอกชน การกระท าการใดๆ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีวัตถุประสงค์หรือมี
เป้าหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม หรือการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 

 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง          
การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ตกอยู่ในฐานะเป็น  ผู้มีส่วนได้เสีย ในรูปแบบต่างๆตามที่กฎหมายบัญญัติ                
ห้ามไว้ และยังได้เข้าไปพิจารณาด าเนินการ ในกิจการสาธารณะที่เป็นการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ใน
กิจการของรัฐเพ่ือประโยชน์ของรัฐ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ ของรัฐพิจารณาได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไป                     
แอบแฝงหรือได้น าประโยชน์ส่วนตนเข้าไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ หรือเข้าไปเกี่ยวข้องในการตัดสินใจในการ
ด าเนินการใดๆ ตามอ านาจหน้าที่ของการด าเนินงานที่เป็นกิจการส่วนรวมของรัฐ 

3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

  1) ความสามารถในการคิด 

   1. ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
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   2. ทักษะกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ 

  2) ความสามารถในการสื่อสาร  

       (อ่าน ฟัง พูด เขียน) 

3) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

(การสังเกต การระบุ จ าแนก วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป) 

3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม   

๑) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  

๒) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 

๓) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

๔) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัว
ต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๔.กิจกรรมการเรียนรู้  

4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  

ชั่วโมงท่ี ๑ 

   ขั้นน า 

  1) ครูอ่านพระราชด ารัสหรือพระบรมราโชวาทท่ีเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนรวม ให้นักเรียนฟัง 

2) สนทนาอภิปราย เกี่ยวกับพระราชด ารัสหรือพระบรมราโชวาทท่ีเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนรวม โดยครู
พยายามเชื่อมโยง 

 ขั้นสอน 

1) ชมคลิปวีดีโอ พระราชด ารัส ในหลวง 5 ธันวาคม 2556 โดยที่มาของคลิปวีดีโอ คือ        

https://www.youtube.com/watch?v=HUwr1tDiEFI&feature=youtu.be 

2) สนทนาอภิปราย เกี่ยวกับคลิปวีดีโอ พระราชด ารัส ในหลวง 5 ธันวาคม 2556 โดยครู 

พยายามชี้ให้เห็นเรื่องของการนึกถึงประโยชน์ส่วนรวม 

3) แจกใบความรู้เรื่อง มารู้จักประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมและการขัดกันระหว่าง 

ประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ให้นักเรียนศกึษา 

4) แจกใบงาน เรื่อง มารู้จักประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และการขัดกันระหว่าง 

ประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ 
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ชั่วโมงท่ี ๒ 

1) สนทนา อภิปราย ความรู้เดิม เกี่ยวกับประเด็นของประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และ
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

2) แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ ๔ – ๕ คน  

3) แจกใบความรู้ เรื่อง ตัวอย่าง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมใน 

รูปแบบต่างๆ ให้แต่ละกลุ่มศึกษา 

4) แจกใบงาน เรื่อง ช่วยกันยกตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน ์

ส่วนรวมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ 

ขั้นสรุป 

5) ร่วมกันเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมและการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม 

4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

 1) คลิปวีดโีอ พระราชด ารัส ในหลวง 5 ธันวาคม 2556 โดยที่มาของคลิปวีดีโอ คือ        

https://www.youtube.com/watch?v=HUwr1tDiEFI&feature=youtu.be 

    ๒) ตัวอย่าง พระราชด ารัสหรือพระบรมราโชวาทท่ีเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนรวม  

  ๓) ใบความรู้เรื่อง มารู้จักประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมและการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

            ๔) ใบงาน เรื่อง มารู้จักประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  

            ๕) ใบความรู้ เรื่อง ตัวอย่าง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบ
ต่างๆ 

            ๖) ใบงาน เรื่อง ช่วยกันยกตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม       

   ๗) กระดาษชาร์ต    

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 

5.1 วิธีการประเมิน 

๑) ประเมินใบงาน เรื่อง มารู้จักประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  

๒) ประเมินใบงาน เรื่อง ช่วยกันยกตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวม                                

๓) สังเกตพฤติกรรมการท างานของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
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๔) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

๕.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

1) แบบประเมินใบงาน 

๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของนักเรียนเป็นรายบุคคล      

๓) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

 

๖. บันทึกหลังสอน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

(.................................................) 
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ใบความรู้ 
เรื่อง มารู้จักประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม                                                                    

และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สว่นรวม 
 

  ประโยชน์ส่วนตน หมายถึง การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสถานะเอกชน
ได้ท ากิจกรรมหรือได้การกระท าต่างๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว ญาติ เพ่ือนหรือของกลุ่มในสังคม ที่มี
ความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆ เช่น การประกอบอาชีพ การค้า การลงทุน เพ่ือหาประโยชน์ในทางการเงิน
หรือในทางทรัพย์สินต่างๆ เป็นต้น 
  ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ หมายถึงการที่บุคคลใดๆ ในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่                   
ของรัฐ (ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของ
รัฐ) ได้กระท าการใดๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการด าเนินการในอีกส่วนหนึ่ง ที่แยกออกมาจาก                            
การด าเนินการตามหน้าที่ในสถานะของเอกชน การกระท าการใดๆ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีวัตถุประสงค์หรือ                  
มีเป้าหมายเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม หรือการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
  การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง การที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ตกอยู่ในฐานะเป็น  ผู้มีส่วนได้เสีย ในรูปแบบต่างๆตามที่กฎหมายบัญญัติห้ามไว้ และยังได้
เข้าไปพิจารณาด าเนินการ ในกิจการสาธารณะที่เป็นการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในกิจการของรัฐเพ่ือ
ประโยชน์ของรัฐ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐพิจารณาได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไปแอบแฝงหรือได้น าประโยชน์
ส่วนตนเข้าไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ หรือเข้าไปเกี่ยวข้องในการตัดสินใจในการด าเนินการใดๆ ตามอ านาจ
หน้าที่ของการด าเนินงานที่เป็นกิจการส่วนรวมของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ ............................................. สกุล .................................................เลขที่ ........... ชั้ น ......... 
โรงเรียน....................................................................... 
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ใบงาน 
เรื่อง มารู้จักประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม                                                                    

และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สว่นรวม 
ค าชี้แจง นักเรียนสรุปประเด็น และยกตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ตัวอย่าง พระราชด ารัส พระบรมราโชวาท 
บ้านเมืองของเราก าลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะช่วยกันได้                     
ก็คือ การที่ท าความคิดให้ถูกและแน่วแน่  ในอันที่จะยึดถือประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่หมาย                       
ต้องเพลาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัว และความขัดแย้งกันในสิ่งที่มิใช่สาระลง 
พระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... (2) 
(พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2543) 

ประโยชน์ส่วนบุคคล คือ ……………………….. 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 
 

ประโยชน์ส่วนรวม คือ ………………………….. 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 
 
การประโยชน์ส่วนบุคคล คือ …………………… 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 
 

ตัวอย่าง เช่น 

ตัวอย่าง เช่น 

ตัวอย่าง เช่น 
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การมี เสรีภาพนั้น  เป็นของที่ ดีอย่ างยิ่ ง  แต่ เมื่ อจะใช้  จ า เป็นต้องใช้ด้ วยความระมัดระวั ง  และ                       
ความรับผิดชอบ มิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกัน ทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ
และความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วย 
พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... (4) 
(พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 9 กรกฎาคม 2514) 

 

คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวม                        
ที่ส าคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะท างานส าคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริง
ได้ส าเร็จ 
พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... (9) 
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12 กรกฎาคม 2522)  

 

สามั คคี  คื อการ เป็ นแก่บ้ าน เมือ ง  และช่ วยกันทุกวิ ธีทาง  เ พ่ือที่ จ ะสร้ า ง บ้ าน เมือ ง ให้ เ ข้มแข็ ง                              
ด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแย่งตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม
นั้นคือความมั่นคงของบ้านเมือง 
พระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... (19) 
(ในพิธีประดับยศนายต ารวจชั้นนายพล 15 มกราคม 2519) 
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ใบความรู้ 
ตัวอย่าง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่างๆ 

 
 

 
 

๑.๑ นายสุจริต ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในวัน
ดังกล่าว นายรวย นายก อบต. ได้มอบงาช้างจ านวนหนึ่งคู่ให้แก่ นายสุจริต เพ่ือเป็นของที่ระลึก นายสุจริตได้
มอบงานช้างดังกล่าวให้หน่วยงานต้นสังกัด ตรวจสอบมูลค่าพร้อมทั้งด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและ
กฎหมาย แต่ต่อมา นายสุจริต พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สมควรรับงาช้างดังกล่าวไว้ จึงเร่งให้หน่วยงานต้นสังกัด
คืนงาช้างให้แก่นายรวย  
 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
มาตรา 103 ประกอบประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ข้อ 7 ประกอบข้อ 5 (2) ได้ก าหนดว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด 
ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนที่มิใช่ญาติซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท แล้วประสงค์จะรับ
ทรัพย์สินนั้นไว้เป็นสิทธิของตน จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินนั้นต่อผู้บังคับบัญชา 
หรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธาน
วุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในทันทีที่สามารถกระท าได้ เพ่ือให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความ
จ าเป็นความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น รับทรัพย์สินนั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 
 เมื่อข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ปรากฏว่า เมื่อนายสุจริต ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ได้รับงาช้างแล้ว ได้ส่งให้
หน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบมูลค่าพร้อมทั้งด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย แต่ต่อมานายสุจริต 
พิจารณาเห็นว่า ไม่สมควรรับงาช้างดังกล่าวไว้ จึงส่งคืนให้นายรวยไป โดยใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ
ระเบียบแนวทางปฏิบัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือความรอบคอบ และส่งคืนงาช้าง แก่นายรวยภายใน 3 วัน                             
จากข้อเท็จจริง จึงฟังได้ว่านายสุจริตมิได้มีเจตนาหรือมีความประสงค์ที่จะรับงาช้างนั้นไว้เป็นสิทธิของตน 
แต่อย่างใด 
 ๑.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เพ่ือช่วยให้บริษัทเอกชนราย
นั้น ชนะการประมูลรับงานโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ 
 ๑.๓ การที่บริษัทแห่งหนึ่งให้ของขวัญเป็นทองค ามูลค่ามากกว่า 10 บาท แก่เจ้าหน้าที่ในปีที่ผ่านมา 
และปีนี้เจ้าหน้าที่เร่งรัดคืนภาษีให้กับบริษัทนั้นเป็นกรณีพิเศษ โดยลัดคิวให้ก่อนบริษัทอ่ืน ๆ เพราะคาดว่าจะ
ได้รับของขวัญอีก 
 ๑.๔ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไปเป็นคณะกรรมการของบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจและได้รับความ
บันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ จากบริษัทเหล่านั้น ซึ่งมีผลต่อ การให้ค าวินิจฉัยหรือข้อเสนอแนะที่เป็นธรรมหรือ
เป็นไปในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ ต่อบริษัทผู้ให้นั้น ๆ 
 ๑.๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับชุดไม้กอล์ฟจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เมื่อต้องท างานที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทเอกชนแห่งนั้น ก็ช่วยเหลือให้บริษัทนั้นได้รับสัมปทาน เนื่องจากรู้สึกว่าควรตอบแทนที่เคยได้รับของขวัญมา 
 

1. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ 
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 ๒.๑ นิติกร ฝ่ายกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ส านักงานสรรพากรจังหวัดในส่วนภูมิภาคหา
รายได้พิเศษโดยการเป็นตัวแทนขายประกันชีวิตของบริษัทเอกชน ได้อาศัยโอกาสที่ตนปฏิบัติหน้าที่ เร่งรัดภาษี
อากรค้างผู้ประกอบการรายหนึ่งหาประโยชน์ให้แก่ตนเองด้วยการขายประกันชีวิตให้แก่หุ้นส่วนผู้จัดการของ
ผู้ประกอบการดังกล่าว รวมทั้งพนักงานของผู้ประกอบการนั้นอีกหลายคน ในขณะที่ตนก าลังด าเนินการเร่งรัด
ภาษีอากรค้าง พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเป็นการอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่
ตนเอง เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ตามมาตรา 83 (3) ประกอบมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 ๒.๒ การที่เจ้าหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท าสัญญาให้หน่วยงานต้นสังกัดซื้อคอมพิวเตอร์
ส านักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง หรือบริษัทท่ีตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ 
 ๒.๓ ผู้บริหารหน่วยงานท าสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัท ซึ่งเป็นของเจ้าหน้าที่หรือ
บริษัทที่ผู้บริหารมีหุ้นส่วนอยู่ 
 ๒.๔ การที่ผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษา หรือเป็นผู้ท าบัญชีให้กับบริษัทที่ต้อง
ถูกตรวจสอบ 
 ๒.๕ ภรรยาอดีตนายกรัฐมนตรี ประมูลซื้อที่ดินย่านถนนรัชดาภิเษกใกล้กับศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย จากกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในการก าดูแลของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย กระทรวงการคลัง โดยอดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งในขณะนั้นด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีในฐานะเจ้าพนักงาน                             
มีหน้าที่ดูแลกิจการของกองทุนฯ ได้ลงนามยินยอมในฐานะคู่สมรสให้ภรรยาประมูลซื้อที่ดินและท าสัญญาซื้อ
ขายที่ดิน ส่งผลให้เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาซื้อที่ดินโฉนดแปลงดังกล่าว อันเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย มีความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 100 (1) 
 

 
 ๓.๑ อดีตผู้อ านวยการโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเพ่ิงเกษียณอายุราชการไปท างานเป็นที่ปรึกษาในบริษัท
ผลิตหรือขายยา โดยใช้อิทธิพลจากที่เคยด ารงต าแหน่งในโรงพยาบาลดังกล่าว ให้โรงพยาบาลซื้อยาจากบริษัท
ที่ตนเองเป็นที่ปรึกษาอยู่ พฤติการณ์เช่นนี้มีมูลความผิดทั้งทางวินัยและทางอาญาฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อื่นเชื่อว่าตนมีต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มี
ต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123 
 ๓.๒ การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรด้านเวชภัณฑ์และสุขภาพออกจากราชการไปท างานใน
บริษัทผลิตหรือขายยา 
 ๓.๓ การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกษียณแล้วใช้อิทธิพลที่เคยด ารงต าแหน่งใน
หน่วยงานรัฐ รับเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนที่ตนเคยติดต่อประสานงาน โดยอ้างว่าจะได้ติดต่อกับหน่วยงาน
รัฐได้อย่างราบรื่น 

2. การท าธุรกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญา 

3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ 
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 ๓.๔ การว่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณมาท างานในต าแหน่งเดิมที่หน่วยงานเดิมโดยไม่คุ้มค่ากับภารกิจ                     
ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 ๔.๑ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี 6 ส านักงานสรรพากรจังหวัดในส่วนภูมิภาค ได้จัดตั้งบริษัทรับจ้างท า
บัญชีและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับภาษีและมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยรับจ้างท าบัญชีและยื่นแบบแสดง
รายการให้ผู้เสียภาษีในเขตจังหวัดที่รับราชการอยู่และจังหวัดใกล้เคียง กลับมีพฤติการณ์ช่วยเหลือผู้เสียภาษีให้
เสียภาษีน้อยกว่าความเป็นจริง และรับเงินค่าภาษีอากรจากผู้เสียภาษีบางรายแล้ว มิได้น าไปยื่นแบบแสดง
รายการช าระภาษีให้ พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับกรมสรรพากรว่าด้วย
จรรยาข้าราชการ กรมสรรพากร พ.ศ. 2559 ข้อ 9 (7) (8) และอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน หา
ประโยชน์ให้แก่ตนเอง เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามมาตรา 83 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 อีกทั้งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่
ทางราชการโดยร้ายแรง และปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต และยังกระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 
อย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85 (1) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 ๔.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยต าแหน่งหน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ เพ่ือให้
บริษัทเอกชนที่ว่าจ้างนั้นมีความน่าเชื่อถือมากกว่าบริษัทคู่แข่ง 
 ๔.๓ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ท างานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับ
งานพิเศษอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานตามกฎหมาย 
 

 
 ๕.๑ นายช่าง 5 แผนกชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ได้น าข้อมูลเลข
หมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470 MHZ และระบบปลดล็อคไปขายให้แก่ผู้อ่ืน จ านวน 40 หมายเลข เพ่ือน าไป
ปรับจูนเข้ากับโทรศัพท์ เคลื่อนที่ที่น าไปใช้รับจ้างให้บริการโทรศัพท์แก่บุคคลทั่วไป คณะกรรมการ ป.ป.ช.  มีมติ              
ชี้มูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 และ มาตรา 164 และมีความผิดวินัย 
ข้อบังคับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. 2536 ข้อ 44 และ 46 

๕.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน จึงบอกให้ญาติพ่ีน้องไปซื้อที่ดิน
บริเวณโครงการดังกล่าว เพ่ือขายให้กับราชการในราคาที่สูงขึ้น 
 ๕.๓ การที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงข่ายโทรคมนาคมทราบมาตรฐาน (Spec) วัสดุ
อุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการวางโครงข่ายโทรคมนาคม แล้วแจ้งข้อมูลให้กับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จัก เพ่ือให้ได้เปรียบใน                     
การประมูล 
 

 
 ๖.๑ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ใช้อ านาจหน้าที่โดยทุจริต ด้วยการสั่งให้เจ้าหน้าที่น าเก้าอ้ีพร้อมผ้า
ปลอกคุมเก้าอ้ี เครื่องถ่ายวิดีโอ เครื่องเล่นวิดีโอ กล้องถ่ายรูป และผ้าเต็นท์ น าไปใช้ในงานมงคลสมรสของ

4. การท างานพิเศษ   

5. การรู้ข้อมูลภายใน   

6. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
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บุตรสาว รวมทั้งรถยนต์ รถตู้ส่วนกลาง เพ่ือใช้รับส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี และขนย้ายอุปกรณ์ทั้งที่บ้านพักและ 
งานฉลองมงคลสมรสที่โรงแรม ซึ่งล้วนเป็นทรัพย์สินของทางราชการการกระท าของจ าเลยนับเป็นการใช้อ านาจ
โดยทุจริต เพ่ือประโยชน์ส่วนตนอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ชี้มูลความผิดวินัยและอาญา 
ต่อมาเรื่องเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาล ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์แล้วเห็นว่าการกระท าของจ าเลย   
เป็นการทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อท าจัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อ านาจใน
ต าแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐและเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 151 และ 157 จึงพิพากษาให้จ าคุก 5 ปี และปรับ 20,000 บาท  ค าให้การรับสารภาพ   เป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณาคดี ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจ าคุกจ าเลยไว้ 2 ปี 6 เดือนและปรับ 10,000 บาท 
 ๖.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มีหน้าที่ขับรถยนต์ของส่วนราชการ น าน้ ามัน ในรถยนต์ไปขาย และน า
เงินมาไว้ใช้จ่ายส่วนตัวท าให้ส่วนราชการต้องเสียงบประมาณ เพ่ือซื้อน้ ามันรถมากกว่าที่ควรจะเป็นพฤติกรรม
ดังกล่าวถือเป็นการทุจริต เบียดบังผลประโยชน์ของส่วนรวมเพ่ือประโยชน์ของตนเอง และมีความผิดฐานลัก
ทรัพย์ 
 ๖.๓ การที่เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้มีอ านาจอนุมัติให้ใช้รถราชการหรือการเบิกจ่าย ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
น ารถยนต์ของส่วนราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว 
 

 
 ๗.๑ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่งร่วมกับพวก แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคนเดินใหม่ ในต าบลที่ตนมีฐานเสียงโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ และตรวจ
รับงานทั้งที่ไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการที่ก าหนด รวมทั้งเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จได้ติดป้ายชื่อของตนและพวก               
การกระท าดังกล่าวมีมูลเป็นการกระท าการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือ
ละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ มีมูลความผิดทั้งทางวินัยอย่างร้ายแรงและทาง
อาญา คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ผู้มีอ านาจ  แต่งตั้ง
ถอดถอน และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 
 ๗.๒ การที่นักการเมืองในจังหวัด ขอเพ่ิมงบประมาณเพ่ือน าโครงการตัดถนน สร้างสะพานลงใน
จังหวัด โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของตนเองเป็นชื่อสะพาน 
 ๗.๓ การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง 
 

 
 

พนักงานสอบสวนละเว้นไม่น าบันทึกการจับกุมที่เจ้าหน้าที่ต ารวจชุดจับกุม  ท าขึ้นในวันเกิดเหตุ
รวมเข้าส านวน แต่กลับเปลี่ยนบันทึกและแก้ไขข้อหาในบันทึก  การจับกุม เพ่ือช่วยเหลือผู้ต้องหาซึ่งเป็นญาติ
ของตนให้รับโทษน้อยลง คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมูลความผิดทางอาญาและทางวินัยอย่างร้ายแรง 

 
 

 

7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง 

8. การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติ 
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 ๙.๑ เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่ในฐานะผู้บริหาร เข้าแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่                    
ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยระเบียบ และกฎหมายหรือฝ่าฝืนจริยธรรม  
 ๙.๒ นายเอ เป็นหัวหน้าส่วนราชการแห่งหนึ่งในจังหวัด รู้จักสนิทสนมกับ นายบี หัวหน้าส่วนราชการ
อีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเดียวกัน นายเอ จึงใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวฝากลูกชาย คือ นายซี เข้ ารับราชการภายใต้
สังกัดของนายบี 
 
 

 
 
 ๑๐.๑ การเดินทางไปราชการต่างจังหวัดโดยไม่ค านึงถึงจ านวนคน จ านวนงาน และจ านวนวันอย่าง
เหมาะสม อาทิ เดินทางไปราชการจ านวน 10 วัน แต่ใช้เวลาในการท างานจริงเพียง 6 วัน โดยอีก 4 วัน                                      
เป็นการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ 
 ๑๐.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ใช้เวลาในราชการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เนื่องจากต้องการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ เพราะสามารถเบิกเงินงบประมาณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 
 ๑๐.๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยมิได้อยู่ปฏิบัติงานในช่วงเวลานั้น
อย่างแท้จริง แต่กลับใช้เวลาดังกล่าวปฏิบัติกิจธุระส่วนตัว 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจา้หน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น 

10. การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมประเภทอืน่ๆ 
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ใบงาน 
เรื่อง ช่วยกันยกตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม  

ค าชี้แจง นักเรียนยกตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
 

 
รูปแบบการขัดกันระหว่างประโยชน์                      
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

ตัวอย่าง 

การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ 

 

การท าธุรกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญา 

 
 
 
 

การใช้ทรัพย์สินของราชการ                                  
เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

 
 
 
 

การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์                     
แก่เครือญาติ 

 
 
 
 
 
 

การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหน้าที่
สาธารณะหรือหลังเกษียณ 

 
 
 
 
 
 

การท างานพิเศษ 
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รูปแบบการขัดกันระหว่างประโยชน์                      
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

ตัวอย่าง 

การรู้ข้อมูลภายใน 
 

 

การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้ง           
เพื่อประโยชน์ในทางการเมือง 

 
 
 
 

การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจ                   
ของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน 

 
 
 
 

การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวมประเภทอ่ืนๆ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 

ที ่
 

   พฤติกรรม 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความ
คิดเห็น 

การตอบ 
ค าถาม 

การยอมรับ 
ฟังคนอ่ืน 

ท างาน 
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย หมายเหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
 

ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบตรง
เวลา 

ดี = 3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 
ปรับปรุง = 1 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 
 
 
                    ลงชื่อ……………………………….ผู้สังเกต 

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

 
 

 

 

 



- 90 - 
 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 

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

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

3 2 1 

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

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

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

เรื่อง .......................................................................... ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  …….. 
วันที่.....................เดือน........................................................พ.ศ. ................................ .. 

 

 
 
ที ่

ประเด็นคะแนน 
 
 

ชื่อ - สกุล 

 
ความตั้งใจ
ปฏิบัติงาน 

 
ความ
ถูกต้อง 

เสร็จตาม
ก าหนด 

 
รวม 
๑๕ 

คะแนน 

 
ระดับ

คุณภาพ 
๕ ๕ ๕ 

๑       

๒       
๓       

๔       
๕       

๖       
๗       

๘       
๙       

๑๐       
 
 
 
เกณฑ์การประเมินและระดับคุณภาพ 
 คะแนน ๑๓ - ๑๕ คะแนน หมายถึง  ดีมาก 
 คะแนน ๙ – ๑๒   คะแนน หมายถึง  ดี 
 คะแนน ๕ – ๘     คะแนน หมายถึง  พอใช้ 
 คะแนน ๑ – ๔  คะแนน  หมายถึง  ปรับปรุง 

 จ านวนคนที่ผ่านระดับคุณภาพ......................คน   ร้อยละ............... 
 จ านวนคนที่ไม่ผ่านระดับคุณภาพ..................คน   ร้อยละ............... 
 

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

หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วย การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน และรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน(ชุมชน สังคม)      
เวลา ๒ ชัว่โมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  

๑.๑  มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม 

๑.๒  ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

๑.๓  สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับส่วนรวมได้ 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  

๒.๑  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 

๒.๒  สามารถคิดแยกแยะและยกตัวอย่างเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและรูปแบบของผลประโยชน์
ทับซ้อน 

๒.๓  ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

๓. สาระการเรียนรู้ 

3.1 ความรู้ 

   ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือ ผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รัฐไปขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งท าให้ตัดสินใจได้ยากในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด                     
ความเป็นธรรมและปราศจากอคต ิ

1) รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งออกเป็น 7 รูปแบบ ได้แก่ 

      1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits)  

2. การท าธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts)  

3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment)  

4. การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)  

5. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside information)  

  6. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using 
your employer’s property for private advantage) 

 7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling)  

2) แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. การก าหนดคุณสมบัติที่พึงประสงค์หรือคุณสมบัติต้องห้าม (Qualification and 
disqualification from office)  
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 2. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน หนี้สิน และธุรกิจของครอบครัวให้สาธารณะทราบ
(Disclosure of personal interests) 

(3) การก าหนดข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of conduct)  

(4) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท างานหลังพ้นต าแหน่งในหน้าที่ทางราชการ (Post-office employment 
restriction) 

 3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด) 

  1) ความสามารถในการคิด 

   1. ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

   2. ทักษะกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ 

2) ความสามารถในการสื่อสาร  

 (อ่าน ฟัง พูด เขียน) 

๓) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

      (การสังเกต การระบุ จ าแนก วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป) 

3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ / ค่านิยม   

๑) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  

๒) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 

๓) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

๔) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอายเกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๔.กิจกรรมการเรียนรู้  

4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  

กิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน ๒ ชั่วโมง 

ชั่วโมงท่ี ๑ 

ขั้นน า 

๑. ชมคลิปวีดีโอ โตไปไม่โกง ตอน ผู้ตัดสิน โดยมีที่มาของคลิปวีดีโอ คือ
https://www.youtube.com/watch?v=4A7xpbbjm9Q 

๒. สนทนาอภิปราย เกี่ยวกับคลิปวีดีโอ โตไปไม่โกง ตอน ผู้ตัดสิน โดยครูพยายามเชื่อมโยงให้เห็นถึง
ประเด็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน จากเหตุการณ์ในคลิปวีดีโอ  

ขั้นสอน 

๓. ชมคลิปวีดีโอ รู้ทันกันโกง ตอน ผลประโยชน์ทับซ้อน conflict of interest 
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           โดยที่มาของคลิปวีดีโอ คือ  https://www.youtube.com/watch?v=34Ixr18MPOs 

๔. สนทนาอภิปราย เกี่ยวกับคลิปวีดีโอ รู้ทันกันโกง ตอน ผลประโยชน์ทับซ้อน conflict of interest                         
โดยครูพยายามชี้ให้เห็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน 

๕. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ ๔ – ๕ คน  

๖. แจกใบความรู้ เรื่อง ตารางสรุปตัวอย่างโอกาสที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ 

และเจ้าหน้าที่ของรัฐกลุ่มต่างๆ ให้นักเรียนศึกษา 

๗. แจกกระดาษชาร์ตให้แต่ละกลุ่มสรุปผังมโนทัศน์โอกาสที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ 

และเจ้าหน้าที่ของรัฐกลุ่มต่างๆ ได้แก่ นักการเมือง ข้าราชการประจ าและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้าราชการ
ท้องถิ่น 

          และประชาชน 

๘. ตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มน าเสนอ 

๙. สนทนา อภิปราย สรุป โอกาสที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐกลุ่มต่างๆ 
ร่วมกัน 

ชั่วโมงที่ ๒ 

๑๐. สนทนา อภิปราย ความรู้เดิม เกี่ยวกับประเด็นของผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑๑. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ ๔ – ๕ คน  

๑๒.แจกใบความรู้ เรื่อง ตัวอย่างพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบเห็นบ่อย ให้แต่ละกลุ่มศึกษา 

๑๓. แจกกระดาษชาร์ต โดยให้แต่ละกลุ่มร่วมคิด ร่วมหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์           
ทับซ้อน 

๑๔. แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน 

ขั้นสรุป 

๑๕. ร่วมกัน สนทนา อภิปราย สรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑) คลิปวีดีโอ โตไปไม่โกง ตอน ผู้ตัดสิน โดยมีที่มาของคลิปวีดีโอ คือ 

https://www.youtube.com/watch?v=4A7xpbbjm9Q 

๒) คลิปวีดีโอ รู้ทันกันโกง ตอน ผลประโยชน์ทับซ้อน conflict of interest 

๑๖. โดยที่มาของคลิปวีดีโอ คือ  https://www.youtube.com/watch?v=34Ixr18MPOs 

๑๗. ใบความรู้ เรื่อง ตารางสรุปตัวอย่างโอกาสที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ 

https://www.youtube.com/watch?v=34Ixr18MPOs
https://www.youtube.com/watch?v=4A7xpbbjm9Q
https://www.youtube.com/watch?v=34Ixr18MPOs
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และเจ้าหน้าที่ของรัฐกลุ่มต่างๆ 

     ๔)  ใบความรู้ เรื่อง ตัวอย่างพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบเห็นบ่อย  

       ๕) กระดาษชาร์ต                          

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 

5.1 วิธีการประเมิน 

๑) สังเกตพฤติกรรมการท างานของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

๒) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

๓) ผังมโนทัศน์ 

๔) การน าเสนอผลงาน   

๕.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

๑) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของนักเรียนเป็นรายบุคคล      

๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

๓) แบบประเมินชิ้นงาน 

          ๔) แบบการประเมินผลการน าเสนอผลงาน   

๖. บันทึกหลังสอน 

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

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

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

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

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

 

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

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

ภาคผนวก 
           ๑) ใบความรู้ เรื่อง ตารางสรุปตัวอย่างโอกาสที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐกลุ่มต่างๆ 

 ๒) ใบความรู้ เรื่อง ตัวอย่างพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบเห็นบ่อย  
           ๓) แบบประเมินชิ้นงาน 

๔) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของนักเรียนเป็นรายบุคคล     
          ๕) แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
          ๖) แบบการประเมินผลการน าเสนอผลงาน   
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ใบความรู้ 
เรื่อง ตารางสรุปตัวอย่างโอกาสที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ 

และเจ้าหน้าที่ของรัฐกลุ่มต่างๆ 
 

กลุ่มอาชีพ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
      1. 
นักการเมือง 

 การรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพ่ือแต่งตั้ง หรือเลื่อนต าแหน่งข้าราชการขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูง 
 การใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือให้บริษัทของตนหรือของพรรคพวกได้รับงาน/ การจ้างเหมาจากรัฐ 
 การใช้ข้อมูลของทางราชการเพ่ือแสวงหาประโยชน์ 
 การแต่งตั้งคนสนิท/พวกพ้องของตนเป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กร    

อิสระที่ท าหน้าที่ในการก ากับดูแล (Regulators) สัญญาหรือสัมปทานของรัฐ 
 การใช้ต าแหน่งหน้าที่เลือกผลักดันโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ญาติ/พวกพ้อง 

      2. 
ข้าราชการ
ประจ าและ
เจ้าหน้าที่
ของรัฐ 

 

ทั่วไป 

 การน าข้อมูลลับ/ข้อมูลภายในมาใช้หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
 หัวหน้าหน่วยงานซึ่งครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแต่งตั้งให้ญาติ/ คนสนิท/คนที่มี

ความสัมพันธ์ฉันญาติขึ้นเป็นผู้อ านวยการกองพัสดุ 
 การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานที่ตนมีอ านาจ 
 การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 การรับงานนอกหรือการท าธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน 
 การท างานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม 
 การน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว และในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ ามัน 
 การน าบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว 

กลุ่มวิชาชีพท่ีเกี่ยวกับการตรวจสอบ ประเมินราคา และการจัดซื้อจัดจ้าง 

 การหาผลประโยชน์จากความไม่รู้ในระเบียบและข้อมูลของทางราชการของประชาชนโดยเรียกรับเงิน
และอ้างว่าจะสามารถช่วยให้สามารถเสียค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขายที่ดินในราคาที่ถูก
กว่าได้ ผู้บริหารสถาบันการเงินหวังก้าวหน้าในอาชีพจึงได้ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือแก่
นักการเมืองในการกู้เงินในวงเงินสูงในรูปแบบการประเมินราคาหลักทรัพย์  ค้ าประกันให้สูงเกินกว่า
ความเป็นจริง 

 ผู้บริหารสถาบันการเงินใช้อ านาจหน้าที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอขายที่ดินหรือบ้านพร้อมที่ดิน                         
ในโครงการของตนให้แก่ลูกค้าของสถาบันการเงิน เพ่ือแลกกับความสะดวกในการท าธุรกิจกับสถาบัน
การเงิน 

 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีอากรได้เปิดส านักงานบัญชีเพ่ือท าบัญชีและรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จ ากัด 
ซึ่งในเวลาปฏิบัติงานก็จะเลือกให้บริการเฉพาะรายที่ตนเองได้รับประโยชน์จากผู้เสียภาษีเท่านั้น 

 การก าหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทของตนหรือของพวกพ้อง
ได้เปรียบหรือชนะในการประมูล 

 การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูลหรือการจ้าง
เหมารวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า หรือพ้นก าหนด                   
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กลุ่มอาชีพ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
การยื่นใบเสนอราคา เป็นต้น 

กลุ่มวิชาชีพอิสระ 

 การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจ า 
 การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้กับญาติแล้วน ายาไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว 
 การรับประโยชน์จากระบบการล็อคบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยผู้มี

หน้าที่ดูแลบัตรคิวจะล็อคไว้มากกว่าที่หน่วยงานก าหนดและไปเรียกรับประโยชน์จากบัตรคิวที่ล็อคไว้
เกินเหล่านั้นจากผู้รับบริการที่ต้องการลัดคิว 

กลุ่มวิชาชีพท่ีเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม 

 การเรียกรับผลประโยชน์จากการอนุญาตให้คืนของกลาง เป็นต้น 

กลุ่มวิชาชีพวิชาการ 

 คณะกรรมการตรวจรับผลงานท าหน้าที่เสมือนเป็นนายหน้าให้แก่บริษัทที่ปรึกษา โดยรับรายงานผล
การศึกษามาพิจารณาก่อนและแก้ไขในประเด็นที่คาดว่าอาจถูกคณะกรรมการคนอ่ืนท้วงติง รวมถึง
การเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาของกรรมการคนอ่ืน 

3. 
ข้าราชการ
ท้องถิ่น 

3.1 การเข้ามาด าเนินธุรกิจและเป็นคู่สัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นมาด าเนินธุรกิจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิก 
 ญาติ/ภรรยา (อาจไม่ได้จดทะเบียน) ของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นคู่สัญญาหรือรับเหมางานกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะผู้รับมอบอ านาจจากบริษัท  ห้างร้าน                    

ในการยื่นซองประกวดราคา 
 สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นบุคคลร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยในฐานะตัวแทนบริษัทห้างร้าน ในกรณีงาน

จ้างเหมามีปัญหา 
 ผู้บริหารสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นหาประโยชน์ส่วนตัวจากการเก็งก าไรจากราคาที่ดิน ทั้งในรูปของการใช้

ข้อมูลภายในไปซื้อ ที่ดินไว้ก่อน หรืออาจเป็นในรูปแบบที่ก าหนดที่ตั้งโครงการในพ้ืนที่ที่ตนเองมีที่ดิน
อยู่เพื่อขายที่ดินของตนเองในราคาท่ีสูง 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัทซึ่งเป็นของสมาชิกของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเอง 

 นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีขายสินค้าหรือบริการของบริษัทตนเองให้กับเทศบาล 
3.2 การใช้งบประมาณหลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตนและเพื่อหาเสียง 
 การจัดสรรงบประมาณหรือโครงการเข้าไปในพ้ืนที่ของตนเอง 
 การใช้งบประมาณราชการท าโครงการพร้อมเขียนป้ายและชื่อของผู้ของบประมาณ  ประกาศให้

ชาวบ้านทราบเพื่อเป็นการหาเสียง 
 การที่สมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีบทบาทในการอนุมัติและตรวจสอบการใช้งบประมาณของฝ่ายบริหาร

กลับไปมีส่วนในการใช้งบประมาณส่งผลต่อการท าหน้าที่ในการตรวจสอบและใช้วิจารณญาณใน                       
การตัดสินใจอนุมัติเอนเอียงจากความถูกต้องและประโยชน์สาธารณะ  เนื่องจากต้องการงบที่เหลือ
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กลุ่มอาชีพ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
จากการแปรญัตติไปด าเนินการในเขตพ้ืนที่ของตน 

 
4. ประชาชน 

 
การเสนอให้ค่าน้ าร้อนน้ าชาให้แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือแลกกับการลัดคิวรับบริการ 
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ใบความรู้ 
เรื่อง ตัวอย่างพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบเห็นบ่อย 

1.การน าทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของหน่วยงานติดต่อธุระส่วน
ตัวน ารถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว เป็นต้น 

2.การใช้อ านาจหน้าที่ช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าท างาน 
3.การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพ่ือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบ

มาตรฐาน (spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพ่ือให้ได้เปรียบในการ
ประมูล 

4.การรับงานนอกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของตน เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยต าแหน่ง
หน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการให้บริษัทเอกชน เจ้าหน้าที่รัฐน าเวลาราชการไปท างานส่วนตัว 

5.การน าบุคคลากรของหน่วยงานมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
6.การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอ้ือ

ประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอ่ืน 
7.การเข้าท างานหลังออกจากงานเดิมโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากที่เคยด ารง

ต าแหน่งมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง เช่น เคยท างานเป็นผู้บริหารหน่วยงานก ากับ
ดูแลกิจการโทรคมนาคม แล้วไปท างานในบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์ 

8.การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย  
9.การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
10.การให้ของขวัญหรือของก านัลเพ่ือหวังความก้าวหน้า หรือหวังผลประโยชน์ที่มิชอบ 
11.การซื้อขายต าแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอ่ืนเพ่ือให้ได้มาซึ่ง

การเลื่อนระดับ ต าแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ 
12.การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
13.การเรียกร้องผลตอบแทนจากการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่เพ่ือส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่าย

หนึ่งโดยไม่เป็นธรรม 
14.การที่มีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้ามีส่วนได้เสียเพ่ือประโยชน์ของ

ตนเอง หรือผู้อื่น 
15.การใช้ต าแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้

อ านาจหน้าที่ท าให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างท าสัญญาซื้อ
อุปกรณ์ส านักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง  
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 

ที ่
 

   พฤติกรรม 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความ
คิดเห็น 

การตอบ 
ค าถาม 

การยอมรับ 
ฟังคนอ่ืน 

ท างาน 
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย หมายเหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
 

ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบตรง
เวลา 

ดี = 3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 
ปรับปรุง = 1 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 
 
 
                    ลงชื่อ……………………………….ผู้สังเกต 

     (……………………………….) 
      …………/…………/……….. 
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แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 

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

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

3 2 1 

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

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

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

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

 

ที ่ รายการประเมิน 
ผู้ประเมิน รวม 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ตนเอง เพื่อน ครู 
1 เนื้อหา  (  4  คะแนน ) 

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

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

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

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

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

ถูกต้อง 
3. รูปแบบน่าสนใจ 
4.  ความสวยงาม 

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

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

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

รวม  คะแนนเต็ม  10 คะแนน 
เฉลี่ย  

 
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  ตนเอง   
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  เพ่ือน   
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  ครู   
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แบบประเมินชิ้นงาน 

ชื่อ - นามสกุล .................................................................................. ชั้น …………………........ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ................................ กิจกรรม ……………….………………...................... 
 
ค าชี้แจง : ให้ผู้ประเมินขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน  

ประเด็นที่ประเมิน 
ผู้ประเมิน 

ตนเอง เพื่อน ครู 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1. ตรงจุดประสงค์ที่ก าหนด             
2. มีความถูกต้องสมบูรณ์             
3. มีความคิดสร้างสรรค์             
4. มีความเป็นระเบียบ             

รวม    
รวมทุกรายการ  

เฉลี่ย  
 
 
 
 
ผู้ประเมิน ........................................................... (ตนเอง)            
ผู้ประเมิน .......................................................... (เพ่ือน) 
 ผู้ประเมิน ................................................................ (ครู) 
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เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน 

ประเด็นที่ประเมิน 
คะแนน 

4 3 2 1 
1.  ผลงานตรงกับ

จุดประสงค์ที่ก าหนด 
ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์  
ทุกประเด็น 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์   
เป็นส่วนใหญ่ 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์
บางประเด็น 

ผลงานไม่
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ 

2. ผลงานมีความถูกต้อง
สมบูรณ์ 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
ครบถ้วน 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่ 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้องเป็น
บางประเด็น 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานไม่ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่ 

3. ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค์ 

ผลงานแสดงออก
ถึงความคิด
สร้างสรรค์   
แปลกใหม่     
และเป็นระบบ 

ผลงานมีแนวคิด
แปลกใหม่แต่ยัง
ไม่เป็นระบบ 

ผลงานมีความ
น่าสนใจ แต่ยัง ไม่
มีแนวคิดแปลก
ใหม่ 

ผลงานไม่แสดง
แนวคิดใหม่ 

4. ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ 

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบแสดงออก
ถึงความประณีต 

ผลงานส่วนใหญ่มี
ความเป็น
ระเบียบแต่ยังมี
ข้อบกพร่อง
เล็กน้อย 

ผลงานมีความ
เป็นระเบียบแต่มี
ข้อบกพร่อง
บางส่วน 

ผลงานส่วนใหญ่
ไม่เป็นระเบียบ 
และมีข้อ 
บกพร่องมาก 

 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
นักเรียนได้คะแนน   13   คะแนนขึ้นไป หรือร้อยละ  80   ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
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หน่วยที่ ๒ 
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๒ ชื่อหน่วย   ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  การท าการบ้าน/ชิ้นงาน    เวลา ๑ ชัว่โมง 

๑. ผลการเรียนรู้  
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความไม่ทนและความละอายต่อการทุจริต 
๑.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทนและละอายต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

    ๒.จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 นักเรียนสามารถมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความไม่ทนและความละอายต่อการทุจริตในการ
ท าการบ้าน/ชิ้นงาน 
2.2 นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ถึงผลเสียจากการทุจริตในการท าการบ้าน/ชิ้นงาน 
2.3  นักเรียนสามารถตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

๓. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 
   ๑) ตัวอย่างความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

   ๒) ผลเสียจากการทุจริตในการไม่ท าการบ้าน/ชิ้นงานด้วยตนอง 
                      ๓) ความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
           1) ความสามารถในการคิด 

 2) ความสามารถในการสื่อสาร  
  3) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 
    - ใฝ่เรียนรู้  

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  

 ชั่วโมงที่ 1 
1) ครอู่านกรณีตัวอย่างความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ในประเทศเกาหลีใต้ ให้นักเรียนฟัง 
2) สนทนา อภิปราย ร่วมกันจากเหตุการณ์ตัวอย่างความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตใน

ประเทศเกาหลีใต้ โดยชี้ให้เห็นถึงผลเสียที่เกิดจากการทุจริต และความรับผิดชอบที่ต้องรับจากผล
ของการกระท า 

3) ชมคลิปวีดีโอ เรื่อง น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ - ตอน เกรด 4 วิชาลอก ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผน                     
การทุจริตในการสอบ  
(ที่มาของคลิปวีดิโอhttps://www.youtube.com/watch?v=Wf1XMWcU72g) 

4) สนทนา อภิปราย คลิปวีดีโอ เรื่อง น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ - ตอน เกรด 4 วิชาลอก เพื่อชี้ให้นักเรียน
ได้ เล็งเห็น และตระหนักถึงการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี โดยอาจใช้ประเด็นต่อไปนี้ 
 นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในคลิปวีดีโอ 

https://www.youtube.com/watch?v=Wf1XMWcU72g


- 114 - 
 

 

 นักเรียนคิดว่าสาเหตุใดบ้างที่ท าให้ลอกข้อสอบ (ครูพยายามชี้ให้เห็นว่าส่วนหนึ่งมาจาก
สาเหตุการไม่ท าการบ้าน/ชิ้นงานเอง) 

 นักเรียนคิดว่าเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างไร 
5) กิจกรรมระดมสมอง โดยให้นักเรียนช่วยกันคิดว่าผลเสียของการไม่ท าการบ้าน/ชิ้นงานเอง ส่งผล     

อย่างไรบ้าง ลงบนกระดาษชาร์ต 
6) สนทนา อภิปราย โดยครูเป็นผู้ที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดตระหนักและเห็นความส าคัญของการ

ต่อต้านและป้องกันการทุจริต โดยการเริ่มต้นจากการการบ้าน/ชิ้นงานเอง 
7) แจกใบงาน เรื่อง ไม่ท าการบ้าน/ชิ้นงานเองนั้นมีผลเสียมากกว่าผลดี 

                                                                                          
     4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

1) น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ - ตอน เกรด 4 วิชาลอก 
               https://www.youtube.com/watch?v=Wf1XMWcU72g  

๒) กรณีตัวอย่างความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ในประเทศเกาหลีใต้ 
๓) กระดาษชาร์ต 

   ๔) ใบงาน เรื่อง ไม่ท าการบ้าน/ชิ้นงานเองนั้นมีผลเสียมากกว่าผลดี 
     ๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 

5.1 วิธีการประเมิน 
๑) ใบงาน เรื่อง ไม่ท าการบ้าน/ชิ้นงานเองนั้นมีผลเสียมากกว่าผลดี 
๒) สังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

๕.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1) แบบประเมินใบงาน 
๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
 - นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป ถือว่าผ่าน 
บันทึกหลังสอน 

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

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

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

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

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

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=Wf1XMWcU72g
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ชื่อ ......................................................สกุล ................................................ชั้น................ เลขท่ี……. 
โรงเรียน ............................................................................ 

