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ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
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ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2561 



 
ค าน า 

 

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

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

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

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

                                                     14  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
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โครงสร้างรายวิชา ระดับประถมศึกษาชั้นปีท่ี 6 
 
ล าดับ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง รวมชั่วโมง 

1. การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

- การคิดแยกแยะ 
- ระบบคิดฐาน 2 
- ระบบคิดฐาน 10 
- ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและ

การทุจริต 
- ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์

ส่วนรวม 
- การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน

และผลประโยชนส์่วนรวม 
- ผลประโยชน์ทับซ้อน 
- รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 

14 
 

2. ความละอายและความไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

- การท าการบ้าน 
- การท าเวร 
- การสอบ 
- การแต่งกาย 
- กิจกรรมนักเรียน (ในห้องเรียน 

โรงเรียน ชุมชน สังคม) 
- การเข้าแถว 

10 

3. STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการ
ทุจริต 

- การสร้างจิตส านึกควมพอเพียง
ต่อต้านการทุจริต 

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

6 

4. พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม - เรื่องการเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเอง
และผู้อ่ืนที่มีต่อประเทศชาติ 

- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย 
- ความรับผิดชอบ  

(ต่อประเทศชาติ) 
- ความเป็นพลเมือง 

10 

 รวม 40 
  
 
 
 



- 2 - 
 

 

 
 
 
 
 
 

หน่วยที่ ๑ 
การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 

กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที ่๑ ชื่อหน่วย  การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่นตนกับผลประโยชน์สว่นรวม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑                  เรื่อง  การคิดแยกแยะ                เวลา  ๑ ชัว่โมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้ 
๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม 
๑.๒ สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมได้ 

๒.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     ๒.๑ นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของประโยชน์ส่วนตนได้ 
      ๒.๒ นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของประโยชน์ส่วนรวมได้ 
      ๒.๓ นักเรียนสามารถคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมได้ 
๓.  สาระการเรียนรู้ 
      ๓.๑ ความรู้ 

 ประโยชน์ส่วนตน   หมายถึง การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐไดัท ากิจกรรม
หรือไดก้ระท าการต่างๆเพ่ือประโยชน์ส่วนตน  ครอบครัว ญาติ  เพ่ือน หรือ ของกลุ่มในสังคมที่มีความสัมพันธ์
กันในรูปแบบต่างๆ เช่น การประกอบอาชีพ การท าธุรกิจ การค้า การลงทุน เพ่ือหาประโยชน์ในทางการเงิน
หรือในทางทรัพย์สินต่างๆ เป็นต้น 

ประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง การที่บุคคลใดๆ ในสถานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ (ผูด ารงต าแหนง ทาง
การเมือง ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของรัฐ) ไดกระท าการใดๆ ตาม
หนาที่ หรือไดปฏิบัติหนาที่อ่ืนเปนการด าเนินการ อีกส่วนหนึ่งที่แยกออกมาจากการด าเนินการตามหน้าที่ใน
สถานะของเอกชน  การกระท าการใดๆ ตามหนาที่หรือการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐจึงมีวัตถุประสงค
หรือมีเปาหมายเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม หรือการรักษาประโยชนสวนรวมที่เป็นประโยชน์ของรัฐ  การท า
หน้าที่ของเจาหนาที่ของรัฐจึงมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายและจะมีรูปแบบของ
ความสัมพันธหรือมีการกระท าในลักษณะตางๆ  กันที่เหมือนหรือคลายกับการกระท าของบุคคลในสถานะ
เอกชน เพียงแตการกระท าในสถานะท่ีเปนเจาหนาที่ของรัฐกับการกระท าในสถานะเอกชน จะมีความแตกตาง
กันที่วัตถุประสงค ์
๓.๒  ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด) 
 ๑)  ความสามารถในการเขียน 
 ๒)  ความสามารถในวิเคราะห์แยกแยะ 
๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 ๑)  ใฝ่เรียนรู้ 
 ๒)   มุ่งม่ันในการท างาน 
๔. กิจกรรมในการเรียนรู้ 

 ๔.๑  ขั้นตอนการเรียนรู้ 
  ๑)  ให้นักเรียนดูวีดีทัศน์เรื่อง Animation Anti-Coruption by KPI   

๒)  ครูถามนักเรียนถึงพฤติกรรมต่างๆท่ีอยู่ในเกี่ยวกับวีดีทัศน์เรื่อง Animation –Anti-
Coruption by KPI  
  ๓)   ครูอธิบายความหมายผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
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  ๔)   นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับพฤติกรรมใดเป็นผลประโยชน์ส่วนตนกับ
พฤติกรรมใดเป็นผลประโยชน์ส่วนรวม 

๕)   ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น ๕ กลุ่ม 
๖)   ให้นักเรียนสรุปความรู้โดยการท าแผนผังความคิด เรื่อง  ผลประโยชน์ส่วนตน  และ

ผลประโยชน์ส่วนรวม ลงในกระดาษ 100 ปอนด์ 
๗)  ให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาน าเสนอหน้าห้องเรียนแล้วน าผลงานไปจัดป้ายนิเทศ 

๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
 ๑) กระดาษ 100 ปอนด์ 
 ๒) กระดาษกาว 
 ๓) สีไม้ / สีเทียน 
 ๔) วีดีทัศน์เรื่อง Animation Anti-Coruption by KPI 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑  วิธีการประเมิน 
  ๑) สังเกตการตอบค าถาม 
  ๒) ตรวจผลงาน 
  ๓) สังเกตการท างานกลุ่ม 

๕.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบสังเกตการตอบค าถาม 
  ๒) แบบประเมินผลงาน 
  ๓) แบบประเมินการท างานกลุ่ม 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน   
  นักเรียนผ่านการประเมินระดับดี ขึ้นไป  
๖.  บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงชื่อ.......................................ครูผู้สอน 
           (.............................................) 
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7. ภาคผนวก 

 
แบบสังเกตการตอบค าถาม 

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

ล าดับ
ที ่

พฤติกรรม/ 
ระดับคะแนน 

สนใจและ
ตั้งใจฟัง
ค าถาม 

ตอบค าถาม
ได้ตรง

ประเด็น 

ตอบค าถาม
อย่าง

สม่ าเสมอ 
รวม 
คะ 

แนน 

ร้อย
ละ 

การ 
ประ 
เมิน 
ผล 

หมาย
เหต ุ

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

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

10.                
  