ใบงาน 
เรื่อง ไม่ท าการบ้าน/ชิ้นงานเองนั้นมีผลเสียมากกว่าผลดี 

 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนระบุผลดีผลเสียเกี่ยวกับการท าการบ้าน/ชิ้นงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลด ี
ท าการบ้าน/ชิ้นงานเอง 

ผลเสีย 
ไม่ท าการบ้าน/ชิ้นงานเอง 
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กรณีตัวอย่างความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ในประเทศเกาหลีใต้ 
 
เกาหลีใต้ถือเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบความส าเร็จในด้านของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่ก็ยังคงมี
ปัญหาการทุจริตเกิดข้ึนอยู่บ้าง เช่น  
                เมื่อปี พ.ศ. 2559 มีข่าวกรณีของประธานาธิบดีถูกปลดออกจากต าแหน่งเพราะเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องในการเอ้ือประโยชน์ให้พวกพ้อง โดยการถูก
กล่าวหาว่าให้เพ่ือนสนิทของครอบครัวเข้ามาแทรกแซง
การบริหารประเทศรวมถึงใช้ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ
ประธานาธิบดีแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว ผลที่เกิดขึ้นคือ
ถูกด าเนินคดีและตั้งข้อหาว่าพัวพันการทุจริตและใช้
อ านาจหน้าที่ในทางมิชอบเพ่ือเอ้ือผล ประโยชน์ให้แก่
พวกพ้อง กรณีที่เกิดขึ้นนี้ประชาชนเกาหลีใต้ได้มีการ
รวมตัวกันประท้วงกว่าพันคนเรียกร้องให้ประธานาธิบดี
คนดังกล่าวลาออกจากต าแหน่งหลังมีเหตุอ้ือฉาวทางการเมือง  
 อีกกรณีที่จะกล่าวถึงเพ่ือเป็นตัวอย่างการต่อต้านการกระท าที่ไม่ถูกต้อง คือ การที่นักศึกษาคนหนึ่งได้

เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งที่ผลคะแนนที่เรียนมานั้น
ไม่ได้สูง และการที่คุณสมบัติของนักศึกษาดังกล่าวมี
คุณสมบัติ         ไม่ตรงกับการคัดเลือกโควต้า
นักกีฬาที่ก าหนดไว้ว่าจะต้องผ่านการแข่งขันประเภท
เดี่ยว แต่นักศึกษาคนดังกล่าวผ่านการแข่งขันประเภท
ทีม เท่ากับว่าคุณสมบัติไม่ถูกต้องแต่ได้รับเข้าเรียนใน
มหาวิทยาลัยดังกล่าว การกระท าเช่นนี้จึงเป็นสาเหตุ
หนึ่ งของการน าไปสู่การประท้วง ต่อต้านจาก
นักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ซึ่ง
ทางมหาวิทยาลัย  ก็ไม่สามารถให้ค าตอบที่ชัดเจนแก่กลุ่ม 
ผู้ประท้วงได้ จนในที่สุด ประธานของมหาวิทยาลัย   
ดังกล่าวจึงลาออกจากต าแหน่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : https://teen.mthai.com/education 
/ 
119903.html 

ที่มา : http://www.bbc.com/thai/international-39227441 

https://teen.mthai.com/
http://www.bbc.com/thai/international-
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แบบประเมินใบงาน 
 

เรื่อง .......................................................................... ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  …….. 
วันที่.....................เดือน........................................................พ.ศ. ..................................  

 

 
 
ที ่

ประเด็นคะแนน 
 
 

ชื่อ - สกุล 

 
ความตั้งใจ
ปฏิบัติงาน 

 
ความ
ถูกต้อง 

เสร็จตาม
ก าหนด 

 
รวม 
๑๕ 

คะแนน 

 
ระดับ

คุณภาพ 
๕ ๕ ๕ 

๑       

๒       
๓       

๔       
๕       

๖       
๗       

๘       
๙       

๑๐       
 
 
 
เกณฑ์การประเมินและระดับคุณภาพ 
 คะแนน ๑๓ - ๑๕ คะแนน หมายถึง  ดีมาก 
 คะแนน ๙ – ๑๒   คะแนน หมายถึง  ดี 
 คะแนน ๕ – ๘     คะแนน หมายถึง  พอใช้ 
 คะแนน ๑ – ๔  คะแนน  หมายถึง  ปรับปรุง 

 จ านวนคนที่ผ่านระดับคุณภาพ......................คน   ร้อยละ............... 
 จ านวนคนที่ไม่ผ่านระดับคุณภาพ..................คน   ร้อยละ............... 
 

       ลงชื่อ.................................... ผู้ประเมิน 
               (...................................................) 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 

ที ่
 

   พฤติกรรม 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความ
คิดเห็น 

การตอบ 
ค าถาม 

การยอมรับ 
ฟังคนอ่ืน 

ท างาน 
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย หมายเหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
 

ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบตรง
เวลา 

ดี = 3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 
ปรับปรุง = 1 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 
 
 
                    ลงชื่อ……………………………….ผู้สังเกต 

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

หน่วยที่ ๒ ชื่อหน่วย   ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง  การท าเวร/การท าความสะอาด            เวลา ๑ ชั่วโมง 
 

๑.ผลการเรียนรู้  
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความไม่ทนและความละอายต่อการทุจริต 
๑.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทนและละอายต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 

    ๒.จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 นักเรียนสามารถมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความไม่ทนและความละอายต่อการทุจริตในการ
ท าเวร/การท าความสะอาด 
2.2 นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ถึงผลเสียจากการทุจริตในการท าเวร/การท าความสะอาด 
2.4  นักเรียนสามารถตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

 
๓. สาระการเรียนรู้ 

3.1 ความรู้ 
   ๑) ตัวอย่างความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

   ๒) ผลเสียจากการทุจริตในการไมก่ารท าเวร/การท าความสะอาด 
                      ๓) ความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
    1) ความสามารถในการคิด 

  2) ความสามารถในการสื่อสาร  
   3) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
   ๑) มีวินัย 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
    4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  

1) ครอู่านกรณีตัวอย่างความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ในประเทศเกาหลีใต้ ให้นักเรียนฟัง 
2) สนทนา อภิปราย ร่วมกันจากเหตุการณ์ตัวอย่างความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตใน

ประเทศเกาหลีใต้ โดยชี้ให้เห็นถึงผลเสียที่เกิดจากการทุจริต และความรับผิดชอบที่ต้องรับจากผล
ของ                              การกระท า 

3) ชมคลิปวีดีโอ เรื่อง ครูที่ปรึกษาท าเวรแทนนักเรียน | 22-01-59 | เช้าข่าวชัดโซเชียล | 
ThairathTV โดยมีที่มาจาก https://www.youtube.com/watch?v=nJYXPHtWzyc 

4) สนทนา อภิปราย คลิปวีดีโอ เรื่อง ครูที่ปรึกษาท าเวรแทนนักเรียน | 22-01-59 | เช้าข่าวชัดโซ
เชียล | ThairathTV เพ่ือชี้ให้นักเรียนได้ เล็งเห็น และตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของนักเรียนใน
การท าเวร/การท าความสะอาด โดยอาจใช้ประเด็นต่อไปนี้ 
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 นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในคลิปวีดีโอ 
 นักเรียนคิดว่าสาเหตุใดบ้างที่ท าให้ต้องมีการท าเวร/การท าความสะอาด (ครูพยายามชี้ให้เห็น

ว่าส่วนหนึ่งมาจากสาเหตุขาดวินัย) 
 นักเรียนคิดว่าเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างไร 
 การท าเวร/การท าความสะอาดเป็นบทบาทหน้าที่ของนักเรียน โดยครูพยายามชี้ให้เห็นว่าถ้า

เรามีการท าเวร/การท าความสะอาด ไม่หลบหนี หรือไม่เอาเปรียบเพ่ือนถือว่ามีความละอาย
ต่อการทุจริต 

5) กิจกรรมระดมสมอง โดยให้นักเรียนช่วยกันคิดว่าผลดี ผลเสีย ของการท าเวร/การท าความสะอาด                     
มีอะไรบ้าง ส่งผลอย่างไรบ้าง ลงบนกระดาษชาร์ต 

6) สนทนา อภิปราย โดยครูเป็นผู้ที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดตระหนักและเห็นความส าคัญของการท า
เวร/การท าความสะอาด ว่าเกี่ยวข้องกับการต่อต้านและป้องกันการทุจริต  

7) ให้นักเรียนแต่งค าขวัญ รณรงค์เรื่อง การท าเวร/การท าความสะอาด 
 

    4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1) คลิปวีดีโอ เรื่อง ครูที่ปรึกษาท าเวรแทนนักเรียน | 22-01-59 | เช้าข่าวชัดโซเชียล | ThairathTV 
โดยมีที่มาจาก https://www.youtube.com/watch?v=nJYXPHtWzyc 

๒) กรณีตัวอย่างความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ในประเทศบราซิล 
     ๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 

5.1 วิธีการประเมิน 
๑) การแต่งค าขวัญ 
๒) สังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

๕.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1) แบบประเมินการแต่งค าขวัญ 
๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 

๕.๓ บันทึกหลังสอน 
 ............................................................................................................................. ............................ 

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

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

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

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

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

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

(.................................................) 
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กรณีตัวอย่างความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ในประเทศบราซิล 

 

ประเทศบราซิล ปลายปี พ.ศ. 2559 ประชาชนในประเทศบราซิลได้มีการชุมนุมประท้วงการทุจริตที่
เกิดขึ้น เป็นการแสดงออกถึงความไม่พอใจต่อวัฒนธรรม การโกงของระบบราชการของประเทศ โดยมีประชาชน
จ านวนหลายหมื่นคนเข้าร่วมการชุมนุมในครั้งนี้ และมีการแสดงภาพหนูเพ่ือเป็นสัญลักษณ์ในการประณามต่อ
นักการเมืองที่ทุจริต การประท้วงดังกล่าวยังถือว่ามีขนาดเล็กกว่าครั้งก่อน เพราะที่ผ่านมาได้มีการทุจริตเกิดขึ้น
และมีการประท้วง จนในที่สุดประธานาธิบดีได้ถูกปลดจ าต าแหน่ง เนื่องจากการกระท าที่ละเมิดต่อกฎระเบียบ
เรื่องงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/ foreign/540734 



- 122 - 
 

 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 

ที ่
 

   พฤติกรรม 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความ
คิดเห็น 

การตอบ 
ค าถาม 

การยอมรับ 
ฟังคนอ่ืน 

ท างาน 
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย หมายเหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
 

ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบตรง
เวลา 

ดี = 3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 
ปรับปรุง = 1 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 
 
 
                    ลงชื่อ……………………………….ผู้สังเกต 

     (……………………………….) 
      …………/…………/……….. 
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แบบประเมินการแต่งค าขวัญ  
 

ค าชี้แจง  เขียนเครื่องหมาย /  ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนตามรายการที่สังเกต 
 

ชื่อ-สกุล 

รายการประเมิน 
รวมคะแนน 

15 เนื้อหาสาระ 
3 

การใช้
ภาษา 

3 

อักขรวิธี 
3 

ความคิด
สร้างสรรค์

3 

ความสะอาด
เรียบร้อย 

3 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ประเด็นการประเมิน 
พฤติกรรม/ระดับคะแนน 

3 2 1 
เนื้อหาสาระ ถูกต้องชัดเจน            

น่าสนใจมาก 
ถูกต้องชัดเจน            
น่าสนใจพอใช้ 

ไม่ชัดเจนและน่าสนใจ 

การใช้ภาษา ใช้ภาษาถ้อยค าได้ถูกต้อง    
ตามหลักวิชาการ 

ใช้ภาษาถ้อยค าได้ถูกต้องแต่
ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ 

ใช้ภาษาถ้อยค าบกพร่องอยู่บ้าง 

อักขรวิธี ถูกต้องตามอักขรวิธี 
ทุกค า 

ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี 
1-2  ค า 

 

ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี          
3 ค าข้ึนไป 

ความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดสร้างสรรค์ในการ
อ่านที่แปลกใหม่ไม่เหมือน

ใคร 

มีความคิดสร้างสรรค์ในการ
อ่านแตกต่างจากคนทั่วไป 

มีการปรับปรุงการอ่านจาก         
การอ่านทั่วไป และสร้างสรรค์

เพ่ิมเติมให้ดีข้ึนเล็กน้อย 
ความสะอาด

เรียบร้อย 
สะอาดไม่มีรอยขูดขีด ฆ่า 

และรอบคอบ 
สะอาดไม่มีรอยขีดฆ่า มีรอย

ลบ 1-2 แห่ง 
สะอาดไม่มีรอยขีดฆ่า 
มีรอยมากกว่า 2 แห่ง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๒ ชื่อหน่วย   ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง  การสอบ              เวลา ๒ ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความไม่ทนและความละอายต่อการทุจริต 
๑.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทนและละอายต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

    ๒.จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 นักเรียนสามารถมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความไม่ทนและความละอายต่อการทุจริตในการ
สอบ 
2.2 นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ถึงผลเสียจากการทุจริตในการสอบ 
2.5  นักเรียนสามารถตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

๓. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 
   ๑) ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

   ๒) ผลเสียจากการทุจริตในการสอบ 
                      ๓) ความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
    1) ความสามารถในการคิด 
    1).ทักษะการสังเกต 
    2).ทักษะการระบุ 

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

(วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป) 
 

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 
 ๑) ใฝ่เรียนรู้ 
 2) ซื่อสัตย์สุจริต 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  

ชั่วโมงที่ ๑ 
1) ครใูห้นักเรียนดูรูปภาพการสอบ 
2) สนทนา อภิปราย ร่วมกันจากรูปภาพการสอบ โดยชี้ให้เห็นถึงผลเสียที่เกิดจากการทุจริตในการ

สอบและความรับผิดชอบที่ต้องรับจากผลของการกระท าผิดจากการทุจริตในการสอบ                            
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3) ชมคลิปวีดีโอ เรื่อง เทคนิคการ "สอบ" ให้ได้คะแนนเยอะกว่าเดิม | how to get better score in 
your exam  ที่มาของคลิปวีดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=aZXf4MHdo5w 

4) สนทนา อภิปราย คลิปวีดีโอ เรื่อง เทคนิคการ "สอบ" ให้ได้คะแนนเยอะกว่าเดิม | how to get 
better score in your exam เพ่ือชี้ให้นักเรียนได้ เล็งเห็น และตระหนักถึงการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่
ดี ไม่จ าเป็นต้องลอกข้อสอบ แต่มีวิธีการที่จะสอบให้ได้คะแนนหลายวิธี โดยอาจใช้ประเด็น
ต่อไปนี้ 
 นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในคลิปวีดีโอ 
 นักเรียนคิดว่าสาเหตุใดบ้างที่ท าให้ลอกข้อสอบ และจะแก้ปัญหานั้นอย่างไร (ครูพยายาม

ชี้ให้เห็นว่าการลอกข้อสอบไม่ดี) 
5) กิจกรรม “ช่วยกันระดมสมองต่อต้านการลอกข้อสอบดีกว่า” โดยให้นักเรียนช่วยกันคิดว่าจะท า

อย่างไรบ้างให้เกิดพฤติกรรมในการลอกข้อสอบ c]h;g-upoลงบนกระดาษชาร์ต 
6) สนทนา อภิปราย โดยครูเป็นผู้ที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดตระหนักและเห็นความส าคัญของการ

ต่อต้านและป้องกันการทุจริต โดยการเริ่มจากการไม่ลอกข้อสอบ 
ชั่วโมงที่ ๒ 

7) แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๔ – ๕ คน 
8) ให้แต่ละกลุ่มออกแบบโปสเตอร์รณรงค์การต่อต้านการลอกข้อสอบ 
9) แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน 

                                                                                          
4.2  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

    1) คลิปวีดีโอ เรื่อง เทคนิคการ "สอบ" ให้ได้คะแนนเยอะกว่าเดิม | how to get better score in 
your exam  ที่มาของคลิปวีดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=aZXf4MHdo5w 

๒) รปูภาพการสอบ 
๓) กระดาษชาร์ต 
๔) กระดาษโปสเตอร์ 
๕) สี 

     ๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 

๑) ชิ้นงานการออกแบบโปสเตอร์รณรงค์การต่อต้านการลอกข้อสอบ 
๒) สังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
๓) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
๔) การน าเสนอผลงาน 

๕.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1) แบบประเมินชิ้นงาน 
๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
๓) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
๔) แบบการประเมินผลการน าเสนอผลงาน 

๕.๓  เกณฑ์การตัดสิน 
  นักเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดีขึ้นไป ถือว่าผ่าน 
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6.บันทึกหลังสอน 
 ........................................................................................................................................... ..................... 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 127 - 
 

 

รูปภาพ การสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มาของรูปภาพ
http://www.eng.ubu.ac.th/home/academic/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9%E0%
B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3
%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8
%AD%E0%B8%9A/ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 

ที ่
 

   พฤติกรรม 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความ
คิดเห็น 

การตอบ 
ค าถาม 

การยอมรับ 
ฟังคนอ่ืน 

ท างาน 
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย หมายเหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
 

ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบตรง
เวลา 

ดี = 3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 
ปรับปรุง = 1 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 
 
 
                    ลงชื่อ……………………………….ผู้สังเกต 

     (……………………………….) 
      …………/…………/……….. 
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แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 

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

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

3 2 1 

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

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

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

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

 

ที ่ รายการประเมิน 
ผู้ประเมิน รวม 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ตนเอง เพื่อน ครู 
1 เนื้อหา  (  4  คะแนน ) 

5. เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ 
6. เนื้อหาถูกต้อง 
7. เนื้อหาต่อเนื่อง 
8. มีการค้นคว้าเพิ่มเติม 

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

2 กระบวนการท างาน(2คะแนน ) 
5. มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 
6. การปฏิบัติตามแผน 
7. ติดตามประเมินผล 
8. การปรับปรุงพัฒนางาน 

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

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

ถูกต้อง 
6. รูปแบบน่าสนใจ 
4.  ความสวยงาม 

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

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

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

รวม  คะแนนเต็ม  10 คะแนน 
เฉลี่ย  

 
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  ตนเอง   
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  เพ่ือน   
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  ครู   
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แบบประเมินชิ้นงาน 

ชื่อ - นามสกุล .................................................................................. ชั้น …………………........ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ................................ กิจกรรม ……………….………………...................... 
 
ค าชี้แจง : ให้ผู้ประเมินขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน  

ประเด็นที่ประเมิน 
ผู้ประเมิน 

ตนเอง เพื่อน ครู 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1. ตรงจุดประสงค์ที่ก าหนด             
2. มีความถูกต้องสมบูรณ์             
3. มีความคิดสร้างสรรค์             
4. มีความเป็นระเบียบ             

รวม    
รวมทุกรายการ  

เฉลี่ย  
 
 
 
 
ผู้ประเมิน ................................................(ตนเอง)                  ผู้ประเมิน ......................................... 
(เพ่ือน) 
 
                                        ผู้ประเมิน ................................................................ (ครู) 
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เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน 

ประเด็นที่ประเมิน 
คะแนน 

4 3 2 1 
1.  ผลงานตรงกับ

จุดประสงค์ที่ก าหนด 
ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์  
ทุกประเด็น 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์   
เป็นส่วนใหญ่ 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์
บางประเด็น 

ผลงานไม่
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ 

2. ผลงานมีความถูกต้อง
สมบูรณ์ 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
ครบถ้วน 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่ 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้องเป็น
บางประเด็น 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานไม่ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่ 

3. ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค์ 

ผลงานแสดงออก
ถึงความคิด
สร้างสรรค์   
แปลกใหม่     
และเป็นระบบ 

ผลงานมีแนวคิด
แปลกใหม่แต่ยัง
ไม่เป็นระบบ 

ผลงานมีความ
น่าสนใจ แต่ยัง ไม่
มีแนวคิดแปลก
ใหม่ 

ผลงานไม่แสดง
แนวคิดใหม่ 

4. ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ 

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบแสดงออก
ถึงความประณีต 

ผลงานส่วนใหญ่มี
ความเป็น
ระเบียบแต่ยังมี
ข้อบกพร่อง
เล็กน้อย 

ผลงานมีความ
เป็นระเบียบแต่มี
ข้อบกพร่อง
บางส่วน 

ผลงานส่วนใหญ่
ไม่เป็นระเบียบ 
และมีข้อ 
บกพร่องมาก 

 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
นักเรียนได้คะแนน   13   คะแนนขึ้นไป หรือร้อยละ  80   ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๒ ชื่อหน่วย   ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง  การแต่งกาย/การเข้าแถว    เวลา ๒ ชัว่โมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้ 

๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความไม่ทนและความละอายต่อการทุจริต 

๑.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทนและละอายต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 

๑.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.1 นักเรียนสามารถบอกวิธีการแต่งกายและการเข้าแถวที่ถูกต้องได้ 

2.2 นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมได้ 

 

๓. สาระการเรียนรู้ 

๓.๑ ความรู้ 

บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคม 

 เคารพกติกาของสังคม 

 ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคม 

 มีระเบียบวินัย 

 มีคุณธรรม จริยธรรม 

๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด) 

 ๑) ความสามารถในการสื่อสาร  

  (อ่าน ฟัง พูด เขียน) 

 ๒) ความสามารถในการคิด 

  (วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป) 

 ๓) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

๓.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ / ค่านิยม 

 ๑) มีวินัย 
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๔. กิจกรรมการเรียนรู้  

รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ แบบโฟร์แมทซิสเต็ม (4 MAT’S Learning) 

๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  

ชั่วโมงที่ ๑ 

1) ครูน าวีดีโอ เรื่อง เคารพสิทธิผู้อื่น  ให้นักเรียนชม และให้นักเรียนตอบค าถาม 

 นักเรียนมีความคิดเห็นย่างไรต่อเรื่องที่ชม ( เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการกระท าเหล่านั้น 
เพราะอะไร) 

 ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกระถางต้นไม้ นักเรียนจะวางกระถางต้นไม้บนก าแพงระหว่างบ้าน
หรือไม่ เพราะเหตุใด 

2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาในวีดีโออีกครั้งเพ่ือให้ได้ข้อสรุปว่าการกระท า
ดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 

3) แบ่งกลุ่มนักเรียน ออกเป็นกลุ่มละ 5-7 คน ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันเสนอแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึน (จากการชมคลิปวิดีโอ เคารพสิทธิผู้อ่ืน) แล้วสรุปลงในสมุด เรื่อง เคารพสิทธิผู้อ่ืน 
พร้อมส่งตัวแทนออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

4) ครูบันทึกแนวทางการแก้ไขปัญหาของแต่ละกลุ่ม เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ว่าแต่ละแนวทาง
สามารถน าไปปฏิบัติ และมีผลดีผลเสียมากน้อยเพียงใด 

5) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแนวทางในการแก้ไขปัญหา เช่น การปรับทัศนคติ  

 

ชั่วโมงท่ี 2 

6) นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน ให้ศึกษาใบความรู้ เรื่อง การปฏิบัติตนตามข้อตกลง
ของครอบครัว โรงเรียน และสังคม แล้วให้แต่ละกลุ่มช่วยกันท าใบงาน เรื่อง ปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎเกณฑ์ ของโรงเรียน ข้อตกลงของห้องเรียน เกี่ยวกับการแต่งกายและการเข้าแถว  

7) นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอในประเด็นต่อไปนี้ 

  - สาเหตุที่ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎเกณฑ์ ของโรงเรียน และ ข้อตกลงของห้องเรียน เกี่ยวกับ
การแต่งกายและการเข้าแถว 

- สาเหตุที่ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎเกณฑ์ ของโรงเรียน และข้อตกลงของห้องเรียน เกี่ยวกับ
การแต่งกายและการเข้าแถว 

- หากนักเรียนไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ของโรงเรียน และข้อตกลงของห้องเรียน
เกี่ยวกับการแต่งกายและการเข้าแถว จะท าให้เกิดผลเสียอย่างไร 
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- หากนักเรียนปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ของโรงเรียน และข้อตกลงของห้องเรียน
เกี่ยวกับการแต่งกายและการเข้าแถว จะท าให้เกิดดีอย่างไร 

- ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการขาดระเบียบวินัยเรื่องเก่ียวกับการแต่งกายและการเข้าแถว 

- แนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกายและการเข้าแถว 

- ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกายและการเข้าแถว 

8) นักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับการเข้าแถวรับบริการต่างๆภายในโรงเรียน ว่าเป็นการปฏิบัติตน
ตามหน้าที่พลเมือง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  ท าให้เกิดความมีระเบียบวินัย   ส านึกใน
หน้าที่ อดทน อดกลั้น  ทั้งนี้เพ่ือน าไปสู่การแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบใน
สังคมการด ารงชีวิตของมนุษย์ 

9) ครอูธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและให้นักเรียนแบ่งออกเป็น
กลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน ช่วยกันศึกษาค้นคว้า หาแนวทางการปฏิบัติตนของเยาวชนต่อสังคม โดย
เน้นจิตสาธารณะ กล่าวคือ การกระท าต่างๆ ต้องค านึกถึงประโยชน์ของส่วนรวม เช่น  

  - เคารพกติกาของสังคม  

 - มีระเบียบวินัย 

 - มีจิตสาธารณะ 

10) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มให้ความรู้หรือค าแนะน าในการเข้าแถวรับบริการให้เป็นระเบียบและการ
แต่งกายที่ถูกต้องกับห้องเรียนชั้นอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการฝึกระเบียบวินัยให้กับเพ่ือนนักเรียน และฝึก
ตนเองให้เป็นผู้มีจิตอาสา  ( นักเรียนต้องคอยสังเกตและบันทึกข้อมูลของแต่ละห้องหลังจากให้
ความรู้หรือค าแนะน า ว่ามีระเบียบวินัยในการเข้าแถวมากข้ึนหรือไม่) 

11) นักเรียนแต่ละกลุ่มน าผลการสังเกตและข้อมูลมาอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับการเข้าแถวรับบริการ
ของแต่ละระดับชั้น 

- นักเรียนและครูร่วมกันสรุปแนวทางการท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  

1) หากปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎเกณฑ์ ของโรงเรียน และ ข้อตกลงของห้องเรียน เกี่ยวกับ
การแต่งกายและการเข้าแถวนั้นจะไม่เกิดความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

2) หากนักเรียนไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ของโรงเรียน และข้อตกลงของห้องเรียน
เกี่ยวกับการแต่งกายและการเข้าแถวนั้นจะเกิดความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
และจะท าให้เกิดผลเสียต่อสังคมสาวนรวม 

 

๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

 ๑) วีดีโอ เรื่อง เคารพสิทธิผู้อื่น 
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๒) ใบงาน เรื่อง ปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ของโรงเรียน ข้อตกลงของห้องเรียน เกี่ยวกับ
การแต่งกายและการเข้าแถว 

 3) ใบความรู้เรื่องการปฏิบัติตนตามข้อตกลงของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

 4) อินเทอร์เน็ต 

 5) ห้องสมุด 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 

๕.๑ วิธีการประเมิน 

 1) การสังเกต 

  - สังเกตการณ์ปฏิบัติตามกฎระเบียบการแต่งกายและการเข้าแถวของนักเรียน  

 ๒) ตรวจใบงาน 

  

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

 1.) แบบสังเกตการตรวจเครื่องแต่งกายและการเข้าแถวของนักเรียน 

 2.) แบบให้คะแนนการตรวจใบงาน 

๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 

 1.)  นักเรียนผ่านการประเมินระดับด ีขึ้นไปถือว่าผ่าน 

 2.)  นักเรียนผ่านการประเมินใบงานระดับดีขึ้นไป 

   

6.บันทึกหลังสอน 

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

 

 

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

          (.............................................................) 
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ใบความรู้ 
เรื่อง การปฏิบัติตนตามข้อตกลงของครอบครัวโรงเรียน และสังคม 

 
 การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนั้น.สมาชิกในสังคมต้องปฏิบัติตนตามข้อตกลงในสังคม.โดย
เริ่มตั้งแต่การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีต่อครอบครัวและโรงเรียนในวัยเด็ก .ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการใช้ชีวิตใน
อนาคตต่อไป.นักเรียนทุกคนมีความสามารถในแต่ละด้านแตกต่างกันไป.การใช้ความสามารถในด้านที่ตนมีอยู่
เพ่ือกระท าความดี.จะส่งผลให้ตนเองเป็นผู้มีจิตใจที่ดี .เป็นที่ชื่นชมของผู้อ่ืน.และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข                                           

    1..การปฏิบัติตนตามข้อตกลง.กฎระเบียบ.ข้อบังคับ.ของครอบครัว.โรงเรียน.และสังคม 
  1.1.การปฏิบัติตนตามข้อตกลง.ของครอบครัว.ในครอบครัวประกอบด้วยสมาชิกที่ส าคัญ 
ได้แก่ พ่อ แม่ และลูก ในบางครอบครัวจะมีคนอ่ืนๆ อยู่ร่วมด้วย เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย เมื่อเราอยู่ร่วมกันหลาย
คนในครอบครัวทุกคนจะต้องปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ในสถานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวแล้ว.ทุกคนควร
ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันของครอบครัวเพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และอยู่ร่วมกันในครอบครัวอย่างมี
ความสุขในฐานะลูกที่ควรปฏิบัติต่อพ่อแม่.เช่น.ช่วยแบ่งเบาภาระของ      พ่อแม่ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน.เคารพ
เชื่อฟังพ่อแม ่
  1.2.การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ.ข้อบังคับของโรงเรียน.การที่นักเรียนมาอยู่ในโรงเรียนเป็น
จ านวนมากมาย.ทุกคนมาจากครอบครัวที่แตกต่างกันแต่เมื่อมาอยู่ด้วยกันแล้วทุกคนจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับของโรงเรียน.เพ่ือเราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น  

-.เมื่อมาโรงเรียน.เราต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน.เช่น.การแต่งกายให้ ถูกระเบียบ.
มาโรงเรียนให้ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ.เข้าแถวเป็นระเบียบ.ท าความเคารพถูกต้องตามระเบียบ 

-.เมื่ออยู่ในโรงเรียน.ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน.เราต้องช่วยกันรักษาความสะอาด
ห้องเรยีน.และบริเวณต่างๆของโรงเรียน.ทิ้งขยะลงในถังขยะที่โรงเรียนจัดให้การเข้า.-.ออกบริเวณโรงเรียนตาม
ระเบียบ ไม่เล่นการพนัน ไม่ก่อการทะเลาะวิวาท.ไม่หมกมุ่นกับสิ่งลามกอนาจาร 

-.ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องพิเศษ.เช่น.ห้องสมุด.ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการต่างๆ 
-.ให้ความเคารพเชื่อฟังครูตั้งใจเรียนหนังสือ.รวมทั้งงานต่างๆที่ครูมอบหมายด้วยความตั้งใจ

และเอาใจใส่.ส่งงานตรงเวลา.นอกจากนี้นักเรียนควรปฏิบัติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน 
เช่น 

-.ปฏิบัติในการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี .ต้องรู้ว่าเมื่อเราเป็นผู้น าในการท ากิจกรรมต่างๆควร
ปฏิบัติอย่างไร และเม่ือเป็นผู้ตามควรปฏิบัติอย่างไร 
  - รู้จักแสดงความคิดเห็นตามสิทธิของตนเอง รวมทั้งรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และ
เคารพข้อตกลงของคนส่วนใหญ่ 
  - ถ้าเกิดความขัดแย้งกัน.ให้แก้ปัญหาด้วยหลักเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์และพละก าลังในการ
แก้ปัญหา.เพราะไม่ใช่วิธีแก้ที่ถูกต้อง.แต่กลับจะท าให้เกิดปัญหาอ่ืนๆตามมา 
  -.ในการแข่งขันท ากิจกรรมต่างๆ.ของโรงเรียน.เช่น.การแข่งขันกีฬา.การประกวด      ในด้าน
ต่างๆต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้รู้จักแพ้.รู้ชนะ.และรู้จักให้อภัย.รวมทั้งยอมรับในค าตัดสินของคณะกรรมการ 

1.3.การปฏิบัติตนตามข้อตกลง.กฎระเบียบ.ข้อบังคับของชุมชนและสังคม.เช่น ปฏิบัติตาม
กฎจราจร.โดยข้ามตรงทางม้าลาย.หรือสะพานลอย.ไม่วิ่งข้ามถนนตัดหน้ารถ.ไม่ทิ้งขยะลงในที่สาธารณะ.ไม่
ท าลายสิ่งของที่เป็นสาธารณะ.และทรัพย์สินส่วนตัวของผู้อ่ืนให้ได้รับความเสียหายเพราะความสนุกสนานของ
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ตนเอง นอกนอกจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนแล้ว.นักเรียนควรปฏิบัติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของ
ชุมชนและสังคมได้ เช่น  

-.การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน.เพ่ือช่วยรักษาและเผยแพร่วัฒนธรรม.ประเพณี   ของชุมชน
ไว้ในแต่ละชุมชนจะมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา.เช่น.ประเพณีการท าบุญเมื่อถึงวันส าคัญ
ทางศาสนา.ประเพณีวันสงกรานต์.ประเพณีวันลอยกระทง 

-.บ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน.เช่น.ช่วยเก็บเศษขยะที่พบเห็นบริเวณต่างๆ.ช่วยดูแลต้นไม้ 
ดอกไม้ในสวนสาธารณะของชุมชน 

-.ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยให้ทุกคนในชุมชนมี
จิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม  
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ใบงานที่ 2 
เรื่อง การปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ของโรงเรียน ข้อตกลงของห้องเรียน 

เรื่องการแต่งกายและการเข้าแถวของนักเรียน 
 

ชื่อกลุ่ม....................................................................... 

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม 1. ................................................................   2. ......................................................... 

        3. ................................................................ 4. ......................................................... 

        5. ................................................................   6. ......................................................... 

           7. ................................................................  8. ......................................................... 
ค าชี้แจง  นักเรียนศึกษาระเบียบ กฎเกณฑ์  ข้อตกลงในโรงเรียน.แล้วปฏิบัติดังนี้ 
 - ส ารวจตนเองว่า.เคยปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ของโรงเรียน ข้อตกลงของห้องเรียน หรือไม่. 
เพราะเหตุใด    

ระเบียบ กฎเกณฑ์ ของโรงเรียน 
ข้อตกลงของห้องเรียน 

เคยท า ไม่เคยท า เหตุผล 
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1. หากนักเรียนไมป่ฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ของโรงเรียน ข้อตกลงของห้องเรียน จะท าให้เกิดผลเสีย
อย่างไร
........................................................................................... .....................................................................
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................................................................................ ........
........................................................................................................................... ..................................... 

2. หากนักเรียนปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ของโรงเรียน ข้อตกลงของห้องเรียน จะท าให้เกิดดีอย่างไร
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................. ...............................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................. .................................. 

 

3. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการขาดระเบียบ กฎเกณฑ์ ของโรงเรียน ข้อตกลงของห้องเรียน  

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

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

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

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

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

 

4. แนวทางในการแก้ไขปัญหา 

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

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

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

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

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

 

5. ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการแก้ไขปัญหา 

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

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

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

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

...................................................................................................................................... .......................... 
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ชื่อกลุ่ม………………………………………………. 

 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
คุณภาพผลงาน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. หากนักเรียนไมป่ฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ของโรงเรียน ข้อตกลง

ของห้องเรียน จะท าให้เกิดผลเสียอย่างไร 
 

    

๒. 
หากนักเรียนปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ของโรงเรียน ข้อตกลงของ
ห้องเรียน จะท าให้เกิดดีอย่างไร 

 
    

๓. 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการขาดระเบียบ กฎเกณฑ์ ของโรงเรียน 
ข้อตกลงของห้องเรียน  

 
    

๔. แนวทางในการแก้ไขปัญหา      

๕. ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการแก้ไขปัญหา      

รวม  

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

        เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๒๒-๒๕ 
๑๘-๒๑ 
๑๔-๑๗ 

ต่ ากว่า ๑๓ 

ดีมาก 
ด ี

พอใช้ 
ปรับปรุง 

 

       เกณฑ์การให้คะแนน 
ดีมาก  = ๕ 
ด ี  = ๔ 
เกือบด ี  = ๓ 
พอใช้  = ๒ 
ปรับปรุง  = ๑ 
 

แบบประเมินใบงาน  
เรื่อง การปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ของโรงเรียน ข้อตกลงของห้องเรียน 



- 142 - 
 

 

แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกาย และการเข้าแถวของนักเรียน 
ให้ท าเครื่องหมาย X ในช่องที่นักเรียนท าผิดระเบียบ แล้วติดตามนักเรียนให้แก้ไขให้ถูกต้อง  

 

 

 

เลขที่ ชื่อ – สกุล 

เครื่องแต่งกาย การเข้าแถว  

รวม ถุง
เท้า 

รอง 

เท้า 

เสื้อ กระโป
รง-

กางเก
ง 

ตรงเวลา เข้าแถวรับ
บริการ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๒ ชื่อหน่วย   ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต           ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง  การเลือกตั้ง             เวลา ๑ ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความไม่ทนและความละอายต่อการทุจริต 
๑.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทนและละอายต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 

      ๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 
2.2  นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 
๒.๓ นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

 
๓. สาระการเรียนรู้ 

3.1 ความรู้ 
   ๑) ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

   2) การเลือกตั้งในระดับต่างๆ ตามระบอบประชาธิปไตย 
                      3) ความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
    1) ความสามารถในการคิด 
    1).ทักษะการสังเกต 
    2).ทักษะการระบุ 

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

(วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป) 
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 
 ๑) มีวินัย 
 ๒) ซื่อสัตย์สุจริต 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  
ชั่วโมงที่ 1 
๑) ชมคลิปวีดโีอ เรื่อง ประชาธิปไตย คืออะไร ที่มาของคลิปวีดีโอ      
    https://www.youtube.com/watch?v=_K_VxvOmOKk 
2) สนทนา อภิปราย ซักถาม จากการชมคลปิวีดีโอ เรื่อง ประชาธิปไตย คืออะไร โดยใช้ค าถาม เชน่ 
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 จากการรับชมคลิปวีดีโอ นักเรียนเข้าใจว่า ประชาธปิไตย คืออะไร 
 กิจกรรมอะไรบ้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นประชาธิปไตย โดยครูเชื่อมโยงให้ผู้เรียนสะท้อนให้

เห็นถึงการเลือกตั้ง 
๓) ชมคลิปวีดีโอ เรื่อง ประชาธิปไตยวันละค าเสนอค าว่า "การเลือกตั้ง" : Think ต่างการเมือง 
    ที่มาของคลิปวีดีโอ     https://www.youtube.com/watch?v=2mkG7uWfd00 
4) สนทนา อภิปราย ซักถาม จากการชมคลปิวีดีโอ เรื่อง ประชาธิปไตย คืออะไร โดยประเด็นการสนทนา
เป็นประเด็นเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจในความเป็นประชาธิปไตย 
๕) นักเรียนยกตัวอย่างกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตย แล้วหาอาสาสมัครนักเรียนออกมาเขียน
รวบรวม 
    บนกระดาน 
๖) ให้นักเรียนที่มีประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตยออกมาเล่าให้เพ่ือนฟังที่                          
     หน้าชั้นเรียน และบอกประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม   
๗) ครูชี้แจงให้นักเรียนทราบว่า กิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยมีหลายรูปแบบ นักเรียนควรรู้จัก                          
    การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม 
๘) ชมคลิปวีดีโอ เรื่อง เอนิเมชั่นการเลือกตั้ง (กกต.) 
     ที่มาของคลิปวีดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=BQ0-iGy4JX4 
๙)  สนทนา อภปิราย  ว่าหากการเลือกตั้งมีการทุจริตคอรัปชัน จะเกิดผลเสียอย่างไร และท่ีถูกต้องควร
เป็น    
    เช่นไร   
10)  ให้นักเรียนท าใบงาน เรื่อง กิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตย   
 

     4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1) คลิปวิดีโอ เรื่อง ประชาธิปไตย คืออะไร ที่มาของคลิปวีดีโอ      
               https://www.youtube.com/watch?v=_K_VxvOmOKk 

๒) คลิปวิดีโอ เรื่อง ประชาธิปไตยวันละค าเสนอค าว่า "การเลือกตั้ง" : Think ต่างการเมือง 
               https://www.youtube.com/watch?v=2mkG7uWfd00 

๓) คลิปวิดีโอ เรื่อง เอนิเมชั่นการเลือกตั้ง (กกต.) 
              https://www.youtube.com/watch?v=BQ0-iGy4JX4 

๔) ใบงาน เรื่อง กิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตย  
     ๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 

5.1 วิธีการประเมิน 
๑) ใบงาน เรื่อง กิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตย  
๒) สังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

๕.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1. แบบประเมินใบงาน 
๒. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2mkG7uWfd00
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๕.3 เกณฑ์การตัดสิน 
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป ถือว่าผ่าน 
 

6. บันทึกหลังสอน 
  

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

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

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

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

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

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

(.................................................) 
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แบบประเมินใบงาน 
 

เรื่อง .......................................................................... ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  …….. 
วันที่.....................เดือน........................................................พ.ศ. .............................. .... 

 

 
 
ที ่

ประเด็นคะแนน 
 
 

ชื่อ - สกุล 

 
ความตั้งใจ
ปฏิบัติงาน 

 
ความ
ถูกต้อง 

เสร็จตาม
ก าหนด 

 
รวม 
๑๕ 

คะแนน 

 
ระดับ

คุณภาพ 
๕ ๕ ๕ 

๑       

๒       
๓       

๔       
๕       

๖       
๗       

๘       
๙       

๑๐       
 
 
 
เกณฑ์การประเมินและระดับคุณภาพ 
 คะแนน ๑๓ - ๑๕ คะแนน หมายถึง  ดีมาก 
 คะแนน ๙ – ๑๒   คะแนน หมายถึง  ดี 
 คะแนน ๕ – ๘     คะแนน หมายถึง  พอใช้ 
 คะแนน ๑ – ๔  คะแนน  หมายถึง  ปรับปรุง 

 จ านวนคนที่ผ่านระดับคุณภาพ......................คน   ร้อยละ............... 
 จ านวนคนที่ไม่ผ่านระดับคุณภาพ..................คน   ร้อยละ............... 
 

       ลงชื่อ.................................... ผู้ประเมิน 
               (...................................................) 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 

ที ่
 

   พฤติกรรม 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความ
คิดเห็น 

การตอบ 
ค าถาม 

การยอมรับ 
ฟังคนอ่ืน 

ท างาน 
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย หมายเหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
 

ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบตรง
เวลา 

ดี = 3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 
ปรับปรุง = 1 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 
 
 
                    ลงชื่อ……………………………….ผู้สังเกต 

     (……………………………….) 
      …………/…………/……….. 
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ชื่อ .............................................................สกลุ...................................................ชั้น ................เลขท่ี ...... 
โรงเรียน................................................................................................. 

 
ใบงาน  

เรื่อง กิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตย  
 
ค าชี้แจง   นักเรียนหาภาพกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยมาติดลงในกรอบ                                        
               แล้วเขียนอธิบายโดยสังเขป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพนี้ คือ ........................................................ 

เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย เพราะ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๒ ชื่อหน่วย   ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต           ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง  การรวมกลุ่มเพ่ือสร้างสรรค์ต้านทุจริต          เวลา ๑ ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความไม่ทนและความละอายต่อการทุจริต 
๑.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทนและละอายต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 

      ๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 นักเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตในรูปแบบต่างๆ 
2.3  นักเรียนสามารถรวมกลุ่มคิดวิเคราะห์ถึงวิธีการต่อต้านการทุจริตในรูปแบบต่างๆ 
๒.๓ นักเรียนสามารถตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

 
๓. สาระการเรียนรู้ 

3.1 ความรู้ 
   ๑) ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

   2) การทุจริตในรูปแบบต่างๆ 
                      ๓) ความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
          1) ความสามารถในการคิด 
    1).ทักษะการสังเกต 
    2).ทักษะการระบุ 

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

(วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป) 
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 
 ๑) ซื่อสัตย์สุจริต   
 ๒) มุ่งม่ันในการท างาน   

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  
ชั่วโมงที่ 1 
1) ชมคลิปวีดีโอ เรื่อง ปัญหาการทจุริตคอร์รัปชัน ไม่ใช่เรื่องไกลตัว  โดยมีที่มาของคลิป 
      https://www.youtube.com/watch?v=f2oscZsL3ZM&t=14s 
2) สนทนา อภิปราย ซักถาม จากการชมคลปิวีดีโอ เรื่อง ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ใช่เรื่องไกลตัว                              
โดยใช้ค าถาม เช่น 
 

https://www.youtube.com/watch?v=f2oscZsL3ZM&t=14s
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 นักเรียนรู้สึกอย่างไรจากการรับชมคลิปวีดโีอ 
 การคอรัปชัน ดีหรือไม่ อย่างไร 
 นักเรียนพบเห็นการคอรัปชนัที่อยู่ใกล้ๆตัว นักเรยีนเชน่เรื่องใดบ้าง นักเรียนเกิดความรูส้ึก

อย่างไร และนักเรยีนจะแก้ไขอย่างไร ฯลฯ 
3) ชมคลิปวีดีโอ เรื่อง พูดต่อต้านการทุจริต รางวัลชนะเลิศ ปี 2559 โดยมีที่มาของคลิ
https://www.youtube.com/watch?v=GnhRyr9lTZ8 
4) สนทนา อภิปราย ซักถาม จากการชมคลปิวีดโีอ 

5) แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน คิดกิจกรรมที่จะร่วมกันต่อต้านการทุจริต ตาม
ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
 ชื่อหัวข้อการต่อต้านการทุจริต 
 สมาชิก 
 วัตถุประสงค์ของการตั้งกลุ่ม 
 วิธีการรณรงค์การต่อต้านการทุจริต 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     โดยจัดท าเป็นแผ่นป้ายรณรงค์ พร้อมน าเสนอ และน าผลงานไปติดประชาสัมพันธ์ตามบริเวณ
ต่างๆ เพื่อเผยแพร่ 
     4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
  1) คลิปวีดีโอ เรื่อง ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ใช่เรื่องไกลตัว  โดยมีที่มาของคลิป 

              https://www.youtube.com/watch?v=f2oscZsL3ZM&t=14s 
๒) คลิปวีดีโอ เรื่อง พูดต่อต้านการทุจริต รางวัลชนะเลิศ ปี 2559 โดยมีที่มาของคลิป     
    https://www.youtube.com/watch?v=GnhRyr9lTZ8 
๓) กระดาษโปสเตอร์ 
๔) สี 

     ๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 

๑) ชิ้นงานการออกแบบแผ่นป้ายรณรงค์การต่อต้านการทุจริต 
๒) สังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
๓) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
๔) การน าเสนอผลงาน 

๕.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1) แบบประเมินชิ้นงาน 
๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
๓) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
๔) แบบบันทึกการน าเสนอผลงาน 

 
๕.3 เกณฑ์การตัดสิน 
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป ถือว่าผ่าน 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GnhRyr9lTZ8
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๖. บันทึกหลังสอน 
 ............................................................................................................................. ............................ 

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

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

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

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

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

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

(.................................................) 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 

ที ่
 

   พฤติกรรม 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความ
คิดเห็น 

การตอบ 
ค าถาม 

การยอมรับ 
ฟังคนอ่ืน 

ท างาน 
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย หมายเหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
 

ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบตรง
เวลา 

ดี = 3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 
ปรับปรุง = 1 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 
 
 
                    ลงชื่อ……………………………….ผู้ประเมิน 

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

 
 
 
 

 



- 153 - 
 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 

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

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

3 2 1 

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

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

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

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

 

ที ่ รายการประเมิน 
ผู้ประเมิน รวม 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ตนเอง เพื่อน ครู 
1 เนื้อหา  (  4  คะแนน ) 

9. เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ 
10. เนื้อหาถูกต้อง 
11. เนื้อหาต่อเนื่อง 
12. มีการค้นคว้าเพิ่มเติม 

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

2 กระบวนการท างาน(2คะแนน ) 
9. มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 
10. การปฏิบัติตามแผน 
11. ติดตามประเมินผล 
12. การปรับปรุงพัฒนางาน 

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

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

ถูกต้อง 
9. รูปแบบน่าสนใจ 
4.  ความสวยงาม 

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

4 คุณธรรม  ( 2 คะแนน ) 
9. ตรงต่อเวลา 
10. ซื่อสัตย์ 
11. ความกระตือรือร้น 
12. ความมีน้ าใจ 

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

รวม  คะแนนเต็ม  10 คะแนน 
เฉลี่ย  

 
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  ตนเอง   
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  เพ่ือน   
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  ครู   
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แบบประเมินชิ้นงาน 

ชื่อ - นามสกุล .................................................................................. ชั้น …………………........ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ................................ กิจกรรม ……………….………………...................... 
 
ค าชี้แจง : ให้ผู้ประเมินขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน  

ประเด็นที่ประเมิน 
ผู้ประเมิน 

ตนเอง เพื่อน ครู 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1. ตรงจุดประสงค์ที่ก าหนด             
2. มีความถูกต้องสมบูรณ์             
3. มีความคิดสร้างสรรค์             
4. มีความเป็นระเบียบ             

รวม    
รวมทุกรายการ  

เฉลี่ย  
 
 
 
 
ผู้ประเมิน ................................................(ตนเอง)           ผู้ประเมิน .............................................. (เพ่ือน) 
 
                                        ผู้ประเมิน ................................................................ (ครู) 
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เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน 

ประเด็นที่ประเมิน 
คะแนน 

4 3 2 1 
1.  ผลงานตรงกับ

จุดประสงค์ที่ก าหนด 
ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์  
ทุกประเด็น 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์   
เป็นส่วนใหญ่ 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์
บางประเด็น 

ผลงานไม่
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ 

2. ผลงานมีความถูกต้อง
สมบูรณ์ 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
ครบถ้วน 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่ 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้องเป็น
บางประเด็น 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานไม่ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่ 

3. ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค์ 

ผลงานแสดงออก
ถึงความคิด
สร้างสรรค์   
แปลกใหม่     
และเป็นระบบ 

ผลงานมีแนวคิด
แปลกใหม่แต่ยัง
ไม่เป็นระบบ 

ผลงานมีความ
น่าสนใจ แต่ยัง ไม่
มีแนวคิดแปลก
ใหม่ 

ผลงานไม่แสดง
แนวคิดใหม่ 

4. ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ 

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบแสดงออก
ถึงความประณีต 

ผลงานส่วนใหญ่มี
ความเป็น
ระเบียบแต่ยังมี
ข้อบกพร่อง
เล็กน้อย 

ผลงานมีความ
เป็นระเบียบแต่มี
ข้อบกพร่อง
บางส่วน 

ผลงานส่วนใหญ่
ไม่เป็นระเบียบ 
และมีข้อ 
บกพร่องมาก 

 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
นักเรียนได้คะแนน   13   คะแนนขึ้นไป หรือร้อยละ  80   ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
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หน่วยที่  ๓        
STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่  ๓       ชื่อหน่วย     STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต                    ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่    1  เรื่อง ความพอเพียง                                                 เวลา  1   ชัว่โมง 
 

1. ผลการเรียนรู้  
มีความรู้ ความเข้าใจ   STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต                              

     ๒.  จุดประสงค์การเรียนรู้  
              2.1  นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของความพอเพียง  ความซื่อสัตย์และความดีได้ 

    ๒.๒  นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้  เชื่อมโยงพฤติกรรมของบุคคลในชีวิตประจ าวันกับหลัก
แนวคิดของ เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 

 ๒.๓  นักเรียนมีความตระหนักถึงความพอเพียง พอดีกับตนเอง 
      ๓.  สาระการเรียนรู้ 

 3.1 ความรู้ 
              1) ความหมายของความพอเพียง 
  ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมี
ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อัน เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้จะต้องอาศัย
ความรอบรู้ ในหลักวิชาการและคุณธรรม มาใช้ในการวางแผน ก่อนและการด าเนินการทุกข้ันตอน 
  2) องค์ความรู้ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
       ๓.๒.1. ความสามารถในการสื่อสาร  
       ๓.2.๒. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์          
       ๓.๒.3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
       ๓.๒.4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม       

1) ใฝ่เรียนรู้ 
2) มุ่งมั่นในการท างาน 
3) ความซื่อสัตย์สุจริต 

  ๔.  กิจกรรมการเรียนรู้                                                                                                                
           4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  
 1)  ให้นักเรียนศึกษาพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ ๙    โดย มี
ใจความส าคัญคือ “ ใน ๑๐ปี เมืองไทยคงจะเจริญ  ข้อส าคัญคือต้องหยุดการทุจริตให้ส าเร็จ และไม่ทุจริตเสีย
เอง “  แล้วร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นจากบทความดังกล่าว 
 2) ให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ  เรื่อง “ วิถีพอเพียง ไม่เสี่ยงคอร์รัปชัน” เชื่อมโยงสู่การวิเคราะห์ปัญหา
ของประเทศในประเด็น “จากปัญหาการทุจริตของประเทศเราในปัจจุบันนี้ส่งผลกระทบอย่างไรต่อตนเอง 
ชุมชนและประเทศชาติบ้าง”  
 3) ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง ความพอเพียงแล้วร่วมกันอภิปราย วิเคราะห์ เพ่ือน าไปสู่การ
ด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงพอเพียง ท ากิจกรรมในใบงานตอบค าถาม ดังนี้   
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  ๑)  มีพฤติกรรมใดที่นักเรียนใช้ชีวิตที่ไม่พอเพียง 
  ๒)  จากเหตุผลดังกล่าว เมื่อเราปฏิบัตตินอย่างพอเพียงแล้วจะส่งผลต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืนและ 
ประเทศชาติอย่างไร 
  3) นักเรียนให้ความหมายของความพอเพียง 
  4) ให้นักเรียนน าเสนอผลงาน 
 4)  ครูน าใบความรู้พระราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ ๙ 
ให้ นักเรียนดู  มีใจความว่า “ การท าความดีนั้น  โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความ
ต้องการของมนุษย์  จึงท าได้ยากและเห็นผลช้า แต่ก็จ าเป็นต้องท า เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งท าได้ง่ายจะเข้ามา
แทนที่แล้วพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยไม่ทันรู้ตัว ” 
 5) ครูและนักเรียนสรุปร่วมกัน “ เราสามารถน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิต  พัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติได้อย่างไร จะมีประโยชน์ต่อสังคมหรือไม่อย่างไร  
 

4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1) ใบความรู้ พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ ๙         
    2) วีดีโอ “วิถีพอเพียง ไม่เสี่ยงคอร์รัปชัน”  

     ๓) ใบความรู้ที่ 2 เรื่องความพอเพียง 
 4) ใบความรู้ที่ 3 พระราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ ๙ 
 5) ใบความรู้ของครู เรื่อง คอร์รัปชั่น 
     ๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 

5.1 วิธีการประเมิน  
1) สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่มของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 
2) ตรวจผลงานการบันทึกการสรุปองค์ความรู้  ของแต่ละกลุ่ม 
3) สังเกตพฤติกรรมการน าเสนอผลงานของนักเรียน 
 

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
๑) แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียน  

     ๒) แบบตรวจผลงาน 
     ๓) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
5.3 เกณฑ์การตัดสิน 

       1) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียนระดับดีขึ้นไปถือว่าผ่าน 
       2) ประเมินผลงานนักเรียนระดับดีขึ้นไป ถือว่าผ่าน 
       3) นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป ถือว่าผ่าน 
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6 บันทึกหลังสอน 
 .........................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

7 ภาคผนวก 
- ใบความรู้ พระบรมราโชวาท 
- แบบสังเกตการท างานกลุ่ม 
- เกณฑ์การประเมินใบงานตอบค าถาม 
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ใบความรู้ที่1 

พระราชด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชด ารัสเกี่ยวกับการทุจริตของข้าราชการมาโดยตลอด องค์ท่ีส าคัญ
มาก คือ พระราชด ารัสที่พระราชทานแก่คณะผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการในโอกาสเข้าเฝ้าถวายสัตย์
ปฏิญาณ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2546 ความว่า   

“…ภายในเวลา 10 ปี เมืองไทยน่าจะเจริญ ข้อส าคัญ คือ ต้องหยุดการทุจริตให้ส าเร็จและไม่ทุจริตเสีย
เอง…” 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            การปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทสืบไป อันเป็นพ้ืนฐานในการลดปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืน 

             หากทุกคนในสังคมด ารงตนด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง 
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ใบความรู้ที่ 2 
“ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท” 

 “...พระองค์ท่าน ทรงเป็นผู้น าอย่างแท้จริง ดูแค่ฉลองพระบาทเป็นต้น พวกตามเสด็จฯทั้งหลายใส่
รองเท้านอก และยิ่งมาจากต่างประเทศใส่แล้วนุ่มเท้าดี พระองค์กลับทรงรองเท้าที่ผลิตในเมืองไทยคู่ละร้อย
กว่าบาทสีด าเหมือนอย่างท่ีนักเรียนใส่กัน แม้กระท่ังพวกเรายังไม่ซื้อใส่เลย...” 
“ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท” 

 
นาฬิกาบนข้อพระกร 

 วันงานเปิดตัวรายการทีวี “ธรรมดีที่พ่อท า” และงานสัมมนา “ถอดรหัส”ธรรมดีที่พ่อท าพอเริ่มบรรยาย 
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ถามผู้ฟังว่า พวกเรามีเสื้อผ้าคนละกี่ชุด ใส่นาฬิกาเรือนละเท่าไหร่ หลายคนแย่กันตอบ 
และพากันอ้ึง เมื่อ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เล่าว่า "ครั้งหนึ่ง ผมพยายามจะแอบดูว่า พระองค์ท่านใส่นาฬิกายี่ห้อ
อะไร จนพระองค์ท่านรู้สึกได้ว่าผมพยายามอยากจะดูยี่ห้อ ท่านจึงยื่นข้อพระหัตถ์มาให้ดูตรงหน้า จึงทราบว่า
พระองค์ท่านใส่นาฬิการาคาเพียงเรือนละ 750 บาทเท่านั้นซึ่งก็เดินตรงเหมือนกันกับนาฬิกาเรือนแพง 
แม้กระทั่งฉลองพระองค์ก็ทรงมีไม่กี่ชุด ทรงใช้จนเปื่อยซีด แต่พวกเรามักคิดว่า การมีแบบเหลือกินเหลือใช้จึง
จะดี เพราะคนสมัยนี้เริ่มไม่เอาเกษตรกรรม แต่เลือกที่จะท าอุตส่าหากรรม (เป็นศัพท์ที่บัญญัติขึ้นเอง สุดท้าย
อนาคตก็จะอดกิน" 
“ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท” 
 “ท่านผู้หญิงบุตรี” บอกผมมาว่า ปีหนึ่งท่านทรงเบิกดินสอ ๑๒ แท่ง เดือนละแท่ง ใช้จนกระทั่งกุด 
ใครอย่าได้ไปทิ้งของพระองค์ท่านนะ จะทรงกริ้ว ทรงประหยัดทุกอย่าง ทรงเป็นต้นแบบทุกอย่าง ของทุกอย่างมีค่า
ส าหรับพระองค์ท่านทั้งหมด ทุกบาท ทุกสตางค์ จะทรงใช้อย่างระมัดระวัง ทรงสั่งให้เราปฏิบัติงานด้วยความ
รอบคอบ...  
 
 หลอดยาสีพระทนต์  

หลอดยาสีพระทนต์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีลักษณะแบนราบเรียบ
คล้ายแผ่นกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดยิ่งปรากฏรอยบุ๋มลึกลงไปจนถึงเกลียวคอหลอด สาเหตุที่เป็น
เช่นนี้เพราะพระองค์ท่านทรงใช้ด้ามแปรงสีพระทนต์ช่วยรีดและกดจนเป็นรอยบุ๋มศาสตราจารย์พิเศษ  
ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ทันตแพทย์ประจ าพระองค์ อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เขียนเล่าในว่า "ครั้งหนึ่งทันตแพทย์ประจ าพระองค์ กราบถวายบังคมทูลเรื่องศิษย์
ทันตแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บางคนมีค่านิยมในการใช้ของต่างประเทศ และมีราคาแพง รายที่ไม่มี
ทรัพย์พอซื้อหาก็ยังขวนขวาย เช่ามาใช้เป็นการชั่วครั้งชั่วคราว ซึ่งเท่าที่ทราบมา มีความแตกต่างจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงนิยมใช้กระเป๋าที่ผลิตภายในประเทศเช่นสามัญชนทั่วไป ทรงใช้ดินสอสั้นจนต้อง
ต่อด้าม แม้ยาสีพระทนต์ของพระองค์ท่าน ก็ทรงใช้ด้ามแปรงพระทนต์รีดหลอดยาจนแบนจนแน่ใจว่าไม่มียาสี
พระทนต์หลงเหลืออยู่ในหลอดจริง ๆ" 
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ใบความรู้ที่ 3  
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที๙่ 
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ใบงาน เรื่อง ความพอเพียง 
ชื่อ-นามสกุล..............................................................................................ชั้น ม.3 เลขที่......... ...... 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถามเรื่อง ความพอเพียง ต่อไปนี้ 
 1) มีพฤติกรรมใดที่นักเรียนใช้ชีวิตที่พอเพียง 
 .............................................................................................................................................. ..................
 ................................................................................................................ ................................................ 
 2) เมื่อเราปฏิบัติตนอย่างพอเพียงแล้วจะส่งผลต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และประเทศชาติอย่างไร 
 ............................................................................................................................. ...................................
 ...................................................................................................................................... .......................... 
 3) ความพอเพียง หมายถึง 
 ............................................................................... .................................................................................
 ............................................................................................................................. ................................... 
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ใบความรู้ของครู 

 
 

เรื่อง คอรร์ัปชนั 
 คอร์รัปชัน คือการทุจริตโดยใช้หรืออาศัยต าแหน่งหน้าที่อ านาจและอิทธิพลที่ตนมีอยู่เพ่ือ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน การเห็นแก่ญาติพ่ีน้อง กินสินบน ฉ้อราษฎร์บังหลวง การใช้ระบบอุปถัมภ์และ
ความไม่เป็นธรรมอื่นๆที่ข้าราชการหรือบุคคลใดใช้เป็นเครื่องมือในการลิดรอนความเป็นธรรม 
        คอร์รัปชัน หมายถึงความผิดที่ระบุไว้ในประมวลกฏหมายอาญา อันได้แก่ ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
ราชการ ความผิดที่เกี่ยวกับความยุติธรรมและความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ซึ่งกล่าวง่ายๆ คือ 
การกระท าเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรชอบได้ด้วยกฏหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น เช่น 

1. การเบียดบังทรัพย์ของทางราชการเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต 
2. การใช้อ านาจในต าแหน่งโดยมิชอบ 
3. การบอกว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์แก่เจ้าพนักงาน   

ประเภทของคอร์รัปชัน มีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่  
1. การคอร์รัปชันขนาดเล็กน้อย (petty corruption) คือ การรับเงินที่ไม่ชอบธรรม หรือไม่ถูกต้องของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นจ านวนเงินที่ไม่มากนัก เพ่ือด าเนินการบางอย่างให้กับผู้ที่ให้เงิน  
2. การคอร์รัปชันขนาดใหญ่ (big corruption) ซึ่งมักเป็นการคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ระดับสูง ที่รับเงินใน
รูปแบบของสินบนเป็นเงินจ านวนสูง และโครงการใหญ่ๆเช่น บริษัทต่างๆ  
3. การให้ของขวัญ (gift) เป็นการคอร์รัปชันอีกประเภทหนึ่ง เป็นการให้ตอบแทนในรูปแบบสิ่งของ หรือการให้
ตอบแทนในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การเชิญไปรับประทามอาหาร ซึ่งเป็นการพยายามสร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิด  
สาเหตุของคอร์รัปชัน  
1. คนในสังคมส่วนใหญ่ นับถือความร่ ารวย ย่อมเป็นแรงจูงใจในการแสวงหาเงินทอง  
2. ค่านิยมแบบนิยมพวกพ้องและเครือญาติ ความสัมพันธ์ในเชิงผลประโยชน์  
3. ระบบอุปถัมภ์หรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้อุปถัมภ์กับลูกน้อง สร้างลูกน้องไว้ช่วยเหลือตนในเรื่องต่าง ๆ  
4. ระบบการควบคุมและตรวจสอบที่ขาดประสิทธิภาพ  
5. สภาพทางการเมืองที่มีการแข่งขันอย่างเข้มข้น เพ่ือช่วงชิงต าแหน่งทางการเมืองและผลประโยชน์ 
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รูปแบบของการคอร์รัปชัน  
1. การทุจริตในการซื้อจัดจ้าง การทุจริตในเรื่องเหล่านี้มีตั้งแต่การเรียกรับเงินสินบน ค่านายหน้า หรือการตอบ
แทนในรูปแบบต่างๆ ในการอนุมัติค าร้องเพ่ือด าเนินกิจการต่าง ๆ  
2. การทุจริตโดยการยักยอกทรัพย์ ของทางราชการหรือการทุจริตในการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า
รักษาพยาบาล และค่าเช่าบ้าน เช่น การใช้พาหนะของราชการ โดยเบิกค่าพาหนะ หรือการเบิกเบี้ยเลี้ยงเกิน
วันเวลาที่ปฏิบัติจริง หรือ การเบิกค่าเช่าบ้าน แต่ไม่ได้เช่าบ้านจริง  
3. การทุจริตโดยการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นในการแต่งตั้งข้าราชการ ในการเลื่อนต าแหน่งหรือการ
โยกย้ายไปในพ้ืนที่ ที่อยากไป โดยการให้ค่าตอบแทน หรือเรียกว่า .การซื้อ”  
4. การซื้อขายเสียงและการให้ผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆในการเลือกตั้ง การทุจริตเช่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
การคอร์รัปชันทางการเมือง เช่นการให้เงิน สิ่งของ แก่หัวคะแนนเสียงแหล่งข้อมูล:ปัญหาการเมืองไทยใน
ปัจจุบัน (Current Political Issues) ฉบบัปรับปรุง JQ 1741 ส41ป (ห้องสมุด มฟล.) 

 อันตรายของอาชญากรรม  
นักวิชาการถือว่า คอร์รัปชัน เป็น อาชญากรรมคอปกขาว (white – collar crime) ซึ่งหมายถึง การ

กระท าผิดของบุคคลที่อยู่ในต าแหน่งหน้าที่การงาน มีอ านาจ และได้ใช้ต าแหน่งและอ านาจที่ตนเองด ารงอยู่ 
เพ่ือแสวงประโยชน์ในทางมิชอบให้แก่ตนและพวกพ้อง ซึ่งผลประโยชน์อาจจะอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น เป็นเงิน 
เป็นสิ่งของ เป็นการกระท าที่เอ้ือประโยชน์ให้สามารถแปรรูปได้ เช่น ความสะดวกสบายที่มีคนมาบริการให้ใน
ลักษณะที่เรียกว่า การทุจริตคอร์รัปชัน  
         อาชญากรรม เหล่านี้ ได้เข้ามาเก่ียวข้องหรือควบคุมชีวิตประจ าวันของประชาชนทุกฝีก้าว เช่น หุ้นส่วน
ในธุรกิจโทรคมนาคม กล้องวงจรปิด เครื่องมือแพทย์ กิจการด้านอุตสาหกรรมอาหาร รวมไปถึงบริษัทรักษา
ความปลอดภัยของเอกชน หรือการดักฟังทางโทรศัพท์อันเป็นละเมิดสิทธิ์ประชาชนโดยตรง โดยวงจร ของการ
ทุจริต มีการพัฒนาซับซ้อนมากยิ่งข้ึน มีการใช้เงินจ านวนมาก เพ่ือเข้าสู่อ านาจรัฐของอาชญากร หรือเพ่ือให้มา
ซึ่งการเข้าถึงประโยชน์มหาศาลจากงบประมาณประเทศ และยิ่งยากต่อการตรวจสอบ ข้อส าคัญมีแนวโน้มไปสู่
การก่ออาชญากรรมระดับโลก หรือ “อาชญากรรมข้ามชาติ” กล่าว คือ การกระท าความผิดเป็นขบวนการ มี
ความสลับซับซ้อน ใช้เงินจ านวนมากสร้างอิทธิพลให้ตนเอง ตัดตอนพยานหลักฐาน มีการครอบง ากระบวนการ
ยุติธรรม และยากต่อการบังคับใช้กฎหมาย 
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การคอร์รัปชันส่งผลต่อเศรษฐกิจ 

 

                ในวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านการคอร์รัปชันของโลก มีประชาชนให้ความสนใน
เรื่องนี้มากยิ่งข้ึน องค์กรความโปร่งใสของโลก ได้ออกมาให้ความของคอร์รัปชั่นว่าหมายถึง การใช้อ านาจเพื่อ
หาประผลประโยชน์ส่วนตัวและการทุจริตโดยใช้หน้าที่ในการท างาน อ านาจที่ได้มาแบบมิชอบท า เพ่ือกอบโกย
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผู้อ่ืน โดยจะสามารถแบ่งหัวข้อของการคอร์รัปชั่นได้ท้ังหมดดังนี้ การคอร์รัปชันที่มี
ขนาดใหญ่ เป็นการบิดเบือนนโยบายและอ านาจของรัฐในทางที่ผิด เพื่อให้ผู้น าในการบริหารประเทศและคน
อ่ืนๆ ได้รับผลประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองและทรัพยากรของประเทศ การคอร์รัปชั่นขนาดย่อย เป็นการปฏิบัติ
ของเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ไปจนถึงระดับล่างต่อประชาชนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือใช้อ านาจที่ได้รับ
มอบหมายไปในทางท่ีไม่ดี การติดสินบน เป็นการเสนอผลประโยชน์ เงิน สิ่งของ สัญญาหรือข้อเสนอต่างๆ เพื่อ
เป็นแรงจูงใจให้ผู้อ่ืน เพ่ือที่จะให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนและของผู้อื่น การยักยอก พนังงานหรือเจ้าหน้าที่
ในองค์กรราชการ น าเงินหรือสิ่งของที่ใช้ในราชการ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือเพ่ือสิ่งที่ไม่เก่ียวข้องกับงาน 
การอุปถัมภ์ การเล่นพรรคพวก การคัดเลือกคนที่มีความส าคัญในการเมือง เพ่ือเข้ามาท างานและให้ได้รับ
ผลประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่ค านึงถึงความสามารถของผู้นั้น การเลือกคนที่ชอบและรัก การเล่นพรรคพวก การ
ใช้อ านาจที่มี เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อเพ่ือน ครอบครัว คนใกล้ชิดและพรรคพวก… 
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ประเมิน                            แบบบันทึกพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

 

กลุ่มท่ี (ชื่อกลุ่ม) ..........................................................................................................  
สมาชิกในกลุ่ม   
1  ......................................................................  

2. ...................................................................... 
3. ......................................................................  
4. ...................................................................... 
5. ...................................................................... 
 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

3 2 1 

1. มีความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    

2. มีความกระตือรือร้นในการท างาน    

3. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย    

4. มีขั้นตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ    

5. ใช้เวลาในการท างานอย่างเหมาะสม    

6. ความซื่อสัตย์สุจริต ในการท างานด้วยตนเอง    

รวม  
 

 - ได้คะแนน 15 คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่าน 
 - ได้คะแนน ต่ ากว่า 15 คะแนน ถือว่า ไม่ผ่าน 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
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เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน 

รายการประเมิน 
คะแนน 

4 3 2 1 

1. ผลงานตรงกับ
จุดประสงค์           
ที่ก าหนด 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์    
ทุกประเด็น 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์   
เป็นส่วนใหญ่ 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์   
บางประเด็น 

ผลงานไม่                
สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

2. ผลงานมีความ
ถูกต้องสมบูรณ์ 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
ครบถ้วน 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง  เป็น
ส่วนใหญ่ 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง  เป็น
บางประเด็น 

เนื้อหาสาระของผลงานไม่
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 

3. ผลงานมี
ความคิด
สร้างสรรค์ 

ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค์ 
แปลกใหม่ 
และเป็นระบบ 

ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค์ แต่ยัง 
ไม่เป็นระบบ 

ผลงานมีความ 
น่าสนใจ แต่ยังไม่มี 
ความคิดสร้างสรรค์ 
แปลกใหม่ 

ผลงานไม่น่าสนใจไม่มี
ความคิดสร้างสรรค์แปลก
ใหม่ 

4. ผลงานมีความ   
เป็นระเบียบ 

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ แสดงออก
ถึงความประณีต   

ผลงานส่วนใหญ่  มี
ความเป็นระเบียบ
แต่ยังมีข้อบกพร่อง
เล็กน้อย 

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ แต่มีข้อ 
บกพร่องบางส่วน 

ผลงานส่วนใหญ่ไม่เป็น
ระเบียบและ 
มีข้อบกพร่อง 

5. ผลงานเสร็จ      
ตามเวลาที่
ก าหนด 

ส่งผลงานตามเวลา
ที่ก าหนด 

ส่งผลงานช้ากว่า
เวลาที่ก าหนด  
1-2 วัน 

ส่งผลงานช้ากว่า
เวลาที่ก าหนด  
3-5 วัน 

ส่งผลงานช้ากว่าเวลาที่
ก าหนด 
เกิน 5 วันขึ้นไป 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

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

 

 
 
 
 

ข้อที่ 
 

 
 
 
 

ชื่อ / กลุ่ม ผู้น าเสนองาน 

หัวข้อ 
- การเตรียม
ความพร้อม 
 

- ตอบข้อ
สงสัยได้
ตรง
ประเด็น 

-ความ
ชัดเจนใน
การ
น าเสนอ
สามารถ
มองเห็นได้
ชัดเจน 

-
- ตอบข้อ
สงสัยได้ตรง
ประเด็น 
 

- มีความ
พอพียง 
ไม่ทุจริต 

 

               
๑                 
๒                 
๓                 
๔                 
๕                 
๖                 
๗                 
๘                 
๙                 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

คะแนน 9-10  ระดับคุณภาพ 4 หมายถึง  ดีมาก 

คะแนน 7-8   ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ดี 

คะแนน 5-6 ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง พอใช้ 

คะแนน  0-4    ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ปรับปรุง 

เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป 

 สรุป     ผ่าน   ไม่ผ่าน 

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

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

หน่วยที่ 3    ชื่อหน่วย  Strong/ จติพอเพียงต่อต้านการทุจริต                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  ความโปร่งใส            เวลา  1   ชั่วโมง 
 

1. ผลการเรียนรู้  
๑.๑  มีความรู้ ความเข้าใจ Strong/ จติพอเพียงต่อต้านการทุจริต 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 นักเรียนสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับส่วนรวมได้ 
2.2 นักเรียนสามารถอธิบายและยกตัวอย่างการทุจริตได้ 
2.3 นักเรียนสามารถอธิบายสิทธิของบุคคลได้อย่างถูกต้อง 
2.4 นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืนได้ 
๒.๕ นักเรียนสามารถวิเคราะห์จากการเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นได้ 
2.6 นักเรียนสามารถตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

2. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 
 1) ผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม 
 2) ตัวอย่างการทุจริต 
 3) สิทธิของบุคคล 
 4) การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน 
 5) การเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 
 6) ความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 1) ความสามารถในการสื่อสาร   
 2) ความสามารถในการคิด  
 3)   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
          ๔)  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
          ๕ )  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
           1) มีวินัย 
           2) ใฝ่เรียนรู้ 
           3) ซื่อสัตย์สุจริต          
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  
      ชั่วโมงที่ 1 
     1) ให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอ  เรื่อง  ความไม่เบียดเบียน  ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน  รหัส  c  
 ห้องเรียนโตไปไม่โกงและร่วมกันวิเคราะห์ว่าจากที่นักเรียนได้ดู  เป็นการกระท าที่เหมาะสมหรือไม่   
เพราะอะไร และนักเรียนสามารถช่วยกันออกความคิดเห็นจากที่ได้ดูเป็นตัวอย่างได้ไหม   ว่ามีความ
โปรงใสอย่างไร  จากเรื่องที่ได้ดู 
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     2) ให้นักเรียนท าแผนผังความคิดในสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความโปร่งใส  จากวีดีโอที่ได้ดู 
     3) ร่วมสรุปการเรียนรู้พูดคุยสรุปบทเรียนจากการท าแผนผังความคิด  
4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1) สื่อรหัส c เรื่องท่ี10 ความไม่เบียดเบียน  ไม่เอาเปรียบผู้อื่น    
 ห้องเรียนโตไปไม่โกง 
 2) ห้องสมุด  /อินเทอร์เน็ต  

3. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 
          1) สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

                     2) ตรวจแผนผังความคิด 
          5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

  1) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
               2) แบบประเมินการตรวจแผนผัง 
               3) ใบงานแผนผังความคิด 
 5.3 เกณฑ์การตัดสิน 

           1) ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินจาการการสังเกตพฤติกรรม  14คะแนนขึ้นไป 
            ๒) ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินจาการตรวจแผนผัง   ระดับดีข้ึนไป 

4. บันทึกหลังสอน 
 ............................................................................................................................. ................................... 

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

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

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

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
(.................................................) 
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 6.2  ใบงานแผนผังความคิด /  ออกแบบร่างโครงงาน    
 

ใบงานแผนผังความคิด 
 ค าชี้แจง  เมื่อนักเรียนศึกษา     ความไม่เบียดเบียน  ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน  นักเรียนมีความคิดเห็น
อย่างไร ให้แสดงความคิดเห็นเป็นแผนผังความคิด ที่เกี่ยวกับความโปร่งใส   จากการดูวีดีโอ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 

ที ่ ชื่อ -สกุล ความสนใจ การแสดงความ
คิดเห็น 

การ
ตอบ

ค าถาม 

การ
ยอมรับ

ฟังคนอ่ืน 

ท างานตามที่
รับมอบหมาย 

รวมคะแนน ผลการ
ประเมิน 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

*หมายเหตุ  ได้คะแนน  14ขึ้นไป  ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 

ดีมาก           = 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง 
ท างานส่งครบตรงเวลา 

ด ี           =        3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 

ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 

ปรับปรุง = 1 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 

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

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

                                                                                 …………/…………/……… 
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แบบประเมินการตรวจแผนผังความคิด 

เลขที่ ชื่อ  -  สกุล สรุปความรู้ได้ถูกต้องครบ
ตรงประเด็น 

การเชื่อมโยงความรู้
ได้ถูกต้องตามล าดับ
ขั้นความสัมพันธ์ 

มีความคิด
สร้างสรรค์ในการ
เขียนผังความคิด 

รวม ผลการ
ตัดสิน 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

      (ลงช่ือ ) ....................................................ผูป้ระเมนิ 

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

เกณฑ์การให้คะแนน                                         คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 
ดีมาก        =  4                                             คะแนน         คุณภาพ 
ดี             = 3                                              10- 12          ดีมาก 
พอใช้       =  2                                               7 -  9            ดี 
ปรับปรุง    =  1         4 -  6           พอใช้    
           1 - 3  ควรปรับปรุง  
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    แบบประเมินแผนผังความคิด 

รายการประเมิน 

1. สรุปความรู้ได้ถูกต้อง  ครบตรงประเด็น 

2. การเชื่อมโยงความรู้ได้ถูกต้องตามล าดับขั้นความสัมพันธ์ 

3. มีความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนแผนผังความคิด 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
4(ดีมาก) 3(ดี) 2(พอใช้) 1(ปรับปรุง) 

1.สรุปความรู้ได้
ถูกต้อง ครบตรง

ประเด็น 

สามารถสรุปความรู้ได้ครบ
และตรงประเด็นและถูกต้อง
ทุกหัวข้อ 

สามารถสรุปความรู้
ได้ครบตรงประเด็น
และมีความถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่ 

สรุปความรู้ไม่ครบ
ทุกประเด็น 

สรุปความรู้ไม่
ถูกต้อง 

2.การเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง
ตามล าดับขั้น
ความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยงความรู้ได้
ถูกต้องตามล าดับความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ และ
ล าดับความสัมพันธ์
ได้ค่อนข้างครบ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้และล าดับ
ความสัมพันธ์ได้บ้าง 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ แต่ไม่
เป็นไปตามล าดับ
ความสัมพนัธ์ 

3.มีความคิด
สร้างสรรค์ ในการ
เขียนผังความคิด 

สามารถเขียนผังความคิดได้ใน
รูปแบบที่ถูกต้องและสวยงาม 

สามารถเขียนผัง
ความคิดได้ถูกต้อง
และมีข้อบกพร่อง
เพียงเล็กน้อย 

สามารถเขียนผัง
ความคิดได้และมี
ข้อบกพร่องเป็น
บางส่วน 

สามารถเขียน
แผนผังความคิดได้
แต่ขาดรูปแบบและ
ความสวยงาม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่  ๓       ชื่อหน่วย     STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต                   ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่    3   เรื่อง ความตื่นรู้                                                     เวลา  ๑   ชั่วโมง 
 

1. ผลการเรียนรู้  
มีความรู้ ความเข้าใจ   STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  

     ๒.  จุดประสงค์การเรียนรู้  
              2.1  เพ่ือให้นักเรียนเกิดการตื่นรู้  มีสติ  มีความตระหนัก กับ การบริหารจัดการความเสี่ยง   

    ๒.๒  นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ บอกพฤติกรรมการตื่นรู้ เพ่ือจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น 

     ๒.๓  นักเรียนมีความตระหนักถึงความพอเพียง  ตื่นรู้ อยู่เสมอว่าท าอะไร แค่ไหนอย่างไร 
               2.๔  เพ่ือสร้างจิตส านึก ตื่นรู้ ว่าท าอะไร ดีไม่ดีให้กับนักเรียน    
      ๓.  สาระการเรียนรู้ 

 3.1 ความรู้ 
       การบริหารจัดการความเสี่ยง ในการดื่นรู้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ตนเอง ผู้อ่ืน และ
ส่วนรวมดังนี้ 
      1) การใคร่ครวญ พินิจ พิเคราะห์ (ตื่นรู้ทางความคิด) 
      2) การคาดการณ์ (ตื่นรู้ในใจ) 
      3) การเตรียมพร้อม (ตื่นรู้ทางกาย) 
      4) ตาดู (ตื่นรู้ทางตา) 
      5) หูฟัง (ตื่นรู้ทางหู) 

 
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
      1) ความสามารถในการสื่อสาร 
      2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
      3) ความสามารถในการแก้ปัญหา       
      4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม       

               1) มีมุ่งมั่นในการท างาน  
               2) มีความตระหนักในความส าคัญของการจัดการความเสี่ยงในการตื่นรู้ 
               ๓)  ใฝ่เรียนรู้   
       ๔.  กิจกรรมการเรียนรู้                                                                                                               
           4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  

        1.  นักเรียนวิดีโอ  “การตื่นรู้ - การตื่นรู้คืออะไร”  1.53 นาที 
         ๒.  ครูร่วมสนทนากับนักเรียนสรุปเนื้อหาในวิดีโอ ถึงลักษณะของการตื่นรู้ว่าคืออะไร 

http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/4.html
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                  ๓.  แบ่งกลุ่มนักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ  5  คน  แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ 
Mind fullness และร่วมคิดวิเคราะห์ การบริหาร จัดการความเสี่ยง เพื่อให้ตื่นรู้ แล้วเกิดความปลอดภัยต่อ
ตนเอง ในด้านต่าง ๆ ตามหัวข้อว่าควรมีพฤติกรรมการตื่นรู้ได้อย่างไรบ้างลงในใบงาน 

1. การใคร่ครวญ พินิจ พิเคราะห์ (ตื่นรู้ทางความคิด) 
    2. การคาดการณ์ (ตื่นรู้ในใจ) 
   3. การเตรียมพร้อม (ตื่นรู้ทางกาย) 
    4. ตาดู (ตื่นรู้ทางตา) 
    5. หูฟัง (ตื่นรู้ทางหู) 

   ๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน  
4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1) วิดีโอ  “การตื่นรู้ - การตื่นรู้คืออะไร”  1.53 นาที 
 2)  ใบความรู้   เรื่อง  การบริหารจัดการความเสี่ยง   
    3)  ใบความรู้  Mindfulness (การตื่นรู้  มีสติ  มีความตระหนัก ) กับ การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง   
    

     ๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
7.1 วิธีการประเมิน  

1) ตรวจผลงานการท าใบงาน   
2) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 1) แบบบันทึกการตรวจ ผลงานการท าใบงาน 
 2) แบบสังเกตการท างานกลุ่ม 
 3) วิธีการน าเสนอผลงาน        

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
   1) นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป ถือว่า ผ่าน 
   2) นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี ขึ้นไป ถือว่า ผ่าน 
6.บันทึกหลังสอน 

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

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
 (.................................................) 
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           Mindfulness (การตื่นรู้  มีสติ  มีความตระหนัก ) กับ การบริหารจัดการความเสี่ยง   

ครั้งหนึ่งท่านอาจารย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ท่านได้กรุณาบอกเล่าเรื่องราวการใช้ Mindfulness เพ่ือ
ช่วยในการบริหารจัดการความเสี่ยง ในการดื่นรู้ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม โดย
ออกมาเป็นชุดความรู้คือ 
                    # การใคร่ครวญ พินิจ พิเคราะห์ (ตื่นรู้ทางความคิด) 
                    # การคาดการณ์ (ตื่นรู้ในใจ) 
                    # การเตรียมพร้อม (ตื่นรู้ทางกาย) 
                    # ตาดู (ตื่นรู้ทางตา) 
                    # หูฟัง (ตื่นรู้ทางหู) 

             เพ่ือให้เกิดความตระหนัก ความระมัดระวังในการสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นผมได้ลองตีความสิ่ง
ที่ท่านอาจารย์อนุวัฒน์ได้น าเสนอ และเพ่ิมเติมรายละเอียดเพ่ือให้สามารถน าปฏิบัติได้จริงในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในองค์กรดังนี้ 

1. การใคร่ครวญ พินิจ พิเคราะห์ (ตื่นรู้ทางความคิด) คือการไมjเอาง่ายเข้าว่า นั่นคือ 
                   # วิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยง ยามที่มีเหตุการณ์ความเสี่ยงที่รุนแรง และส าคัญเกิดข้ึน 
                   # ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการปฏิบัติงานที่วางไว้หรือก าหนดไว้ ควรปฏิบัติตามที่วางไว้ แม่
จะเป็นขั้นตอนง่ายๆเราก็ต้องปฏิบัติตาม 
                   # การปฏิบัติงานควรน ามาตรฐานการท างานมาก ากับไว้ในใจเสมอ 
                   # คิด วิเคราะห์ สิ่งใดเพ่ือค้นหาความจริงควรใช้หลักกาลามสูตร 10 ประการ 

2. การคาดการณ์ (ตื่นรู้ในใจ) คือหมั่นวิเคราะห์จุดอ่อน จุดบกพร่อง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงของ
ขั้นตอนการท างานที่เราท างานว่าจะมีความเสี่ยงอะไรเกิดข้ึนบ้าง แม้ความเสี่ยงนั้นไม่เคยเกิดข้ึน แต่ก็น ามาสู่
การป้องกันเพ่ือสร้างความปลอดภัย อีกทั้ง Sentinel Event (ความเสี่ยงที่รุนแรงที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้น) ก็
น ามาก าหนดมาตรการป้องกันเช่นกัน เหมือนกับอุตสาหกรรมการบินหรือโรงไฟฟ้านิวเคลียส์ที่ก าหนด
มาตรการการป้องกันล่วงหน้าเพ่ือมิให้เหตุร้ายเกิดข้ึนครับ 

3. การเตรียมพร้อม (ตื่นรู้ทางกาย) คือการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 

        # ภาวะปกติ : คือการท างาน/การปฏิบัติงานต่างๆต้องมีการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็น
เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ยา ก าลังคน ให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้รับบริการในวันนั้น เวรนั้น 
                   # ภาวะฉุกเฉิน : คือภาวะที่เราต้องให้บริการด้วยเหตุฉุกเฉิน เช่นผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะ Shock , 
Arrest หรืออุบัติภัยหมู่ หน่วยงานควรมีการเตรียมความพร้อมเช่น การเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม การอบรมบุคลากร
และ การซ้อมแผนต่างๆให้มีความช านาญ เพ่ือรับมือได้อย่างทันท่วงที 
                   # เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ป้องกันได้ คือความเสี่ยงที่เราสามารถป้องกันได้ หน่วยงานควรหมั่น
ประเมินผลว่าแนวทางท่ีวางไว้นั้นมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพียงใดในการป้องกัน ที่ส าคัญเมื่อเราก าหนดแล้ว
ควรน าไปปฏิบัติในหน้างาน เมื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงหรือหมดไป 