เกณฑ์การประเมิน 
  คะแนน ๘ – 9 ระดับ ดีเยี่ยม 
  คะแนน ๖ – ๗ ระดับ ดี 
  คะแนน ๔ – ๕ ระดับ พอใช้ 
  คะแนนต่ ากว่า ๔ ระดับ ปรับปรุง 
นักเรียนได้คะแนนระดับดีขึ้นไปถือว่า ผ่าน 
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แบบประเมินผลงาน 

เรื่อง  ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
ค าชี้แจง  ท าเครื่องหมาย    ลงในช่องระดับคะแนนพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติดังนี้ 
  ระดับ 3  หมายถึง    ผลงานครบถ้วนตามเกณฑ์ 
  ระดับ 2 หมายถึง ผลงานตามเกณฑ์ส่วนใหญ่ 
  ระดับ 1 หมายถึง ผลงานครบตามเกณฑ์บางส่วน 
 

ล าดับ
ที ่

 
หัวข้อประเมิน 

 
ระดับคะแนน 

ความถูกต้อง 
ความ

เรียบร้อย 
ความคิด

สร้างสรรค ์ รวม 
คะ 

แนน 

ร้อย
ละ 

การ 
ประ 
เมิน 
ผล 

หมาย
เหต ุ

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

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

10.                
  

เกณฑ์การประเมิน 
  คะแนน ๘ – 9 ระดับ ดีเยี่ยม 
  คะแนน ๖ – ๗ ระดับ ดี 
  คะแนน ๔ – ๕ ระดับ พอใช้ 
  คะแนนต่ ากว่า ๔ ระดับ ปรับปรุง 
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แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
กลุ่ม .......................................................................................................... 

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

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

3 2 1 

1. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    

2. มีความกระตือรือร้นในการท างาน    

3. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย    

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 
      คะแนน ๑๓ – ๑๕ ระดับ ดีเยี่ยม 
      คะแนน ๘ – ๑๒ ระดับ ดี 
      คะแนน ๕ – ๗  ระดับ พอใช้ 
      คะแนนต่ ากว่า ๕ ระดับ ปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วย  การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒                    เรื่อง  ระบบคิดฐาน ๒          เวลา  ๒  ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้ 
๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๑.๒ สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

 ๒.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ๒.๑ นักเรียนสามารถแยกผลประโยชน์ส่วนตนออกจากผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

๒.๒ นักเรียนสามารถตระหนักถึงผลประโยชน์สาธารณะมาก่อนผลประโยชน์ส่วนตน 
 ๓.  สาระการเรียนรู้ 

    ๓.๑ ความรู้ 
“การปฏิบัติงานแบบใชระบบคิดฐานสอง (Digital)” คือ การที่เจาหนาที่ของรัฐ มีระบบการคิดที่

สามารถแยกเรื่องต าแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนบุคคลออกจากกันได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด สิ่ง
ไหนท าไดสิ่งไหนท าไมไดสิ่งไหนคือประโยชนสวนบุคคลสิ่งไหน คือประโยชนสวนรวม ไมน ามาปะปนกัน ไม
น าบุคลากรหรือทรัพยสินของราชการมาใชเพ่ือ ประโยชนสวนบุคคลไม่เบียดบังราชการ  เห็นแก่ ประโยชน์
สวนรวมหรือของหน่วยงานเหนื่อกว่าประโยชน์ประโยชนของสวนบุคคล เครือญาติและพวก พอง ไม
แสวงหาประโยชนจากต าแหนงหนาที่ราชการ ไมรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากการปฏิบัติหนาที ่
กรณีเกิดการขัดกันระหว่าง ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ก็จะยึดประโยชนสวนรวมเปนหลัก 

     ๓.๒  ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
   ๑)  ความสามารถในการสื่อสาร 
   ๒)  ความสามารถในวิเคราะห์แยกแยะ สรุป 
     ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
   ๑)  ใฝ่เรียนรู้ 
   ๒) มุ่งม่ันในการท างาน 
 ๔. กิจกรรมในการเรียนรู้ 
     ๔.๑  ขั้นตอนการเรียนรู้ 

    ชั่วโมงท่ี ๑  
  ๑)  ครูแบ่งนักเรียนเป็น ๖ กลุ่ม พร้อมแจกข้อความเหตุการณ์  

๒)  ครูอธิบายว่า นักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องท าโครงเรื่อง 3 ฉาก ให้นักเรียน แต่ละกลุ่มคิดว่า 
จะเกิดอะไรต่อจากเหตุการณ์ที่ ก าหนดดังต่อไปนี้  

กลุ่ม ๑ เหตุการณ์เกิดที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง นักเรียน ป. 6 ก าลังดื่มนมโรงเรียน มีนักเรียนคน
หนึ่งมองดูที่กล่องนมแล้ว พูดว่า “นมหมดอายุแล้วนี่” จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อไป ให้นักเรียนใน
กลุ่มช่วยกันคิด  

กลุ่ม ๒ เหตุการณ์เกิดที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง นักเรียน ป. 6 กลุ่มหนึ่งเดินผ่านห้อง น้อง ป. 5 ที่
ก าลังสอบกันอยู่และได้พบเห็นรุ่นน้องก าลังลอกข้อสอบ กันอยู่ จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อไป ให้
นักเรียนในกลุ่มช่วยกันคิด  
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กลุ่ม ๓ เหตุการณ์เกิดที่สี่แยกไฟแดงหน้าโรงเรียน ขณะที่นักเรียนกลุ่มหนึ่งก าลัง  เดินข้าม
ทางม้าลายเพื่อไปโรงเรียน ได้เหลือบไปเห็นรถคันหนึ่งฝ่าไฟแดง จนท าให้ต ารวจเรียก นักเรียนกลุ่มนี้
จึงหยุดสังเกตและพบว่า คนที่ขับรถ ฝ่าไฟแดงก าลังยื่นเงินให้แก่ต ารวจ จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
ต่อไป ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันคิด  

กลุ่ม ๔ เหตุการณ์เกิดที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง นักเรียนกลุ่มหนึ่งเข้าไปซื้อของ ในร้าน เด็ก
นักเรียนคนหนึ่งเห็นว่าไม่มีใครเข้ามาซื้อของเลย จึงชวนเพ่ือน แอบขโมยของในร้านแห่งนั้น จะเกิด
เหตุการณ์อะไรขึ้นต่อไป ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันคิด  