 

ใบความรู้ 
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                   # เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ป้องกันไม่ได้ คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้ว แม้ว่าเราจะมีการก าหนด
มาตรการต่างเพ่ือใช้ในการป้องกัน แต่บางครั้งก็ไม่สามารถป้องกันได้ สิ่งที่หน่วยงานควรด าเนินการคือการเตรียม 

 

ความพร้อมเพ่ือรับมือยามที่เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์นั้นเกิดขึ้น เพื่อบรรเทา ลดความสูญเสีย ลดความรุนแรงให้
เหลือน้อยที่สุด 

4. ตาดู (ตื่นรู้ทางตา) คือการใช้ต่อมเอ๊ะให้เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็น 
                 # การดูแลผู้ป่วยต้อง เอ๊ะ ด้วย C3THER 
                 # แต่ถ้าต้องการลดเหตุการณ์รุนแต้องเอ๊ะ! ด้วย Concurrent Trigger tool เป็นต้น 

5. หูฟัง (ตื่นรู้ทางหู) คือการรับฟังบุคคลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
                 # ฟังผู้มีประสบการณ์มากกว่า เพ่ือน าประสบการณ์ของเขา มาปรับใช้ในการบริการให้ดีขึ้น 
เพราะประสบการณ์คือทางลัดแห่งการเรียนรู้ และความรู้ครับ 
                 # ฟังเพ่ือนวิชาชีพอ่ืนๆ ที่ต่างจากเรา เพ่ือให้เราสามารถดูแลผู้ป่วยได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และสร้าง
ความร่วมมือต่อกัน 
                 # ฟังรุ่นน้อง เพราะรุ่นน้องอาจมีข้อมูลที่ทันสมัยมากกว่าเราในการดูแลผู้ป่วย จะได้น ามาสู่การ
ปรับปรุง 
                 # ฟังญาติผู้ป่วย เพื่อให้ได้รับรู้ว่าพวกเค้ากังวลใจเรื่องอะไรเกี่ยวกับอาการที่ผู้ป่วยเป็น 
                 # ที่ส าคัญเราต้องฟังผู้ป่วย เพราะผู้ป่วยเขารู้เรื่องตัวเขาดีกว่าเราในเรื่องการเจ็บป่วยของครับ 

เพราะการฟังจะท าให้เราทราบเรื่องราวเพื่อน าไปสู่การสร้างความปลอดภัย 
                        ดังนั้นลองหัดใช้ Mindfulness (การตื่นรู้ มีสติ ,มีความตระหนัก 
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ใบงาน กลุ่ม  ที่................ 
สมาชิกกลุ่ม 

1...................................................................................     
4............................................................................... 
2...................................................................................     
5........................................................................... 
3...................................................................................     
6...........................................................................  
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนร่วมคิดวิเคราะห์ การบริหาร จัดการความเสี่ยง เพื่อให้ตื่นรู้ แล้วเกิดความปลอดภัยต่อ
ตนเอง ในด้านต่าง ๆ ตามหัวข้อว่าควรมีพฤติกรรมการตื่นรู้ได้อย่างไรบ้า 
1. การใคร่ครวญ พินิจ พิเคราะห์ (ตื่นรู้ทางความคิด) 

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

2. การคาดการณ์ (ตื่นรู้ในใจ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. การเตรียมพร้อม (ตื่นรู้ทางกาย) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. ตาดู (ตื่นรู้ทางตา) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. หูฟัง (ตื่นรู้ทางหู) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ประเมิน                            แบบบันทึกพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

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

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

3 2 1 

1. มีความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    

2. มีความกระตือรือร้นในการท างาน    

3. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย    

4. มีขั้นตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ    

5. ใช้เวลาในการท างานอย่างเหมาะสม    

รวม  
 

 เกณฑ์การให้คะแนน 
 ได้คะแนน 12 คะแนนขึ้น ถือว่าผ่าน 
 ได้คะแนนต่ ากว่า 12 คะแนน ถือว่า ไม่ผ่าน 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
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แบบประเมินผลงานใบงาน 
 

 
 

ที ่

 
 

ชื่อ -สกุล 

ผลงานตรง
กับ

จุดประสงค์           
ที่ก าหนด 

ผลงานตรงกับ
จุดประสงค์           
ที่ก าหนด 

ผลงานมี
ความคิด

สร้างสรรค ์

ผลงานมี
ความเป็น
ระเบียบ 

ผลงานมีความ   
เป็นระเบียบ 

รวม 
คะแนน 

 
 

ผลการ
ประเมิน 

5 5 5 5 5 20 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
*หมายเหตุ  ได้คะแนน  11 ขึ้นไป  ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

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

รายการประเมิน 
คะแนน 

5 4 3 2 1 0 
1. ผลงานตรง

กับจุดประสงค์           
ที่ก าหนด 

ผลงานสอดคล้องกับ
จุดประสงค์    
ทุกประเด็นมากที่สดุ 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์    
ทุกประเด็น 

ผลงานสอดคล้องกับ
จุดประสงค์   
เป็นส่วนใหญ ่

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์   
บางประเด็น 

ผลงานไม่                
สอดคล้องกับ
จุดประสงค ์

ไม่ท าผลงาน 

2. ผลงานมี
ความถูกต้อง
สมบูรณ์ 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
ครบถ้วนดีเยีย่ม 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
ครบถ้วน 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง  เป็น
ส่วนใหญ ่

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง  
เป็นบางประเด็น 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานไม่ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ ่

ไม่ท าผลงาน 

3. ผลงานมี
ความคิด
สร้างสรรค ์

ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค ์
แปลกใหม ่
และเป็นระบบมาก
ที่สุด 

ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค ์
แปลกใหม ่
และเป็นระบบ 

ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค์ แต่ยัง 
ไม่เป็นระบบ 

ผลงานมีความ 
น่าสนใจ แต่ยังไม่มี 
ความคิดสร้างสรรค ์
แปลกใหม ่

ผลงานไม่น่าสนใจ
ไม่มีความคิด
สร้างสรรค์             
แปลกใหม ่

ไม่ท าผลงาน 

4. ผลงานมี
ความ   เป็น
ระเบียบ 

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ แสดงออก
ถึงความประณีต   

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ แสดงออก
ถึงความประณีต   

ผลงานส่วนใหญ่  มี
ความเป็นระเบียบแต่
ยังมีข้อบกพร่อง
เล็กน้อย 

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ แต่มีข้อ 
บกพร่องบางส่วน 

ผลงานส่วนใหญ่
ไม่เป็นระเบยีบ
และ 
มีข้อบกพร่อง 

 
ไม่ท าผลงาน 

5. ผลงานเสร็จ      
ตามเวลาท่ี
ก าหนด 

ส่งผลงานตามเวลาที่
ก าหนดที่สุด 

ส่งผลงานตามเวลา
ที่ก าหนด 

ส่งผลงานช้ากว่า
เวลาที่ก าหนด  
1-2 วัน 

สง่ผลงานช้ากว่า
เวลาที่ก าหนด  
3-5 วัน 

ส่งผลงานช้ากว่า
เวลาที่ก าหนด 
เกิน 5 วันขึ้นไป 

 
ไม่ท าผลงาน 

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

                                    

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

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

หน่วยที่  3   ชื่อหน่วย    STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต                ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 3 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4    เรื่อง ความรู้                    เวลา   1   ชั่วโมง 
 

1. ผลการเรียนรู้  
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 
2.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

ประกอบกับหลักการต่อต้านการทุจริตอื่นๆ  
 2.2 สามารถประยุกต์หลักบูรณาการ “STRONG”  

3. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 
       - ศึกษาความหมายและความเข้าใจเกี่ยวกับ การปรับประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ประกอบกับหลักการต่อต้านการทุจริตอ่ืนๆ  
       - การประยุกต์หลักบูรณาการ “STRONG”  

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

  3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 

  1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต      
3. มีวินัย 

  4. ใฝ่เรียนรู้ 
  5. อย่างพอเพียง 

6. มุ่งม่ันในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 

  8. มีจิตสาธารณะ 
4.กิจกรรมการเรียนรู้ / การจัดประสบการณ์ 
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้ / ขั้นตอนการจัดประสบการณ์ 

1. ครูชี้แจงสาระการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
2. ครูสนทนาและอธิบายเกี่ยวกับเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านโปรเจ็คเตอร์ ให้

แสดงผลที่จอภาพหน้าชั้นเรียน และช่วยกันวิเคราะห์ สังเกต แบ่งออกเป็นข้อๆ ว่ามีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอะไร ที่สามารถมาประยุกต์ในการต่อต้านการทุจริต  

3. ครูตั้งค าถามให้นักเรียนคิดตามว่า เรื่องราววีดิทัศน์ที่เห็นในรูปแบบต่างๆ นั้น อะไรคือ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักเรียนตอบ ที่สามารถมาประยุกต์ในการต่อต้านการทุจริต อย่างไรบ้าง 

4. พร้อมทั้งอธิบายด้วยโปรแกรม PowerPoint เรื่อง STRONG_t 
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      5)  จดบันทึก สาระการเรียนรู้ 
      6)  การถาม – ตอบ และให้แสดงความคิดเห็นในการดูวิดิทัศน์ 
      7)  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ให้ปฏิบัติตามใบงานที่ 4  โดยให้ค้นคว้า สืบค้นความรู้
จาก 

แหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ เช่น ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต จุลสาร เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / 
STRONG สาเหตุและวิธีการป้องกันต่อต้านไม่ให้เกิดการทุจริต ครูผู้สอนคอยเสริมและให้ค าแนะน าที่ถูกต้อง 

    8)  สรุปองค์ความรู้ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดวิเคราะห์ และสรุปเป็นองค์ความรู้ และ
ร่วมกันตรวจสอบตามใบงาน และแก้ไขใบงาน 

      9)  ฝึกให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มได้น าเสนอเรื่องราวที่ได้ค้นคว้ามา ให้เพ่ือนได้รับฟังและเกิดความ
เข้าใจใน เรื่องท่ีได้รับมอบหมาย ได้อย่างเข้าใจ 

   10)  นักเรียนมีจิตสาธารณะ โดยการน าความรู้ที่ได้มาแนะน าเพ่ือนให้ปฏิบัติตัวและยกตัวอย่าง
รอบตัวในเรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / STRONG สาเหตุและวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต 
ตามวุฒิภาวะของตนได้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ 

   11)  ครูทบทวนเนื้อหา 
   12) นักเรียนและครูผู้สอนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ของนักผู้เรียนที่สามารถอธิบายเรื่องหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง / STRONG และสาเหตุการทุจริตและหาวิธีป้องกันการทุจริตได้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้
ถูกต้อง  และครูผู้สอนแสดงความชื่นชมกับนักเรียนทุกคน ที่สามารถท ากิจกรรมที่มอบหมายในใบงานที่ 4 ได้
ส าเร็จและมีประสิทธิภาพ 

   13) ครูประเมินผลขั้นตอนกระบวนการการปฏิบัติงานและภาระงานที่ก าหนดให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ
ด้วยความเข้าใจ 

4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1) ภาพยนตร์สั้นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เรื่อง เลือก 

2) ภาพยนตร์สั้นช่อสะอาดสัญลักษณ์ส่งเสริมคุณธรรมความดี 
 3) จุลสาร ป.ป.ช. สารสูโ่รงเรยีน 
 4) PowerPoint เรื่อง STRONG_t  

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

5. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 
 1. ด้านความรู้ (K) 

- ประเมินจากการซักถาม 
- การตรวจแบบใบงาน ทันเวลาที่ก าหนด 
- การน าเสนอผลงาน 

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
- การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงานตามขั้นตอนการกระบวนการในการท างานกลุ่ม 

3. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติ (A) 
- การสังเกตพฤติกรรมเน้นความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทนและมีจิต

สาธารณะ 
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a. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  - แบบฝึกปฏิบัติจากใบงาน 
  - แบบประเมินจากแบบฝึกหัด 

- แบบสังเกตประเมินผลการปฏิบัติงาน (Rubrics) 
- แบบประเมินผลพฤติกรรม 

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
 1) นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป ถือว่า ผ่าน  
 2) นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป ถือว่า ผ่าน 

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

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

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

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

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

 
7. ภาคผนวก 

- ใบความรู้ 
- ใบงาน 
- แบบทดสอบ 
- แบบสังเกต 
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ใบงานที่ 4 

 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / STRONG  

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

ค าสั่ง ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ช่วยกันค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ 
1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เรื่อง STRONG 
3. S (sufficient) บุคคลและหน่วยงานน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้เป็น

หลักในการท างานและการด ารงชีวิต  
4. T (transparent) บุคคลและหน่วยงานปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นที่ตั้ง  
5. R (realise) บุคคลและหน่วยงานมีความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบภายในสังคมและประเทศ 
6. O (onward) บุคคลและหน่วยงานมีแนวคิดมุ่งพัฒนาหน่วยงานให้เกิดความโปร่งใสและร่วมสร้าง

วัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตให้เกิดขึ้น และไม่ย่อท้อต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ให้ส าเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดร่วมกัน 

7. N (knowledge) บุคคลและหน่วยงานมีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่ าเสมอเพื่อให้เท่าทันต่อ
สถานการณ์การทุจริตของหน่วยงาน สังคมและของประเทศ  

8. G (generosity) บุคคลและหน่วยงานร่วมพัฒนาหน่วยงานให้มีความเอื้ออาทรบนพื้นฐานของ
จริยธรรมและจิตพอเพียง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 

 

ที ่
 

พฤติกรรม 
 

 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความ
คิดเห็น 

การตอบ 
ค าถาม 

การยอมรับ 
ฟังคนอ่ืน 

ท างาน 
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย หมายเหตุ 

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

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 

ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบตรง
เวลา 

ดี = 3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 
ปรับปรุง = 1 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 
 

                     

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

                         ……………/……………………..……/…………..…….. 
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แบบการประเมินผลการน าเสนองาน   
 

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

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

ที ่ รายการประเมิน 
ผู้ประเมิน รวม 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ตนเอง เพ่ือน คร ู
1 เน้ือหา  (  4  คะแนน ) 

13. เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ ์
    คะแนน 4  :  มีครบทุกข้อ 

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

14. เนื้อหาถูกต้อง     
15. เนื้อหาต่อเนื่อง     
16. มีการค้นคว้าเพิ่มเตมิ     

2 กระบวนการท างาน(2คะแนน ) 
13. มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 

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

14. การปฏิบัตติามแผน     
15. ติดตามประเมินผล     
16. การปรับปรุงพัฒนางาน     

3 การน าเสนอ  (  2 คะแนน ) 
10.  การใช้ส านวนภาษาดีถูกต้อง     

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

11. การสะกดค าและไวยากรณ์ถูกต้อง     
12. รูปแบบน่าสนใจ     
4.    ความสวยงาม     

4 คุณธรรม  ( 2 คะแนน ) 
13. ตรงต่อเวลา 

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

14. ซื่อสัตย์     
15. ความกระตือรือร้น     
16. ความมีน้ าใจ     

รวม  คะแนนเต็ม  10 คะแนน 
เฉลี่ย  

 

ลงชื่อผู้ประเมิน…………………………………….………..  ตนเอง   

ลงชื่อผู้ประเมิน…………………………….………………..  เพ่ือน   

ลงชื่อผู้ประเมิน………………………….…………………..  ครู   
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

กลุ่มท่ี…………..ชั้น……………… 
 

ล าดับ 

ที ่

ชื่อ-สกลุ 

สมาชกิกลุม่ 

พฤติกรรม 

รวม ความ
ร่วมมือ 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

การรับฟัง
ความ
คิดเห็น 

ความต้ังใจ
ในการ
ท างาน 

การมสี่วน
ร่วมในการ
อภิปราย 

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

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

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

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

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

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

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

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

 
ตัวชี้วัด 

คะแนน 
5 4 3 2 1 

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

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

รวมคะแนน  
ข้อ 3  มีวินัย      
      3.1  ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรยีนและสังคม      

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

     

รวมคะแนน  
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ตัวชี้วัด 

คะแนน 
5 4 3 2 1 

ข้อ 5  อยู่อย่างพอเพียง      
     5.1  ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคณุธรรม      
     5.2  มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี ปรบัตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข      

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

รวมคะแนน  
ข้อ 7  รักความเป็นไทย      
      7.1  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรมไทย    
                และมคีวามกตญัญูกตเวที 

     

      7.2  เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อยา่งถูกต้องเหมาะสม      
      7.3  อนุรักษ์  สืบทอดภูมิปญัญาไทย      

รวมคะแนน  
ข้อ 8  มีจิตสาธารณะ      
      8.1  ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดย ไม่หวังผลตอบแทน      
      8.2  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม      

รวมคะแนน  
รวมคะแนนทั้งหมด  

รวมคะแนนทั้งหมดเฉลี่ยร้อยละ  
ระดับคุณภาพ  

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

                           ลงช่ือ………………………………………………..…………….ผู้สังเกต
         (…………………………………………………..………….) 

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

หน่วยที่  3   ชื่อหน่วย    STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต       ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 3 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  5    เรื่อง  จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  เวลา  2  ชั่วโมง 
 

1. ผลการเรียนรู้  
1.1 มีความรู้ความเข้าใจ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 

 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้  

2.1 นักเรียนสามารถปฏิบัติตนสร้างฐานความคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นเป็นพ้ืนฐาน
ความคิดได ้
 2.2 สามารถประยุกต์หลักบูรณาการ “STRONG” เป็นแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมหน่วยงานได ้

 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 ความรู้ 
       - ศึกษาความหมายและความเข้าใจเกี่ยวกับ การสร้างฐานความคิดจิตพอเพียงต่อต้านการ

ทุจริตให้เกิดข้ึนเป็นพื้นฐานความคิดของปัจเจกบุคคล 
- การประยุกต์หลักบูรณาการ “STRONG” เป็นแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมหน่วยงาน 

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

 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีต่อต้านการทุจริตให้เกิดข้ึนเป็นพ้ืนฐานความคิดของ
ปัจเจกบุคคล โดยประยุกต์หลักบูรณาการ “STRONG” เป็นแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมหน่วยงาน 

3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
  1. อย่างพอเพียง 

2. ซื่อสัตย์สุจริต      
3. มีวินัย 

  4. ใฝ่เรียนรู้ 
  5. มุ่งมั่นในการท างาน 
  6. มีจิตสาธารณะ 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ / การจัดประสบการณ์ 
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้ / ขั้นตอนการจัดประสบการณ์ 

ชั่วโมงที่ 1 :  เรื่อง การสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๑. ครูชี้แจงสาระการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบและถามความรู้ที่เรียนมาครั้งก่อน 
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๒. ครูสนทนาและดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับเรื่องการสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต ผ่าน
เครื่องโปรเจ็คเตอร์ ให้แสดงผลที่จอภาพหน้าชั้นเรียน  และช่วยกันวิเคราะห์ สังเกต ตั้งข้อสงสัยให้เห็นว่ามี
อะไรเป็นปัญหาท าให้เกิดการทุจริต  

๓. ครูตั้งค าถามให้นักเรียนคิดตามว่า เรื่องราววีดิทัศน์ที่เห็นในรูปแบบต่างๆ นั้น อะไรคือสาเหตุ
ของการทุจริต เพราะอะไร และจะหาวิธีป้องกันต่อต้านการทุจริตอย่างไรบ้าง 

๔. พร้อมทั้งอธิบายด้วยโปรแกรม PowerPoint เรื่อง Realise - STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต 

๕. จดบันทึก สาระการเรียนรู้ 
๖. การถาม – ตอบ และให้แสดงความคิดเห็นในการดูวีดิทัศน์ 
๗. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ให้ปฏิบัติตามใบงานที่ 5 โดยให้ท าโครงงานและ ค้นคว้า 

สืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต จุลสาร เรื่องการสร้างฐานคิดจิต
พอเพียงต่อต้านการทุจริต สาเหตุและวิธีการป้องกันต่อต้านไม่ให้เกิดการทุจริต ตามวุฒิภาวะของตนได้อย่าง
เหมาะสม ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์  

๘. สรุปองค์ความรู้ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดวิเคราะห์ และสรุปเป็นองค์ความรู้และ
ร่วมกันตรวจสอบตามใบงาน และแก้ไขใบงาน 

๙. ครูทบทวนเนื้อหา 
๑๐. นักเรียนและครูผู้สอนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ของนักผู้เรียนที่สามารถอธิบายเรื่องหลักการ

ต่อต้านการทุจริต และสาเหตุการทุจริตและหาวิธีป้องกันการทุจริตได้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้อง  นักเรียนมี
กระบวนการกลุ่มจัดท าโครงงานที่ได้รับมอบหมายในใบงานที่ 5 และครูผู้สอนคอยเสริมและให้ค าแนะน าที่
ถูกต้อง 

๑๑. ครูประเมินผลขั้นตอนกระบวนการการปฏิบัติงานและภาระงานที่ก าหนดให้นักเรียนฝึก
ปฏิบัติด้วยความเข้าใจ 

ชั่วโมงที่ 2 :  เรื่อง การสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๑. ครูชี้แจงสาระการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบและถามความรู้ที่เรียนมาครั้งก่อน 
๒. ครูสนทนาและดูวิดีทัศน์เกี่ยวกับเรื่องการสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต ผ่าน

เครื่องโปรเจ็คเตอร์ ให้แสดงผลที่จอภาพหน้าชั้นเรียน  และช่วยกันวิเคราะห์ สังเกต ตั้งข้อสงสัยให้เห็นว่ามี
อะไรเป็นปัญหาท าให้เกิดการทุจริต  

๓. ครูตั้งค าถามให้นักเรียนคิดตามว่า เรื่องราววีดีทัศน์ที่เห็นในรูปแบบต่างๆ นั้น อะไรคือสาเหตุ
ของการทุจริต เพราะอะไร และจะหาวิธีป้องกันต่อต้านการทุจริตอย่างไรบ้าง 

๔. พร้อมทั้งอธิบายด้วยโปรแกรม PowerPoint เรื่อง Realise - STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต 

๕. จดบันทึก สาระการเรียนรู้ 
๖. การถาม – ตอบ และให้แสดงความคิดเห็นในการดูวีดิทัศน์ 
๗. นักเรียนที่แบ่งกลุ่ม เมื่อชั่วโมงท่ีแล้ว ที่ได้รับมอบหมายให้จัดท าโครงงานตามใบงานที่ 5  มา

น าเสนอเรื่องราวที่กลุ่มได้มา ให้เพ่ือนได้รับฟังและช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์ซักถามจนเกิดความเข้าใจในเรื่องที่
กลุ่มได้รับมอบหมาย ครูผู้สอนคอยเสริมและให้ค าแนะน าที่ถูกต้อง 

๘. สรุปองค์ความรู้ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดวิเคราะห์ และสรุปเป็นองค์ความรู้และ
ร่วมกันตรวจสอบตามใบงาน และแก้ไขใบงาน 
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๙. นักเรียนมีจิตสาธารณะ โดยการน าความรู้ที่ได้มาแนะน าเพ่ือนให้ปฏิบัติตัวและยกตัวอย่าง
รอบตัวในเรื่อง การสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต สาเหตุและวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต 
ตามวุฒิภาวะของตนได้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ 

๑๐.  ครูทบทวนเนื้อหา 
๑๑.  ท าแบบทดสอบที่ 5 
๑๒.  นักเรียนและครูผู้สอนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ของนักผู้เรียนที่สามารถอธิบายเรื่องหลักการ

ต่อต้านการทุจริต และสาเหตุการทุจริตและหาวิธีป้องกันการทุจริตได้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้อง  และ
ครูผู้สอนแสดงความชื่นชมกับนักเรียนทุกคน ที่สามารถท ากิจกรรมที่มอบหมายในใบงานที่ 5 ได้ส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพ 

๑๓.  ครูประเมินผลขั้นตอนกระบวนการการปฏิบัติงานและภาระงานที่ก าหนดให้นักเรียนฝึก
ปฏิบัติด้วย 

4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1) ภาพยนตร์สั้นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เรื่อง เลือก 

2) ภาพยนตร์สั้นช่อสะอาดสัญลักษณ์ส่งเสริมคุณธรรมความดี 
 3) จุลสาร ป.ป.ช. สารสูโ่รงเรยีน 
 4) PowerPoint เรื่อง Realise - STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต  

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

5. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 
 1. ด้านความรู้ (K) 

- ประเมินจากการซักถาม 
- การตรวจแบบใบงาน ทันเวลาที่ก าหนด 
- การน าเสนอผลงาน 

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
- การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการกระบวนการในการท างาน

กลุ่ม 
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติ (A) 

- การสังเกตพฤติกรรมเน้นความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทนและมีจิต
สาธารณะ 

5.1 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  - แบบฝึกปฏิบัติจากใบงาน 
  - แบบประเมินจากแบบฝึกหัด 

- แบบสังเกตประเมินผลการปฏิบัติงาน (Rubrics) 
- แบบประเมินผลพฤติกรรม 

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
 1) นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป ถือว่าผ่าน 
 2)  นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป ถือว่าผ่าน 

https://goo.gl/S9kHnv
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6. บันทึกหลังสอน 
 
 ........................................................................................................................ ................................. 

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

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

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

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

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
 (.................................................) 
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ใบความรู้ 
STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 

 
 

 

 

 

                      องค์ประกอบของกฎหมาย  

         ห้ามด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

         ตามมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

         การทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งได้บัญญัติห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดด าเนินกิจการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้น
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือ
ด าเนินคดี 

(๒)  เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่ง
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอ านาจ ก ากับ ดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบ 

(๓) การรับสัมปทาน หรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยราชการ หน่วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทที่รับ
สัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 

(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างในธุรกิจของ
เอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ หรือได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ได้รับมอบหมาย ซึ่งโดยสภาพ
ของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจจะมีการขัดแย้งต่อประโยชน์ทางราชการหรือ
กระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้น 

 

 

 

แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อปอ้งกันมิให้เกิดการฝ่าฝืนบทบัญญัติ                 
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ.

๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ 
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การกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องห้ามตามกฎหมาย 

(๑) เป็นคู่สัญญา หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ได้เข้ามาท าสัญญากับหน่วยงานรัฐ มีฐานะเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ อันเป็นสัญญาที่จะต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

(๒) การมีส่วนได้เสียในสัญญา หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น จะต้องมีเจตนาประสงค์จะให้ตนได้รับประโยชน์หรือ
เลือกประโยชน์ให้กับบุคคลอื่น โดยการใช้อ านาจหน้าที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสัญญานั้นหรือ
การเข้าไปด าเนินกิจการใดๆ เพ่ือเป็นการป้องกันในกรณี  ที่ตนอาจจะต้องเสีย
ประโยชน์หรือได้รับความเสียหาย 

(๓) การเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หมายถึง การที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช.ก าหนดได้ร่วมกันลงทุนในห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้าง
หุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด เป็นต้น และได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเจตนาที่จะเอ้ือ
ประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอื่น 

(๔) การถือหุ้นในบริษัท หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ได้เข้าไปลงทุนโดยมีหุ้นในบริษัท ตามทะเบียนผู้ถือหุ้นและบริษัท
ที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหุ้นอยู่นั้นได้เข้ามาเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐในต าแหน่งมีอ านาจ ก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 

(๕)  รับสัมปทาน หรือคงไว้ซึ่งสัมปทาน หรือเข้าไปเป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะเป็นการ
ผูกขาดเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น หรือในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ที่รับสัมปทาน   

                                   สัญญาสัมปทาน  หมายถึง สัญญาที่เอกชนได้รับอนุญาตจากรัฐให้
ด าเนินกิจการ  ต่างๆแทน ดังต่อไปนี้  

 สัญญาที่รัฐอนุญาตให้เอกชนจัดท าบริการสาธารณะ 

 สัญญาที่รัฐให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

 สัญญาที่รัฐให้เอกชนแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  

        การรับสัมปทานจากรัฐ หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งเข้าเป็นคู่สัญญากับ
รัฐ และ    ท าสัญญารับสัมปทานในสถานะเอกชน อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

(๖) เป็นกรรมการ ที่ปรึกษาในธุรกิจเอกชน หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งเข้าไปมี
ส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในธุรกิจเอกชน 
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(๗) ตัวแทนในธุรกิจของเอกชน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ได้ท าการเป็นตัวแทน กับตัวการที่เป็นเอกชนในธุรกิจ
เอกชนอันเป็นหน้าที่ของตัวแทนในธุรกิจเอกชน 

(๘) ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใน
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นได้เข้าไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจ
เอกชน 

 

     ข้อห้ามส าหรับคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามด าเนิน
กิจการ  ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
    พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้
บัญญัติห้ามมิ  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐด าเนินกิจการใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม บทบัญญัติดังกล่าวยังบังคับไปถึงคู่สมรสของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ (ภริยาหรือสามี) ด้วย โดยมีข้อห้าม ดังต่อไปนี้ 

(1) ห้ามคู่สมรส (ภริยา หรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นคู่สัญญา หมายถึง  การ
ห้ามคู่สมรสของ เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งเข้ามาเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงาน
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ ก ากับ ดูแล 
ควบคุม ตรวจสอบ 

(2) ห้ามคู่สมรสของเจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญา หมายถึง การที่คู่สมรสของเจ้าหน้าที่
ใน ต าแหน่งได้อาศัยอ านาจหน้าที่โดยมีเจตนาหรือความประสงค์ที่จะให้ตนได้รับ
ประโยชน์ หรือเอ้ือประโยชน์ต่อบุคคลอ่ืนๆโดยการใช้อ านาจหน้าที่ของคู่สมรสไป
ด าเนินกิจการใดๆในสัญญา 

                          (3) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หมายถึง 
การที่คู่ สมรสของเจ้าหน้าที่รัฐได้ลงทุนในห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญจด
ทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัดและได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ 

 (4) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นถือหุ้นในบริษัท หมายถึง การที่คู่สมรสของเจ้าหน้าที่
ของรัฐเข้าไปลงทุนโดยการมีหุ้นในบริษัทตามทะเบียนผู้ถือหุ้นและบริษัทที่มี
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหุ้นอยู่นั้นได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

(5) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐรับสัมปทาน หรือคงถือไว้ซึ่ง
สัมปทาน หรือเข้าเป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วน 
หรือเป็นหุ้นส่วนที่ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทที่ได้รับสัมปทานหรือเข้าเป็น
คู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 
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(6) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่รัฐในต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะต่างๆเป็นกรรมการ เป็นที่ปรึกษา 
ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้ การก ากับดูแล ควบคุม 
หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่ หรือปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพผลของธุรกิจเอกชนนั้นอาจขัดแย้ง
กับประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ของทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระใน
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

                                   แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐  

๑. การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ต าแหน่งก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลนั้นจะต้อง 
ตรวจสอบตนเอง  คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ว่าได้มีการด าเนินกิจการ
ใดๆบ้างในขณะที่ตนเองได้อยู่ในสถานะของเอกชน ที่ได้ท าธุรกิจหรือท าการค้าไว้กับ
รัฐ โดยจะต้องตรวจสอบการเป็นคู่สัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐ หรือการ
เป็นกรรมการผู้จัดการ การถือหุ้น หรือการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนต่างๆ 
ว่ามีหรือไม่ และจะต้องส ารวจกิจการต่างๆของคู่สมรสรวมไปถึงศึกษาก าหมายที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทราบก่อนเข้าสู่ต าแหน่งว่าจะต้องด าเนินการต่างๆเกี่ยวกับกิจการ
ธุรกิจนั้นอย่างไร มิให้ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย 

๒. การปฏิบัติหน้าที่หรือการด ารงต าแหน่งในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใน
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ด ารงต าแหน่งตาม
ข้างต้นจะต้องไม่ด าเนินกิจการใดๆที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการท าความเข้าใจกับ
คู่สมรสในหลักการของกฎหมายได้แล้ว หรือเกิดการเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอาจจะเป็น
การด าเนินการที่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย กล่าวคือแม้ตนเองจะมิได้กระท าการ
ที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดแต่ละเลย ไม่ใส่ใจกับการด าเนินการของคู่สมรส 
ท าให้คู่สมรสด าเนินกิจการต่างๆตามที่กฎหมายห้ามไว้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นจะต้อง
ได้รับโทษทางอาญาที่เกิดจากการกระท าของคู่สมรส โดยจะต้องถูกระวางโทษจ าคุก 
ปรับ หรือทั้งจ าท้ังปรับแล้วแต่กรณี 

๓. การด าเนินกิจการในภายหลังพ้นจากต าแหน่ง (พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐยัง
ไม่ถึงสองปี) มาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ได้บัญญัติห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยห้ามด าเนินการนั้น
ต่อไปอีกเป็นเวลาสองปีนับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้พ้นจากต าแหน่ง เจ้าหน้าที่
ของรัฐในต าแหน่งนั้นๆแล้วการห้ามในส่วนนี้ได้ห้ามการด าเนินกิจการของคู่สมรส
ของเจ้าหน้าที่รัฐไว้ด้วย 
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1. หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนกรณีเม่ือพบเห็นพฤติกรรมที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน 
  หากพบเห็น เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐมีพฤติกรรมที่ จะน า ไปสู่ การทุจริตต่อต าแหน่ งหน้าที่หรื อ 
มีพฤติกรรมที่เป็นการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม สามารถด าเนินการแจ้ง
หน่วยงานต่างๆได้ ดังต่อไปนี้ 

1. หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กระท าความผิด 
ร้องเรียนผ่านคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการหรือหัวหน้าส่วนราชการที่ตนสังกัด 

2. ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

ที่อยู่ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี  

(อาคารบี) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 
10210  

โทรศัพท์ : 0-2141-9100 หรือ 1676 โทรสาร : 0-2143-8341 

เวปไซต์ : http://www.ombudsman.go.th 

3. ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

ที่อยู่ : กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ 10200  

โทรศัพท์ : 0-2222-1141 ถึง 55 

โทรศัพท์สายด่วน : 1567  

เวปไซต์ : http://www.damrongdhama.moi.go.th 

4. ศาลปกครอง 

ที่อยู่ : เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

โทรศัพท์ : 0 2141 1111 

โทรศัพท์สายด่วน : 1355 

เวปไซต์ : http://www.admincourt.go.th 

5. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 

ที่อยู่ : เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 หรือ ตู้ ปณ. 100 

เขตดุสิต กทม.  

โทรศัพท์ : 0 2528 4800-4849 

เวปไซต์ : https://www.nacc.go.th 
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6. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ที่อยู่ : ถนนพระรามท่ี 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ :  0-2271-8000 

เวปไซต์ : http://www.oag.go.th 

7. มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 

ที่อยู่ : 47/101 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ. เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

โทรศัพท์ : 02-547-1711 

เวปไซต์ : http://www.fact.or.th 

8. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงการคลัง 

ที่อยู่ : ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  

กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ : 02-126-5800 ต่อ 2634 

เวปไซต์ : acoc.mof.go.th 
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2. ขั้นตอนการด าเนินการกรณีเม่ือพบเห็นพฤติกรรมที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อสังเกต : หากมีการร้องเรียนไปท่ีคณะกรรมการจริยธรรม คณะกรรมการจริยธรรมต้องส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วน
ราชการ เนื่องจากคณะกรรมการฯไม่มีอ านาจหน้าที่ในการบังคับบัญชาสั่งการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

 

 

 

 

 

 

เมื่อพบเห็นพฤติกรรม
ที่น าไปสู่การมี

ผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือมีการฝ่าฝืน

ประมวลจริยธรรม 

คณะกรรมการจริยธรรม               
ประจ าส่วนราชการ 

หัวหน้าส่วนราชการ 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
(ประมวลเรื่อง สืบสวนและสรุป
ข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมาย  และ

ความเห็น) 

 

 

ไม่ฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม 

ฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม 

ยุติเรื่อง 

-โทษทางวินัย 

- ว่ากล่าวตักเตือน 

- ท าทัณฑ์บน 

- ให้รับการพัฒนา 

รายงาน สั่งการ 

ส่งเรื่อง 
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 ขั้นตอนการด าเนินการ 

1. เมื่อพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐคนใดมีพฤติกรรมที่น าไปสู่การมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม สามารถร้องเรียนหรือแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการหรือคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาได้  

2. คณะกรรมการจริยธรรมและหัวหน้าส่วนราชการได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วจะสั่งการไปยังกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรมให้ด าเนินการสืบสวน รวบรวมและสรุปข้อเท็จจริง รวมทั้ งข้อกฎหมายและความเห็นต่างๆ 
แล้วรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาตัดสิน 

3. หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาและวินิจฉัยแล้วหากเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมจริง หัวหน้าส่วน
ราชการจะสั่งการให้มีการลงโทษทางวินัย ว่ากล่าวตักเตือน ท าทัณฑ์บน ให้รับการพัฒนา แล้วแต่กรณีหรือหาก
วินิจฉัยแล้วการกระท านั้นไม่ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ก็ให้สั่งยุติเรื่อง 
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บรรณานุกรม 

การจัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้จัดท าตามแนวทางของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมีกฎหมาย ระ เบียบ และแนวทางใน
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
  - ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
  - พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
  - พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558  

(ฉบับที ่3)  
 - ประมวลกฎหมายอาญา 

- ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 

 - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2544 
 

ความหมายและแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน อ้างอิงจาก  
 - วิจัยของมหาวิทยาลัยเกริก  
 - บทความทางวิชาการ ในวารสารจุลนิติ ก.ย. - ต.ค. 2552 
 - บรรดานักวิชาการต่างๆ เช่น ดร. วิทยากร เชียงกูล , ผาสุก พงศ์ไพจิตร 
 
หนังสือนักการเมืองไทย : จริยธรรมผลประโยชน์ทับซ้อนการคอร์รัปชัน โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ 
 
คู่มือ : การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือนส าหรับคณะกรรมการจริยธรรม บทที่ 
4 การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
เพลินตา ตันรังสรรค์. (2552). กฎหมายภายใต้หลัก Conflict of Interest. จุลนิติ ปีที่ 6 ฉบับที่ 5, 53-78 
 
ส านักงาน ก.พ. (2552). ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of 
Interest). กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน. 
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ใบงานที่ 5 

 
STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 

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

ค าสั่ง ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ช่วยกันค้นคว้าหาข้อมูลและจัดท าโครงงานเกี่ยวกับ 
 

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

เป็นหลกัในการท างานและการด ารงชีวิต  
๓. T (transparent) บุคคลและหน่วยงานปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใสตรวจสอบได้เป็น

ที่ตั้ง  
๔. R (realise) บุคคลและหน่วยงานมีความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบภายในสังคมและประเทศ 
๕. (onward) บุคคลและหน่วยงานมีแนวคิดมุ่งพัฒนาหน่วยงานให้เกิดความโปร่งใสและร่วม

สร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตให้เกิดขึ้น และไม่ย่อท้อต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบให้ส าเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดร่วมกัน 

๖. N (knowledge) บุคคลและหน่วยงานมีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่ าเสมอเพื่อให้เท่าทันต่อ
สถานการณ์การทุจริตของหน่วยงาน สังคมและของประเทศ  

๗. G (generosity) บุคคลและหน่วยงานร่วมพัฒนาหน่วยงานให้มีความเอื้ออาทรบนพื้นฐาน
ของจริยธรรมและจิตพอเพียง 

๘. จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
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แบบทดสอบท่ี 5 
 

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

 
ค าสั่ง ให้นักเรียนช่วยวิจารณ์และระบุถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต จากภาพการ์ตูนที่ก าหนดให้เกี่ยวกับเรื่อง 

STRONG และจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตอย่างไรบ้าง 
 

 

ภาพการ์ตูน ค าตอบ 

  
………………………………………………………………..…………

………………………………………………………….. 
………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………..………………
………………………………………………..…………………………
…………………………………………..………………………………
………………………………..…………………………………………
…………………………..………………………………………………
………………..…………………………………………………………
…………..………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..……
…………………………………………………………..………………
……………………………………………………..……………………
…………………………………………..………………………………
……………………………………..……………………………………
…………………………..………………………………………………
……………………..……………………………………………………
…………..………………………………………………………………
……..………………………………………………………………..……
………………………………………………………………..…………
……………………………………………………..……………………
………………………………………………..…………………………
……………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 

 

ที ่
 

พฤติกรรม 
 

 

ชื่อ-สกลุ 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความคิดเห็น 

การตอบ 

ค าถาม 

การยอมรับ 

ฟังคนอื่น 

ท างาน 

ตามที่ได้รับ
มอบหมาย หมายเหตุ 

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

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 

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

                     

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

             ……………/……………………..……/…………..…….. 
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แบบการประเมินผลการน าเสนองาน   
 

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

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

ที ่ รายการประเมิน 
ผู้ประเมิน รวม 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ตนเอง เพ่ือน คร ู
1 เน้ือหา  (  4  คะแนน ) 

17. เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ ์
    คะแนน 4  :  มีครบทุกข้อ 

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

18. เนื้อหาถูกต้อง     
19. เนื้อหาต่อเนื่อง     
20. มีการค้นคว้าเพิ่มเตมิ     

2 กระบวนการท างาน(2คะแนน ) 
17. มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 

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

18. การปฏิบัตติามแผน     
19. ตดิตามประเมินผล     
20. การปรับปรุงพัฒนางาน     

3 การน าเสนอ  (  2 คะแนน ) 
13.  การใช้ส านวนภาษาดีถูกต้อง     

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

14. การสะกดค าและไวยากรณ์ถูกต้อง     
15. รูปแบบน่าสนใจ     
4.    ความสวยงาม     

4 คุณธรรม  ( 2 คะแนน ) 
7. ตรงต่อเวลา 

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

8. ซื่อสัตย ์     
9. ความกระตือรือร้น     
10. ความมีน้ าใจ     

รวม  คะแนนเต็ม  10 คะแนน 
เฉลี่ย  

 

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

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

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

กลุ่มท่ี…………..ชั้น……………… 
 

ล าดับ 

ที ่

ชื่อ-สกลุ 

สมาชกิกลุม่ 

พฤติกรรม 

รวม ความ
ร่วมมือ 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

การรับฟัง
ความ
คิดเห็น 

ความต้ังใจ
ในการ
ท างาน 

การมสี่วน
ร่วมในการ
อภิปราย 

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

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

 

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

                      ลงช่ือ………………………………………………..…………….ผู้สังเกต 
              (…………………………………………………..………….) 

              ……………/……………………..……/…………..…….. 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ชื่อ – สกุล..............................................................เลขที่...................ชั้น...........................ปีการศึกษา................ 

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

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

 
ตัวชี้วัด 

คะแนน 
5 4 3 2 1 

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

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

รวมคะแนน  
ข้อ 3  มีวินัย      
      3.1  ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรยีนและสังคม      

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

     

รวมคะแนน  
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ตัวชี้วัด 

คะแนน 
5 4 3 2 1 

ข้อ 5  อยู่อย่างพอเพียง      
     5.1  ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคณุธรรม      
     5.2  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรบัตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข      

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

รวมคะแนน  
ข้อ 7  รักความเป็นไทย      
      7.1  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรมไทย    
                และมคีวามกตญัญูกตเวที 

     

      7.2  เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อยา่งถูกต้องเหมาะสม      
      7.3  อนุรักษ์  สืบทอดภูมิปญัญาไทย      

รวมคะแนน  
ข้อ 8  มีจิตสาธารณะ      
      8.1  ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดย ไม่หวังผลตอบแทน      
      8.2  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม      

รวมคะแนน  
รวมคะแนนทั้งหมด  

รวมคะแนนทั้งหมดเฉลี่ยร้อยละ  
ระดับคุณภาพ  

 

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

                          ลงช่ือ………………………………………………..…………….ผู้สังเกต 
(…………………………………………………..………….) 

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

หน่วยที่ ๓      ชื่อหน่วย          STRONG/จิตพอเพียงด้านการทุจริต                     ชัน้มัธยมศึกษาปีที่   ๓ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  6       เรื่อง   มุ่งไปข้างหน้า                                        เวลา     ๒      ชั่วโมง 
 

    ๑. ผลการเรียนรู้  
1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต   

2. จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 นักเรียนสามารถวิเคราะห์ลักษณะของบุคคลที่มีความมุ่งม่ันตั้งใจได้ 
2.2  นักเรียนสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานได้ 

          ๒.3  นักเรียนมีความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์ไม่ทุจริตคดโกง 
          ๒.4  นักเรียนเลือกที่จะปฏิบัติงานในสิ่งที่ถูกต้อง  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

๓. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 

                ความมุ่งม่ันในการท างาน  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ และรับผิดชอบใน
การท าหน้าที่การงานด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
       ผู้ที่มุ่งม่ันในการท างาน  คือ  ผู้ที่มีลักษณะแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมายด้วยความเพียรพยายาม  ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายที่ก าหนดด้วยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน 
                ผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานจะเป็นผู้ที่ประสบความส าเร็จในการท างานและมีชีวิตที่มี
ความสุขกับผลแห่งการกระท าของตน   ได้รับการยกย่องและยอมรับจากบุคคลทั่วไปในสังคม 
                การสร้างความมุ่งมั่นตั้งใจต้องเริ่มจากตนเองโดยมีพ้ืนฐานความคิดคติธรรมที่ได้รับจากการสั่งสม
ประสบการณ์จากสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งจากการอบรมเลี้ยงดู  จากบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน จาก
ประสบการณ์การท างาน ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติต้องมีวิธีคิดเลือกและตัดสินใจในการปฏิบัติเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของตน 
               ทุกคนสามารถเลือกแนวทางในการปฏิบัติงานของตนอย่างเหมาะสมโดยมุ่งเน้นการก้าวไปสู่
เป้าหมายความส าเร็จ การประพฤติปฏิบัติตน 

3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 1) ความสามารถในการสื่อสาร  
 2) ความสามารถในการคิด 
3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 

๓.๓.๑   มีความมุ่งมั่นในการท างาน 
๓.๓.๑   ความรับผิดชอบ 

กิจกรรมการเรียนรู้  
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  (2 ชั่วโมง) 
      ๔.๑.๑   สนทนาร่วมกันถึงบุคคลที่เป็นคนต้นแบบ ( IDAL) ที่นักเรียนชื่นชอบ และปรารถนาที่จะ 
เดินรอยตามแบบคือใคร เพราะเหตุใด  แต่ละบุคคลที่นักเรียนกล่าวอ้างมีคุณสมบัติใดที่ท าให้นักเรียน
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ต้องการประพฤติปฏิบัติตาม  นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับกรณีกิจกรรม ก้าวคนละก้าวเพื่อ  ๑๑ 
โรงพยาบาล ทั่วประเทศของตูนบอดี้แสลม จงแสดงความคิดเห็น 
     ๔.๑.๒   ให้นักเรียนชมวีดิทัศน์เรื่อง เส้นทางสู่ความส าเร็จ ต่อจากนั้นนักเรียนจัดกลุ่มสมาชิก
กลุ่มละประมาณ ๓ – ๕ คน  เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม ศึกษากรณีตัวอย่างการท างาน
ของบุคคลจากใบงานที่ ๑ หนทางแห่งความส าเร็จเราเลือกได้จากชีวิตจริงของเด็กเกเรติดเกมสู่
เจ้าของธุรกิจ  200ล้าน วัย ๒๔ ปี” โดยนักเรียน ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นลักษณะการ
ท างานของบุคคลจากกรณีตัวอย่าง เปรียบเทียบผลจากการกระท าของบุคคลในเรื่อง ให้นักเรียนแต่
ละกลุ่มเลือกแนวปฏิบัติของบุคคลในเรื่องที่คิดว่าเมื่อน ามาปฏิบัติจริงแล้วจะส่งผลต่อความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานของตน พร้อมแสดงเหตุผลประกอบ และน าเสนอผลงานต่อเพ่ือนๆกลุ่มอ่ืนๆ 
     ๔.๑.๓  แต่ละกลุ่มอภิปรายร่วมกันในการก าหนดเป้าหมายอนาคตอาชีพที่ต้องการเป็น  การ
วางแผนศึกษาต่อเพ่ือสู่อาชีพที่ต้องการเป็น   สู่ประเด็น “อนาคตเราเลือกได้” โดยนักเรียนแต่ละกลุ่ม
เลือกแนวปฏิบัติที่คิดว่าเมื่อน ามาปฏิบัติจริงแล้วจะบรรลุสู่เป้าหมายที่วางไว้ ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานของตน พร้อมแสดงเหตุผลประกอบ และน าเสนอผลงานต่อเพ่ือนๆกลุ่มอ่ืนๆ 
     ๔.๑.๔  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางปฏิบัติงานสู่ความส าเร็จ
คุณธรรมจริยธรรม ที่ต้องมี ประเด็น “อนาคตเราเลือกได้” ของเพ่ือนแต่ละกลุ่มแล้วคัดเลือกผลงานที่  
คิดว่าดีที่สุด พร้อมแสดงเหตุผลประกอบการคัดเลือก 
     ๔.๑.๕  ก าหนดสถานการณ์ให้นักเรียนร่วมคิดออกแบบวางแผนการท างานจากใบงานที่  ๒ การ
จัดกิจกรรม “วันวิชาการ โลกกว้างทางอาชีพสู่อนาคต ”จะมีวิธีการอย่างไรในการที่เราจะปฏิบัติงาน 
ให้ประสบความส าเร็จ โดยมีการจัดแบ่งหน้าที่ให้กับสมาชิกแต่ละคนร่วมรับผิดชอบและเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน  (ท้ังนี้จะให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมจริงในโอกาสต่อไปเป็นกิจกรรมเสริมนอก
เวลาเรียน) 

                ๔.๑.๖  แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานต่อเพ่ือนๆในห้อง 
     ๔.๑.๗  สรุปร่วมกันถึงวิธีการออกแบบวางแผนการท างาน การเตรียมความพร้อมบุคคลและวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆที่จ าเป็นในการด าเนินงาน เพ่ือน าสู่เป้าหมายความส าเร็จ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับบุคคล เพื่อวางรากฐานป้องกันการทุจริต  การกระท าที่ก่อให้เกิดความส าเร็จในการปฏิบัติงาน  
ปัญหาอุปสรรคท่ีพบจากการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบ  การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ข้อคิดคติสอนใจที่ได้รับ   
   4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1) วีดิทัศน์เรื่อง เส้นทางสู่ความส าเร็จ 
 2)  ใบงานที่ ๑“หนทางแห่งความส าเร็จเราเลือกได้” 
          ๓)  ใบงานที่ ๒ กิจกรรม“วันวิชาการ โลกกว้างทางอาชีพสู่อนาคต ” 
 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
    5.1 วิธีการประเมิน 
 ๕.๑.๑   สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในด้านการแสดงความคิดเห็น  การอภิปรายการให้
เหตุผล 
พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
          ๕.๑.๒  ตรวจผลงานจากการท าใบงาน 
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                   - ใบงานที่ ๑“หนทางแห่งความส าเร็จเราเลือกได้” 
                   - ใบงานที่ ๒ กิจกรรม  “วันวิชาการ โลกกว้างทางอาชีพสู่อนาคต ”  
๕.๒   เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

                   ๕.๒.๑  แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียน 
                   ๕.๒.๒  แบบประเมินผลการอภิปรายแสดงความคิดเห็นจากสถานการณ์ที่ก าหนด 
                   ๕.๒.๓  แบบประเมินผลงานการออกแบบการจัดกิจกรรม 
                   ๕.๒.๔  แบบประเมินสมรรถนะ 
                   ๕.๒.๕  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมุ่งมั่นตั้งใจ 

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
              - นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป ถือว่าผ่าน 
     - นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับดีขึ้นไป ถือว่าผ่าน 
 บันทึกหลังสอน  

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

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

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

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

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

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

 
๖. ภาคผนวก 

- ใบความรู้ 
- ใบงาน 
- แบบสังเกต 
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ใบความรู้ 
STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 

 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานแนวพระราชด าริหลัก

ปรั ชญา เศรษฐกิ จพอ เ พีย ง  จ ากพระบรมรา โ ชว าท ใน พิธี พระร าชทานปริญญาบั ต รแก่ นิ สิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า “...การพัฒนา
ประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้นต้องสร้างพ้ืนฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็น
เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พ้ืนฐานมั่นคงพร้อมพอควร
และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล าดับต่อไป หากมุ่งแต่
จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะ
ของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆ ขึ้นซึ่งอาจกลายเป็น
ความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด ดังเห็นได้ที่อารยประเทศหลายประเทศก าลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่าง
รุนแรงอยู่ในเวลานี้ .. .” ซึ่งเป็นแนวพระราชด าริที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานแก่ราษฎร มานานกว่า 40 ปี เพ่ือให้ราษฎรสามารถด ารงชีวิตด้วยการพึงพาตนเอง มีสติอยู่อย่าง
ประมาณตนสามารถด ารงชีพปกติสุขอย่างมั่นคงและยั่งยืน  

                 แนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินการสู่การปฏิบัติงานที่บรรลุผลได้จริง 
หน่วยงานทุกภาคส่วนต้องให้ความส าคัญอย่างแท้จริงกับการปรับประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ประกอบกับหลักการต่อต้านการทุจริตอ่ืนๆเพ่ือสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นเป็น
พ้ืนฐานความคิดของปัจเจกบุคคล โดยประยุกต์หลักบูรณาการ “STRONG”  (รศ.ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ, 
๒๕๖๐) เป็นแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมหน่วยงาน ประกอบด้วย 
  ๑) S (sufficient) บุคคลและหน่วยงานน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ
ประยุกต์ใช้เป็นหลักในการท างานและการด ารงชีวิต รวมถึงเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่แนวคิดการน าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต 
  ๒) T (transparent) บุคคลและหน่วยงานปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใสตรวจสอบได้
เป็นที่ตั้ง  
  ๓) R (realise) บุคคลและหน่วยงานมีความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบภายในสังคมและประเทศ สามารถวิเคราะห์และระบุถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต เข้าใจถ่อง
แท้เกีย่วกับการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้  
  ๔) O (onward) บุคคลและหน่วยงานมีแนวคิดมุ่งพัฒนาหน่วยงานให้เกิดความโปร่งใสและ
ร่วมสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตให้เกิดขึ้น และไม่ย่อท้อต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบให้
ส าเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดร่วมกัน 
  ๕) N (knowledge) บุคคลและหน่วยงานมีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เท่าทัน
ต่อสถานการณก์ารทุจริตของหน่วยงาน สังคมและของประเทศ  
  ๖) G (generosity) บุคคลและหน่วยงานร่วมพัฒนาหน่วยงานให้มีความเอ้ืออาทรบนพื้นฐาน
ของจริยธรรมและจิตพอเพียง 
คุณลักษณะท่ีส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  
           คือแนวทางการด าเนินชีวิตให้อยู่บนทางสายกลางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพ้นจากภัย
และวิกฤติการณ์ต่างที่เกิดข้ึนก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคงและยั่งยืน  
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 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจ าเป็นไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป
และต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 

 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจด าเนินการเรื่องต่างๆ อย่างมีเหตุผลตามหลัก
วิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม คิดถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องอย่างถี่ถ้วน โดย
ค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ 

  มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมท่ีจะเกดขึ้น เพ่ือให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที 
 เงื่อนไขในการตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๑. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน 
ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวัง
ในการปฏิบัติ  
  ๒. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต  
 
                ความมุ่งม่ันในการท างาน  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ และรับผิดชอบใน
การท าหน้าที่การงานด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

       ผู้ที่มุ่งม่ันในการท างาน  คือ  ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายด้วยความเพียรพยายาม ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายที่ก าหนดด้วยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน 
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ใบงานที่ ๑ “หนทางแห่งความส าเร็จเราเลือกได้” 
 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนศึกษากรณีตัวอย่างจากชีวิตจริงของ  ต๊อบ อิทธิพัทธ์ เถ้าแก่น้อย   
             เด็กเกเรติดเกมสู่เจ้าของธุรกิจ  200ล้านวัย ๒๔ ปี  แล้วร่วมกันวิเคราะห์ที่มาของความส าเร็จของ   
             บุคคลในเรื่อง เตรียมน าเสนอผลงาน 

 

 
              หลายคนอาจจะได้ดูตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง "TOP SECRET วัยรุ่นพันล้าน" กันมาแล้ว ด้วย
ตัวอย่าง ที่น่าติดตามต่างจากภาพยนตร์วัยใสทั่วไป เพราะภาพยนตร์ดังกล่าวนั้นมีแรงบันดาลใจมาจากเรื่อง
จริง!! ของเด็กหนุ่มที่ติดเกมออนไลน์... เรียนหนังสือไม่เก่ง แถมถูกประณามว่าเป็นเด็กไม่เอาไหน แต่ใครจะรู้ว่า
เขาคนนั้นจะกลายมาเป็นเศรษฐีร้อยล้านเพียง อายุแค่ 23 ปีเท่านั้น (เขาร้อยล้านตอนอายุ 23 แต่ตอนนี้ 26 
แล้ว) 
            อยากรู้กันแล้วใช่ไหมว่าเขาคนนั้นคือใคร แล้วท าไมเขาถึงกลายเป็นเศรษฐีได้ในเวลาอันสั้น ไปท า
ความรู้จักกับ "ต๊อบ อิทธิพัทธ์ กุลพงษ์วณิชย์" เจ้าของธุรกิจสาหร่ายทอดกรอบแบรนด์ "เถ้าแก่น้อย" กันเลย 
           ต๊อบ อิทธิพัทธ์ กุลพงษ์วณิชย์ เศรษฐีร้อยล้านคนนี้ ก่อนหน้านี้เขาถูกตราหน้าว่าเป็นคนไม่เอาถ่าน       
ไม่สนใจเรียน ชีวิตของ ต๊อบ มีแต่ค าว่า "เกม" เท่านั้น โดยต๊อบเริ่มเล่นเกมออนไลน์ Everquest มาตั้งแต่ ม.4 
ถึงขนาดสะสมแต้มจนรวยที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ และกลายเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงอย่างมากในเกมดังกล่าว จนมีฝรั่งมา
ขอซื้อ  ไอเท็มเด็ด ๆ ไอเท็มเจ๋ง ๆ ที่หายากในเกมจากเขา และนั่นก็เป็นการเริ่มต้นสร้างรายได้ของต๊อบ ซึ่ง
การซื้อขายไอเท็มเกมดังกล่าว บวกกับการที่เป็นผู้ทดสอบระบบเกมในฐานะคนเล่น ก็สร้างรายได้ให้เขา
เป็นกอบเป็นก า จนมีเงินเก็บเป็นหลักแสนบาทเลยทีเดียว 
              ด้วยความที่เป็นเด็กติดเกม ต๊อบ อิทธิพัทธ์ จึงเรียนจบชั้นระดับมัธยมมาได้อย่างยากล าบาก และ
เรียนต่อระดับอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งตอนนั้นนั่นเองเขาก็เริ่มก้าวเข้าสู่ถนนแห่งเส้นทาง
ธุรกิจ พร้อมตั้งใจจะท าความฝันของตัวเองให้เป็นจริงด้วยการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง 
             และในช่วงจังหวะที่เกมออนไลน์เริ่มไม่เป็นที่นิยมเหมือนเคย เขาก็หารายได้จากช่องทางอ่ืน ทั้งขาย
เครื่องเล่นวีซีดี ดูท าเลเปิดร้านกาแฟหน้ามหาวิทยาลัย แต่ก็ไม่เป็นที่ประสบความส าเร็จ จนกระทั่งเขาได้ไป
เดินงานแฟร์ช่องทางธุรกิจ ซึ่งในงานนั้นมีเฟรนไชส์จากประเทศญี่ปุ่นมาออกบู๊ท ด้วยความที่เขาเป็นคนชอบกิน
เกาลัดอยู่แล้ว เลยสนใจธุรกิจนี้เป็นพิเศษ จึงเข้าไปสอบถามค่าเฟรนไชส์เกาลัดดังกล่าว แต่ทว่าราคาสูงเกิน
ก าลังที่เขามี เลยขอแค่เช่าตู้คั่วเกาลัดเท่านั้น แล้วมาสร้างเฟรนไชส์เป็นของตัวเอง และเมื่อวันที่เขาต้องไปเซ็น
สัญญาซื้อขายเกาลัดที่ห้างแห่งหนึ่ง ก่อนออกจากบ้านเขาได้ยินคุณพ่อพูดกับเพ่ือนว่า "ลูกอ้ัวก าลังจะเป็นเถ้า
แก่น้อยแล้ว" ค าว่าเถ้าแก่น้อยที่ได้ยินตอนนั้นนั่นเอง ที่เป็นที่มาของชื่อ "เถ้าแก่น้อย" สาหร่ายทอดกรอบใน
ปัจจุบัน “ไม่มีใครที่ล้มเหลวตลอดชีวิต ทุกคนมีสิทธิ์ 
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                   ๕.๒.๑  แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียน 

แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียน  

ที ่
 

     พฤติกรรม 
 

 

ช่ือ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความคิดเห็น 
การให้เหตผุล 

การยอมรับ 

ฟังความ
คิดเห็น 

ของผู้อื่น 

การท างาน 

ตามที่ได้รับ
มอบหมาย หมายเหตุ 

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

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 
เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี ้

ดีมาก = 4 สนใจฟัง  ไม่พูดคุยในระหว่างที่ผู้อื่นพูด มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบตรงเวลา 
ด ี = 3 สนใจฟัง  มีการพูดคุยในระหว่างที่ผู้อื่นพูด มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบ ตรง

เวลา 
ผ่าน = 2 สนใจฟัง  พูดคุยในระหว่างที่ผู้อื่นพูด ไม่มีปฏิกริยาโต้ตอบต่อค าถามที่ถาม  ตอบค าถามถูกต้อง

บ้างไม่ถูกต้องบ้าง  ท างานส่งครบ 
ไม่ผ่าน = 1 ไม่สนใจฟัง  พูดคุยในระหว่างที่ผู้อื่นพูด ไม่มีปฏิกริยาโต้ตอบต่อค าถามท่ีถาม   
                         ตอบค าถามถูกต้องบ้างไม่ถูกต้องบ้าง   ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 

        นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน ระดับคณุภาพ ๒  ขึ้นไป  จึงจะผ่าน  
                 
                 ลงช่ือ……………………………….ผู้สังเกต 

(……………………………….) 
…………/…………/……….. 
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๕.๒.๒  แบบประเมินผลการอภิปรายแสดงความคิดเห็นจากสถานการณ์ที่ก าหนด 

แบบประเมินการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

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

      หนว่ยการเรียนรู้ที่ ................................................กิจกรรม …………………………………………….… 

ค าชี้แจง : ให้ประเมินจากการสังเกตการร่วมอภิปรายในระหว่างเรียน และการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม  

     โดยให้ระดับคะแนนลงในตารางที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียน 

เกณฑ์การให้คะแนน 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ต้องปรับปรุง 

เลขที ่ ชื่อ-นามสกุล 

รายการประเมิน 

ใส่คะแนนลงในช่องการประเมิน 

รวม 

๑๕
คะแนน 

สรระเมิน 

กา
รแ

สด
งค

วา
ม

คิด
เห

็น 

ยอ
มร

ับฟั
งค

วา
ม

คิด
เห

็นข
อง

ผู้อ
ื่น 

ตร
งป

ระ
เด

็น 

สม
เห

ตุส
มผ

ล 

มีค
วา

มเ
ชื่อ

มั่น
ใน

กา
ร

แส
ดง

ออ
ก 

คะแนน
ที่ท าได ้

ผ่าน 
ไม่ 

ผ่าน 

          

          

          

          

          

          

          

          

       หมายเหตุ   นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ตั้งแตร่ะดับพอใช้ขึ้นไปจึงจะผ่าน 

ลงช่ือ ................................................................................. ผู้ประเมนิ                  
(..................................................................................) 
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๕.๒.๓  แบบประเมินผลงานการออกแบบการจัดกิจกรรม 

ค าชี้แจง  ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานสู่การออกแบบการเรียนรู้ของนักเรียนใส่หมายเลขระดับคุณภาพ 
              ลงในช่องการประเมินแต่ละช่องและใส่เครื่องหมาย ลงในช่องการสรุปผล    ผ่าน     ไม่ผ่าน 
ที ่        พฤติกรรม 

 
 
 

ชื่อ-นามสกุล 

เกณฑ์การประเมิน สรุปผล 
การ

ออกแบบ 
สอดคล้อง
กับงานที่
ก าหนด 

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

ของงาน 

การมสี่วน
ร่วมของ
สมาชกิ 

การก าหนด
บทบาท

หน้าท่ีน าสู่
การปฏิบัติ

จริง 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การประเมิน    ระดับคุณภาพ  ๔    หมายถึง   ดีมาก          ระดับคุณภาพ   ๓    หมายถึง   ดี 
                          ระดับคุณภาพ  ๒   หมายถึง    พอใช้          ระดับคุณภาพ   ๑    หมายถึง   ปรับปรุง 
เกณฑ์การผ่าน   นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ต้ังแต่ ระดับพอใช้ จึงจะผ่าน 

ลงชื่อ............................................................ผู้ประเมิน 
                                             (..........................................................) 
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๕.๒.๔  แบบประเมินสมรรถนะ ด้านการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต 
 
ที ่  

ช่ือ-นามสกลุ 
เกณฑ์การประเมิน 

การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะ
ชีวิต 

สรุปผลการ
ประเมิน 

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

 
 หมายเหตุ          ในแต่ละช่องสมรรถนะให้ใส่เครื่องหมาย ลงในช่องคะแนนระดับคุณภาพ  

                       โดยมีความหมายดังนี้   ดีมาก  =  ๔     ดี = ๓    พอใช้  =  ๒     ปรับปรุง  =  ๑  

                      นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละสมรรถนะตั้งแต่ ระดับ  ๒ ขึ้นไป  จึงจะถือว่าผ่าน 
 

ลงชื่อ.......................................................... ...........ผู้ประเมิน 
                                            (.......................................................) 
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การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่  ๖  มุ่งม่ันในการท างาน 

ตัวช้ีวัด  ๖.๑  ตั้งใจและรับผิดชอบหน้าที่การท างาน 
  ๖.๒  ท างานด้วยความเพียรพยายาม  และอดทนเพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

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

๖.๒  ท างานด้วยความเพียรพยายาม  และอดทน
เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

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

 

เกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัดที่  ๖.๑  ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 

 

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

๖.๑.๑  เอาใจใส่ต่อ
การ     ปฏิบัติหน้าที่ท่ี 
ได้รับมอบหมาย  

๖.๑.๒  ตั้งใจและ
รับผิดชอบใน การ
ท างานให้ ส าเร็จ 

๖.๑.๓  ปรับปรุงและ   

 พัฒนาการท างาน 

ด้วยตนเอง 

 

ไม่ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่การงาน 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จ มีการ
ปรับปรุงการ
ท างานให้ดีขึ้น 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จ  มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการท างาน
ให้ดีขึ้น 

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

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

๖.๒.๑  ทุม่เทท างาน 
อดทน  

ไม่ย่อท้อต่อปัญหา และ 

อุปสรรคในการท างาน 

๖.๒.๒  พยายาม
แก้ปัญหา 

และอุปสรรคในการ
ท างาน 

ให้ส าเร็จ 

๖.๒.๓  ชื่นชมผลงาน
ด้วย 

ความภาคภูมิใจ 

ไม่ขยัน อดทน   

ในการท างาน 

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

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

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

เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่  ๖  มุ่งม่ันในการท างาน 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเยี่ยม  (๓) 
๑.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  ทุกตัวชี้วัด  หรือ 

๒.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  และดี  ระดับละ  ๑  ตัวชี้วัด 

ดี  (๒) 

๑.  ได้ผลการประเมินระดับดี  ทุกตัวชี้วัด  หรือ 

๒.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  และระดับผ่าน  ระดับละ  ๑  
ตัวชี้วัด 

ผ่าน  (๑) 
๑.  ได้ผลการประเมินระดับผ่าน  ทุกตัวชี้วัด  หรือ 

๒.  ได้ผลการประเมินระดับดี  และระดับผ่าน  ระดับละ  ๑  ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่าน  (๐) มีผลการประเมินตัวชี้วัดข้อใดข้อหนึ่งได้ระดับ ไม่ผ่าน 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

 
 
 
เลข
ที ่

พฤติ      
กรรม 

 
 

ชื่อ-
นามสกุล 

เอาใจใส่ต่อ
หน้าที่ 
ที่ได้รับ

มอบหมาย 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบ 

ต่องานของตน 

 
การปรับปรุง
พัฒนางาน 

 

 
ความอดทน 
การทุ่มเทใน
การท างาน 

 
การแก้ปัญหา

อุปสรรค 
การท างาน 

 
ชื่นชมใน

ผลงานของ
ตน 

หมา
ย

เหตุ 

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

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

 
เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 

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

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

     (……………………………….) 
     …………/…………/……….. 
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แบบประเมินการออกแบบวางแผนการปฏิบัติงาน 

ค าชี้แจง   ให้ผู้ประเมินประเมินผลการออกแบบวางแผนการปฏิบัติงานของนักเรียน  

             โดยมีระดับคุณภาพดังนี้ 

             ระดับคุณภาพ   ๔ หมายถึง     ดีมาก   ระดับคุณภาพ   ๓    หมายถึง    ดี    

             ระดับคุณภาพ   ๒  หมายถึง    พอใช้   ระดับคุณภาพ   ๑     หมายถึง   ปรับปรุง    

 
 
 

เลข
ที ่

 
 
 

ชื่อ-นามสกุล 

เกณฑ์กาประเมิน สรุปผล
การ

ประเมิน 

ก าหนดเครื่องมือ
และวัสดุ  

ส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 

การแบ่งงาน
รับผิดชอบ 

ก าหนดรูปแบบ
ในการท างานได้

เหมาะสม 

ก าหนดเวลาได้
เหมาะสมกับงาน 

 
การแก้ปัญหา

อุปสรรค 
การท างาน ผ่า

น 

ไม
่ผ่า

น 

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

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

(..............................................................) 
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เกณฑ์การประเมินการออกแบบวางแผนการปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบ 

ที่ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ๔ ระดับ๓ ระดับ๒ ระดับ๑ 

ก าหนดเครื่องมือ
และวัสดุ  ส าหรับ
การปฏิบัติงาน 

ก าหนดเครื่องมือและ
วัสดุ  ส าหรับการ
ปฏิบัติงานได้
ครบถ้วนเหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน 

ก าหนดเครื่องมือและ
วัสดุส าหรับการ
ปฏิบัติงานได้
เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน 

ก าหนดเครื่องมือ
และวัสดุไม่
เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานและไม่มี
การแปรรูปน า
กลับมาใช้ซ้ า 

ไม่มีการก าหนด
เครื่องมือหรือ
วัสดุในการ
ปฏิบัติงาน 

การแบ่งงาน
รับผิดชอบ  

แบ่งงานรับผิดชอบ
ให้กับสมาชิกทุกคนได้
อย่างเหมาะสม  

แบ่งงานให้กับสมาชิก
ทุกคน  

แบ่งงานให้สมาชิก
ในกลุ่มไม่ครบทุก
คน  

ไม่แบ่งงานให้กับ
สมาชิกในการ
ปฏิบัติงาน 

ก าหนดรูปแบบ
ในการท างานได้
เหมาะสม 

ก าหนดรูปแบบในการ
ปฏิบัติงานได้
เหมาะสมตามล าดับ
ขั้นตอนสอดคล้องกับ
กระบวนการ  

ก าหนดรูปแบบการ
ท างานได้ แต่ล าดับ
ขั้นตอนไม่สอดคล้อง
กับกระบวนการ 

ก าหนดรูปแบบใน
การปฏิบัติงานได้ที่มี
ความสอดคล้องกับ
กระบวนการน้อย
มาก 

ไม่สามารถ
ก าหนดรูปแบบ
ในการปฏิบัติงาน
ได้ 

ก าหนดเวลาได้
เหมาะสมกับงาน 

ก าหนดเวลาได้
เหมาะสมกับงาน  

ก าหนดเวลาไม่
เหมาะสมเล็กน้อย
   

ก าหนดเวลาไม่
เหมาะสมใช้เวลา
เกินความจ าเป็น  

ก าหนดเวลาไม่
เหมาะสมใช้เวลา
เกินความจ าเป็น 
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล  เพื่อการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

 ชื่อนัก เรียน........................................................... ชั้น.................ภาคเรียนที่........ปีการศึกษา.. ............. 

ค าชี้แจง  การบันทึกให้ผู้ประเมินใส่เครื่องหมาย    ลงในช่องการประเมินที่ตรงกับพฤติกรรมที่เกิดข้ึนจริง 

๒.   ซื่อสัตย์  สุจริต 

ที ่ พฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ 

เป็นประจ า
(๓) 

บางครั้ง
(๒) 

น้อยครั้ง
(๑) 

ไม่ท าเลย/          
ไม่ชัดเจน  (๐) 

๑ ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง         
๒ พูดความจริง         
๓ ไม่เอาของคนอ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต         
๔ ไม่หาผลประโยชน์ในทางที่ผิด         
๕ เป็นคนมีเหตุผล         
๖ เป็นผู้รักษาสัญญาต่อผู้อื่นเสมอ         

  รวมคะแนน/ระดับคุณภาพ     

ผู้ประเมิน      คร ู    พ่อแม่/ผู้ปกครอง    ตนเอง   เพ่ือน 

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

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน 

ดีเยี่ยม 
ได้คะแนนรวมระหว่าง ๑๕-๑๘  คะแนน และ                                          
ไม่มีผลการประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ ากว่า  ๒  คะแนน 

ดี 
ได้คะแนนรวมระหว่าง ๑๑-๑๔  คะแนน และ                                      
ไม่มีผลการประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ ากว่า  ๐  คะแนน 

ผ่าน ได้คะแนนรวมระหว่าง ๖-๑๐  คะแนน และ                                          
ไม่มีผลการประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ ากว่า  ๐  คะแนน 

ไม่ผ่าน ได้คะแนนรวมระหว่าง ๐-๕  คะแนน  
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน รายบุคคล เพื่อการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   

ชื่อนัก เรียน........................................................... ชั้น............................. 

 ค าชี้แจง    ให้ผู้ประเมินใส่เครื่องหมาย    ลงในช่องการประเมินที่ตรงกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง 

๖ . มุ่งม่ันในการท างาน 

  

ที ่

  

พฤติกรรม 

ระดับการปฏิบัติ 
เป็นประจ า  

(๓) 
บางครั้ง  

(๒) 
น้อยครั้ง   

(๑) 
ไม่ท าเลย/  
ไม่ชัดเจน  

(๐) 
๑ มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน         
๒ ตั้งใจและเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย         
๓ ท างานด้วยความเพียรพยายาม         
๔ รู้จักแก้ปัญหาในการท างานเม่ือมีอุปสรรค         
๕ อดทนเพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย          
 ๖ ปรับปรุงและพัฒนาการท างานให้ดีขึ้นด้วยตนเอง       
 รวมคะแนน/ระดับคุณภาพ   

        ผู้ประเมิน      คร ู    พ่อแม่/ผู้ปกครอง    ตนเอง   เพ่ือน
                                      

       ลงชื่อ   ...................................................ผู้
ประเมิน                                                                                                    

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

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน 
ดีเยี่ยม ได้คะแนนรวมระหว่าง ๑๕-๑๘  คะแนน และไม่มีผลการประเมินข้อ

ใดข้อหนึ่งต่ ากว่า  ๒  คะแนน 
ดี ได้คะแนนรวมระหว่าง ๑๑-๑๔  คะแนน และไม่มีผลการประเมินข้อ

ใดข้อหนึ่งต่ ากว่า  ๐  คะแนน 
ผ่าน ได้คะแนนรวมระหว่าง ๖-๑๐  คะแนน และไม่มีผลการประเมินข้อ

ใดข้อหนึ่งต่ ากว่า  ๐  คะแนน 
ไม่ผ่าน ได้คะแนนรวมระหว่าง ๐-๕  คะแนน  
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๓      ชื่อหน่วย          STRONG/จิตพอเพียงด้านการทุจริต                     ชัน้มัธยมศึกษาปีที่   ๓ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๗       เรื่อง   ความเอ้ืออาทร                                         เวลา  ๒      ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  

     ๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 
2.1 เข้าใจความหมายของ STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  
๒.๒ อธิบายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับความเอ้ืออาทร STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตได้ 
2.๓ เลือกที่จะปฎิบัติตนเป็นผู้มีจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๒.๔ภาคภูมิใจในความส าเร็จของการปฏิบัติงาน 

๓. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 

               การมีความเอ้ืออาทรต่อกัน ต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานจิตใจที่มีคุณธรรม ด้วยการแสดงออกถึงการมี
น้ าใจต่อกัน การมีน้ าใจ คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่ตนเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่าใน
เพ่ือนมนุษย์ มีความเอ้ืออาทร เอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้องการ ความจ าเป็น ความทุกข์สุขของผู้อื่น 
และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน  ผู้ที่มีน้ าใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จัก
แบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือท าประโยชน์แก่ผู้อ่ืน เข้าใจ เห็นใจ ผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือ
สังคมด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติการ เพ่ือบรรเทาปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดข้ึนใน
ชุมชน 
              สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความเอ้ืออาทรต่อกัน มีน้ าใจต่อกัน  มีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตั้งแต่สมัยอดีต อันเป็นสิ่งดีงามที่หาได้ยาก เป็นค่านิยมที่เราคนไทยควรร่วมรักษาไว้ 
              การมคีวามเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และความเสียสละ เป็นคุณธรรมส าคัญที่คนในสังคมควรยึดถือและน ามา
ปฏิบัติต่อกัน เพราะจะช่วยให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทุกคนต่างมีน้ าใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน เกิดเป็นความรัก ความสามัคคี สังคมก็ย่อมเข้มแข็ง มีความปลอดภัยและน่าอยู่ ทั้งนี้จะเกิดข้ึนได้ย่อม
มาจากการปฏิบัติของทุกคน ผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติแล้วย่อมก่อให้เกิดความสุขต่อตนเอง  มีความภาคภูมิใจในตนเอง 

3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 1) ความสามารถในการสื่อสาร  
 2) ความสามารถในการคิด 
           ๓)  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
           ๔)  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
           ๕)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม  
      ๑)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
      ๒) ซื่อสัตย์สุจริต 
      ๓) มีวินัย 
      ๔) ใฝ่เรียนรู้ 
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      ๕) อยู่อย่างพอเพียง 
      ๖) มุ่งม่ันในการท างาน 
      ๗) รักความเป็นไทย 
      ๘) มีจิตสาธารณะ 

๔.   กิจกรรมการเรียนรู้  
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้ (2 ชั่วโมง) 
      ๔.๑.๑   สนทนาร่วมกันถึงภาพข่าวเหตุการณ์หรือประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตที่พบ  เช่น
เรื่องราวชีวิตของคนที่มีความทุกข์จากการถูกทอดทิ้ง ภาพสัตว์ที่ถูกทารุณกรรม  เรื่องราว
ประสบการณ์ ประมวลภาพชีวิตของคนในสังคมที่มีความทุกข์ยากล าบากคนชราเร่ร่อน เด็กถูก
ทอดทิ้ง  ข่าวเหตุการณ์น้ าท่วม ซึ่งได้รับการปฏิบัติจากคนรอบข้างทั้งท่ีมีน้ าใจช่วยเหลือและที่เป็นผู้มี
จิตใจโหดร้าย ทารุณกรรมสัตว์แล้ว    รว่มกันอภิปรายถึงลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล
ในภาพ  สนทนาร่วมกันถึงความรู้สึกที่ได้รับ 
      ๔.๑.๒   นักเรียนชมคลปิวีดิโอ  หลากหลายความเอ้ืออาทรความมีน้ าใจต่อกัน เช่น เด็ก
นักเรียนชายสองคนช่วยคุณยายเข็นรถเข็นพาข้ามถนน  ชายขับรถชอปเปอร์ช่วยแมวให้รอดพ้น
จากการถูก 
รถทับ  รีวิวชีวิตของบุคคลต่างๆ แล้วร่วมกันอภิปรายวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลจากเรื่องที่ชม 
หลังจากการรับชมแล้วให้นักเรียนร่วมคิดน าเสนอ คติธรรมข้อคิดสอนใจที่ได้รับ ถ้าเลือกปฏิบัติได้
นักเรียนจะเลือกปฏิบัติตามพฤติกรรมของบุคคลใดในเรื่อง  เพราะเหตุใด 
      ๔.๑.๓  ร่วมวิเคราะห์ผลที่เกิดจากการทุจริตของบุคคลบางกลุ่มที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
เสียหายกับประเทศชาติโดยมีประเด็นศึกษา“โตไปไม่โกง” ให้นักเรียน ร่วมกันคิดออกแบบSTRONG/
จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตด้วยจิตเอื้ออาทร  สะท้อนความคิดในเรื่องดังกล่าว น าเสนอผลงาน ที่
จัดท าของกลุ่มตนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกัน 
     ๔.1.4  ให้นักเรียนออกแบบการจัดกิจกรรมSTRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตด้วยจิตเอื้อ
อาทรสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่  จากประเด็นปัญหา 
             ๑)  ท าอย่างไรจึงจะท าให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
             ๒)  ในฐานะที่นักเรียนเป็นสมาชิกคนหนึ่งของชุมชนจงออกแบบกิจกรรมสู่การสร้าง
ความสุขให้กับคนในชุมชนและจัดท าโครงการเพ่ือลงสู่การปฏิบัติจริง 
         จัดท าผลงานเพ่ือน าเสนอต่อเพ่ือนๆในห้องเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การเลือกแนวทาง
ปฏิบัติจริง 
     ๔.๑.๕  แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายสรุปจากผลงาน ที่แต่ละกลุ่มน าเสนอ น าสู่ข้อสรุปลักษณะของ
บุคคลในสังคมที่มีความซื่อสัตย์สุจริตแสดงออกซ่ึงความมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน มีความเอ้ืออาทร
ต่อกัน 

               ๔.๑.๖  น าความรู้และข้อสรุปที่ได้รับสู่การปฏิบัติจริงโดยใช้เวลาที่นอกเหนือจากการเรียนปกติ  
           เพ่ือเป็นการฝึกประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้แต่ละกลุ่มนัดหมายวันเวลาของการปฏิบัติ  

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน สรุปรายงานผล 
      
    4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1) ภาพข่าวเหตุการณ์สะท้อนความมีน้ าใจและการมีจิตเอ้ืออาทร 
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 2) คลิปวีดิโอ  หลากหลายความเอื้ออาทรความมีน้ าใจต่อกัน 
          ๓) แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียน 
          ๔) แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
          ๕) แบบประเมินสมรรถนะของนักเรียน 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 
 ๕.๑.๑   สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในด้านการแสดงความคิดเห็น  การอภิปรายการให้
เหตุผลพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
          ๕.๑.๒  ตรวจสอบผลงานการออกแบบกิจกรรมSTRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตด้วย
จิตเอื้ออาทรสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่  
          ๕.๑.๓ สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกของนักเรียนในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          ๕.๑.๔ สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกของนักเรียนในด้านสมรรถนะ 
๕.๒   เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

                     ๕.๒.๑  แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียน 
                     ๕.๒.๒  แบบประเมินการจัดท าผลงานโครงการหรือกิจกรรม 

          ๕.๒.๓  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          ๕.๒.๔  แบบประเมินด้านสมรรถนะของนักเรียน 
5.3 เกณฑ์การตัดสิน  

  - นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป ถือว่าผ่าน 
  - นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับดีขึ้นไป ถือว่าผ่าน 

๖.  บันทึกหลังสอน 

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

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

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

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

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

 

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

(............................................................) 
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๕.๒.๑  แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียน 
แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียน 

กลุ่มที่…………..ชั้น……………… 

ล าดับ 

ที ่

ช่ือ-สกุล 

สมาชิกกลุ่ม 

พฤติกรรม 

รวม 
ความร่วมมือ 

การแสดง
ความคิดเห็น 

การรับฟัง
ความคิดเห็น 

ความตั้งใจใน
การท างาน 

การมีส่วน
ร่วมในการ
อภิปราย 

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

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ดีมาก = 4 ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ ์ 90-100% หรือปฏิบัติบ่อยครั้ง 
 ด ี = 3 ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ ์ 70-89%           หรือปฏิบัติบางครั้ง 
 ปานกลาง = 2 ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ ์ 50-69%           หรือปฏิบัติครั้งเดยีว 
 ปรับปรุง = 1 ประสิทธิภาพต่ ากว่าเกณฑ ์ 50%              หรือไม่ปฏิบัตเิลย 
          นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับดี ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ดี   70-89%  
 

ลงชื่อ………………………………ผู้สังเกต 
 (…………………………….) 
 ………./……………/……… 
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๕.๒.๒  แบบสังเกตพฤติกรรมการน าเสนอผลงาน 
 

แบบการประเมินผลการน าเสนองาน 
เรื่อง  …………………………………….วิชา……………………………………………….ชั้น………………. 
กลุ่ม ..........................................ชื่อ…………………………………………………..เลขที่……………… 

ที ่ รายการประเมิน 
ผู้ประเมิน รวม 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ตนเอง เพื่อน คร ู
1 เน้ือหา  (  4  คะแนน ) 

21. เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ ์
22. เนื้อหาถูกต้อง 
23. เนื้อหาต่อเนื่อง 
24. มีการค้นคว้าเพิ่มเตมิ 

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

2 กระบวนการท างาน(2คะแนน ) 
21. มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 
22. การปฏิบัตติามแผน 
23. ติดตามประเมินผล 
24. การปรับปรุงพัฒนางาน 

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

3 การน าเสนอ  (  2 คะแนน ) 
16.  การใช้ส านวนภาษาด ี
       ถูกต้อง 
17. การสะกดค าและไวยากรณ์

ถูกต้อง 
18. รูปแบบน่าสนใจ 
4.    ความสวยงาม 

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

4 คุณธรรม  ( 2 คะแนน ) 
17. ตรงต่อเวลา 
18. ซื่อสัตย ์
19. ความกระตือรือร้น 
20. ความมีน้ าใจ 

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

รวม  คะแนนเตม็  10 คะแนน 
เฉลี่ย  

ลงช่ือผู้ประเมิน……………………………..  ตนเอง  ลงช่ือผู้ประเมิน……………………………..  เพื่อน   
ลงช่ือผู้ประเมิน……………………………..  ครู   
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แบบประเมินการน าเสนอผลงาน/อภิปรายหน้าห้อง 
  เรื่อง ……………………………………………………………… 

 
กลุ่ม………………………………… ห้อง…………………………………… 
สมาชิก 
1………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ค าชี้แจง : ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่างที่ก าหนดให้ 
 ประเมินตนเอง 

รายการประเมิน พฤติกรรมบ่งช้ี รวม 
5 4 3 2 1 

1. มีการวางแผนการท างาน       
2. มีความพร้อมในการน าเสนอ       
3. ความน่าสนใจในการน าเสนอ       
4. มีความคิดสร้างสรรค์       
5. ประโยชน์-ความถูกต้องของงานน าเสนอ       
 
 เพื่อนประเมิน 

รายการประเมิน พฤติกรรมบ่งช้ี รวม 
5 4 3 2 1 

1. มีการวางแผนการท างาน       
2. มีความพร้อมในการน าเสนอ       
3. ความน่าสนใจในการน าเสนอ       
4. มีความคิดสร้างสรรค์       
5. ประโยชน์-ความถูกต้องของงานน าเสนอ       
 
เกณฑ์การประเมิน 

5 4 3 2 1 
ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย ต้องปรับปรุง 

 
         
 
 
 
 
 

ลงชื่อ…………….………….ผู้ประเมิน ลงชื่อ…………….………….ผู้ประเมิน 
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๕.๒.๓ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แสดงออกถึงการมีความเอื้ออาทร 
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์(มีจิตสาธารณะ) 

 
หลักเกณฑก์ารประเมิน 
ระดับ    3   หมายถึง   ดีเย่ียม    
ระดับ    2   หมายถึง  ดี   
ระดับ   1   หมายถึง   ผ่าน   
ระดับ   0   หมายถึง   ไม่ผ่าน 
นักเรียนต้องได้อย่างน้อยในระดับ 1 จึงจะผ่าน 

ลงชื่อ..........................................................ผู้ประเมนิ 
(.....................................................) 