กลุ่ม ๕ เหตุการณ์เกิดที่บ้านนักเรียนคนหนึ่ง เมื่อนักเรียนคนหนึ่งชวนเพื่อน ๆ มาเที่ยวที่บ้าน 
ขณะที่ก าลังเล่นกันอย่างสนุกสนาน เหตการณ์ ที่ไม่คาดคิด ก็เกิดขึ้น นักเรียนคนหนึ่งท าแจกันใบละ
หลายหมื่นบาทแตก แต่กลับ ปฏิเสธว่าตนเองไม่ได้ท า แล้วกล่าวโทษเพ่ือนอีกคน ทั้งที่เพ่ือนคนนั้น 
ไม่ได้เป็นคนท า จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อไป ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันคิด  

กลุ่ม ๖ เหตุการณ์เกิดที่ใต้สะพานลอยแห่งหนึ่ง นักเรียนกลุ่มหนึ่งก าลังรีบไป โรงเรียนเพราะ
สายมากแล้ว ขณะนั้นนักเรียนกลุ่มนี้ก าลังตัดสินใจว่าจะ เดินขึ้นสะพานลอยหรือวิ่งข้ามถนนโดยไม่ใช้
สะพานลอย และกระโดดข้าม แนวกั้นตรงเกาะกลางถนนเพ่ือความรวดเร็ว จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
ต่อไป ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันคิด  

๓.) ให้นักเรียนสร้างเค้าโครงเรื่อง 3 ฉาก โดยมีเนื้อสาระ ดังนี้  
ก. เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง  
ข. สาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าว  
ค. ผลของเหตุการณ์มีอะไรบ้าง  

๔.) ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดว่า ถ้าจะแก้ไขไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ควรท า  อย่างไร แล้ว
เขียน โดยน าเสนอเป็นฉากบทบาทสมมติท่ีมีบทสนทนาไม่เกิน 3 ประโยค แล้วน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

๕.) ครูสรุปว่า การทุจริตคอร์รัปชันต่างๆ เช่น การซื้อ นมหมดอายุให้นักเรียนกิน การลอก
ข้อสอบ การให้เงินแก่เจ้าหน้าที่ เป็นต้น เป็นการกระท าที่ไม่ถูกต้อง และส่งผลต่อนักเรียนและคนอ่ืน 
ๆ อีกมากมาย ถ้าสังคมใดที่มีการทุจริตคอร์รัปชันกันมาก จะท าให้คนในสังคมเดือดร้อนและไม่สงบสุข 
สังคมนั้นจะเป็น อย่างไร จะมีแต่เด็กป่วยจากนมหมดอายุ เด็กได้ คะแนนดีแต่ลอกคนอ่ืนมา และ
ความซื่อสัตย์ต่อการกระท าของตนเองดังกรณีเด็กที่ท าแจกันแตกก็ต้องยอมรับผิด และการข้ามถนน
โดยไม่ใช้สะพานลอยที่เกิดจากความมักง่าย ขาดระเบียบวินัยที่ดีซึ่งสิ่งเหล่านี้จะติดตัวนักเรียนไปเรื่อย 
ๆ เมื่อเติบโตเป็น ผู้ใหญ่เด็กเหล่านี้ก็จะท าสิ่งที่ไม่ดีอีก แต่ถ้าคนปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและ ต่อต้าน
การทุจริต ร่วมกันดูแลสังคมให้ปลอดจากการโกง สังคมก็จะมีแต่  ความสงบสุข ไม่มีการเอาเปรียบ
และเบียดเบียนซึ่งกันและกัน  

  ๖) ครูให้นักเรียนหาข่าวหรือเหตุการณ์เก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือการโกงคนละ ๑ ข่าว เพ่ือท า
กิจกรรมในครั้งต่อไป 
      ชั่วโมงท่ี ๒ 

1) ครูให้นักเรียนดูโฆษณาเรื่อง ยักษ์กินเมือง เพ่ือสื่อให้นักเรียนเห็นถึงพลังที่  ส าคัญของ
นักเรียนรุ่นใหม่ที่ต้อต่านการทุจริตคอร์รัปชัน ครูอาจจะถาม นักเรียนว่า ยักษ์เปรียบได้กับอะไรบ้าง 
หรืออธิบายว่า ยักษ์เปรียบเสมือน เชื้อโรคร้ายแรงที่นักเรียนทุกคนต้องต่อสู้ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้แก่ตนเอง และสังคมเพ่ือสร้างสังคมท่ีน่าอยู่ด้วยพลังของนักเรียนทุกคน  

2) หลังจากดูโฆษณาเรื่อง ยักษ์กินเมือง ครูเลือกนักเรียนบางคนเพ่ือเล่าข่าวที่น ามาให้เพ่ือนฟัง 
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3) แบ่งนักเรียนเป็น ๕ กลุ่ม หรือใช้กลุ่มเดิม 
4) นักเรียนแต่ละกลุ่มน าข่าวของตนเองติดลงบนกระดาษขนาดใหญ่ของกลุ่ม พร้อมตอบ

ค าถามต่อไปนี้ 
ก. นักเรียนแต่ละคนน าข่าวอะไรบ้างมาแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนในกลุ่ม 
ข. ข่าวที่นักเรียนแต่ละคนน ามาส่งผลกระทบต่อใครบ้าง 
ค. นักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อข่าวที่น ามา 
ง. วาดภาพชุมชนที่ต่อต้านการโกง พร้อมให้เหตุผลว่าต่อต้านการโกง 
อย่างไรบ้าง 

5) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน 
6) นักเรียนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดต่อว่า ถ้าจะเปลี่ยนแปลงจากคนที่โกง 

เป็นคนดี ควรปฏิบัติอย่างไรบ้างหรือสร้างจิตส านึกอย่างไร และถ้าปฏิบัติได้จริงจะเกิดผลอย่างไรต่อ
สังคมบ้าง  

7) ครูอธิบายวาจะมีการรณรงคใหนักเรียนในโรงเรียน “เปลี่ยนความคิด ชีวิต 
เปลี่ยน” Change คือ การสรางคนดีที่ไมโกง และรังเกียจการโกงไดอยางไรโดยคิด 1 แนวคิดตอ 1 
กลมุ ที่จะใชรณรงคในโรงเรียน เชน หยุดการโกงเพ่ือสังคมนาอยู หรือ ประเทศชาติเสียหายมากแลว 
เพราะ “การโกง” หรืออยาเอาเปรียบกันเลย โกงกันท าไม เปนตน 

8) เมื่อนักเรียนแต ละกลุ มคิดเสร็จเรียบร อย ให แต ละกลุ มน าเสนอผลงาน 
9) หลังจากนั้น ครูใหนักเรียนแตละกลุมวางแผนในการผลิตจัดท าโปสเตอรและแนวทางการ
รณรงคในโรงเรียน ลงในขนาดกระดาษ 100 ปอนด หรือตามท่ีเหมาะสม 

สื่อการเรียนการสอน  
1. ตัวอยางโครงเรื่อง 3 ฉาก  
2. วีดิทัศนโฆษณาเรื่อง ยักษกินเมือง https://www.youtube.com/watch?v=YrZZqR_xVPA 
๓. กระดาษ ๑๐๐ ปอนด ์

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
    ๕.๑  วิธีการประเมิน 

  ๑) สังเกตจาการตอบค าถาม 
  ๒) ตรวจผลงาน 
    ๕.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบสังเกตการตอบค าถาม 
  ๒) แบบประเมินผลงาน 
    ๕.๓  เกณฑ์การตัดสิน   
  นักเรียนผ่านการประเมินระดับดีขึ้นไป  
๖.  บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงชื่อ.......................................ครูผู้สอน 
           (.........................................) 
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7. ภาคผนวก 

 
 

ตัวอย่างฉากละคร ๓ ฉาก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ ฉาก 

๓ ๒ ๑ 
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แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
กลุ่ม .......................................................................................................... 

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

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

3 2 1 

1. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    

2. มีความกระตือรือร้นในการท างาน    

3. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย    

4. มีข้ันตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ    

5. ใช้เวลาในการท างานอย่างเหมาะสม    

รวม  
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
                                  พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า    ให้  3  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นบางครั้ง   ให้  2  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าน้อยครั้ง   ให้  1  คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
      คะแนน ๑๓ – ๑๕ ระดับ ดีเยี่ยม 
      คะแนน ๘ – ๑๒ ระดับ ดี 
      คะแนน ๕ – ๗  ระดับ พอใช้ 
      คะแนนต่ ากว่า ๕ ระดับ ปรับปรุง 
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แบบประเมินผลงาน 

เรื่อง  ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
ค าชี้แจง  ท าเครื่องหมาย    ลงในช่องระดับคะแนนพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติดังนี้ 
  ระดับ 3  หมายถึง    ผลงานครบถ้วนตามเกณฑ์ 
  ระดับ 2 หมายถึง ผลงานตามเกณฑ์ส่วนใหญ่ 
  ระดับ 1 หมายถึง ผลงานครบตามเกณฑ์บางส่วน 
 

ล าดับ
ที ่

 
  หัวข้อประเมิน 

 
ระดับคะแนน 

ความถูกต้อง 
ความ

เรียบร้อย 
ความคิด

สร้างสรรค ์ รวม 
คะ 

แนน 

ร้อย
ละ 

การ 
ประ 
เมิน 
ผล 

หมาย
เหต ุ

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

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

10.                
  

เกณฑ์การประเมิน 
  คะแนน ๘ – 9 ระดับ ดีเยี่ยม 
  คะแนน ๖ – ๗ ระดับ ดี 
  คะแนน ๔ – ๕ ระดับ พอใช้ 
  คะแนนต่ ากว่า ๔ ระดับ ปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที ่๑ ชื่อหน่วย  การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่นตนกับผลประโยชน์สว่นรวม ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓                  เรื่อง  ระบบคิดฐาน ๑๐     เวลา  ๒  ชั่วโมง 
 

๒. ผลการเรียนรู้ 
๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๑.๒ สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๒.๑ นักเรียนสามารถแยกผลประโยชน์ส่วนตนออกจากผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
๒.๒ นักเรียนสามารถตะหนักถึงผลประโยชน์สาธารณะมาก่อนผลประโยชน์ส่วนตน 

๔. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 
 การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐยังมีระบบการคิดที่น าประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกันไป
หมด แยกแยะไม่ออกว่าสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตน สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม น าสิ่งของราชการมาใช้
เพ่ือประโยชน์ส่วนตน เบียดบังราชการ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเหนือกว่าประโยชน์ส่วนรวมหรือของ
หน่วยงาน จะคอยแสวงหาประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่ราชการเพ่ือตนเอง เครือญาติ หรือพวกพ้อง กรณี
เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมจะยึดประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก 
๓.๒  ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

 ๑)  ความสามารถในการเขียน 
 ๒)  ความสามารถในวิเคราะห์แยกแยะ สรุป 

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

 ๔.๑  ขั้นตอนการเรียนรู้ 
  ชั่วโมงที่ ๑ 
  (ครูให้นักเรียนหาข่าวหรือเหตุการณ์เกี่ยวกับการทุจิตคอร์รัปชั่นหรือกลโกง มาคนละ 1 
ข่าว โดยให้ครูสั่งล่วงหน้า ๑ สัปดาห์) 

1) ครูให้นักเรียนดูสื่อ ปปช. หน่วยที่ ๓ เรื่อง ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
2) ครูและนักเรียนสนทนาเก่ียวกับ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
3) ครูให้นักเรียนน าข่าวที่เตรียมมาท าลงในใบงาน และวิเคราะห์ข่าวตามประเด็นที่

ก าหนดให้ 
4) ครูเลือกนักเรียนออกมาน าเสนอข่าวหน้าชั้นเรียนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนรู้กับเพ่ือนๆใน

ชั้นเรียน 
  ชั่วโมงที่ ๒ 

1) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน  ตอบค าถาม ข้อที่ ๑-๔ ลงในกระดาษบรูฟ 
๑.นักเรียนคิดว่า เพราะเหตุใดคนจึงคิดทุจริต ถ้าเป็นนักเรียนจะคิดเช่นนั้นหรือไม่เพราะ
เหตุใด 
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๒.ให้นักเรียนเสนอแนวทางในการป้องกันการทุจริต 
๓.การทุจิตจะส่งผลต่อชาติ บ้านเมืองอย่างไร 
๔.ในฐานะของนักเรียนควรปฎิบัติตนอย่างไรจึงจะมีส่วนร่วมในการด ารงไว้ซึ่งชาติไทย 

2) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบวาดรูปภาพการต่อต้านการทุจริต และเขียนค าขวัญเพ่ือ
รณรงค์และปลูกจิตส านึกการป้องกันการทุจริต 