 
 
 

 
 
 

ที ่ ชื่อนามสกลุ รายการประเมิน สรุปผลระดับคุณภาพ สรุปผล 
การประเมิน ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความ

เต็มใจโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 

๘.๒  เข้าร่วมกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  

ชุมชน  และสังคม 
๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ผ่าน ไม่

ผ่าน 
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หลักเกณฑ์การประเมิน 
 

ตัวช้ีวัด  ๘.๑  ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 
  ๘.๒  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  ชุมชน  และสังคม 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
๘.๑  ชว่ยเหลือผู้อื่นด้วยความ
เต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 

๘.๑.๑  ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูท างานด้วยความเต็มใจ 
๘.๑.๒  อาสาท างานให้ผู้อ่ืนด้วยก าลังกาย  ก าลังใจ  และ
ก าลังสติปัญญา  ด้วยความสมัครใจ 
๘.๑.๓  แบ่งปันสิ่งของทรัพย์สิน 
และอ่ืนๆและช่วยแก้ปัญหา หรือสร้างความสุขให้กับผู้อ่ืน 

๘.๒  เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน  ชุมชน  
และสังคม 

๘.๒.๑  ดูแลรักษา สาธารณะสมบัติ และสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ 
๘.๒.๒  เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน  และ
สังคม 
๘.๒.๓  เขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามของ
ส่วนรวมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความกระตือรือร้น 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตัวช้ีวัด  ๘.๑  ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน  (๐) ผ่าน  (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม  (๓) 
๘.๑.๑  ช่วยพ่อแม่ 
ผู้ปกครองและครู
ท างานด้วยความ 
เต็มใจ 
๘.๑.๒  อาสา
ท างาน 
ให้ผู้อื่นด้วยก าลัง
กาย  ก าลังใจ  และ
ก าลังสติปัญญา  
ด้วยความสมัครใจ 
๘.๑.๓  แบ่งปัน 
สิ่งของทรัพย์สิน 
และอ่ืนๆและช่วย
แก้ปัญหา หรือสร้าง
ความสุขให้กับผู้อ่ืน 

ไม่ช่วยเหลือพ่อแม่
ผู้ปกครอง และครู 

ช่วยพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง  และครู 
ท างาน อาสา
ท างาน และแบ่งปัน
สิ่งของให้ผู้อ่ืนด้วย
ความเต็มใจ 
 

ช่วยพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง  และครู 
ท างาน อาสา
ท างาน ช่วยคิด 
ช่วยท า และ
แบ่งปันสิ่งของให้
ผู้อื่นด้วยความเต็ม
ใจ 
 

ช่วยพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง  และครู 
ท างาน อาสา
ท างาน ช่วยคิด 
ช่วยท า แบ่งปัน
สิ่งของและช่วย
แก้ปัญหาให้ผู้อ่ืน
ด้วยความเต็มใจ 
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ตัวช้ีวัด  ๘.๒  เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  ชุมชน  และสังคม 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน  (๐) ผ่าน  (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม  (๓) 

๘.๒.๑  ดูแลรักษา  
สาธารณะสมบัติ 
และสิ่งแวดล้อม
ด้วยความเต็มใจ 
๘.๒.๒  เข้าร่วม 
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชน  
และสังคม 
๘.๒.๓  เข้าร่วม 
กิจกรรมเพ่ือ
แก้ปัญหาหรือร่วม
สร้างสิ่งที่ดีงามของ
ส่วนรวมตาม
สถานการณ์ 
ที่เกิดขึ้นด้วยความ
กระตือรือร้น 

ไม่สนใจดูแลรักษา
ทรัพย์สินและ
สิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียน 

ดูแลรักษาทรัพย์
สมบัติ สิ่งแวดล้อม
ของห้องเรียน  
โรงเรียน และเข้า
ร่วมกิจกรรมเพ่ือ
สังคมและ
สาธารณะประโยชน์
ของโรงเรียนด้วย
ความเต็มใจ 

ดูแลรักษาทรัพย์
สมบัติ สิ่งแวดล้อม
ของห้องเรียน  
โรงเรียน ชุมชน 
และเข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือสังคม
และสาธารณะ
ประโยชน์ของ
โรงเรียนด้วยความ
เต็มใจ 

ดูแลรักษาทรัพย์
สมบัติ สิ่งแวดล้อม
ของห้องเรียน  
โรงเรียน ชุมชน 
และเข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือสังคม
และสาธารณะ
ประโยชน์ของ
โรงเรียนด้วยความ
เต็มใจ 

 
เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่  ๘  มีจิตสาธารณะ 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเยี่ยม  (๓) 
๑.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  ทุกตัวชี้วัด  หรือ 
๒.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  และดี  ระดับละ  ๑  ตัวชี้วัด 

ดี  (๒) 
๑.  ได้ผลการประเมินระดับดี  ทุกตัวชี้วัด  หรือ 
๒.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  และระดับผ่าน   
     ระดับละ  ๑  ตัวชี้วัด 

ผ่าน  (๑) 
๑.  ได้ผลการประเมินระดับผ่าน  ทุกตัวชี้วัด  หรือ 
๒.  ได้ผลการประเมินระดับดี  และระดับผ่าน   
       ระดับละ  ๑  ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่าน  (๐) มีผลการประเมินตัวชี้วัดข้อใดข้อหนึ่งได้ระดับ ไม่ผ่าน 
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หน่วยที่ ๔ 
พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๔ ชื่อหน่วย   พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่๓ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อ่ืน เวลา ๒ ชัว่โมง 
 

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

    ๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
 2.๑ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และประพฤติปฏิบัติตน เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และเสรีภาพตาม  
รัฐธรรมนูญปัจจุบันของพลเมืองดี 

๒.๒ นักเรียนบอกความหมายของค าว่าสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญได้  
2.3 บอกบทบาทหน้าที่ของเยาวชนในการเป็นพลเมืองดีได้  
2.4 อธิบายความเป็นความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยได้  
2.5 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2.6 มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสร็จ 

ตามเวลาที่ก าหนด 
๓. สาระการเรียนรู้ 

3.1 ความรู้ 
  1) สิทธิ  

2) หน้าที่  
3) พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4) บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนในการเป็นพลเมืองดี 

 
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

    1) ความสามารถในการคิด 
    1) ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
    2) ทักษะกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ 

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

(การสังเกต การระบุ จ าแนก วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป) 
3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 

1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 2) ซื่อสัตย์สุจริต 
 3) มีวินัย 
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๔.กิจกรรมการเรียนรู้ 
   ชั่วโมงท่ี 1  

๑. ชมคลิปวิดโีอ เกี่ยวกับ การรู้จักหน้าที่ เพ่ือให้รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและ
รับผิดชอบต่อหน่วยงาน โดยสื่อให้เห็นถึงการไม่ตั้งใจท างาน โดยเล่นอินเตอร์เน็ต/โทรศัพท์ ใน
เวลาท างาน ที่มาของวิดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=GATjrfppBBA จากกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม และ วีดีทัศน์ เกี่ยวกับ การเคารพสิทธิผู้อ่ืน เพ่ือให้รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น ไม่
กระท าการที่เป็นการละเมิดต่อผู้อื่น มีเนื้อหา คือ วางกระถางต้นไม้ไว้บนก าแพงที่ก้ันระหว่างบ้าน 
และรดน้ าต้นไม้ ท าให้ดินไหลออกไปเลอะบ้านที่มีก าแพงติดกัน จึงต้องเปลี่ยนที่วางต้นไม้ใหม่ 
ที่มาของวีดีทัศน์ https://www.youtube.com/watch?v=bztZQ_hkkNs จากกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม 

๒. สนทนาอภิปราย เกี่ยวกับวิดีโอที่ได้รับชม 
๓. ครูอธิบายเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข  
ชั่วโมงที่ 2 
 ๔) แบ่งกลุ่มออกเป็น ๔ กลุ่ม  แต่ละกลุ่มจับฉลากเพ่ือเลือกเนื้อหาและให้แต่ละกลุ่มท ากิจกรรมตาม

หัวข้อที่ได้รับมอบหมายโดยศึกษาจากใบความรู้และปฏิบัติ กิจกรรมที่ 1 – ๔ ดังนี้  
- ใบความรู้ที่ 1 เรื่องสิทธิ  
- ใบความรู้ที่ 2 เรื่องหน้าที่  
- ใบความรู้ที่ 3 เรื่องความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
- ใบความรู้ที่ 4 เรื่องบทบาทและหน้าที่ของเยาวชนในการเป็นพลเมืองดี 

๕) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
๖) แจกใบงาน ที่ ๑ – ๔ เรื่อง สิทธิ หน้าที่ ความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยและบทบาท

และหน้าที่ของเยาวชนในการเป็นพลเมืองด ี ใฟ้นักเรียนแต่ละคนท าใบงานที่ครูแจกให ้
๗) ร่วมกันสรุปภาพรวมของกิจกรรมในสาระของสิทธิ หน้าที่ ความเป็นพลเมืองดีตามวิถี

ประชาธิปไตยและบทบาทและหน้าที่ของเยาวชนในการเป็นพลเมืองด ี 
 
      
4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
    1) คลิปวิดีโอ เกี่ยวกับ การรู้จกัหน้าที่ เพ่ือให้รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและ
รับผิดชอบต่อหน่วยงาน โดยสื่อให้เห็นถึงการไม่ตั้งใจท างาน โดยเล่นอินเตอร์เน็ต/โทรศัพท์ ในเวลาท างาน 
ที่มาของวีดีทัศน์ https://www.youtube.com/watch?v=GATjrfppBBA จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
    ๒) คลิปวิดีโอ เกี่ยวกับ การเคารพสิทธิผู้อ่ืน เพ่ือให้รู้จักเคารพสิทธิของผู้อ่ืน ไม่กระท าการที่เป็น
การละเมิดต่อผู้อ่ืน มีเนื้อหา คือ วางกระถางต้นไม้ไว้บนก าแพงที่กั้นระหว่างบ้าน และรดน้ าต้นไม้ ท าให้ดิน
ไหลออกไปเลอะบ้านที่มีก าแพงติดกัน จึงต้องเปลี่ยนที่วางต้นไม้ใหม่ ที่มาของวีดีทัศน์ 
https://www.youtube.com/watch?v=bztZQ_hkkNs จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
    ๓) ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง สิทธิ 
    ๔) ใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง หน้าที่ 
    ๕) ใบความรู้ที่ ๓ เรื่อง ความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

https://www.youtube.com/watch?v=GATjrfppBBA
https://www.youtube.com/watch?v=bztZQ_hkkNs
https://www.youtube.com/watch?v=GATjrfppBBA
https://www.youtube.com/watch?v=bztZQ_hkkNs
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    ๖) ใบความรู้ที่ ๔ เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนในการเป็นพลเมืองดี 
    ๗) ใบงานที่ 1 เรื่อง สิทธิ 
    ๘) ใบงานที่ ๒ เรื่อง หน้าที่ 
    ๙) ใบงานที่ ๓ เรื่อง ความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
    ๑๐) ใบงานที่ ๔ เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนในการเป็นพลเมืองดี 
 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 

5.1 วิธีการประเมิน 
๑) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 2) แบบประเมินใบงาน 
๕.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

1) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
๒) แบบประเมินใบงาน 

 5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
  - นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป      

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

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

(.................................................) 
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ใบความรู้ที่ ๑ 
เรื่อง สิทธิ 

๑. ความหมายของสิทธิ 
สิทธิ หมายถึงสิ่งที่ไม่มีรูปร่างซึ่งมีอยู่ในตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิดหรือเกิดขึ้นโดยกฎหมาย เพท่อให้มนุษย์

ได้รับประโยชน์ และมนุษย์จะเป็นผู้เลือกใช้สิ่งนั้นเอง โดยไม่มีผู้ใดบังคับได้เช่นสิทธิในการกินการนอน แต่
สิทธิบางอย่างมนุษย์ได้รับ โดยกฎหมายก าหนดให้มี เช่น สิทธิในการมี การใช้ทรัพย์สิน สิทธิในการร้องทุกข์
เมื่อตนถูกกระท าละเมิดกฎหมายเป็นต้น 
๒. สิทธิพลเมืองดีตามรัฐธรรมนูญปัจจุบัน 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ก าหนดสิทธิของประชาชนชาวไทยไว้ดังนี้ 
๒.๑ สิทธิในครอบครัวและความเป็นอยู่ส่วนตัว ชาวไทยทุกคนย่อมได้รับความคุ้มครองเกียรติยศ 

ชื่อเสียง และความเป็นอยู่ส่วนตัว 
๒.๒ สิทธิอนุรักษ์ฟ้ืนฟูจารีตประเพณี บุคคลในท้องถิ่นและชุมชนต้องช่วยกันอนุรักษ์ฟ้ืนฟูจารีตประเพณี 

วัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือรักษาไว้ให้คงอยู่ตลอดไป 
๒.3 สิทธิในทรัพย์สิน บุคคลจะได้รับการคุ้มครองสิทธิในการครอบครองทรัพย์สินของตนและการสืบ

ทอดมรดก 
๒.๔ สิทธิในการรับการศึกษาอมรม บุคคลย่อมมีความเสมอภาคในการเข้ารับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 

ปี อย่างมีคุณภาพและท่ัวถึง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
๒.5 สิทธิในการรับบริการทางด้านสาธารณสุขอย่างเสมอภาคและได้มาตรฐาน ส าหรับผู้ยากไร้จะได้รับ

สิทธิ 
๒.6 สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองโดยรัฐ เด็กเยาวชน สตรี และบุคคลในสังคมที่ได้รับการปฏิบัติอย่าง

รุนแรงและไม่เป็นธรรมจะได้รับการคุ้มครองโดยรัฐ 
2.7 สิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ เช่นบุคคลที่มีอายุเกินหกสิบปี และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยัง

ชีพ รัฐจะจะให้ความช่วยเหลือ เป็นต้น 
2.8 สิทธิที่จะได้สิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ โดยรัฐจะให้ความช่วยเหลือและอ านวยความ

สะดวกอันเป็นสาธารณะแก่บุคคลในสังคม 
2.9 สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชน ในการบ ารุงรักษาและการได้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติ 
2.10 สิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น

อย่างเปิดเผย เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะมีผลต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชน
ส่วนรวม หรือเป็นส่วนได้ส่วนเสียของบุคคลซึ่งมีสิทธิได้รับความคุ้มครอง 

2.11 สิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์โดยได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันควรตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย 

2.1๒ สิทธิที่บุคคลสามารถฟ้องร้องหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรของ
รัฐที่เป็นนิติบุคคลให้รับผิดชอบการกระท าหรือการละเว้นการกระท าตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐภายใน
หน่วยงานนั้น 
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3. แนวทางการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 
3.1 เคารพสิทธิของกันและกัน โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น เช่น สิทธิ เสรีภาพในชีวิตและ

ร่างกาย สิทธิในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และความเป็นส่วนตัว เป็นต้น 
3.2 รู้จักใช้สิทธิของตนเองและแนะน าให้ผู้อื่นรู้จักใช้และรักษาสิทธิของตนเอง เช่น การรักษาสิทธิใน

การเลือกตั้งเพื่อป้องกันไม่ให้มีการซื้อสิทธิขายเสียง 
3.3 รณรงค์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และปลูกฝังแนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนให้แก่

ชุมชนหรือสังคมตามสถานภาพและบทบาทที่ตนพึงกระท าได้ เช่น ให้ความรู้กับสมาชิกครอบครัว จากนั้นจึง
ค่อย ๆขยายไปยังสถาบันอื่น ๆ ในสังคม เช่น สถานศึกษา เป็นต้น 

3.4 ร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เช่น การให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเป็นอาสาสมัครช่วยเหลืองานขององค์กรที่
ปฏิบัติงานในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เป็นต้น 

3.5 การปฏิบัติตามหน้าที่ของชาวไทยตามท่ีได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น การเสียภาษีให้รัฐเพ่ือน า
เงินนั้นมาใช้พัฒนาประเทศ การเข้ารับราชการทหาร เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการป้องกันประเทศ หรือการ
ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพ่ือให้ได้คนดีเข้าไปบริหารบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้า เป็นต้น 

3.6 ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ สามารถท าได้โดยการให้
ความช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวสารการทุจริตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแก่คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือให้ความร่วมมือในการด าเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่
ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งประจ าเขต เป็นต้น 
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ใบความรู้ที่ ๒ 
เรื่อง หน้าที่ 

1. ความหมายของหน้าที่  
หน้าที ่หมายถึง การกระทาหรือการละเว้นการกระท าเพ่ือประโยชน์โดยตรงของการมีสิทธิ หน้าที่เป็น

สิ่งที่บังคับให้มนุษย์ในสังคมต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางสังคมหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ จะไม่ปฏิบัติตาม
ไม่ได้ ส่วนสิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่มนุษย์มีอยู่แต่จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้  
2. หน้าที่พลเมืองดีตามรัฐธรรมนูญ  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ก าหนดหน้าที่ของประชาชนชาวไทยไว้ดังนี้  
2.1 บุคคลมีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2.2 บุคคลมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย  
2.3 บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง บุคคลซึ่งไม่ไปเลือกตั้งโดยไม่แจ้งเหตุผลอันสมควรย่อมเสียสิทธิ

ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้  
2.4 บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ รับราชการทหาร  
2.5 บุคคลมีหน้าที่เสียภาษีให้รัฐ  
2.6. บุคคลมีหน้าที่ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม ปกป้องและสืบสานวัฒนธรรม ของชาติ ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2.7. บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการ ส่วนท้องถิ่น 

มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมอานวยความสะดวก  
3. แนวทางการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ  

3.1 เคารพสิทธิของกันและกัน โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น เช่น สิทธ ิเสรีภาพ  
ในชีวิตและร่างกาย สิทธิในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และความเป็นส่วนตัว เป็นต้น  

3.2 รู้จักใช้สิทธิของตนเองและแนะน าให้ผู้อื่นรู้จักใช้และรักษาสิทธิของตนเอง เช่น การรักษาสิทธิใน
การเลือกตั้งเพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองและป้องกันไม่ให้มีการซื้อสิทธิขายเสียง  

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

3.4 ร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เช่น การให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเป็นอาสาสมัคร ช่วยเหลืองานขององค์กรที่
ปฏิบัติงานในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เป็นต้น  

3.5 การปฏิบัติตามหน้าที่ของชาวไทยตามท่ีได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น การเสีย ภาษีให้รัฐเพ่ือนา
เงินนั้นมาใช้พัฒนาประเทศ การเข้ารับราชการทหารเพ่ือเป็นกาลังส าคัญในการป้องกันประเทศ หรือการ
ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพ่ือให้ได้คนดีเข้าไปบริหารบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้า เป็นต้น  

3.6 ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ สามารถ ท าได้โดยการให้
ความช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวสารการทุจริตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ แก่คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ หรือให้ความร่วมมือในการด าเนินงานของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่
ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งประจ าเขต เป็นต้น  



- ๒๔๖ - 
 

 

ใบความรู้ที่ 3 
เรื่อง ความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

 
1. ความหมายและแนวคิดของความเป็นพลเมืองดี 

1.1 ความหมายของความเป็นพลเมืองดี “พลเมืองดี” หมายถึง พลเมืองที่มีคุณลักษณะที่ส าคัญ คือเป็น
ผู้ยึดมั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา มีหลักการทางประชาธิปไตยในการด ารงชีวิตปฏิบัติตนตาม
กฎหมายด ารงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติให้เป็นสังคมและประเทศแห่งประชาธิปไตยอย่างแท้จริงหลักการทางประชาธิปไตยเพ่ือเห็นแก่
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญหลักการทางประชาธิปไตยจึงเป็นหลักการส าคัญที่น ามาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตในสังคมเพ่ือก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมได้ 
2. ความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

ความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยจ าเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ดังนี้ 

2.1 หลักการทางประชาธิปไตยที่ส าคัญได้แก่ 
  2.1.1 หลักอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน  หมายถึง  ประชาชนเป็นเจ้าของ  อ านาจสูงสุดใน

การปกครองรัฐ 
2.1.2 หลักความเสมอภาค  หมายถึง  ความเท่าเทียมกันในสังคมประชาธิปไตย  ถือว่าทุกคนที่

เกิดมาจะมีความเท่าเทียมกันในฐานะการเป็นประชากรของรัฐ  ได้แก่  มีสิทธิเสรีภาพ  มีหน้าที่เสมอภาคกัน 
ไม่มีการแบ่งชนชั้นหรือการเลือกปฏิบัติ  ควรด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ไม่ข่มเหงรังแกคนที่อ่อนแอหรือ
ยากจนกว่า 

2.1.3 หลักนิติธรรม  หมายถึง  การใช้หลักกฎหมายเป็นกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกัน เพื่อความสงบ
สุขของสังคม 

2.1.4 หลักเหตุผล  หมายถึง  การใช้เหตุผลที่ถูกต้องในการตัดสินหรือยุติปัญหาในสังคม 
2.1.5 หลักการถือเสียงข้างมาก  หมายถึง  การลงมติโดยยอมรับเสียงส่วนใหญ่ในสังคม

ประชาธิปไตย  ครอบครัวประชาธิปไตย  จึงใช้หลักการถือเสียงข้างมากเพ่ือลงมติในประเด็นต่างๆ  ได้อย่าง
สันติวิธ ี

2.1.6 หลักประนีประนอม  หมายถึง  การลดความขัดแย้งโดยการผ่อนหนักผ่อนเบาให้กัน  
ร่วมมือกันเพ่ือเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญหลักการทางประชาธิปไตยจึงเป็นหลักการส าคัญที่
น ามาใช้ในการด าเนินชีวิตในสังคม  เพื่อก่อให้เกิดความสงบสุข ในสังคมได้ 

2.2 พลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยควรมีแนวทางการปฏิบัติตนดังนี้ คือ 
2.2.1 ด้านสังคม  ได้แก่ 

1)    การแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล 
2)    การรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อ่ืน 
3)    การยอมรับเมื่อผู้อื่นมีเหตุผลที่ดีกว่า 
4)    การตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ 
5)    การเคารพระเบียบของสังคม 
6)    การมีจิตสาธารณะ  คือ  เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมและรักษาสาธารณสมบัติ 
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2.2.2  ด้านเศรษฐกิจ  ได้แก่ 
1)    การประหยัดและอดออมในครอบครัว 
2)    การซื่อสัตย์สุจริตต่ออาชีพที่ท า 
3)    การพัฒนางานอาชีพให้ก้าวหน้า 
4)    การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
5)   การสร้างงานและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยและ

สังคมโลก 
6)    การเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคท่ีดี   มีความซื่อสัตย์  ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ดีต่อชาติ เป็น 

ส าคัญ 
2.2.3.  ด้านการเมืองการปกครอง  ได้แก่ 

1)    การเคารพกฎหมาย 
2)    การรับฟังข้อคิดเห็นของทุกคนโดยอดทนต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้น 
3)    การยอมรับในเหตุผลที่ดีกว่า 
4)    การซื่อสัตย์ต่อหน้าที่โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 

  5)    การกล้าเสนอความคิดเห็นต่อส่วนรวม  กล้าเสนอตนเองในการท า
หน้าที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หรือสมาชิกวุฒิสภา 

6)    การท างานอย่างเต็มความสามารถ  เต็มเวลา 
2.3 จริยธรรมของการเป็นพลเมืองดี 

คุณธรรมของการเป็นพลเมืองดี หมายถึงความดีที่ควรประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติ คุณธรรม 
จริยธรรมที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ได้แก่  

2.3.1 ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  หมายถึง การตระหนักในความส าคัญของ
ความเป็นชาติไทย การยึดมั่นในหลักศีลธรรมของศาสนา และการจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ 

2.3.2 ความมีระเบียบวินัย หมายถึง การยึดมั่นในการอยู่ร่วมกันโดยยึดระเบียบวินัย เพ่ือความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม 

2.3.3 ความกล้าทางจริยธรรม หมายถึง ความกล้าหาญในทางท่ีถูกท่ีควร 
2.3.4 ความรับผิดชอบ หมายถึง การยอมเสียผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อผู้อื่น หรือสังคมโดยรวม

ได้รับประโยชน์จากการกระท าของตน 
2.3.5 การเสียสละ หมายถึง การยอมเสียผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อผู้อ่ืน หรือสังคมโดยรวมได้รับ

ประโยชน์จาก 
การกระท าของตน 

2.3.6 การตรงต่อเวลา หมายถึง การท างานตรงตามเวลาที่ได้รับมอบหมาย 
     

2.4 การส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 
    การที่บุคคลปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยแล้ว ควรสนับสนุนส่งเสริมให้บุคคลอื่น

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยด้วย โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
2.4.1 การปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย โดยยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมของ

ศาสนา และหลักการของประชาธิปไตยมาใช้ในวิถีการด ารงชีวิตประจ าวันเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนรอบ
ข้าง 
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2.4.2 เผยแพร่ อบรม หรือสั่งสอนบุคคลในครอบครัว เพื่อนบ้าน คนในสังคม ให้ใช้หลักการทาง
ประชาธิปไตยเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตประจ าวัน 

2.4.3 สนับสนุนชุมชนในเรื่องที่เก่ียวกับการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยการบอกเล่า 
เขียนบทความเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน 

2.4.4 สาธารณประโยชน์ของชุมชน 
2.4.5 เป็นหูเป็นตาให้กับรัฐหรือหน่วยงานของานรัฐในการสนับสนุนคนดี และก าจัดคนที่เป็นภัย

กับสังคมการสนับสนุนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย ควรเป็นจิตส านึกที่บุคคลพึงปฏิบัติ
เพ่ือให้เกิดประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 
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ใบความรู้ที่ 4 

เรื่อง บทบาทและหน้าทีของเยาวชนในการเป็นพลเมืองดี 
1. ความหมายของเยาวชน 

ความหมายของเยาวชน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ เยาวชน หมายถึง 
บุคคลที่มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๔ ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่ใช่ผู้บรรลุนิติภาวะแล้วจากการจด
ทะเบียนสมรส นอกจากนี้ค าว่าเยาวชนตามความหมายขององค์การสหประชาชาติ ได้ให้ความหมายไว้คือ คน
ในวัยหนุ่มสาว คือ ผู้มีอายุระหว่าง ๑๕ - ๒๕ ปี หรือเป็นช่วงวัยหนุ่มสาว เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวตอกระหว่างการ
เป็นเด็กและผู้ใหญ่ 
2. บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ 

สมาชิกทุกคนใน สังคมย่อมต้องมีบทบาทหน้าที่ตามสถานภาพของตน ซึ่งบทบาทและหน้าที่ของ
สมาชิกแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันไป แต่ในหลักใหญ่และรายละเอียดจะเหมือนกัน ถ้าสมาชิกทุกคนใน
สังคมได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องก็จะได้ ชื่อว่าเป็น "พลเมืองที่ดีของสังคมและ
ประเทศชาติ" และยังส่งผลให้ประเทศชาติพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้น สมาชิกในสังคมทุกคน โดยเฉพาะ
เยาวชนที่ถือว่าเป็นอนาคตของชาติ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตน 
เพ่ือช่วยน าพาประเทศชาติให้พัฒนาสืบไป 
3. ลักษณะของเยาวชนที่ดี 

เยาวชนที่ดีควรจะเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม กล่าวคือ จะต้องมีธรรมะในการด าเนินชีวิต ได้แก่ 
      3.1 การเสียสละต่อส่วนรวม เป็นคุณธรรมที่ช่วยในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า 
เพราะถ้าสมาชิกในสังคมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และยอมเสียสละผลประโยชน์ส่วนตน จะท าให้สังคม
พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและมั่นคง  
      3.2 การมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นคุณธรรมที่ช่วยให้คนในสังคมอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างสงบสุข เพราะถ้าสมาชิกในสังคมยึดมั่นในระเบียบวินัย รู้และเข้าใจสิทธิของตนเอง ไม่ละเมิดสิทธิ
ผู้อื่น และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด สังคมนั้นก็จะมีแต่ความสุข เช่น ข้าราชการท าหน้าที่บริการ
ประชาชนอย่างดีที่สุด ก็ย่อมท าให้เป็นที่ประทับใจรักใคร่ของประชาชนผู้มารับบริการ 
      3.3 ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคุณธรรมที่มีความส าคัญ เพราะหากสมาชิกในสังคมยึดมั่นในความ
ซื่อสัตย์สุจริต เช่น ไม่ลักทรัพย์ ไม่เบียดเบียนทรัพย์สินของผู้อื่นหรือของประเทศชาติมาเป็นของตน รวมทัง้
ผู้น าประเทศมีความซื่อสัตย์สุจริต ก็จะท าให้สังคมมีแต่ความเจริญ ประชาชนมีแต่ความสุข 
      3.4 ความสามัคคี ความรักใคร่กลมเกลียวปรองดองและร่วมมือกันท างานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจะ
ท าให้ สังคมเป็นสังคมที่เข้มแข็ง แต่หากคนในสังคมเกิดความแตกแยกทั้งทางความคิดและการปฏิบัติตนใน
การอยู่ร่วม กัน จะท าให้สังคมอ่อนแอและล่มสลายในที่สุด 
      3.5 ความละอายและเกรงกลัวในการท าชั่ว ถ้าสมาชิกในสังคมมีหิริโอตัปปะ มีความเกรงกลัวและ
ละอายในการท าชั่ว สังคมก็จะอยู่กันอย่างสงบสุข เช่น นัการเมืองจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่โกงกิน ไม่
เห็นแก่ประโยชน์พวกพ้อง โดยต้องเห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ  
4. ความส าคัญของการเป็นเยาวชนที่ดี 

4.1 ความส าคัญต่อตนเอง เยาวชนที่ดีต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต คิดดี ท าดี
เพ่ือตนเองและเพ่ือส่วนรวม ปฏิบัติตนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   จะท าให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันและกัน เป็นที่รักของคนรอบข้าง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
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       4.2 ความส าคัญต่อส่วนรวม เมื่อเยาวชนได้รับการปลุกฝังให้เป็นเยาวชนที่ดีแล้ว ก็จะเป็นพลเมือง
ที่ดีในอนาคต และถ้าประเทศชาติมีพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบปฏิบัติตามกฏระเบียบกติกาของสังคม และ
น าหลักประชาธิปไตยมาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดบทบาทและหน้าที่ของตน ก็ย่อมท าให้การอยู่ร่วมกันร
ในสังคมเป็นไปอย่างสงบสุข 
        4.3 ความส าคัญต่อประเทศชาติ เมื่อสังคมมีเยาวชนที่ดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ย่อม
เป็นพื้นฐานท าให้เกิดพลเมืองดีในอนาคต และเมื่อสังคมมีพลเมืองที่ดี ย่อมน ามาซึ่งการพัฒนาประเทศชาติให้
เจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างรวดเร็ว 
5. การปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดีตามสถานภาพและบทบาท 

5.1 เยาวชนกับการเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว เยาวชนในสถานภาพของการเป็นบุตรควรมี
บทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
           5.1.1 เคารพเชื่อฟังบิดามารดา 
           5.1.2 ช่วยเหลือบิดามารดาในทุกโอกาสที่ท าได้ 
           5.1.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่าย 
           5.1.4 มีความรักใคร่ปรองดองในหมู่พ่ีน้อง 
           5.1.5 ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 
           5.1.6 ประพฤติตนให้สมกับเป็นผู้ด ารงวงศ์ตระกูล 
       5.2 เยาวชนกับการเป็นสมาชิกท่ีดีของโรงเรียน เยาวชนในฐานะนักเรียนควรมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
           5.2.1 รับผิดชอบในหน้าที่ของนักเรียน คือ ตั้งใจเล่าเรียน ประพฤติตนเป็นคนดี 
           5.2.2 เชื่อฟังค าสั่งสอนอบรมของครูอาจารย์  
           5.2.3 กตัญญูรู้คุณของครูอาจารย์ 
           5.2.4 รักใคร่ปองดองกันในหมู่เพ่ือนนักเรียน 
           5.2.5 ส่งเสริมเพ่ือนในทางท่ีถูกที่ควร 
      5.3 เยาวชนกับการเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชน ชุมชนคือสังคมขนาดเล็ก เช่นหมู่บ้านหรือกลุ่มคน 
โดยเยาวชนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ จึงต้องมีบทบาทหน้าที่ต่อชุมชนดังนี้ 
           5.3.1 รักษาสุขลักษณะของชุมชน  เช่น การทิ้งขยะให้เป็นที่ ช่วยก าจัดสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ เป็นต้น 
           5.3.2 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น ไม่ขีดเขียนท าลายโบราณวัตถุในชุมชน ช่วนกันดูแลสา
ธารณสมบัติ 
           5.3.3 มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของชุมชน 
     5.4 เยาวชนกับการเป็นสมาชิกท่ีดีของประเทศชาติ 
           5.4.1 เข้ารับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี 
           5.4.2 ปฏิบัติตนตามกฏหมาย 
           5.4.3 ใช้สิทธิในการเลือกตั้ง 
           5.4.4 ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
           5.4.5 สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
           5.4.6 ช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆที่ทางราชการจัดขึ้น 
           5.4.7 ประกอบอาชีพสุจริตด้วยความขยันหมั่นเพียร 
           5.4.8 ประหยัดและอดออม 
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ใบงานที่ ๑ 
เรื่องสิทธิ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อ 
1. วิเคราะห์ความส าคัญเรื่องสิทธิของบุคคลได้ 
2. ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ค าชี้แจง: ให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อความต่อไปนี้ มีความสอดคล้องกับสิทธิด้านใด 
 

1. ต ารวจแสดงหมายค้นต่อนายประโยชน์ก่อนค้นตัว 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...... 

2. ปัจจุบันชายและหญิงสามารถด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...... 

๓. อารยาภูมิใจมากท่ีสามารถซ้ือบ้าน และรถยนต์เป็นของตนเอง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...... 

๔. ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาไม่มีความผิด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...... 

๕. สมศักดิ์อายุ 65 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐเดือนละ 600 บาท 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...... 

6. เด็กชายจ๊อดชอบเที่ยวกลางคืน แข่งรถซิ่งและหนีเรียนเป็นประจ า พ่อแม่จึงจับล่ามโซ่ไว้ที่บ้าน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...... 
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ใบงานที่ 2 
เรื่องหน้าที่ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อ 
1. บอกสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพได้อย่างถูกต้อง 

ค าชี้แจง: ให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าภาพใดสอดคล้องกับสิทธิ หน้าที่หรือ เสรีภาพสอดคล้องกับสิทธิ หน้าที่ 
เสรีภาพ ด้านใดบ้าง 
   

ภาพอาชีพ 
ค้าขาย หมอ 
ท านา ต ารวจ 

 

ภาพรูปนี้มีทุกบ้าน 
 

  

ภาพนักเรียนก าลังเรียนหนังสือ 

 

ภาพคนเดินทางโดยรถไฟ รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ 

 

  

ภาพของประชาชนลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

 

ภาพคัดเลือกทหาร 
 

  

ภาพคนก าลังคุยโทรศัพท์ 
 

ภาพเด็กถูกคุมขังในห้องขัง 
 

  
 

ภาพคนป่วยไปหาหมอ 
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ใบงานที่ 3 

เรื่องความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อ 

1. ยกตัวอย่างบทบาทของพลเมืองดีของชุมชนนักเรียนได้ 
ค าชี้แจง: ให้นักเรียนยกตัวอย่างพลเมืองดีที่สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนของนักเรียนมา 1 ท่านพร้อมทั้ง
วิเคราะห์ประเด็นที่ก าหนด 
 
ชื่อ 
............................................................................................................................. .............................................. 
อาชีพ 
...........................................................................................................................................................................  

 
 

 
 

ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ความประทับใจที่มีต่อบุคคลตัวอย่าง 
................................................................ ..................... 
.....................................................................................  
.....................................................................................  
.............................................................. ....................... 
.....................................................................................  
.....................................................................................  
..................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

การน าแบบอย่างความดีของบุคคลตัวอย่างมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
............................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................ .............................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
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ใบงานที่ 4 

เรื่องบทบาทและหน้าที่ของเยาวชนในการเป็นพลเมืองดี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อ 

1. บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนในการเป็นพลเมืองดี 
ค าชี้แจง: ให้นักเรียนอ่านใบความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ของเยาวชนในการเป็นพลเมืองดีและตอบค าถาม
ต่อไปนี้ 
ค าถาม 

1. เยาวชนที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร 
........................................................... ................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
...........................................................................................................................................................................  

2. เยาวชนควรมีบทบาทและหน้าที่ที่ดีอย่างไร 
....................................................................................................... ....................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
.............................................................................................................................................. .............................
...................................................................................................... ..................................................................... 

3. จงยกตัวอย่างที่การปฏิบัติตนของผู้เรียนในฐานะที่เป็นพลเมืองดีมา 5 ข้อ 
..................................................................................................................... ......................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................................................ ............... 

4. ถ้าเยาวชนในชาติไม่ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนจะเกิดข้อเสียอย่างไร 
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
...........................................................................................................................................................................  

5. เยาวชนที่ดีมีความส าคัญต่อประเทศชาติอย่างไร 
......................................................................................... ..................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
................................................................................................................................ ...........................................
........................................................................................ ...................................................................................  
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 

ที ่
 

   พฤติกรรม 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความ
คิดเห็น 

การตอบ 
ค าถาม 

การยอมรับ 
ฟังคนอ่ืน 

ท างาน 
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย หมายเหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
 

ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบ
ตรงเวลา 

ดี = 3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 
ปรับปรุง = 1 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 
 
 
                    ลงชื่อ……………………………….ผู้สังเกต 

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

หน่วยที่ ๔ ชื่อหน่วย   พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง  ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย กับการเป็นพลเมืองดีที่มีส่วนร่วมใน                                       
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต                เวลา   ๓ ชั่วโมง 
 

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

    ๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย และประพฤติปฏิบัติตน

เป็นพลเมืองดีที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๒.๒ นักเรียนบอกความหมายของระเบียบ กฎ กติกา กฎหมายได้  
2.3 นักเรียนอธิบายแนวทางการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชันได้  
2.4 นักเรียนวิเคราะห์แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรณีศึกษาเกี่ยวกับความผิด

ทาง วินัยและอาญา ทางคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและผลที่เกิดข้ึนกับสังคมได้  
2.5 นักเรียนประยุกต์การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
2.6 นักเรียนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ

เสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
๓. สาระการเรียนรู้ 

3.1 ความรู้ 
  1) ความหมายของค าว่า ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย  

2) ความหมายของค าว่า พลเมืองดี 
3) การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชัน 
4) แนวทางประยุกต์การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและปรัชญา

เศรษฐกิจ พอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

    3.1 ความสามารถในการคิด 
    1) ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
    2) ทักษะกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ 

  3.2 ความสามารถในการสื่อสาร  
         (อ่าน ฟัง พูด เขียน) 
   3.๓ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

(การสังเกต การระบุ จ าแนก วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป) 
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3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
1) ซ่ือสัตย์สุจริต 
2) มีวินัย 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่าย
จ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเม่ือมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 11) มีความเข้มแข่งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
 

๔.กิจกรรมการเรียนรู้ (จ านวน ๓ ชั่วโมง) 
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  
ชั่วโมงที่ 1 
1) ชมคลิปวิดีโอ เกี่ยวกับความอดทน อดกลั้น เพ่ือให้รู้จักความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม เคารพ

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

2) สนทนาอภิปราย เกี่ยวกับคลิปวิดีโอที่รับชม ในประเด็น ดังนี้ 
 เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับคลิปวิดีโอ 
 นักเรยีนพบประเด็นใดบ้างจากคลิปวิดีโอ 
 ปัญหา สาเหตุที่ได้ชมจากเรื่อง 
 วิธีการ แนวทางการแก้ปัญหา 

ฯลฯ 
ชั่วโมงที่ 2 
3) แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๔ กลุ่ม แจกใบความรู้ที่ ๑ – ๔  เรื่อง มารู้จัก ระเบียบ กฎ กติกา 

กฎหมาย กันเถอะ                      
ให้แต่ละกลุ่มศึกษา โดยวิธีการจับฉลาก   จากนั้นให้ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอผลงาน 

4) ร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาใบความรู้ 
5) แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๓ กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มจับฉลาก หัวข้อ ระเบียบ กฎ กติกา โดยให้แต่

ละกลุ่มร่วมคิด ระเบียบ กฎ กติกา  ของกลุ่มตนเอง จากการจับฉลากได้ตามหัวข้อ ลงใน
กระดาษ A ๔  

6) สนทนา อภิปราย โดยจัดท าเป็นแผนผังความคิด ร่วมกัน จากนั้นครูเชื่อมโยงความคิดจากผัง
ความคิดจาก ระเบียบ กฎ กติกา ที่ได้สู่กฎหมาย โดยให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น โดยมี
ครูคอยให้ความรู้เพ่ิมเติม 

7) นักเรียนท าใบงาน เรื่อง  การปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ กติกา และกฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
 ชั่วโมงที่ 3 

8) แบ่งกลุ่ม กลุ่มละออกเป็น ๖ กลุ่ม 
9) แจกใบความรู้ที่ ๕ – ๑๐ ให้แต่ละกลุ่ม (โดยการจับฉลาก) ศึกษาและสรุปประเด็นส าคัญลง

กระดาษ A ๔ จากนั้นแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 ใบความรู้ที่ ๕ เรื่อง การใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
 ใบความรู้ที่ ๖ เรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์ของการเมืองแบบมีส่วนร่วม 

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


- ๒๕๘ - 
 

 

 ใบความรู้ที่ ๗ เรื่อง ปัญหาการทุจริต 
 ใบความรู้ที่ ๘ เรื่อง แนวโน้มของปัญหาการทุจริต 
 ใบความรู้ที่ ๙ เรื่อง การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
 ใบความรู้ที่ ๑๐ เรื่อง จิตส านึกของพลเมือง 

10) สนทนา อภิปราย ร่วมกัน ประเด็น การใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่รัฐ การตรวจสอบการใช้อ านาจ
รัฐรูปแบบความสัมพันธ์ของการเมืองแบบมีส่วนร่วม ปัญหาการทุจริต แนวโน้มของปัญหาการ
ทุจริตและจิตส านึกของพลเมือง 

11) แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ ๓ – ๔ และให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคนศึกษากรณีศึกษาคดีทุจริต  
ใบกิจกรรมที่ ๑ และใบกิจกรรมที่ ๒ พร้อมทึกบันทึกข้อมูลตามแบบบันทึกความเห็นของ

สมาชิกแต่ละคน และแบบสรุปผลงานกลุ่มตามประเด็นค าถาม 
12) สนทนา อภิปรายสรุป ร่วมกัน ในประเด็นการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตและแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 

4.2  ส่ือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
๑) คลิปวิดีโอ เกี่ยวกับความอดทน อดกลั้น เพ่ือให้รู้จักความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 

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

๒) ใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง มารู้จัก ระเบียบ กันเถอะ 
๓) ใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง มารู้จัก กฎ กันเถอะ                      
๔) ใบความรู้ที่ ๓ เรื่อง มารู้จัก กติกา กันเถอะ                      
๕) ใบความรู้ที่ ๔ เรื่อง มารู้จัก กฎหมาย กันเถอะ             
๖) ใบความรู้ที่ ๕ เรื่อง การใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
๗) ใบความรู้ที่ ๖ เรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์ของการเมืองแบบมีส่วนร่วม 
๘) ใบความรู้ที่ ๗ เรื่อง ปัญหาการทุจริต 
๙) ใบความรู้ที่ ๘ เรื่อง แนวโน้มของปัญหาการทุจริต 
๑๐) ใบความรู้ที่ ๙ เรื่อง การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
๑๑) ใบความรู้ที่ ๑๐ เรื่อง จิตส านึกของพลเมือง         
๑๒) กระดาษชาร์ต        
๑๓) ใบกิจกรรมที่ ๑ เรื่อง  การเรียกรับเงินจากพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลชนแดน เพ่ือ

ช่วยเหลือในการประเมินเลื่อนระดับให้สูงขึ้น การบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่,การขอ
โอนย้ายและเรียกรับเงิน ส่วนแบ่งจากเงิน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
โบนัส) 

๑๔) ใบกิจกรรมที่ ๒ เรื่อง การทุจริตการจัดซื้อวัสดุป้องกันโรคไข้เลือดออก (มุ้ง )     
๑๕) ใบงาน เรื่อง  การปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ กติกา และกฎหมายในชีวิตประจ าวัน      

 
 

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

5.1 วิธีการประเมิน 
๑) สังเกตกระบวนการท างานกลุ่ม 
๒) การน าเสนอผลงาน 
๓) ใบกิจกรรม 
4) การท าใบงาน 

๕.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
๑) แบบสังเกตกระบวนการท างานกลุ่ม 
๒) แบบบันทึกผลการน าเสนอผลงาน 
๓) แบบประเมินการท าใบกิจกรรม 
4) แบบประเมินการท าใบงาน 

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
 - นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีขึ้นไป 

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

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

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

เรื่อง มารู้จัก ระเบียบ กันเถอะ 
ระเบียบ หมายถึง แบบแผนที่วางไว้เป็นแนวปฏิบัติหรือด าเนินการ เช่น ระเบียบวินัย ระเบียบข้อบังคับ ต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 " ระเบียบวินัย" คือ คุณสมบัติที่ส าคัญในการด าเนินชีวิต ความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์ และ
พฤติกรรมของตนเอง ให้เป็นไปตามที่มุ่งหวัง โดยเกิดจากการส านึก ซึ่งต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นผลท า
ให้เกิดความยุ่งยากแก่ตนเองในอนาคต หากแต่ต้องเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิด ความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเองและผู้อ่ืน
โดยไม่ขัดต่อระเบียบของสังคมและไม่ขัดต่อสิทธิของผู้อ่ืน ความมีวินัยในตนเอง สามารถควบคุ มตนเองให้
ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อตกลงของสังคมส่วนรวมด้วยความสมัครใจของผู้ปฏิบัติเอง เพ่ือความสงบสุขในชีวิต
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม 
  การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เหล่า ถ้าขาดระเบียบวินัย ต่างคนต่างท าตามอ าเภอใจ ความขัดแย้งและลักลั่น
ก็จะเกิดข้ึน ยิ่งมากคนก็ยิ่งมากเรื่อง ไม่มีความสงบสุข  การงานที่ท าก็จะเสียผล 
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ใบความรู้ที่ ๒  