3) ส่งตัวแทนน าเสนอผลงานแล้วน าไปจัดป้านนิเทศ 
๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 

๑) ใบงานเรื่อง การวิเคราะห์ข่าว 
๒) สื่อ ปปช. หน่วยที่ ๓ ทุจรติถนน และจราจรเรียกเงิน 
๓) กระดาษบรูฟ 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑  วิธีการประเมิน 

 ๑) สังเกตตอบค าถาม 
 ๒) ตรวจผลงาน 

๕.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 ๑) แบบสังเกตตอบค าถาม 
 ๒) แบบประเมินผลงาน 

๕.๓  เกณฑ์การตัดสิน   
 นักเรียนผ่านการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป หรือระดับดีขึ้นไป  
๖.  บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….......................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
       ลงชื่อ.......................................ครูผู้สอน 
            (.........................................) 
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7. ภาคผนวก 
ใบงาน 

เรื่อง การวิเคราะห์ข่าว 
 

ชื่อ-สกุล......................................................................................ชั้น ................ เลขท่ี................. 
 
 
 
 
 
 
 

ติด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ชื่อข่าว.................................................................................................................................................. 
แหล่งท่ีมา............................................................................................................................................. 
ประเด็นวิเคราะห์ 

๑. ข่าวที่นักเรียนน ามาส่งผลกระทบต่อใครบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

๒. นักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อข่าวที่น ามา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

ติดข่าว 
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แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
กลุ่ม .......................................................................................................... 

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

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

3 2 1 

1. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    

2. มีความกระตือรือร้นในการท างาน    

3. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย    

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 
      คะแนน ๑๓ – ๑๕ ระดับ ดีเยี่ยม 
      คะแนน ๘ – ๑๒ ระดับ ดี 
      คะแนน ๕ – ๗  ระดับ พอใช้ 
      คะแนนต่ ากว่า ๕ ระดับ ปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วย การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔            เรื่อง ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต         เวลา ๒ ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้ 
๑.๑ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับส่วนรวม 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๒.๑ นักเรียนสามารถบอกความหมายของจริยธรรมได้ 
๒.๒ นักเรียนสามารถบอกความหมายของการทุจริตได้ 
๒.๓ นักเรียนสามารถบอกความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริตได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 

      ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต 
จริยธรรม หมายถึงแนวทางซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม และ

เป็นลักษณะที่สังคมต้องการเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม บุคคลที่มีจริยธรรมอยู่
ในตนเอง ย่อมเป็นที่ยอมรับนับถือของคนในสังคมและสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข เป็นคน
ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนรวม 

การทุจริต คือ การคดโกง ไม่ซื่อสัตย์สุจริต การกระท าที่ผิดกฎหมาย เพ่ือให้เกิดความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน การใช้อ านาจหน้าที่ในทางที่ผิดเพ่ือแสวงหาประโยชน์หรือให้ได้รับสิ่งตอบ
แทน การให้หรือการรับสินบน การก าหนดนโยบายที่เ อ้ือประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้องรวมถึงการ
ทุจริตเชิงนโยบาย 

ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต คือ จริยธรรมเป็นแนวทางซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ใน
การประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ส่วนการทุจริต คือ การคดโกง ไม่ซื่อสัตย์สุจริต การกระท าที่
ผิดกฎหมาย 
๓.๒ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
 ๑) ความสามารถในการสื่อสาร  
 ๒) ความสามารถในการคิด 
 ๓) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

๑) ซื่อสัตย์สุจริต 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้  

๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  

         ชั่วโมงท่ี ๑ 
1) ครูให้นักเรียนชมวีดีทัศน์ เรื่อง “ของหลวง” 
2) ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๕ กลุ่ม แล้วให้นักเรียนตั้งค าถามจากการชมวีดีทัศน์ โดยครู

ก าหนดค าถามให้ใช้ค าว่า “ท าไม”  “เพราะเหตุใด” “ผลเป็นอย่างไร” เช่น เพราะเหตุใดโดม
จึงพังลง เป็นต้น 
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3) ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง “การทุจริต” จากนั้นครูอธิบายความหมายของการทุจริต 
ชั่วโมงท่ี ๒ 

1) ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างของเหตุการณ์หรือการกระท าที่แสดงถึงการทุจริตต่าง ๆ ใน
สังคมไทย 

2) ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง จริยธรรม จากนั้นครูอธิบายความหมายของจริยธรรม 
3) ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างของเหตุการณ์หรือการกระท าที่แสดงถึงจริยธรรมต่าง ๆ ใน

สังคมไทย เช่น ข้าราชการไม่รับของขวัญจากผู้มาติดต่อราชการ 
4) ครูให้นักเรียนเขียนแยกการกระท าที่แสดงให้เห็นถึงการมีจริยธรรมและการกระท าที่แสดงให้

เห็นถึงการทุจริต ลงในใบงาน เรื่อง ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต 
5) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต ดังนี้  

จริยธรรม หมายถึงแนวทางซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม และ
เป็นลักษณะที่สังคมต้องการเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม บุคคลที่มีจริยธรรมอยู่
ในตนเอง ย่อมเป็นที่ยอมรับนับถือของคนในสังคมและสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข เป็นคน
ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนรวม 

การทุจริต คือ การคดโกง ไม่ซื่อสัตย์สุจริต การกระท าที่ผิดกฎหมาย เพ่ือให้เกิดความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน การใช้อ านาจหน้าที่ในทางที่ผิดเพ่ือแสวงหาประโยชน์หรือให้ได้รับสิ่งตอบ
แทน การให้หรือการรับสินบน การก าหนดนโยบายที่เอ้ือประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้องรวมถึงการ
ทุจริตเชิงนโยบาย 

ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต คือ จริยธรรมเป็นแนวทางซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ใน
การประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ส่วนการทุจริต คือ การคดโกง ไม่ซื่อสัตย์สุจริต การกระท าที่
ผิดกฎหมาย 
๔.๒ สื่อการเรียนรู้ 

๑) วีดีทัศน์ เรื่อง ของหลวง 
๒) ใบความรู้ เรื่อง การทุจริต 
๓) ใบความรู้ เรื่อง จริยธรรม 
๔) ใบงาน เรื่อง ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วิธีการประเมิน 

1) ตรวจผลงานการท าใบงาน เรื่อง ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต 
2) สังเกตพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1) แบบให้คะแนนการตรวจผลงานใบงาน เรื่อง ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต 
2) แบบสังเกตพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
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๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
 (...........................................................) 
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7. ภาคผนวก 
 

ใบความรู้  
เร่ือง การทุจริต 

ปัญหาการทุจริต เป็นปัญหาที่ส าคัญท้ังของประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลก ปัญหาการทุจริตจะ
ท าให้เกิดความเสื่อมในด้านต่างๆ เกิดขึ้น ทั้งสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และนับวันปัญหาดังกล่าวก็จะรุนแรง
มากข้ึน และมีรูปแบบการทุจริตที่ซับซ้อน ยากแก่การตรวจสอบมากข้ึน จากเดิมที่กระท าเพียงสองฝ่าย ปัจจุบัน
การทุจริตจะกระท ากันหลายฝ่าย ทั้งผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ และเอกชน โดยประกอบด้วย
สองส่วนใหญ่ๆ คือ ผู้ให้ผลประโยชน์กับผู้รับผลประโยชน์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายนี้จะมีผลประโยชน์ร่วมกัน ตราบใดที่
ผลประโยชน์สมเหตุสมผลต่อกัน ก็จะน าไปสู่ปัญหาการทุจริตได้ บางครั้งผู้ที่รับผลประโยชน์ก็เป็นผู้ให้ประโยชน์
ได้เช่นกัน โดยผู้รับผลประโยชน์และผู้ให้ผลประโยชน์ คือ 
 ๑. ผู้รับผลประโยชน์ จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอ านาจ หน้าที่ในการกระท า การด าเนินการต่างๆ 
และรับประโยชน์จะเป็นไปในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การเรียกรับประโยชน์โดยตรง การก าหนด
ระเบียบหรือคุณสมบัติที่เอ้ือต่อตนเองและพวกพ้อง 
 ๒. ผู้ให้ผลประโยชน์ เช่น ภาคเอกชน โดยการเสนอผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เช่น เงิน สิทธิพิเศษ
อ่ืนๆ เพ่ือจูงใจให้นักการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งในต าแหน่ง
หน้าที่ ซึ่งการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนต่อระเบียบหรือผิดกฎหมาย เป็นต้น 

ทุจริต คืออะไร 
 ค าว่าทุจริต มีการให้ความหมายได้มากมาย หลากหลาย ขึ้นอยู่กับว่าจะมีการให้ความหมายดังกล่าวไว้
ว่าอย่างไร โดยที่ค าว่าทุจริตนั้น จะมีการให้ความหมายโดยหน่วยงานของรัฐ หรือการให้ความหมายโดยกฎหมาย
ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการให้ความหมายจากแหล่งใด เนื้อหาส าคัญของค าว่าทุจริตก็ยังคงมีความหมายที่สอดคล้องกันอยู่ 
นั่นคือ การทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี มีการแสวหาหรือเอาผลประโยชน์ของส่วนรวม มาเป็นของส่วนตัว ทั้งๆ ที่ตนเอง
ไม่ได้มีสิทธิในสิ่งๆ นั้น การยึดถือ เอามาดังกล่าวจึงถือเป็นสิ่งที่ผิด ทั้งในแง่ของกฎหมายและศีลธรรม 

ดังนั้น การทุจริตคือ การคดโกง ไม่ซื่อสัตย์สุจริต การกระท าที่ผิดกฎหมาย เพ่ือให้เกิดความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน การใช้อ านาจหน้าที่ในทางที่ผิดเพ่ือแสวงหาประโยชน์หรือให้ได้รับสิ่งตอบแทน การให้หรือการ
รับสินบน การก าหนดนโยบายที่เอื้อประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้องรวมถึงการทุจริตเชิงนโยบาย 
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ใบความรู้  
เร่ือง จริยธรรม 

 
ความดีงามทางสังคม ถือเป็นกฎเกณฑ์แห่งความประพฤติ หรือหลักความจริงที่เป็นแนวทางแห่งความ

ประพฤติปฏิบัติให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข การศึกษาเรื่องจริยธรรม จึงเป็นหนึ่งในวิชาปรัชญาที่
ศึกษาเก่ียวกับความดีงามทางสังคมมนุษย์ 

ความหมายของ จริยธรรม 

จริยธรรม หมายถึง สิ่งที่ท าได้ในทางวินัยจนเกิดความเคยชินมีพลังใจ มีความตั้งใจแน่วแน่จึงต้อง
อาศัยปัญญา  และปัญญาอาจเกิดจากความศรัทธาเชื่อถือผู้อ่ืน ในทางพุทธศาสนาสอนว่า จริยธรรมคือการน า
ความรู้ ความจริงหรือกฎธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตที่ดีงาม (พระราชวรมุนี) 

พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตสถาน (๒๕๔๖ )  ให้ความหมายของจริยธรรมไว้ว่า  หมายถึง ธรรมที่
เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ 

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

จากความหมายที่กล่าวมา สรุปได้ว่า จริยธรรม หมายถึงแนวทางซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ในการประพฤติ
ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม และเป็นลักษณะที่สังคมต้องการเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม 
บุคคลที่มีจริยธรรมอยู่ในตนเอง ย่อมเป็นที่ยอมรับนับถือของคนในสังคมและสามารถด าเนินชีวิตได้อย่า งเป็น
ปกติสุข เป็นคนที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนรวม 
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ใบงาน  

เร่ือง ความแตกต่างระหวา่งจริยธรรมและการทุจริต 

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

 ค าชี้แจง    ให้นักเรียนเขียนการกระท าท่ีแสดงให้เห็นถึงจริยธรรมและการระท าท่ีแสดงให้เห็นถึงการทุจริตลง
ในแผนผังที่ก าหนดให้ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การ
กระท า 

จริยธรรม 

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

 

การทุจริต 

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 
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แบบสังเกตพฤติกรรม เรื่อง ซื่อสัตย์ สุจริต 

ค าชี้แจง  การบันทึกให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 

สรุปผล 
การประเมิน พูด

ความ
จริง 

ไม่ลัก
ขโมย 

ตรงไป 
ตรงมา 

ท าตัว
น่าเชื่อถือ 

รู้จัก
แยกแยะ
ประโยชน์
ส่วนตน

กับ
ประโยชน์
ส่วนรวม ผ่าน ไม่ผ่าน 

         
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

เกณฑ์การประเมิน 

 ผ่านตั้งแต่     ๓  รายการ  ถือว่า  ผ่าน 

 ผ่าน            ๒  รายการ  ถือว่า  ไม่ผ่าน 
ลงช่ือ                                      ผู้ประเมิน 