เรื่อง มารู้จัก กฎ กันเถอะ 
 

“กฎ” ตามความหมายโดยทั่วไปหมายถึง จดไว้เป็นหลักฐาน ตรา ค าบังคับ หรือข้อก าหนดหรือข้อบัญญัติที่
บังคับให้ต้องมีการปฏิบัติตาม1 ส่วน “กฎ” ตามความหมายของกฎหมายปกครองหมายความถึง พระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอ่ืนที่มีผล
บังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ2 ในทางปฏิบัติไม่ค่อยมี
ปัญหามากนักในการวินิจฉัยว่าอะไรเป็น “กฎ” ในส่วนที่เป็นพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น ประกาศกระทรวง แต่มีประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติบางฉบับที่อาจท าให้ฝ่ายปกครอง
และประชาชนเข้าใจสับสนว่าเป็น “กฎ” หรือ “ค าสั่งทางปกครอง”3 เนื่องจากบทนิยามได้ให้ความหมาย
ของค าว่า “กฎ”หมายความรวมถึงบทบัญญัติอ่ืนที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณี
ใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ อีกด้วย  

 
 
 
 
 
 
 

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

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

“ค าสั่งทางปกครอง”  หมายความว่า 

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

อุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน 
 แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ 

 

 

 

 

           กฎ (Law) หมายถึง ทฤษฎีที่สามารถอธิบายปรากฏการณในธรรมชาติได้อย่างกว้างขวางเป็น
เวลานานจนเป็นที่ยอมรับสามารถทดสอบผลได้เหมือนเดิมทุกๆ ครั้ง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ เพราะเป็นความจริง
ที่ไมเปลี่ยนแปลงการวิเคราะหข์้อมูลและสรุปผล 
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ใบความรู้ที่ ๓  

เรื่อง มารู้จัก กติกา กันเถอะ 
 

       ในทางสังคมวิทยาถือว่าคนเป็นสัตว์สังคม (Social Animal) คือรวมกันอยู่เป็นกลุ่ม  เป็นชุมชน เป็น
เมือง และเป็นประเทศ ในท านองเดียวกับสัตว์ที่รวมกันอยู่เป็นฝูง แต่ถึงแม้ว่าคนเป็นสัตว์ในทางสังคมวิทยา 
แต่ในทางจริยศาสตร์คนมีข้อแตกต่างจากสัตว์ในด้านหลัก คือ 
        1. ทางด้านร่างกาย คนมีโครงสร้างร่างกายสูงขึ้นในแนวดิ่งของโลก ส่วนสัตว์มีโครงสร้างร่างกายยาว
ไปตามแนวนอนขนานกับพ้ืนโลก หรือถ้าจะพูดตามนัยแห่งค าสอนในพระพุทธศาสนาว่า ดิรัจฉาน หรือ
เดรัจฉาน แปลว่า ไปทางขวาง ซึ่งเป็นที่มาของค าด่าคนชั่ว คนเลวว่าเป็นคนขวางโลก อันหมายถึงเป็นสัตว์
นั่นเอง 
        2. ทางด้านจิตใจ คนใช้เหตุผล หลักการ คุณธรรม และจริยธรรม ควบคุมพฤติกรรมที่แสดงออกทาง
กาย และวาจา ส่วนสัตว์มีเพียงสัญชาตญาณเท่านั้นควบคุมพฤติกรรม 
        ด้วยเหตุที่คนต่างจากสัตว์ในทางด้านจิตใจนี้เอง ท าให้สังคมของคนมีการพัฒนาเจริญรุ่งเรืองในทุกด้าน
เมื่อกาลเวลาผ่านไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการก าหนดกติกาขึ้นมาเพ่ือควบคุมพฤติกรรมผู้คนในสังคมให้อยู่
รวมกันอย่างสงบสุข กติกาทางสังคมของคนในยุคต้นเริ่มจากการมีความเชื่อร่วมกัน หรือที่เรียกว่า ลัทธิ และ
ความเชื่อในยุคแรกได้แก่ความเชื่อเก่ียวกับวิญญาณประจ าธรรมชาติ ภูเขา ต้นไม้ หรือแม้กระทั่งสัตว์บางชนิด 
ความเชื่อในลักษณะนี้นักวิชาการด้านศาสนาเรียกว่า วิญญาณนิยม และความเชื่อ ในเรื่องทรงเจ้าเข้าผีก็จัด
อยู่ในประเภทเดียวกันนี้ 
 กติกา แปลว่า  ข้อความที่ได้ท าความตกลงกันแล้ว หมายถึง กฎเกณฑ์หรือข้อตกลงที่บุคคลตั้งแต่ ๒ ฝ่ายขึ้น
ไป ก าหนดขึ้นเป็นหลักปฏิบัติ เช่น ในการเล่นกีฬา หรือการเล่นเกมต่าง ๆ   
มีกติกาที่ผู้เล่นต้องปฏิบัติตามทั้งในการเล่น  การแพ้ชนะ  การปรับ การลงโทษ  เป็นต้น  ผู้ที่แพ้               
ก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้ อาจถูกลงโทษ หรือถูกปรับตามกติกาที่ตกลงกันแล้ว เช่น นักฟุตบอล                     
ที่ท าให้คู่ต่อสู้เจ็บ ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม จะต้องถูกลงโทษได้ใบเหลือง หรือใบแดงซึ่งท าให้ต้อง
ออกจากการเล่น    คนเชียร์ฟุตบอลที่ฝ่ายของตนแพ้แล้วไม่ยอมแพ้จัดว่าเป็นคนที่ไม่ปฏิบัติตามกติกา   คนที่
ไม่ปฏิบัติตามกติกาจะถูกสังคมประณามว่าเป็นอันธพาล เป็นคนเกเร    กติกาเป็นข้อตกลงที่ช่วยให้คนใน
สังคมท ากิจกรรมร่วมกันได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย และท าให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
       ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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ใบความรู้ที่ ๔ 
เรื่อง มารู้จัก กฎหมาย กันเถอะ 

 
กฎหมายคืออะไร 
  กฎหมาย เป็นกฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่ใช้ควบคุมความประพฤติของมนุษย์ในสังคม กฎหมาย                      
มีลักษณะเป็นค าสั่ง ข้อห้าม ที่มาจากผู้มีอ านาจสูงสุดในสังคมใช้บั งคับได้ทั่วไป ใครฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษ
หรือสภาพบังคับอย่างใดอย่างหนึ่ง 
    ระบบกฎหมายในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 4 ระบบ ได้แก่ ระบบกฎหมาย ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 
ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรระบบกฎหมายสังคมนิยม และระบบกฎหมายศาสนา กฎหมายแต่ละระบบ
ย่อมมีที่มาแต่งต่างกัน การแบ่งประเภทของกฎหมาย อาจแบ่งได้หลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับว่าจะยึดอะไรเป็น
หลักเกณฑ์ในการแบ่ง มนุษย์จ าเป็นต้องมีกฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกัน เพ่ือให้สังคม เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและสงบสุข 
  มนุษย์เป็นสัตว์สังคม เพ่ือให้สังคมเป็นระเบียบเรียบร้อยสงบสุข กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้ เรียกว่า 
บรรทัดฐานทางสังคม (Social Norms) ประกอบด้วย     
       1. วิถีชาวบ้าน (Folkways) เป็นกฎเกณฑ์ความประพฤติท่ีอยู่ในรูปของประเพณีนิยม ที่สมาชิกในสังคม
ปฏิบัติสืบต่อกันมา ถ้าใครไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกติฉินนินทาว่าร้าย เช่น การแต่งกาย กิริยามารยาททางสังคม
ในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น     
       2. จารีต (Mores) เป็นกฎเกณฑ์ความประพฤติที่ยึดหลักความดีความชั่ว กฎเกณฑ์ทางศาสนา เป็น
เรื่องของความรู้สึกว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูก หากใครละเมิดฝ่าฝืนจะได้รับการต่อต้านจากสมาชิกในสังคมอย่าง
จริงจัง อาจถูกกีดกันออกจากสังคม หรือไม่มีใครคบค้าสมาคมด้วย เช่น การลักเล็กขโมยน้อย การเนรคุณ
บิดามารดา หรือผู้มีพระคุณ เป็นต้น     
     3. กฎหมาย (Laws) เป็นกฎเกณฑ์ความประพฤติที่มีการบัญญัติไว้อย่างชัดเจน แน่นอน                     
ว่ากระท าอย่างไร เป็นความผิดฐานใด จะได้รับอย่างไร เช่น ผู้ใดฆ่าผู้อื่นต้องระวางโทษประหารชีวิต เป็นต้น 
  กฎเกณฑ์ของความประพฤติทั้งสามประการดังกล่าว สองประการแรกไม่ได้มีการบัญญัติไว้อย่าง
ชัดเจน การลงโทษผู้ละเมิดฝ่าฝืนก็ไม่รุนแรง ประการที่สาม กฎหมายจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญท่ีสุด ใช้ได้ผลมากที่สุด 
ในการควบคุมความประพฤติของมนุษย์ ดังนั้นสังคมมนุษย์ทุกสังคม                           จึงจ าเป็นต้องมี
กฎหมาย เป็นกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันดังค ากล่าวที่ว่า “ที่ใดมีสังคมท่ีนั่น                        มีกฎหมาย” 
  กฎหมาย หมายถึง ค าสิ่งหรือข้อบังคับของรัฐ ซึ่งบัญญัติขึ้นเพ่ือ                                                            
ใช้ควบคุมความประพฤติของบุคคลซึ่งอยู่ในรัฐหรือในประเทศ 
ของตนหากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ประพฤติปฏิบัติตาม                                                                        ก็
จะมีความผิดและถูกลงโทษหรือได้รับผลเสียหายนั้นด้วย 
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ใบความรู้ที่ 5 
เรื่อง การใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่รัฐ 

การใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและข้าราชการ คือผู้ใช้อ านาจรัฐ การกระท าของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องอยู่ภายในขอบเขตของอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายให้อ านาจไว้และปฏิบัติด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท เป็นข้อปฏิบัติขั้นพ้ืนฐานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนยึดถือ
ปฏิบัติ สิ่งที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องใช้ควบคู่กัน คือ อ านาจ กล่าวคือเมื่อมีหน้าที่ที่ต้องกระท าแล้วอ านาจจะต้อง
ตามมา กฎหมายจะก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอ านาจในการใช้ดุลยพินิจเพ่ือด าเนินการต่างๆ ที่อยู่ในหน้าที่
ความรับผิดชอบ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐต้องกระท าโดยรอบครอบ เพ่ือให้การใช้อ านาจของ
เจ้าหน้าที่รัฐน าสู่การปฏิบัติได้จริง และมีประโยชน์ต่อสาธารณชนโดยรวมและไม่เกิดการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 

รูปแบบการขัดกันระหว่าง 
ประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่าการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องค านึงถึงหลักการที่ส าคัญ 4 ประการด้วยกันคือ 
 
  

การรับผลประโยชน์ต่างๆ  

(Accepting benefits) 

รับของขวัญ/เงนิสนับสนุน/สิทธิพิเศษ/เงนิ

บริจาคจากลูกค้าของหน่วยงาน 

การท างานหลังออกจากต าแหนง่หนา้ที่สาธารณะ

หรือหลังเกษยีณ (Post-Employment) 
ลาออกจากหน่วยงานเพื่อไปท างานใน

หนว่ยงานที่ด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน 

การท าธุรกิจกับตัวเอง (Self – Dealing) หรอื

เป็นคู่สัญญา (Contracts 

มีสว่นได้เสียในสัญญาที่ท ากับหนว่ยงานตน้

สังกัด 

การท างานพิเศษ (Outside Employment or 

Moonlighting) 

ตั้งบริษัทด าเนนิธุรกิจที่แข่งขันหรอืรับงาน

จากหน่วยงานต้นสังกัด 

การรูข้้อมูลภายใน (Inside information) ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์

ของตนเอง/พวกพ้อง 

การใช้สมบัตขิองหน่วยงานเพื่อประโยชนส์่วนตน 

(Using Employer’s Property for private Usage) 

น าทรัพย์สินของหนว่ยงานไปใช้ในงาน

ส่วนตัว 

การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้ง

เพื่อประโยชน์ทางการเมอืง (Pork-barreling) 

อนุมัตโิครงการไปลงในพื้นที่ตนเอง,ใช้

งบประมาณแผ่นดินเพื่อหาเสียง 
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หลักชอบด้วยกฎหมาย 
 มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 

1. มีกฎหมายให้อ านาจ ให้กระท าได้อย่างชัดเจนตามบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบกฎ 
ข้อบังคับต่างๆ 

2. เข้าองค์ประกอบของเงื่อนไข ครบทุกประการตามท่ีกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับก าหนด
ไว้ 

3. ไม่เกินขอบเขตแห่งอ านาจหน้าที่ท่ีระบุไว้ให้กระท าได้อย่างชัดเจน 
4. ครบถ้วนถูกต้องตามข้ันตอนหรือวิธีการที่ระบุไว้ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 

หลักสุจริต 
มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 
 1. ไม่มีการทุจริต หรือกลฉ้อฉลหรือมีการกลั่นแกล้ง โดยเน้นเจตนาดี บริสุทธิ์ ยุติธรรมเป็น

ส าคัญ 
 2. ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือทุจริตเชิงนโยบาย 
 3. ไม่มีการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง หรือพรรคพวกต้องกระท าเพ่ือประโยชน์

ส่วนรวมเท่านั้น 
 4. ไม่ประมาทเลินเล่อ หรือจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายนั้นไม่สามารถอ้างได้หรืออ้างว่าเข้ารับ

ต าแหน่งใหม่ก็ไม่สามารถอ้างได้เช่นกัน 
หลักไม่เลือกปฏิบัติ 
มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

1. โดยตรงหรือโดยชัดแจง ต้องปฏิบัติตามกฎหมายกับทุกคน 
2. โดยอ้อม ปฏิบัติเพ่ือให้ผลประโยชน์สุดท้ายตกกับประชาชนโดยส่วยรวม 
3. มีข้อยกเว้นให้กระท าได้ การใช้ข้อยกเว้นต้องกระท าเท่าท่ีจ าเป็นด้วยเหตุผลเท่านั้น มิ

เช่นนั้นอาจก่อให้เกิดสองมาตรฐานได้ 
หลกัพอเหมาะสมควรหรือได้สัดส่วนพอดี 
มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

1. ตามความจ าเป็นมิอาจหลีกเลี่ยงได้ โดยยึดกฎหมายค าพิพากษาศาล ข้อหารือเป็นต้น 
2. ใช้ทางเลือกท่ีเหมาะสมอ่ืน โดยตัดสินใจเลือกทางท่ีมีผลกระทบต่อองค์กรหรือ

ประชาชนน้อยที่สุดหรือไม่มีผลกระทบเลย ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงหรือฐานะการเงิน 
หรือความสุขของประชาชน 

3. สมประโยชน์ ค านึงถึงความคุ้มค่าที่ประชาชนจะพึงได้รับจากการที่รัฐต้องเสีย
งบประมาณไป 

 
 
 
 
 
 

 



- ๒๖๖ - 
 

 

ใบความรู้ที่ ๖ 
เรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์ของการเมืองแบบมีส่วนร่วม (Participative Politics) 
หลักการส าคัญของการมีส่วนรวมทางการเมืองยึดหลักพ้ืนฐานที่ว่าประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย 
ประชาชนสามารถใช้อ านาจได้เสมอแม้ว่าได้มอบอ านาจให้กับผู้แทนของประชาชนไปใช้ในฐานะที่เป็น 
“ผู้แทน”แล้วก็ตาม แต่ประชาชนก็สามารถเฝ้าดู ตรวจสอบ ควบคุม และแทรกแซงการท าหน้าที่ของผู้แทน
ของประชาชนได้เสมอ โดยสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ 4 ลักษณะ คือ 

1. การเรียกคืนอ านาจโดยการถอดถอน/ปลดออกจากต าแหน่ง( recall) เป็นการควบคุมการใช้
อ านาจ 

ของผู้แทนของประชาชนในการด ารงต าแหน่งทางการเมืองแทนประชาชน หากปรากฏว่าผู้แทนของ
ประชาชนใช้อ านาจในฐานะ “ผู้แทน”มิใช่เป็นไปเพ่ือหลักการที่ถูกต้องหรือเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวมที่
แท้จริงในทางตรงข้ามกลับเป็นการใช้อ านาจโดยมิชอบ โดยทุจริตหรือเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก 
ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยสามารถเรียกร้องอ านาจที่ได้รับมอบไปนั้นกลับคืนมาโดยการถอด
ถอน/ปลดออกจากต าแหน่งได้ 
 2. การริเริ่มเสนอแนะ (Initiatives) เป็นการทดแทนการท าหน้าที่ของผู้แทนของประชาชนหรือเป็น
การส่งเสริมการท าหน้าที่ของผู้แทนประชาชน ประชาชนสามารถเสนอแนะนโยบายร่างกฎหมายรวมทั้ง
มาตรการใหม่ๆ เองได้หากว่าผู้แทนของประชาชนไม่เสนอแล้วแต่ไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน 
 3. การท าประชาพิจารณ์ (public hearings) เป็นการแสดงออกของประชาชนในการเฝ้าดู 
ตรวจสอบ และควบคุมการท างานของผู้แทนของประชาชน ในกรณีที่ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารเตรียม
ออกกฎหมาย หรือก าหนดนโยบายหรือมาตรการใดๆ ก็ตามอันมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่หรือสิทธิ 
เสรีภาพของประชาชน ประชาชนในฐานะเจ้าของอ านาจอธิปไตยสามารถที่จะเรียกร้องให้มีการชี้แจง
ข้อเท็จจริง และผลดีผลเสีย ก่อนการออกหรือบังคับใช้กฎหมาย นโยบายหรือมาตรการนั้นๆ ได้ 
 4. การแสดงประชามติ (Referendum) ในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายส าคัญ หรือการออกกฎหมายที่มี
ผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมาก เช่นการขึ้นภาษี การสร้างเขื่อน
หรือโรงไฟฟ้า ฯลฯ ประชาชนในฐานะเจ้าของอ านาจอธิปไตยสามารถเรียกร้องให้รัฐรับฟังมติของประชาชน
เสียก่อนที่จะตรากฎหมายหรือด าเนินการนโยบายส าคัญๆ โดยการจัดให้มีการลงประชามติเพ่ือถามความ
คิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่อันเป็นการตัดสินใจขั้นสุดท้าย 
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ใบความรู้ที่ ๗ 

เรื่อง ปัญหาการทุจริต 
ปัญหาการทุจริต 
 การทุจริตโดยภาพรวมจะสอดคล้องกับค าว่า “ฉ้อราษฎร์บังหลวง” โดย “การฉ้อราษฎร์” 
หมายถึงการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับผลประโยชน์ในทางท่ีมิชอบจากราษฎรผู้มาขอรับบริการ 
 ส่วน “การบังหลวง” หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตต่อหน้าที่อันท าให้เกิดความ
เสียหายแก่ผลประโยชน์ของแผ่นดิน หรือเกิดการใช้งบประมาณของแผ่นดินไปในทางที่มิชอบ ผลที่ตามมา
จากพฤติกรรมฉ้อราษฎร์บังหลวงได้น ามาสู่ 

1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 

2. การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐไปในทางที่ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมี
คุณธรรมความมีจริยธรรม 

3. การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นไปโดยขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิดการทุจริตในลักษณะที่เรียกว่า “ฉ้อราษฎร์”เกิดจาก 
1. การขาดความส านึกทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบการท างานตาม 

มาตรฐานวิชาชีพของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
2. การขาดระบบการควบคุมภายในที่ดีของหน่วยงานภาครัฐ ท าให้เจ้าหน้าที่ของรั ฐ 

สามารถใช้ช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชนผู้มาขอรับบริการ 
3. การสมยอมของประชาชนผู้มาขอรับบริการ หรือขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง 

ท าให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการคิดว่าการเรียกรับผลประโยชน์ดังกล่าวเป็นเรื่องที่
ถูกต้อง 

ปัจจัยเสี่ยงท าให้เกิดการทุจริตในลักษณะที่เรียกว่า “บังหลวง” เกิดจาก 
1. การขาดจิตส านึกทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบในการท างานตาม

มาตรฐานวิชาชีพของเจ้าหน้าที่รัฐ 
2. ความต้องการแสวงหาผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบต่องานนั้นๆ 
3. การขาดระบบตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่าการกระท าการ

ทุจริตนั้นมีความคุ้มค่าที่จะเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๖๘ - 
 

 

 
ใบความรู้ที่ ๘ 

เรื่อง แนวโน้มของปัญหาการทุจริต 
แนวโน้มของปัญหาการทุจริต 
 ในปัจจุบันปัญหาการทุจริตที่เรียกว่า “ฉ้อราษฎร์” มีแนวโน้มที่ลดลง เนื่องจากขณะนี้ประชาชนผู้
มาติดต่อขอรับปริการส่วนใหญ่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อมมากขึ้น และหากได้รับการบริการอย่างไม่เป็นธรรม 
หรือมีการเรียกร้องประโยชน์โดยมิชอบก็มักจะมีการร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)การฉ้อราษฎร์ส่วนใหญ่ที่ยังหลงเหลืออยู่จึงมีลักษณะของการสมยอมให้ผล
ประโยชน์โดยผู้ขอรับบริการมากกว่า แต่ในส่วนของการทุจริตในลักษณะที่เรียกว่า “บังหลวง” กลับมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันได้มีการกระจายอ านาจในการจัดท างบประมาณ และการบริหาร
งบประมาณลงมาที่ระดับภูมิภาคและท้องถิ่นมากขึ้นและระบบการตรวจสอบในปัจจุบันยังคงมีลักษณะของ
การสุ่มตรวจ เนื่องจากหน่วยตรวจสอบมีก าลังคนน้อยท าให้หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการบริหารงบประมาณ
ยังคงมีความรู้สึกว่ามีความคุ้มค่าที่จะเสี่ยงในการทุจริต ตลอดจนผลประโยชน์ที่ได้รับจากการท าทุจริตใน
ลักษณะนี้ได้รับผลประโยชน์สูงกว่าการทุจริตในลักษณะฉ้อราษฎร์ 
 แนวโน้มในปัจจุบันปัจจัยเสี่ยงที่เป็นเหตุในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ และมีการปฏิบัติราชการ โดยขาดการค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และขาดการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เกิดจากสาเหตุต่างๆ
ดังนี้ 

1. การขาดความส านึกทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบการท างานตาม 
มาตรฐานวิชาชีพของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

2. การไม่ด ารงตนตามแนวแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้มีความมุ่งหวังที่จะได้ 
ผลประโยชน์อันมิควรได้ส าหรับน าไปใช้ในการด า 

3. การตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการท าการทุจริตเพ่ือให้ได้ผลประโยชน์ตอบ 
แทนหรือเพ่ือให้ผู้นั้นให้การสนับสนุนตนในด้านต่างๆ เช่นความก้าวหน้าในอาชีพราชการ 

4. หน่วยงานภาครัฐไม่มีมาตรฐานการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะ 
ป้องกันมิให้เกิดปัญหาการท าทุจริต 

5. ระบบตรวจสอบเพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ท าให้ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่ามีความคุ้มค่าที่จะเสี่ยงท าทุจริต 

6. ภาคประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ และขาดการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและ 
ป้องกันปัญหาการท าทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๖๙ - 
 

 

 
ใบความรู้ที่ ๙ 

เรื่อง การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
 กลไกทางกฎหมายที่ส าคัญที่ใช้ในการตรวจสอบการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ได้แก่ 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ 
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
3. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 
4. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ 

การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 
5. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 
6. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
7. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
8. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ  

พ.ศ. 2542  
9.  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
10. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 
11. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 
12.  พระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วน และหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 
มาตรการตามกฎหมายต่างๆ เหล่านี้ ได้ถูกออกแบบมาเพ่ือใช้ในการป้องกันและปราบปรามการใช้
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และป้องกันการร่วมมือกันของกลุ่มบุคคลต่างๆ(ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ข้อราชการ และนักธุรกิจ) ไปในทางมิชอบ เพ่ือการทุจริต หรือเพ่ือการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวและพรรคพวก ซึ่งจะพบว่ามาตรการเหล่านี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 
กลุ่มด้วยกัน คือมาตรการทางด้านวัตถุวิสัย (Objective) และทางด้านอัตวิสัย (Subjective) 
มาตรการทางด้านวัตถุวิสัย ได้แก่การควบคุมทางการเมือง เช่นการควบคุมผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบโดยรัฐสภา และการใช้องค์กร หรือหน่วยงานภายใต้การก ากับของรัฐสภาเป็นเครื่องมือใน
การด าเนินงานทางการบริหารตัวอย่างเช่น การปรับปรุงกฎหมายต่างๆ เพ่ืออุดช่องว่าง หรือบัญญัติ 
กฎหมายใหม่ๆ ขึ้นมาบังคับใช้เพ่ือป้องกันมิให้กฎหมายเหล่านั้นถูกน าไปใช้เป็นช่องทางในการทุจริต
ได้การปรับปรุงหรือปฏิรูปประสิทธิภาพของหน่วยงานราชการที่มีอยู่ หรือจัดตั้งหนวยงานราชการ
ต่างๆ เพ่ือให้ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประการสุดท้ายคือการควบคุมโดย
สาธารณะ เช่นการสนับสนุนให้กลุ่มองค์กรต่างๆ นอกภาครัฐ หรือองค์กรภาคประชาชนต่างๆ ได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการควบคุมการตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆของรัฐเป็นต้น 
ส่วนมาตรการทางอัตวิสัย ได้แก่การใช้กระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอด และปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม 
จริยธรรมและแนวคิด/วิธีการในการเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตให้กับกลุ่มบุคคลต่างๆ 
ทั้งในส่วนของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ นักธุรกิจ และประชาชน โดยใช้สถาบันต่างๆ
ในสังคม เช่นสื่อสารมวลชนช่องทางต่างๆ บ้านวัด โรงเรียนเป็นต้น เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน 



- ๒๗๐ - 
 

 

 
ใบความรู้ที่10 

เรื่อง จิตส านึกของพลเมือง 
จิตส านึกของพลเมือง 

 จิตส านึก เป็นสภาพที่รู้ตัวว่าคือใคร อยู่ที่ไหนต้องการอะไร หรือก าลังรู้สึกอย่างไรต่อสิ่งใด
เมื่อ 

แสดงพฤติกรรมอะไรออกไปก็แสดงออกไปตามหลักเหตุและผล แสดงตามแรงผลักดันจากภายนอกสอดคล้อง
กับหลักแห่งความเป็นจริง (principle of reality) จิตส านึกเป็นระดับเหตุผลภายในใจที่ส่งผลต่อการ
แสดงออกในพฤติกรรมต่างๆ โดยเลือกแล้วว่าจะท าหรือไม่ท าอะไร เป็นการระลึกรู้ได้เกี่ยวกับต าแหน่งหน้าที่
ของตัวเองในโครงสร้างสังคม ดังที่เราได้ยินบ่อยๆ ว่าจิตส านึกแห่งความเป็นครู จิตส านึกของพลเมือง 
จิตส านึกสาธารณะ จิตส านึกของการเป็นคนดี จิตส านึกรักสิ่งแวดล้อม จิตส านึกจึงเกี่ยวโยงกับคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคคลนั่นเอง 
 การที่บุคคลจะมีคุณธรรม มีจิตสึกนึกที่ดี จ าต้องมีการอบรมสั่งสอนหรือซึมซับประสบการณ์จาก
ครอบครัว หรือสังคมรอบตัว และผ่านการกระท าจนเป็นสันดานแห่งความดีหรือจิตส านึกนั่นเองอยู่ๆ จะให้มี
จิตส านึกเกิดขึ้นเองคงจะเป็นไปได้ยาก 
 ปลุก- ปลูกจิตส านึก ต้องท าในสองส่วนคือ “การปลุก”และการปลูก” การปลูกนั้นใช้กับผู้ใหญ่ที่
บางครั้งได้หลงลืมหรือละเลยการน าคุณธรรมและจริยธรรมมาใช้ในการประพฤติปฏิบัติ ส่วนการปลูกนั้นใช้
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่เปรียบดังผ้าขาว และจะเป็นพลังส าคัญที่จะขับเคลื่อนสังคมไทยในอนาคต ในการ
แก้ไขสังคมคงต้องท าทั้งสองส่วน แต่ควรเน้น “การปลูก” กับเยาวชนมากกว่าการปลูกในผู้ใหญ่ เพราะการ
ปลูกในผู้ใหญ่เป็นไปได้อยากกว่าการปลูกฝังใหม่ อย่างไรก็ดี “การปลูก” ผู้ปลูกต้องเข้าใจและทุ่มเทและ
กระท าอย่างต่อเนื่องจึงจะเห็นผล สังคมในปัจจุบันผู้ใหญ่ไม่เพียงจะละเลยการปลูกฝังจิตส านึกที่ดีๆ ให้กับ
เยาวชนแต่ยังสร้างจิตส านึกที่ผิดๆ ให้กับเยาวชนอีกด้วยโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ การมองเห็นภาพการกระท าที่
ไม่ ดี ง ามของผู้ ใหญ่ซ้ าแล้ วซ้ า อีก  เช่นการทุ จริ ต  การละเมิดกฎหมาย การใช้ และการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่รู้คุณค่า การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม การบูชาเงินทอง
มากกว่าความดีงาม เป็นต้นสิ่งเหล่านี้จึงหล่อหลอมให้เยาวชนขาดจิตส านึกแห่งความดีงาม คุณธรรมในสังคม
จึงอ่อนล้าอย่างเช่นทุกวันนี้ การเร่งปลูกฝังจิตส านึกในเรื่องดีๆ และลดเงื่อนไขที่จะน าไปสู่การปลูกฝั่งสิ่งผิดๆ 
ให้กับเด็กๆ จึงเป็นเรื่องที่สังคมต้องช่วยกันเร่งแก้ไข 
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ใบกิจกรรมท่ี 1 

เรื่องการเรียกรับเงินจากพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลชนแดน เพ่ือช่วยเหลือในการประเมินเลื่อนระดับ
ให้สูงขึ้น,การบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่,การขอโอนย้ายและเรียกรับเงิน ส่วนแบ่งจากเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนๆเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) 
กรณีตัวอย่างคดีทุจริต 
เรื่อง กล่าวหานายสมควร เมื่อครั้งต ารงต าแหน่งนายกองค์กรบริหารส่วนต าบลชนแดนอ าเภอสองแควจังหวัด
น่าน 
ข้อกล่าวหา เรียกรับเงินจากพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลชนแดน เพ่ือช่วยเหลือในการประเมินเลื่อน
ระดับให้สูงขึ้น,การบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่,การขอโอนย้ายและเรียกรับเงิน ส่วนแบ่งจากเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) 
ข้อเท็จจริงจากการไต่สวน 
 จากการไต่สวนข้อเท็จจริงได้ความว่า นายสมควร เมื่อครั้งต ารงต าแหน่งนายกองค์กรบริหารส่วน
ต าบลชนแดนอ าเภอสองแควจังหวัดน่าน ได้ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่โดยทุจริตหลายประการดังนี้ 

1. เรียกรับเงินจ านวน 4,000 - 5,000 บาทจากพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลชน 
แดน ต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ที่ขอประเมินปรับเลื่อนระดับให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในต าแหน่งเจ้าหน้าที่
พัสดุ 2  

2. เรียกรับเงินจ านวน 30,000 บาทจากผู้สอบบรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่งเจ้าหน้าที่ 
การเงินและบัญชี 1 ที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เพ่ือรอเรียกบรรจุจากเทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม อ าเภอเมือง 
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือช่วยเหลือในการเรียกบุคคลดังกล่าวมาบรรจุเข้ารับราชการที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลชนแดน 

3. เรียกรับเงินจ านวน 20,000 บาทจากพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 เพ่ือให้ความยินยอม 
ในการโอนไปปฏิบัติหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

4. เรียกรับเงินจ านวน 50,000 บาทจากเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 พนักงานเทศบาลเมืองแพร่
จังหวัดน่าน เพ่ือรับโอนมาปฏิบัติหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลชนแดน 

5. เรียกรับเงินจ านวน 20,000 บาทจากผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 สังกัดกรุงเทพมหานครเพ่ือ 
รับโอนมาปฏิบัติหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลชนแดน 

6. เรียกรับเงิน 60,000 บาทจากนักพัฒนาชุมชน 3 พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
แม่ทะลบ อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับโอน 

7. เรียกรับเงินจ านวน 30,000 บาทจากเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 5 พนักงานองค์การส่วนต าบล
แม่ลา อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือรับโอนมาปฏิบัติ 

หน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลชนแดน 
8. เรียกรับเงินประมาณ 10 – 30% จากเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงิน 

โบนัส) ที่พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลชนแดนจะได้รับจ านวน 5 ราย 
 
มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้พิจารณาข้อเท็จจริงจากการไต่สวนแล้วมีมติดังนี้ 

1. กรณีการกระท าของนายสมควรมีมูลเป็นความผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงาน เรียก 
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รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ท่านใดส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน โดยมิชอบเพ่ือกระท าการหรือไม่
กระท าอย่างใดในต าแหน่งไม่ว่าการกระท านั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ และฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 และมาตรา 157 ประกอบ
มาตรา 90 และมาตรา 91 

2. ให้ส่งรายงานเอกสารและความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพื่อด าเนินตาม 
อ านาจหน้าที่และไปยังอัยการสูงสุด เพ่ือด าเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีอ านาจพิจารณาคดีตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 92 และ มาตรา 97 
ตามล าดับต่อไป 
ผลการด าเนินการทางวินัย 
 คณะกรรมการป.ป.ช. ได้ส่งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังผู้บังคั บบัญชาต้นสังกัด เพ่ือ
พิจารณาสั่งลงโทษทางวินัยและปัจจุบันผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดได้สั่งลงโทษทางวินัยให้นายสมควรพ้นจาก
ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลชนแดนแล้ว 
ผลการด าเนินคดีอาญา  

คณะกรรมการป.ป.ช. ได้ส่งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังอัยการสูงสุดได้มีความเห็ นสั่งฟ้อง
คดีอาญาแล้ว 
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แบบบันทึกความเห็นของสมาชิกแต่ละคน 
ชื่อสมาชิก................................................................................................................................. 

1. ผู้กระท าผิดมีความผิดทางอาญาเกี่ยวกับเรื่องใด เพราะเหตุใด 
............................................................................................................................. .............................................. 
.............................................................. .............................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
...........................................................................................................................................................................  
2. ผู้กระท าความผิดจะได้รับผลกระทบทางสังคมอย่างไร 
............................................................................................. .............................................................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................... .................................................................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
3. ผู้กระท าความผิดขาดคุณธรรมในเรื่องใด 
............................................................................................................................. .............................................. 
...........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
....................................................................................................................................................................... .... 
4. ในฐานะพลเมืองที่ดี ถ้าท่านเป็นชาวน่าน ท่านทราบเรื่องดังกรณีนี้ ท่านควรจะด าเนินการอย่างไร 
............................................................................................................................................................... ............ 
...................................................................................................................... ..................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
........................................................................................................................................................... ................ 
.................................................................................................................. ......................................................... 
5. ท่านจะน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างไรเพ่ือหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไป
เกี่ยวข้องดังกรณีศึกษา 
.................................................................................. .........................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
.............................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ..............................................  
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แบบสรุปผลงานกลุ่มตามประเด็นค าถาม 
สมาชิก 
1. ..................................................................................    2. ................................. ...................................... 
3. ...................................................................................   4. ..................................................................... .. 
1. ผู้กระท าผิดมีความผิดทางอาญาเกี่ยวกับเรื่องใด เพราะเหตุใด 
.................................................................... .......................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
................................................................ ...........................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
2. ผู้กระท าความผิดจะได้รับผลกระทบทางสังคมอย่างไร 
............................................................................................................................. .............................................. 
........................................................................................................................................ ................................... 
............................................................................................... ............................................................................ 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................................................................... ....................................... 
3. ผู้กระท าความผิดขาดคุณธรรมในเรื่องใด 
...........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
...........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
4. ในฐานะพลเมืองที่ดี ถ้าท่านเป็นชาวน่าน ท่านทราบเรื่องดังกรณีนี้ ท่านควรจะด าเนินการอย่างไร 
............................................................................................................................ ............................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
................................................................................................................................................................. .......... 
........................................................................................................................ ................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
5. ท่านจะน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างไรเพ่ือหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไป
เกี่ยวข้องดังกรณีศึกษา 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................... .......................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
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ใบกิจกรรมท่ี 2 
เรื่องการทุจริตการจัดซื้อวัสดุป้องกันโรคไขเลือดออก (มุ้ง)  

กรณีตัวอย่างคดีทุจริต 
เรื่อง กล่าวหานายสมชาย เมื่อครั้นด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครกับพวก 
ข้อกล่าวหา ทุจริตในการจัดซื้อวัสดุป้องกันโรคไขเลือดออก (มุ้ง) 
ข้อเท็จจริงจากการไต่สวน 
 จากการไต่สวนข้อเท็จจริงได้ความว่าเมื่อปี พ.ศ. 2542 นายสมชายผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ขณะด ารง
ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้ใช้อ านาจในต าแหน่งเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสมในการจัดท าโครงการจัดหาวัสดุในการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตอ าเภอวานรนิวาส (มุ้งจ านวน 9,250) หลัง วงเงิน 1,850,000 บาทต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และเมื่อได้รับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครแล้วผู้
ถูกกล่าวหาที่ 1 ได้ร่วมกับนายสมควร ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจัดซื้อมุ้งขนาด 2 x 2 เมตร ซึ่งเป็นขนาดที่ไม่มีจ าหน่ายตาม
ร้านค้าทั่วไป จากนั้นผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ได้ติดต่อร้านค้าที่รับผลิตและจ าหน่ายมุ้งแห่งหนึ่งให้ผลิตมุ้ง ขนาด 2 
x 2 เมตร จ านวน 9,250 หลัง ในราคาหลังละ 88.50 บาท รวมเป็นเงิน 818,625 บาทและให้พิมพ์
ข้อความในกระดาษว่า “ด้วยรักและห่วงใยจากนายสมควร” ใส่เข้าไปในถุงบรรจุมุ้งดังกล่าวด้วยแล้วให้พรรค
พวกของตนไปด าเนินการจดทะเบียนร้านค้าเพ่ือน าหลักฐานไปใช้ในการยื่นซองสอบราคาต่อองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร และได้แอบอ้างใช้ชื่อและเอกสารหลักฐานของร้านค้าอ่ืนๆ อีกจ านวน 2 ร้าน ไปร่วมยื่น
เสนอด้วย ซึ่งปรากฏว่าร้านค้าของผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 กับพวก ได้รับพิจารณาในการเสนอราคาขายวัสดุป้องกัน
โรคไขเลือดออก (มุ้ง) ในวงเงิน 1,831,500 บาท (หลังละ 198 บาท) และได้ท าสัญญาซื้อขายกับองค์การ
บริการส่วนจังหวัดสกลนคร โดยผู้ถูกกล่าวที่ 1 กับพวก ได้รับประโยชน์ส่วนต่างของมุ้งที่ตนกับพวกได้
ด าเนินการจ้างผลิตไว้ล่วงหน้าแล้วและเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายจากการจัดซื้อมุ้งในราคาสูง
กว่าความเป็นจริง (หลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว) เป็นจ านวนเงิน 994,560 บาท 
มติคณะกรรมการป.ป.ช. 
 คณะกรรมการป.ป.ช. ได้พิจารณาข้อเท็จจริงจากการไต่สวนแล้วมีมติว่าการกระท าของนายสมชายผู้
ถูกกล่าวคนที่ 1  เป็นความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 152 และ
มาตรา 157 และนายสมควรผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 เป็นความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151 
มาตรา 152 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 86 ให้ส่งรายงาน เอกสารและความเห็นไปยังอัยการสูงสุด
เพ่ือด าเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีขอบเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีกับผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองต่อไป 
ผลการด าเนินคดีอาญา 
 อัยการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องคดี และปัจจุบันอัยการจังหวัดสกลนครได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลจังหวัด
สกลนครแล้ว 
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แบบบันทึกความเห็นของสมาชิกแต่ละคน 
ชื่อสมาชิก................................................................................................................................. 

1. ผู้กระท าผิดมีความผิดทางอาญาเกี่ยวกับเรื่องใด เพราะเหตุใด 
.................................................................................................................................... ....................................... 
........................................................................................... ................................................................................ 
............................................................................................................................. .............................................. 
................................................................................................................................ ........................................... 
....................................................................................... .................................................................................... 
2. ผู้กระท าความผิดจะได้รับผลกระทบทางสังคมอย่างไร 
.......................................................................................................................... ................................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................................................... ............ 
...................................................................................................................... ..................................................... 
3. ผู้กระท าความผิดขาดคุณธรรมในเรื่องใด 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
........................................................................... ................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
4. ในฐานะพลเมืองที่ดี ถ้าท่านเป็นชาวน่าน ท่านทราบเรื่องดังกรณีนี้ ท่านควรจะด าเนินการอย่างไร 
............................................................................................................................. ..............................................
................................................................ ...........................................................................................................  
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................. ..............................................................................................................  
5. ท่านจะน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างไรเพ่ือหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไป
เกี่ยวข้องดังกรณีศึกษา 
.......................................................................................................................................................... .................
.................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. ..............................................
......................................................................................................................................................... ..................
................................................................................................................. .......................................................... 
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แบบสรุปผลงานกลุ่มตามประเด็นค าถาม 
สมาชิก 
1. ..................................................................................    2. ................................. ...................................... 
3. ...................................................................................   4. ................................. ...................................... 
1. ผู้กระท าผิดมีความผิดทางอาญาเกี่ยวกับเรื่องใด เพราะเหตุใด 
................................................................................................................................................ ...........................
........................................................................................................ ...................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................................... ............................
....................................................................................................... .................................................................... 
2. ผู้กระท าความผิดจะได้รับผลกระทบทางสังคมอย่างไร 
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. .............................................. 
3. ผู้กระท าความผิดขาดคุณธรรมในเรื่องใด 
........................................................................................................................................ ...................................
................................................................................................ ...........................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
....................................................................................................................................... ....................................
............................................................................................... ............................................................................ 
4. ในฐานะพลเมืองที่ดี ถ้าท่านเป็นชาวน่าน ท่านทราบเรื่องดังกรณีนี้ ท่านควรจะด าเนินการอย่างไร 
....................................................................................... ....................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
.............................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... .....................................................................................
............................................................................................................................. .............................................. 
5. ท่านจะน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างไรเพ่ือหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไป
เกี่ยวข้องดังกรณีศึกษา 
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. .............................................. 
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ใบงาน  
เรื่อง  การปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ กติกา และกฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนบันทึกการปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ กติกา และกฎหมายใน     
            ชีวิตประจ าวันลงในตาราง พร้อมกับบอกประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ กติกา และกฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

การปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ กติกา การปฏิบัติตนตามกฎหมาย 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๔ ชื่อหน่วย   พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม           ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง  ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น/สังคม            เวลา ๒ ชั่วโมง 

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

    ๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน  
2.2 นักเรียนมีประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน      
2.3 นักเรียนบอกความหมายของความรับผิดชอบได้ 
2.4 นักเรียนจ าแนกรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืนได้      
2.5 นักเรียนประยุกตค์วามรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น สังคมมาใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
2.6 นักเรียนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ

เสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
๓. สาระการเรียนรู้ 

3.1 ความรู้ 
  1) ความหมายของค าว่า ความรับผิดชอบ  

2) แนวทางประยุกต์ความรับผิดชอบมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

    3.1 ความสามารถในการคิด 
    1) ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
    2) ทักษะกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ 

  3.2 ความสามารถในการสื่อสาร  
         (อ่าน ฟัง พูด เขียน) 
   3.๓ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

(การสังเกต การระบุ จ าแนก วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป) 
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 

1) ซื่อสัตย์สุจริต 
 2) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 3) ใฝ่เรียนรู้ 

๔.กิจกรรมการเรียนรู้ (จ านวน ๒ ชั่วโมง) 
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  

   ชั่วโมงท่ี 1 
๑. ชมคลิปวิดีโอ Animation 3D เรื่อง ความรับผิดชอบ โดยมีที่จาก 

https://www.youtube.com/watch?v=7kbnUOzerjg 
๒. สนทนาอภิปราย เกี่ยวกับคลิปวิดีโอที่รับชม ในประเด็น ดังนี้ 
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 เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับคลิปวิดีโอ 
 นักเรียนพบประเด็นใดบ้างจากคลิปวิดีโอ 
 ปัญหา สาเหตุ 
 วิธีการ แนวทางการแก้ปัญหา 

ฯลฯ 
๓. แบ่งกลุ่ม ๓ – ๕ กลุ่ม แจกใบความรู้ เรื่อง ความรับผิดชอบ คืออะไร ส าคัญไฉน ให้แต่ละกลุ่ม

ศึกษา และร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาใบความรู้ จากนั้นให้ตัวแทนกลุ่มออกมา
น าเสนอผลงาน 

๔. สนทนา อภิปราย โดยจัดท าเป็นแผนผังความคิดร่วมกันเก่ียวกับความรับผิดชอบ โดยให้
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีครูคอยให้ความรู้เพิ่มเติม 

๕. ครูน ารูปภาพที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบมาให้นักเรียนดู และจ าแนกประเภทของความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และความรับผิดชอบต่อผู้อ่ืนสังคม 

ชั่วโมงที่ 2  
๖. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มจับฉลาก หัวข้อ ความรับผิดชอบต่อตนเอง และ

หัวข้อ ความรับผิดชอบต่อผู้อื่นสังคม เพื่อให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติ 
๗. ครใูห้นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนบทบาทสมมตหิน้าชั้นเรียน 
๘. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาแสดงบทบาทสมมตหิน้าชั้นเรียน 
๙. สนทนา อภิปรายสรุป ร่วมกัน ในประเด็นการประยุกต์ความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อ่ืน 

สังคมมาใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
๔.๒  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. วีดีทัศน์ Animation 3D เรื่อง ความรับผิดชอบ โดยมีที่จาก 
https://www.youtube.com/watch?v=7kbnUOzerjg 

๒. ใบความรู้ เรื่อง ความรับผิดชอบ คืออะไร ส าคัญไฉน 
๓. รูปภาพที่เก่ียวกับความรับผิดชอบต่อตนเองและความรับผิดชอบต่อผู้อ่ืนสังคม  
๔. กระดาษชาร์ต        

 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 

5.1 วิธีการประเมิน 
๑) สังเกตกระบวนการท างานกลุ่ม 
๒) การน าเสนอผลงาน 
๓) การแสดงบทบาทสมมติ 
 

๕.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
๑) แบบสังเกตกระบวนการท างานกลุ่ม 
๒) แบบบันทึกผลการน าเสนอผลงาน 
๓) แบบประเมินการน าเสนอผลงานกลุ่ม (การแสดงบทบาทสมมติ) 

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
- นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี ขึ้นไป 
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6. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................................................... ............
....................................................................................................................... ....................................................
............................................................................................................................. ..............................................
.............................................................................................................................................................. .............
...................................................................................................................... .....................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................................................. ..............
..................................................................................................................... ......................................................
............................................................................................................................. .............................................. 
 