               (                                                          ) 

                                         /              /              / 

 



- ๒๕ - 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕       เรื่อง ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม      เวลา ๒ ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้ 
๑.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์
ส่วนรวม 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1 นักเรียนสามารถบอกความหมายของผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
2.2 นักเรียนสามารถบอกการกระท าที่เป็นผลประโยชน์ส่วนตนกับการกระท าที่เป็นผลประโยชน์ส่วนรวม
ได ้

๓. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 
ความหมายของประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
 ประโยชน์ส่วนตน หมายถึง การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ท ากิจกรรมหรือ
ได้กระท าการต่างๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว ญาติ เพ่ือนหรือของกลุ่มในสังคม 
 ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ หมายถึง การที่บุคคลใด ๆ ในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ ได้กระท าการใด ๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการด าเนินการในอีกส่วนหนึ่ง ที่แยกออกมา
จากการด าเนินการตามหน้าที่ในสถานะของเอกชน 
3.2 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการสื่อสาร 
2) ความสามารถในการคิด 

3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 1) ซื่อสัตย์สุจริต 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  

ชั่วโมงท่ี ๑ 
๑) ครูให้นักเรียนดูภาพเกี่ยวกับสาธารณะสมบัติ เช่น สวนสาธารณะ รถไฟสาธารณะ 

ห้องสมุด เป็นต้น 
๒) ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับภาพ ดังนี้ 
 - ภาพนี้เกี่ยวกับอะไร 
 - ภาพนี้มีกิจกรรมอะไรบ้าง 
 - สิ่งของในภาพนี้อะไรที่เป็นของส่วนตัว 
 - สิ่งของในภาพนี้อะไรที่เป็นของส่วนรวม 
๓) ครูสรุปความหมายของค าว่า “ผลประโยชน์ส่วนตน” กับ “ผลประโยชน์ส่วนรวม” 

 ๔) ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งของส่วนรวม ดังนี้ 
- สิ่งของที่เป็นของส่วนรวมมีประโยชน์อย่างไร  



- ๒๖ - 
 

 

- ใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากสิ่งของส่วนรวมนั้น 
- ใครเป็นผู้ดูแลรักษาสิ่งของส่วนรวม 
- มีวิธีการดูแลรักษาสิ่งของส่วนรวมอย่างไร 

      ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งของส่วนตน ดังนี้ 
- สิ่งของที่เป็นของส่วนตนมีประโยชน์อย่างไร  
- ใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากสิ่งของส่วนตนนั้น 
- ใครเป็นผู้ดูแลรักษาสิ่งของส่วนตน 
- มีวิธีการดูแลรักษาสิ่งของส่วนตนอย่างไร 

ชั่วโมงท่ี ๒ 
1) ครูให้นักเรียนท าใบงาน เรื่อง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
2) ให้นักเรียนน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  
3) นักเรียนน าผลงานไปติดที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 

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

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 

1) ตรวจผลงานการท าใบงาน เรื่อง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
2) สังเกตพฤติกรรม ซื่อสัตย์ สุจริต 

5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1) แบบให้คะแนนการตรวจผลงานใบงาน 
2) แบบสังเกตพฤติกรรม ซื่อสัตย์สุจริต 

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
  นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  

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

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
(...........................................................)  
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7. ภาคผนวก 
 

ใบงาน  

เร่ือง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

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

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถามดังต่อไปนี้ 

๑. ผลประโยชน์ส่วนตน หมายถึง อะไร 

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

๒. ผลประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง อะไร 

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

๓. จงยกตัวอย่างการกระท าที่เป็นผลประโยชน์ส่วนตน มา ๓ ข้อ 

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

๔. จงยกตัวอย่างการกระท าที่เป็นผลประโยชน์ส่วนรวม มา ๓ ข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสังเกตพฤติกรรม เรื่อง ซื่อสัตย์ สุจริต 

ค าชี้แจง  การบันทึกให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 

สรุปผล 
การประเมิน พูด

ความ
จริง 

ไม่ลัก
ขโมย 

ตรงไป 
ตรงมา 

ท าตัว
น่าเชื่อถือ 

รู้จัก
แยกแยะ
ประโยชน์
ส่วนตน

กับ
ประโยชน์
ส่วนรวม ผ่าน ไม่ผ่าน 

         
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

เกณฑ์การประเมิน 

 ผ่านตั้งแต่     ๓  รายการ  ถือว่า  ผ่าน 

 ผ่าน            ๒  รายการ  ถือว่า  ไม่ผ่าน 
 

ลงช่ือ                                      ผู้ประเมิน 

               (                                                          ) 

                                         /              /              / 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วย การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่องการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เวลา 2
ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้ 
๑.๑ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์
ส่วนรว๑.๒ สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๒.๑ นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของค าว่า “ขัดแย้งกัน” ได ้
๒.๒ นักเรียนสามารถบอกผลกระทบจากการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมได้ 
๒.๓ นักเรียนสามารถบอกวิธีการแก้ไขความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 
 ความหมายของการขัดแย้ง 
 ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง สถานการณ์ หรือการ
กระท าที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารมีผลประโยชน์ส่วนตัว
มากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผล
กระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่
เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันทั่วไป โดยไม่เห็นว่าเป็นความผิด 
เช่น การรับสินบน การจ่ายเงินใต้โต๊ะ การจ่ายเงินตอบแทนเพ่ือให้ตนเอง 
๓.๒ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  

1) ความสามารถในการสื่อสาร  
2) ความสามารถในการคิด 

๓.๓  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ซื่อสัตย์สุจริต 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  

ชั่วโมงท่ี ๑ 
๑) ครูทบทวนเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒) ครูเล่าเหตุการณ์เรื่อง “แม่ประนอมร้อง ถูกลูกสาว – ลูกเขย ฮุบกิจการน้ าพริกเผา” 
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 ๓) ครูให้นักเรียนวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการกระท าของลูกสาวคนโตและแม่ประนอมว่า
ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร 

๔) ครูอธิบายความหมายของค าว่าการขัดแย้งกัน  
- การขัดแย้งกัน หมายถึง ไม่ลงรอยกัน ไม่เห็นพ้องต้องกัน ทั้งในเรื่องผลประโยชน์ส่วนตน