 

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

(.................................................) 
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แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 

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

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

3 2 1 

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

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

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

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

 

ที ่ รายการประเมิน 
ผู้ประเมิน รวม 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ตนเอง เพื่อน ครู 
1 เนื้อหา  (  4  คะแนน ) 

25. เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ 
26. เนื้อหาถูกต้อง 
27. เนื้อหาต่อเนื่อง 
28. มีการค้นคว้าเพิ่มเติม 

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

2 กระบวนการท างาน(2คะแนน ) 
25. มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 
26. การปฏิบัติตามแผน 
27. ติดตามประเมินผล 
28. การปรับปรุงพัฒนางาน 

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

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

ถูกต้อง 
21. รูปแบบน่าสนใจ 
4.  ความสวยงาม 

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

4 คุณธรรม  ( 2 คะแนน ) 
21. ตรงต่อเวลา 
22. ซื่อสัตย์ 
23. ความกระตือรือร้น 
24. ความมีน้ าใจ 

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

รวม  คะแนนเต็ม  10 คะแนน 
เฉลี่ย  

 
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  ตนเอง   
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  เพ่ือน   
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  ครู   
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แบบประเมินการน าเสนอผลงานกลุ่ม ( การแสดงบทบาทสมมติ ) 
กลุ่มที่.............เรื่อง........................................................................................................... 

รายวิชา............................................รหัสวิชา.......................ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี...................... 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนประเมิน  โดยกาเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับคะแนนให้ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 
  

รายการประเมิน ระดับคะแนน รวม หมาย
เหตุ 3 2 1 

1. ความเหมาะสมของบทบาทการน าเสนอ           
2. ความถูกต้องข้อมูล  สาระ  ความรู้           
3. ส่วนประกอบอื่นๆและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์           
คะแนนรวม           
  
  
                ต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่  6  ขึ้นไป  จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ 
  
ลงชื่อ....................................นักเรียนผู้ประเมิน               ลงชื่อ....................................ครูผู้สอน 
(........................................................)                          (........................................................) 

วันที่...............เดือน.............................พ.ศ........................ 
  
ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน / ระดับคุณภาพ 

3 2 1 
1. ความเหมาะสมของ
บทบาทการน าเสนอ 

แสดงบทบาท
เหมาะสม  เสียงดังฟัง
ชัด  ลีลาประกอบดีมาก 

แสดงบทบาท
เหมาะสม  เสียงดังปาน
กลาง  ลีลาประกอบดี 

แสดงบทบาท
เหมาะสม  เสียง
เบา  ลีลาประกอบ
ค่อนข้างน้อย 

2. ความถูกต้อง
ข้อมูล  สาระ  ความรู้ 

เนื้อหาสาระถูกต้องครบถ้วน เนื้อหาสาระถูกต้องเป็น
ส่วนมาก 

เนื้อหาสาระถูกต้อง
เป็นส่วนน้อย 

3. ส่วนประกอบอื่นๆ
และความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์

มีการน าอุปกรณ์มา
ประกอบการน าเสนอ ดีมาก 

มีการน าอุปกรณ์มา
ประกอบการน าเสนอ ดี 

มีการน าอุปกรณ์มา
ประกอบการน าเสนอ 
ค่อนข้างน้อย 
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ใบความรู้ 
เรื่อง ความรับผิดชอบ คืออะไร ส าคัญไฉน 

ความรับผิดชอบ/รับผิด/รับชอบ ส าคัญที่สุด ตองเขาใจความหมายของค าวา “ความรับผิดชอบ” ใหถูกตอง 
ขอใหเขาใจวา “รับผิด” ไมใชการรับโทษหรือถูกลงโทษ “รับชอบ” ไมใชรางวัลหรือรับค าชมเชย การรูจักรับ
ผิด หรือยอมรับวา อะไรผิดพลาดเสียหาย และเสียหายเพราะอะไร เพียงใดนั้น มีประโยชน  ท าใหบุคคลรูจัก
พิจารณาตนเอง ยอมรับความผิดของตนเองโดยใจจริง เปนทางที่จะชวยแกไขความผิดได และใหรูวาจะตอง
ปฏิบัติแกไขใหม สวนการรูจักรับชอบหรือรูว่าอะไรถูก อันไดแกถูกตามความมุงหมาย ถูกตามหลักวิชา ถูก
ตามวิธีการนั้น มีประโยชนท าใหทราบแจงวา จะท าใหงานเสร็จสมบูรณไดอยางไร จักไดถือปฏิบัติตอไป 
.…….......... ความรับผิดชอบ คือ หนาที่ท่ีไดรับมอบหมายใหท า จะหลีกเลี่ยง ละเลยไมได  
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๑๙) 
 
ประเภทของความรับผิดชอบตามลักษณะความหมายมีดังนี้  

1. ความรับผิดชอบต่อตนเอง  
2. ความรับผิดชอบต่อผู้อ่ืนและสังคม  

ซ่ึงแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้ 
  1) ความรับผิดชอบต่อตนเอง หมายถึงการรับรู้ฐานะและบทบาทของตนที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
ซึ่งจะต้องด ารงตนอยู่ในสภาพที่ช่วยเหลือตนเองได้ โดยที่บุคคลควรจะวิเคราะห์และแยกแยะว่าสิ่งใดถูกหรือ
ผิดเหมาะสมหรือไม ่และมีความสามารถที่จะเลือกตัดสินใจในการเป็นที่ยอมรับของสังคม ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง แบ่งได้เป็น  

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

2 ความรับผิดชอบต่อผู้อ่ืนและสังคม หมายถึง ภาระและหน้าที่ของบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วม
ต่อสวัสดิภาพของสังคมท่ีตนเป็นสมาชิก ด้วยเหตุที่บุคคลทุกคนเป็นส่วนประกอบของสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคม
ขนาดเล็ก จนถึงสังคมขนาดใหญ่ได้แก่ครอบครัว ชั้นเรียน สถานศึกษา ชุมชน และประเทศชาติตามล าดับ  
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ดังนั้นการกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งย่อมต้องส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมไม่มากก็น้อย เมื่อบุคคลทุก
คนมีภาระหน้าที่ที่จะเกี่ยวพันกับสวัสดิภาพของสังคม ที่ตนด ารงอยู่บุคคลจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบต้อง
ปฏิบัติต่อสังคม 5 ประการดังนี้  

  2.1 ความรับผิดชอบต่อ บิดามารดาและครอบครัวได้แก่ให้ความเคารพและเชื่อฟัง 
ช่วยเหลือการงานให้เต็มความสามรถในแต่ละโอกาสอันสมควร ประพฤติตนเป็นคนดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ไม่
น าความเดือดร้อนมาสู่ครอบครัวและช่วยกันรักษา และเชิดชูชื่อเสียงวงศ์กระกูล 
           2.2 ความรับผิดชอบต่อเพ่ือน ได้แก่การให้ความรักแก่เพ่ือนเปรียบเสมือนพ่ีน้องของตน 
ตักเตือนเมื่อเพ่ือนกระท าผิดคอยแนะน าให้เพ่ือนกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง ช่วยเพ่ือนอย่างเหมาะสมและถูกต้อง 
ไม่เอารัดเอาเปรียบ ให้อภัยในกรณีที่เกิดความผิดพลาดหรือบาดหมางกัน ใช้ถ้อยค าสุภาพต่อกันด้วยความ
อ่อนโยน  
   2.3 ความรับผิดชอบต่อสถานศึกษาครูอาจารย์ได้แก่การตั้งใจศึกษาเล่าเรียน                        
ไม่หนีเรียน เคารพและเชื่อฟังครูอาจารย์ช่วยเหลือกิจกรรมงานของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด  รักษาความ
สะอาดไม่ท าลายทรัพย์สมบัติของสถานศึกษา รักษาและสร้างชื่อเสียงเกียรติยศของสถานศึกษา  
      2.4 ความรับผิดชอบต่อชุมชน ในฐานะที่เป็นสมาชิกของชุมชน ได้แก่ เคารพ และปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยึดถือภายในชุมชนของตน  ช่วยรักษาสาธารณสมบัติ
และให้ความร่วมมือในการท างานเพ่ือพัฒนาชุมชน ไม่ละเลยต่อพลเมืองดี  
    2.5 ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติได้แก่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ ของ
สังคมรักษาสาธารณสมบัติของชาติให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของชาติ
จงรักภักดีต่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์รักษาความสามัคคีของคนในชาติด ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมแห่ง
ความเป็นไทย 
             ความสําคัญของความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบเป็นคุณสมบัติที่ดีอย่างหนึ่ง ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ควรปลูกฝังให้แก่เด็กและเยาวชนไทย นอกจากความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันมั่นเพียร 
มีมานะอุตสาหะ และความเสียสละอันเป็นคุณลักษณะของพลเมืองดีซึ่งเป็นลักษณะนิสัย และการกระท าที่
สอดคล้องกับมาตรฐานและกฎเกณฑ์ข้อบังคับของกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของศาสนา  อีกทั้งค านึงถึง
ผลประโยชน์ของส่วนร่วมมากกว่าการฉวยโอกาสเพ่ือตนเอง  ความรับผิดชอบจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการ
ผลักดันให้บุคคลปฏิบัติตามระเบียบที่ได้ก าหนดไว้ มีความเคารพสิทธิของผู้อ่ืน ซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะช่วยให้
สมาชิกในสังคมสามรถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขหากสมาชิกทุกคนในสังคมเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ 
ปัญหาความวุ่นวายต่างๆ ที่สังคมก าลังประสบอยู่ในปัจจุบัน คงไม่เกิดขึ้นดังที่สัญญา สัญญาวิวัฒน์กล่าวไว้ว่า 
สังคมจะขาดความสงบสุขเนื่องจากมีบุคคลส่วนหนึ่งของสังคม เป็นผู้ที่ขาดคุณลักษณะของความรับผิดชอบ 
ความสม่ าเสมอความเชื่อม่ันในตนเองความซื่อสัตย์  
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ตัวอย่าง รูปภาพที่เก่ียวกับความรับผิดชอบต่อตนเองและความรับผิดชอบต่อผู้อ่ืนสังคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกก าลังกาย ดูแลยาย 

ท าการบ้าน ไหว้ครู 

อดออม คัดเลือกทหาร 

ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความรับผิดชอบต่อผูอ้ื่นสังคม 
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ส่งการบ้าน สวมหมวกนิรภัย 



- ๒๘๙ - 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๔ ชื่อหน่วย   พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง  ความเป็นพลเมือง                                เวลา 2  ชั่วโมง 
 

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

    ๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความเป็นพลเมือง  
2.2 นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามหลักความเป็นพลเมือง      
๒.3 นักเรียนบอกความหมายของความเป็นพลเมืองได้ 
2.4 นักเรียนระบุพฤติกรรมของความเป็นพลเมือง ประชาชน และราษฎร  
2.5 นักเรียนประยุกต์ความเป็นพลเมืองมาใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
2.6 นักเรียนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ

เสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
๓. สาระการเรียนรู้ 

3.1 ความรู้ 
  1) ความหมายของค าว่า ความเป็นพลเมือง ประชาชน และราษฎร 

2) แนวทางประยุกต์ความเป็นพลเมืองมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

    3.1 ความสามารถในการคิด 
    1) ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
    2) ทักษะกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ 

  3.2 ความสามารถในการสื่อสาร  
         (อ่าน ฟัง พูด เขียน) 
   3.๓ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

(การสังเกต การระบุ จ าแนก วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป) 
3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 

1) มีวินัย 
 2) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 3) ใฝ่เรียนรู้ 
  

๔.กิจกรรมการเรียนรู้  
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  

          ชั่วโมงท่ี 1 
1) ทบทวนความรู้เดิมถึงความหมายของค าว่า ความเป็นพลเมือง  
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       ความเป็นพลเมือง (อังกฤษ: citizenship) คือ สถานภาพของบุคคลที่จารีตประเพณีหรือ
กฎหมายของรัฐรับรองซึ่งให้แก่สิทธิและหน้าที่แห่งความเป็นพลเมืองแก่บุคคล (เรียก พลเมือง) ซึ่งอาจรวม
สิทธิออกเสียงเลือกตั้ ง  การท างานและอาศัยอยู่ ในประเทศ สิทธิกลับประเทศ สิทธิครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ การคุ้มครองทางกฎหมายต่อรัฐบาลของประเทศ และการคุ้มครองผ่านกองทัพหรือการทูต 
พลเมืองยังมีหน้าที่บางอย่าง เช่น หน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐ จ่ายภาษี หรือรับราชการทหาร บุคคล
อาจมีความเป็นพลเมืองมาก และบุคคลที่ไม่มีความเป็นพลเมือง เรียก ผู้ไร้สัญชาติ (stateless) 

2) สนทนา อภิปราย เกี่ยวกับความหมายของค าว่า ความเป็นพลเมือง ประเด็นดังนี้ 
 ความเป็นพลเมืองเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง 
 ยกตัวอย่าง 

ฯลฯ 
3) ตั้งประเด็นให้นักเรียน 

๑) “นักเรียนคิดว่า ความเป็นพลเมือง ประชาชนและราษฎร เหมือนหรือแตกต่างกัน
อย่างไร”  

๒) “นักเรียนคิดว่า บทบาทของความเป็นพลเมือง ประชาชน และราษฎร เหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร”  

4) แบ่งกลุ่มนักเรียน ๕ – ๖ กลุ่ม แจกใบความรู้ เรื่อง ความเป็นพลเมือง ประชาชน และราษฎร 
ให้แต่ละกลุ่มศึกษา และร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาใบความรู้ ลงใบงานที่ ๑ 
เรื่อง รู้แล้วความเป็นพลเมือง ประชาชน และราษฎร คืออะไร 

5) แจกใบงานที่ ๒ เรื่อง ความเป็นพลเมือง และประชาชน/ราษฎร ต่างกันอย่างไร ให้แต่ละกลุ่ม
ช่วยกันลงมือท า 

6) สนทนา อภิปราย ใบงาน เรื่อง ความเป็นพลเมือง และประชาชน/ราษฎร ต่างกันอย่างไร โดย
จัดท าเป็นแผนผังความคิดร่วมกัน โดยให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีครูคอยให้ความรู้
เพ่ิมเติม 

7) สนทนา อภิปรายสรุป ร่วมกัน เกี่ยวกับความเป็นพลเมือง และประชาชน/ราษฎร 
8) สนทนา อภิปรายสรุป ร่วมกัน ในประเด็นการประยุกต์ความเป็นพลเมืองมาใช้ในการด าเนิน

ชีวิตได้ 
๔.๒  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

1) ใบความรู้ เรื่อง ความเป็นพลเมือง ประชาชน และราษฎร  

2) ใบงานที่ ๑ เรื่อง รู้แล้วความเป็นพลเมือง ประชาชน และราษฎร คืออะไร 
3) ใบงานที่ ๒ เรื่อง ความเป็นพลเมือง และประชาชน/ราษฎร ต่างกันอย่างไร 

 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 

5.1 วิธีการประเมิน 
๑) สังเกตกระบวนการท างานกลุ่ม 
๒) การน าเสนอผลงาน 
๓) ใบงาน 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
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๕.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
๑) แบบสังเกตกระบวนการท างานกลุ่ม 
๒) แบบบันทึกผลการน าเสนอผลงาน 
๓) แบบบันทึกคะแนนใบงาน 

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
 - นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป 

6. บันทกึหลังสอน 
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................ ...............................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
........................................................................... ................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
.......................................................................... .................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................. 
 
 
 

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

(.................................................) 
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แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 

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

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

3 2 1 

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

รวม  
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  
 พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า  ให้  3  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นบางครั้ง  ให้  2  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าน้อยครั้ง  ให้  1  คะแนน 
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แบบการประเมินผลการน าเสนองาน   
เรื่อง  ………………………………………………………………………. 

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

 

ที ่ รายการประเมิน 
ผู้ประเมิน รวม 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ตนเอง เพื่อน ครู 
1 เนื้อหา  (  4  คะแนน ) 

29. เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ 
30. เนื้อหาถูกต้อง 
31. เนื้อหาต่อเนื่อง 
32. มีการค้นคว้าเพิ่มเติม 

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

2 กระบวนการท างาน(2คะแนน ) 
29. มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 
30. การปฏิบัติตามแผน 
31. ติดตามประเมินผล 
32. การปรับปรุงพัฒนางาน 

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

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

ถูกต้อง 
24. รูปแบบน่าสนใจ 
4.  ความสวยงาม 

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

4 คุณธรรม  ( 2 คะแนน ) 
25. ตรงต่อเวลา 
26. ซื่อสัตย์ 
27. ความกระตือรือร้น 
28. ความมีน้ าใจ 

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

รวม  คะแนนเต็ม  10 คะแนน 
เฉลี่ย  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  
ถูกต้อง ๘๐% ขึ้นไป  = ดีมาก  
ถูกต้อง ๗๐ - ๗๙%  = ดี  
ถูกต้อง ๖๐ - ๖๙%  = ปานกลาง  
ถูกต้องต่ ากว่า ๖๐%  = ปรับปรุง 
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ใบความรู้ 

เรื่อง ความเป็นพลเมือง ประชาชน และราษฎร 

  แต่เดิมนั้นสังคมไทยใช้ค าว่า'ราษฎร (subject)''ประชาชนpeople) และ 'พลเมือง (citizen) เพ่ือ
อธิบายถึง 'คนหรือประชาชนของประเทศที่ไม่ใช่ผู้ปกครอง ' และมักพูดต่อกัน เช่นประชาราษฎร ประชาชน
พลเมือง ต่อมาเม่ือสังคมเปลี่ยนแปลงไป ความหมายของค าทั้งสามก็เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ 
    'ประชาชน ' มีความหมายกลางๆ คือ หมายถึง คนทั่วไปในสังคมที่ไม่ใช่ผู้ปกครอง เป็นสามัญชน                  
ที่อยู่ภายใต้รัฐ  ราษฎร'เป็นค าที่เริ่มใช้ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 เนื่องจากสังคมไทยสมัยโบราณนั้น ประชาชน
เป็นไพร่หรือทาสเกือบทั้งหมด พอมาถึงช่วงรัชกาลที่ 5 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแผ่นดินครั้ง
ใหญ่และได้ท าการเลิกทาสเลิกไพร่ ท าให้ประชาชนเหล่านั้นกลายเป็นราษฎรหรือเสรีชนที่ไม่ต้องเป็นข้ารับใช้
มูลนาย และมีสถานะทางกฏหมายเท่าเทียมกัน จึงเรียกอดีตไพร่ ทาส    ขุนนาง รวมทั้งชนชั้นใหม่ ๆ 
ว่า 'ราษฎร 'ในความหมายของ 'ผู้ที่ต้องเสียภาษีให้กับรัฐและต้องปฏิบัติตามกฏหมายของบ้านเมือง
เช่นเดียวกันหมด     
      ปัจจุบันค าว่าราษฎร และประชาชน มีความหมายเกือบจะเหมือนกัน แต่ประชาชน สื่อถึง                    
การเป็นเจ้าของประเทศ และเจ้าของอ านาจอธิปไตย มากกว่าราษฎร ส่วนราษฎรมีนัยของคนที่เสียเปรียบ 
คนที่ด้อยกว่าอยู่ด้วย    
      'พลเมือง ' หมายถึงประชาชน ที่นอกจากเสียภาษีและปฏิบัติตามกฏหมายบ้านเมืองแล้ว ยังต้องมี
บทบาทในทางการเมือง คืออย่างน้อยมีสิทธิไปเลือกตั้ง แต่ยิ่งไปกว่านั้น คือมีสิทธิในการแสดง       ค วาม
คิดเห็นต่างๆ ต่อทางการหรือรัฐได้ ทั้งยังมีสิทธิเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ กับรัฐ และอาจเป็นฝ่ายรุกเพ่ือ
เรียกร้องกฏหมาย นโยบายและกิจกรรมของรัฐตามที่เห็นพ้อง พลเมืองนั้นจะเป็นคนที่รู้สึกเป็นเจ้าของในสิ่ง
สาธารณะ มีความกระตือรือร้น อยากมีส่วนร่วม เอาใจใส่การท างานของรัฐ และเป็นประชาชนที่สามารถ
แก้ไขปัญหาส่วนรวมได้ในระดับหนึ่ง โดยไม่ต้องรอให้รัฐมาแก้ไขให้เท่านั้น 
ประชาชน  
                ประชาชน หมายถึงคนของประเทศ เช่น ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ต้องรู้กฎหมาย ใครจะปฏิเสธ
ว่าไม่รู้ไม่ได้ ค าว่า ประชาชน ในบางครั้ง อาจหมายถึงผู้ที่ไม่ใช่ข้าราชการ ทหาร ต ารวจ หรือนักบวช และใน
บางครั้งหมายถึงผู้ที่มิได้เป็นพ่อค้าด้วย    

ประชากร  
                ประชากร หมายถึง คนโดยทั่วไป แต่มักใช้ในกรณีท่ีจะพิจารณาถึงจ านวน คือจ านวนคนของ
ประเทศหรือของโลก ในทางสถิติ มีการใช้ค าว่า ประชากร หมายถึงจ านวนของสัตว์ หรือสิ่งที่ส ารวจที่
พิจารณาด้วย  

พลเมือง  
                พลเมือง หมายถึง หมู่คนท่ีเป็นของประเทศใดประเทศหนึ่ง คนทั้งหมดซึ่งเป็นก าลังของประเทศ 
ทั้งในทางเศรษฐกิจ การทหาร และอ านาจต่อรองกับประเทศอ่ืน โดยนัยของความหมาย ค าว่า พลเมือง 
หมายถึง คนที่สนับสนุนเป็นก าลังอ านาจของผู้ปกครอง เป็นคนที่อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ปกครอง 

ความแตกต่างระหว่างความเป็นราษฎรและความเป็นพลเมือง 
ความเป็นราษฎร 
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   - ปฏิบัติตนตามหน้าที่เท่านั้น เช่น เสียภาษี ปฏิบ้ติตามกฏหมาย 
   - ยอมรับกฏหมาย นโยบาย กิจการ กิจกรรม ต่างๆ ของรัฐ 
   - ไม่กระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือกิจกรรมสาธารณะ 
   - คิดว่าตนเองเป็นผู้น้อย ต้องคอยรับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่ 
 
ความเป็นพลเมือง 
    - นอกจากเสียภาษีและปฏิบัติตามกฏหมายแล้ว ต้องมีส านึกในทางการเมือง อย่างน้อยต้องไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง หรือมากกว่านั้น คือ แสดงความคิดเห็นต่างๆ ต่อบ้านเมือง ใช้สิทธิเข้าร่วมการท ากิจกรรมต่างๆ 
ร่วมกับรัฐ 
    - มีอิสรภาพ ศักดิ์ศรี มีความเท่าเทียมกับผู้อ่ืน ให้ความสนใจต่อส่วนรวมมีบทบาทและมีส่วนร่วมทางการ
เมือง 
    - เคารพตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น เป็นเจ้าของชีวิตตนเอง ไม่อยู่ใต้ระบบอุปถ้มภ์ หรืออิทธิพล
อ านาจของใคร 
   -ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของพรรคการเมือง และนักการเมือง ไม่รับเงินหรือความช่วยเหลือที่ได้มา อย่างไม่
ถูกต้อง ไม่ซื้อสิทธิ ไม่ขายเสียง 
   - เอาใจใส่ออกความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างานของรัฐบาล ตรวจสอบ ร้องเรียน เมื่อมีการด าเนินนโยบาย
ผิดพลาด รู้สึกเดือดร้อนเมื่อรัฐบาลท าเรื่องไม่ดี ท างานผิดพลาด หรือด าเนินนโยบายผิด 
   - เป็นฝ่ายรุก เพื่อเรียกร้องกฏหมาย นโยบาย หรือกิจการที่ตนเองเห็นพ้อง 
   - สามารถแก้ปัญหาส่วนรวมเบื้องต้นได้ ไม่ต้องรอแต่รัฐบาลมาแก้ไข  
(เอกสารอ้างอิง:จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 10 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2552) 
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ใบงานที่ ๑ 
เรื่อง รู้แล้วความเป็นพลเมือง ประชาชน และราษฎร คืออะไร 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนสรุปประเด็นส าคัญจากการศึกษาในความรู้มาพอสังเขป 
 

ประชาชน ราษฎร ความเป็นพลเมือง 
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ใบงานที่ ๒ 
เรื่อง ความเป็นพลเมือง และประชาชน/ราษฎร ต่างกันอย่างไร 

 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนจัดหมวดหมู่ความเป็นพลเมือง และประชาชน/ราษฎร และสรุป    
            ความแตกต่าง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A มีอิสรภาพ ศักดิ์ศรี มีความเท่าเทียมกับผู้อื่น             
ให้ความสนใจต่อส่วนรวมมีบทบาทและมีส่วนร่วม

ทางการเมือง 

B ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีเท่านั้น เช่น เสียภาษี ปฏิบ้ติ
ตามกฏหมาย 

C เอาใจใส่ออกความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างาน
ของรัฐบาล ตรวจสอบ ร้องเรียน เมื่อมีการด าเนิน

นโยบายผิดพลาด 

D เสียภาษีและปฏิบัติตามกฎหมาย มีส านึกในทางการเมือง 
อย่างน้อยต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แสดงความคิดเห็นต่างๆ 
ต่อบ้านเมือง ใช้สิทธิเข้าร่วมการท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับรัฐ 
 

E ยอมรับกฏหมาย นโยบาย กิจการ กิจกรรม 
ต่างๆ ของรัฐ 

F เคารพตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น เป็นเจ้าของ
ชีวิตตนเอง ไม่อยู่ใต้ระบบอุปถ้มภ์ หรืออิทธิพล

อ านาจของใคร 

G สามารถแก้ปัญหาส่วนรวมเบื้องต้นได้ ไม่ต้องรอ         
แต่รัฐบาลมาแก้ไข 

H ไม่กระตือรือร้นท่ีจะมีส่วนร่วมทางการเมือง               
หรือกิจกรรมสาธารณะ 

I คิดว่าตนเองเป็นผู้น้อย ต้องคอยรับการอุปถัมภ์   
จากผู้ใหญ่ 

J รู้สึกเดือดร้อนเมื่อรัฐบาลท าเรื่องไม่ดี ท างาน
ผิดพลาด หรือด าเนินนโยบายผิด 
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ความเป็นพลเมือง ความเป็นประชาชน/ราษฎร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
สรุปความเป็นพลเมือง และประชาชน/ราษฎร ต่างกันอย่างไร 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๔ ชื่อหน่วย   พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕  เรื่อง  ความเป็นพลโลก                               เวลา ๑ ชั่วโมง 
 

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

    ๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความเป็นพลโลก  
2.2 นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามหลักความเป็นพลโลก      
2.3 นักเรียนบอกความหมายของความเป็นพลโลกได้ 
2.4 นักเรียนระบุพฤติกรรมของความเป็นพลโลก 
2.5 นักเรียนประยุกต์ความเป็นพลโลก มาใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
2.6 มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสร็จ 

ตามเวลาที่ก าหนด 
๓. สาระการเรียนรู้ 

3.1 ความรู้ 
  1) ความหมายของค าว่า ความเป็นพลโลก 

2) แนวทางประยุกต์ความเป็นพลโลก มาใช้ในการด าเนินชีวิต 
 
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

    1) ความสามารถในการคิด 
    1) ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
    2) ทักษะกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ 

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

(การสังเกต การระบุ จ าแนก วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป) 
3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
 1) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
 2) ความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
 3) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
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๔.กิจกรรมการเรียนรู้ (จ านวน ๑ ชั่วโมง) 
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  

๑) ชมวีดีทัศน์  เรื่อง การสร้างความเป็นพลเมืองโดยมีที่จาก 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=G0An-oKiy-s 

๒) สนทนาอภิปราย เกี่ยวกับวีดีทัศน์ที่รับชม ในประเด็น ดังนี้ 
 เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับ 
 นักเรียนพบประเด็นใดบ้างจากวีดีทัศน์ 
 ปัญหา สาเหตุ 
 วิธีการ แนวทางการแก้ปัญหา 

ฯลฯ 
๓) แบ่งกลุ่ม ๓ – ๕ กลุ่ม แจกใบความรู้ เรื่อง พลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลกให้แต่

ละกลุ่มศึกษา และร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาใบความรู้ จากนั้นให้ตัวแทน
กลุ่มออกมาน าเสนอผลงาน 

๔) สนทนา อภิปราย โดยจัดท าเป็นแผนผังมโนทัศน์ร่วมกันเกี่ยวกับความเป็นพลโลกที่ดี โดย
ให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีครูคอยให้ความรู้เพิ่มเติม 

๕) สนทนา อภิปรายสรุป ร่วมกัน ในประเด็นการประยุกต์ความเป็นพลโลกที่ดี มาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้ 

๔.๒  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
๑. วีดีทัศน์  เรื่อง การสร้างความเป็นพลเมืองโดยมีที่จาก 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=G0An-oKiy-s 
๒. ใบความรู้ เรื่อง พลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 

๑) สังเกตกระบวนการท างานกลุ่ม 
๒) การน าเสนอผลงาน 

๕.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
๑) แบบสังเกตกระบวนการท างานกลุ่ม 
๒) แบบบันทึกผลการน าเสนอผลงาน 

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
 - นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป 

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

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

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

https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=G0An-oKiy-s
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แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 

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

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

3 2 1 

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

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

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

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

 

ที ่ รายการประเมิน 
ผู้ประเมิน รวม 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ตนเอง เพื่อน ครู 
1 เนื้อหา  (  4  คะแนน ) 

33. เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ 
34. เนื้อหาถูกต้อง 
35. เนื้อหาต่อเนื่อง 
36. มีการค้นคว้าเพิ่มเติม 

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

2 กระบวนการท างาน(2คะแนน ) 
33. มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 
34. การปฏิบัติตามแผน 
35. ติดตามประเมินผล 
36. การปรับปรุงพัฒนางาน 

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

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

ถูกต้อง 
27. รูปแบบน่าสนใจ 
4.  ความสวยงาม 

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

4 คุณธรรม  ( 2 คะแนน ) 
29. ตรงต่อเวลา 
30. ซื่อสัตย์ 
31. ความกระตือรือร้น 
32. ความมีน้ าใจ 

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

รวม  คะแนนเต็ม  10 คะแนน 
เฉลี่ย  

 
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  ตนเอง   
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  เพ่ือน   
ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..  ครู   
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ใบความรู้ 
เรื่อง พลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 

ความหมาย  
  พลเมืองดี หมายถึง ประชาชนที่ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคมมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ของตนเอง รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมไม่ละเมิดล่วงล้ าสิทธิและ
เสรีภาพของ บุคคลอื่น 
ความส าคัญ 
  พลเมืองเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของสังคมของสังคมไทย เช่นเดียวกับสังคมอ่ืน ๆ ทุกสังคมย่อม
ต้องการพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่ งหมายถึงความมีร่างกายจิตใจดี  คิดเป็น ท าเป็น แก้ไขปัญหาได้                   
มีประสิทธิภาพเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า ความมั่นคงให้กับประเทศชาติและการเป็น
พลเมืองดีนั้นย่อมต้องการปฏิบัติตามบรรทัดฐานและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม  มีคุณธรรมเป็นแนว
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิตอีกด้วย เพ่ือการพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน 
 
ลักษณะการเป็นพลโลก 
คุณลักษณะพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและสังคมโลก 
  1. เคารพกฎหมายและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสังคม 
             เมื่อพลเมืองทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสังคม และบทบัญญัติของกฎหมาย เช่น ไม่
ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน หรือไม่กระท าความผิดตามที่กฎหมายก าหนดก็จะท าให้รัฐไม่ต้องเสียงบประมาณใน
การป้องกันปราบปราม และจับกุมผู้ที่กระท าความผิดมาลงโทษ  นอกจากนี้ยังท าให้สังคมมีความเป็น
ระเบียบสงบสุขทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  
ไม่หวาดระแวงคิดร้ายต่อกัน 
          2. เป็นผู้มีเหตุผล  และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
               ทุกคนย่อมมีอิสรภาพ เสรีภาพในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน  ซึ่งการรู้จักการใช้
เหตุผลในการด าเนินงาน จะท าให้ช่วยประสานความสัมพันธ์ ท าให้เกิดความเข้าใจอันดีงามต่อกัน 
  3. ยอมรับมติของเสียงส่วนใหญ่  
               เมื่อมีความขัดแย้งกันในการด าเนินกิจกรรมอันเกิดจากความคิดเห็น ที่แตกต่างกัน  และ
จ าเป็นต้องตัดสินปัญหาด้วยการใช้เสียงข้างมากเข้าช่วย และมติส่วนใหญ่ตกลงว่าอย่างไร  ถึงแม้ว่าจะไม่ตรง
กับความคิดของเรา เราก็ต้องปฏิบัติตาม เพราะเป็นมติของเสียงส่วนใหญ่นั้น 
  4. เป็นผู้น ามีน้ าใจประชาธิปไตย  และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
              ผู้ที่มีความเป็นประชาธิปไตยนั้น จะต้องมีความเสียสละ ในเรื่องที่จ าเป็น เพ่ือผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมและรักษาไว้ซึ่งสังคมประชาธิปไตย  เป็นการส่งผลต่อความมั่นคงและความก้าวหน้าขององค์กรซึ่ง
สุดท้าย แล้วผลประโยชน์ดังกล่าวก็ย้อนกลับมาสู่สมาชิกของสังคม    
เช่น การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  ถึงแม้ว่าเราจะมีอาชีพบางอย่างที่มีรายได้ตลอดเวลา เช่นค้าขาย แต่ก็ยอม
เสียเวลาค้าขายเพ่ือไปลงสิทธิ์เลือกตั้ง บางครั้งเราต้องมีน้ าใจช่วยเหลือกิจกรรมส่วนร่วม  เช่น  
การสมัครเป็นกรรมการเลือกตั้ง หรือสมาคมบ าเพ็ญประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น 
               5. เคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน  ควรรู้จักเคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืนเช่นบุคคลมี
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  การพูด แต่ต้องไม่เป็นการพูดแสดงความคิดเห็นที่ใส่ร้ายผู้อ่ืนให้เสียหาย 
               6. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม ชุมชน ประเทศชาติ  ในการอยู่ร่วมกันในสังคม ย่อม
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ต้องมีการท างานเป็นหมู่คณะ  จงึต้องมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในงานนั้นๆ ให้สมาชิกแต่ละคนน าไป
ปฏิบัติตามที่ได้รับหมอบหมายไว้อย่างเต็มที่ 
               7. มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองการปกครอง  ในสังคมประชาธิปไตยนั้นสมาชิกทุกคนต้องมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองการปกครอง  เช่น การเลือกตั้ง เป็นต้น 
                8. มีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
การปกครอง ช่วยสอดส่องพฤติกรรมมั่วสุมของเยาวชนในสถานบันเทิงต่าง  ไม่หลงเชื่อข่าวลือค ากล่าวร้าย
โจมตีไม่มองผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับเราเป็นศัตรู  รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ด้วย
สันติวิธ ี  
                 9. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และปฏิบัติตนตามหลักธรรม  
             ทุกคนควรมีศีลธรรมไว้เป็นหลักในการควบคุมพฤติกรรมของบุคลให้ด าเนินไปอย่าง
เหมาะสม  ถึงแม้จะไม่มีบทลงโทษใดๆ ก็ตาม 
                      
การมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง 
            การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย  ประชาชนสามารถ                          
มีส่วนร่วมได้  ดังนี้ 
1. การใช้สิทธิในการเลือกตั้งระดับต่างๆ   
      เมื่ออายุครบ  18   ปีบริบูรณ์  ทุกคนต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งในระดับประเทศ เช่นการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา   และการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น เช่น  การเลือกตั้งผู้ว่า
กรุงเทพมหานคร การเลือกตั้งสมาชิกองค์กรส่วนท้องถิ่น  เป็นต้น  เพ่ือเลือกตัวแทนไปท าหน้าที่บริหาร
ประเทศหรือท้องถิ่นทั่วไป 
2. การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  
     ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นประชาชนทุกคนล้วนมีส่วนร่วมมือ กันสอดส่องดูแลการบริหาร
ราชการแผ่นดินของรัฐบาลหรือตรวจสอบการท ำงานของเจ้าหน้าที่ในองค์กรต่างๆ เพ่ือไม่ให้อ านาจไปใน                     
ทางท่ีไม่ถูกต้อง 
3. การเป็นแกนน าปลุกจิตส านึกให้แก่ผู้อ่ืนในการร่วมกิจกรรมทางการเมืองการปกครอง  
      ได้แก่การใช้สิทธิเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอ านาจของรัฐ  โดยการเป็นแกนน านั้น 
สามารถปฏิบัติได้หลายอย่าง เช่น ประกาศโฆษณาประชาสัมพันธ์  การเข้าไปชี้แจงเป็นรายบุคคลการจัดให้มี
การประชุมเพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นที่มีผลกระทบต่อสังคม 
 

ภาคผนวก 
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ค าสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ที.่. 646/2560 
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต 

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

 ด้วย คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 855-26/2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 
ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต เพ่ือด าเนินการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกัน
การทุจริต ส าหรับใช้เป็นเนื้อหามาตรฐานกลางให้สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปพิจารณา
ปรับใช้ในการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในการ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง และสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการ
ทุจริต อันเป็นการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วง
วัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และกลยุทธ์ที่ 3 
ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต  

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

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

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

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

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

       (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
10.  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
11.  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
12.  ผู้แทนส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
13.  ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ อนุกรรมการ 

        การศึกษาตามอัธยาศัย  
        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
14.  ผู้แทนส านักงานลูกเสือแห่งชาติ   อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
15.  ผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
16.  ผู้แทนทีป่ระชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
17.  ผู้แทนคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัย  อนุกรรมการ 

        เทคโนโลยีราชมงคล  
        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
18.  ผู้แทนสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  อนุกรรมการ 

        กองบัญชาการกองทัพไทย  
        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
19.  ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารบก   อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
20.  ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารเรือ   อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
21.  ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ   อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
22.  ผู้แทนกองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ อนุกรรมการ 

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

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

 โดยคณะอนุกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้

และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต  
2. ก าหนดแนวทางและขอบเขตในการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อ

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

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

5. ก าหนดแผนหรือแนวทางการน าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้  
ด้านการป้องกันการทุจริต ไปใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

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

  ทั้งนี้  ตั้ งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป   

                                  สั่ง  ณ  วันที่ 26 เดือน  เมษายน พ.ศ. 2560 

 

 
พลต ารวจเอก        

(วัชรพล  ประสารราชกิจ) 
       ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
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รายช่ือคณะท างาน 
จัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ และสื่อประกอบการเรียนรู้ 

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

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

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

กลุ่มที่ 2  หลักสูตรประถมศึกษาตอนต้น 
1. นางสาวสุภัสสร  สุภาพ ครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
2. นางสาวกนกนพ  วรัฏธร ครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
3. นางอารี  พวงวรินทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
4. นางละเอียด  สะอ้ิงทอง ครู โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
5. นางสาวเรณู  กุศลวงษ์  ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทอง 
6. นางสุจิรา  อาบู  ครู โรงเรียนบ้านนาดา สพป.นราธิวาส เขต 1 
7. นางสาววิไลวรรณ  ทองไหม ครู โรงเรียนเมืองนราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 
8. นางสาวนิตยา  อาหมาด ครู โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป.นราธิวาส เขต 1 
9. นางสาวกัสมานี  มามะ  ครู โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ สพป.นราธิวาส เขต 1 
10. นางสาวนิสริน  เทพลักษณ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกพนอม สพป.นราธิวาส เขต 1 
11. นายยูกิฟลี  มาหะ  ครู โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ สพป.นราธิวาส เขต 1 
12. นางสาวซาฮาเราะ  เจะยิ ครู โรงเรียนบ้านยือสาแม สพป.นราธิวาส เขต 1 
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กลุ่มที่ 3  หลักสูตรประถมศึกษาตอนปลาย 
1. นายกิตติพงศ์  ศรัทธาวาณิชย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
2. นางพรทิพย์  อิ่มศิลป์  ครู โรงเรียนวัดสมถะ (สมถวิทยาคาร) สพป.ราชบุรี เขต 2 
3. นางอัจฉราวดี  บุญโต  ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
4. นางสาวศิริเพ็ญ  จันทร์ทอง ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
5. นางสาวเสาวรส  แสนแซว ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
6. นางสมพร  ค านุช  ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
7. นางรุสนานี  ยะโก๊ะ  ครู โรงเรียนบ้านกูวา สพป.นราธิวาส เขต 1 
8. นางซีเตาะห์  นิมะ  ครู โรงเรียนบ้านยะหอ สพป.นราธิวาส เขต 1 
9. นางสุนทรี  ทองชิตร์  ครู โรงเรียนสายน้ าทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร 
10. นางสาวพิชญดา  ไชยดี ครู โรงเรียนสายน้ าทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร 
11. นางสาวศศิธร  ค านึง  ครู โรงเรียนสายน้ าทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร 
12. นางสาวณิชนันทน์  สุวรรณาภัย ครู โรงเรียนสายน้ าทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร 

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

กลุ่มที่ 5  หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. นายภูธร  จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธ ารง ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ สนก. 
2. นายจักรพงษ์  วงค์อ้าย  นักวิชาการศึกษา สนก. 
3. นายฐาปณัฐ  อุดมศรี  นักวิชาการศึกษา สนก. 
4. นายศุภกร  มรกต   ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 2 
5. นายสพลกิตติ์  สังข์ทิพย์ ครู โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ช่วยราชการ สนก. 
6. นางสาวพรรณราย ธนสัตย์สถิตย์ ครู โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” สพม. เขต 4 
7. นายวรินทร  ตันติรัตน์  ครู โรงเรียนหนองแคสรกิจวิทยา สพม. เขต 4 
8. นางเยาวลักษณ์ หงส์หิรัญเรือง ครู โรงเรียนสายน้ าผึ้งในพระอุปถัมภ์ สพม. เขต 2 
9. นางสาวขวัญวิภา  ภู่แส ครู โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. เขต 5 
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10. นายธรรมสรณ์  สุศิริ  ครู โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. เขต 5 
11. นางสาววิภา  ทวีวงศ์  ครู โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก สพป.ราชบุรี เขต 2 
12. นางสาวดวงจันทร์  บัวเบา ครู โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก สพป.ราชบุรี เขต 2 
 
คณะท างานส่วนกลาง 
1. นายไชยวัฒน์  สุคันธวิภัติ ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
2. นางสาธุพร  สุคันธวิภัติ ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
3. นางสาวสรรเสริญ  สุวรรณ์ ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
4. นางสุณิสาห์  ม่วงคราม ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
5. นางสุจิตรา  พิชัย  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สนก. 
6. นางสาวณัฐรดา  เนตรสว่าง นักจัดการงานทั่วไป  สนก. 
7. นางสาวมณฑาทิพย์  ศิริสุมทุม นักจัดการงานทั่วไป  สนก. 
8. นางสาวศรัญญา  โชติ  พนักงานบันทึกข้อมูล  สนก. 
9. นายสหัสพล  ษรบัณฑิต เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก. 
10. นายภูริตะ  ปราศกาเมศ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก. 
11. นางสาวอรอุมา  เสือเฒ่า เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก. 
 

*************************** 
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รายช่ือคณะบรรณาธิการกิจ 

หลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ 
ด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

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

*************************** 
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รายช่ือคณะผู้ประสานงาน 

การจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ 
ด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส านักงาน ป.ป.ช. 
-------------------------------- 

 
ที่ปรึกษา 

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

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

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