และผลประโยชน์ส่วนรวม 
๕) ให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างกรณีที่บุคคลขัดแย้งกันในสังคมประมาณ ๔-๕ เรื่อง แล้ว

เขียนบันทึกลงในสมุด 
ชั่วโมงท่ี ๒ 
1) ครูให้นักเรียนบอกผลกระทบจากการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวม 
2) ครูสนทนาซักถามนักเรียนว่า “ถ้านักเรียนพบเห็นการกระท าหรือเหตุการณ์ที่ขัดแย้งกัน 

เช่น เหตุการณ์นี้ นักเรียนจะมีวิธีการแก้ไขความขัดแย้งกันได้อย่างไร เช่น ไม่เห็นแก่ได้ ไม่โ ลภ ไม่
อยากได้ของผู้อื่นเป็นของตนเอง เป็นต้น 

3) ครูให้นักเรียนท าใบงาน เรื่อง แท็กซี่ไล่นักท่องเที่ยวออกจากรถอูเบอร์ 
4) นักเรียนน าเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดป้ายนิเทศ 

4.2 สื่อการเรียนรู้  
 ๑) ข่าว “แม่ประนอมร้อง ถูกลูกสาว – ลูกเขย ฮุบกิจการน้ าพริกเผา” 
 ๒) ใบงาน เรื่อง แท็กซี่ไล่นักท่องเที่ยวออกจากรถอูเบอร์ 
  

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 

       ๑) สังเกตพฤติกรรม ซื่อสัตย์สุจริต 
       ๒) ตรวจผลงาน เรื่อง แท็กซ่ีไล่นักท่องเที่ยวออกจากรถอูเบอร์ 

  

แม่ประนอมร้อง ถูกลูกสาว – ลูกเขย ฮุบกิจการน้ าพริกเผา 

แม่ประนอม" ผู้ก่อตั้งธุรกิจน้ าพริกเผาช่ือดัง ยื่นหนังสือร้องเรียนถึง นายกฯ ขอความเป็นธรรม 
อ้างถูก "ลูกสาว-ลูกเขย" ยึดกิจการ พร้อมใช้เงินแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 59 ที่
ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล นางประนอม แดงสุภา ผู้ก่อตั้ง
ธุรกิจน้ าพริกเผาแม่ประนอม ในนามบริษัท พิบูลย์ชัยน้ าพริกเผาไทยแม่ประนอม จ ากัด เดินทางเข้ายื่น
หนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมโดยระบุว่า ถูก นางศิริพร แดงสุภา บุตรสาวคนโต และ นายสุชาติ 
ภาษาประเทศ บุตรเขย ฮุบกิจการ ซึ่งที่ผ่านมา นางศิริพร เป็นที่ไว้วางใจของคนในครอบครัวมาโดยตลอด 
จึงได้ให้ดูแล และบริหารงานต่างๆ แทนครอบครัวคนเดียว จนต่อมา เมื่อปี 2558 นางศิริพร ได้ฮุบกิจการ 
โดยปลอมหนังสือมอบอ านาจจาก นายศิริชัย สามี ซึ่งถึงแก่กรรม เมื่อปี 2556 โอนที่ดินกองมรดกมาเป็น
ของตัวเอง ต่อมาจึงทราบว่า นางศิริพร และ นายสุชาติ ได้ฮุบกิจการน้ าพริกเผาแม่ประนอมไปเป็นของ
ตัวเองเรียบร้อย ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงรายช่ือผู้ถือหุ้นของบริษัทใหม่ทั้งหมด โดยตัดช่ือ นายศิริชัย ตน และ
บุตรคนอ่ืนๆ ออกจากรายช่ือผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วใส่ช่ือของตัวเองและบุตรเขยเข้าไปแทน จนต่อมาทั้ง 2 
คน ก็ได้ขับไล่ตนออกจากบ้านอีกด้วย  
 

 

 

 

https://www.khaosod.co.th/wp-content/uploads/2017/01/skewer_stabbed2.jpg
https://www.khaosod.co.th/wp-content/uploads/2017/01/skewer_stabbed2.jpg
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5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
๑) แบบให้คะแนนการตรวจใบงาน เรื่อง แท็กซ่ีไล่นักท่องเที่ยวออกจากรถอูเบอร์ 
๒) แบบสังเกตพฤตกิรรม ซื่อสัตย์สุจริต 

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
     นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
 

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

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
 (...........................................................) 
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หนุ่มโชเฟอร์อูเบอร์อัดคลิปแจ้งต ารวจจับกลุ่มแท็กซ่ีพัทยา หลังถูกล้อม และไล่นักท่องเที่ยวลงจากรถ สร้าง
ความตกใจแก่ผู้โดยสารชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก 

โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในช่วงเย็นวานนี้ (วันที่ 17 พ.ค. 60) ขณะที่นายสุรศักดิ์ คูค า อายุ 29 ปี โชเฟอร์
รถแท็กซี่อูเบอร์ น ารถจอดรับผู้โดยสารซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ โดยได้มีกลุ่มคนขับสหกรณ์แท็กซ่ีประมาณ 
5-6 คน เข้ามาปิดล้อมและไล่ให้ผู้โดยสารลงจากรถ สร้างความตกใจให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเป็นอย่างมาก 
จากนั้นกลุ่มคนดังกล่าวก็ยังไม่ยอมปล่อยให้รถวิ่งออกไป ยังพยายามปิดล้อมไว้ แล้วเรียกเจ้าหน้าที่ต ารวจมายึดใบขับขี่
ไปเสียค่าปรับยัง สภ.เมืองพัทยา เป็นเงิน 1,000 บาท 

7. ภาคผนวก 

ใบงาน  

เร่ือง แท็กซี่ไล่นักท่องเที่ยวออกจากรถอูเบอร์ 

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

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านข่าว แล้วตอบค าถามต่อไปนี้  

 

 

 

 

 

 

๑. นักเรียนคิดว่าการกระท าของกลุ่มแท็กซ่ีพัทยาเป็นการกระท าท่ีเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

๒. ถ้านักเรียนเป็น โชเฟอร์รถแท็กซ่ีอูเบอร์ดังกล่าว นักเรียนจะแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างไร 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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แบบสังเกตพฤติกรรม เรื่อง ซื่อสัตย์ สุจริต 

ค าชี้แจง  การบันทึกให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 

สรุปผล 
การประเมิน พูด

ความ
จริง 

ไม่ลัก
ขโมย 

ตรงไป 
ตรงมา 

ท าตัว
น่าเชื่อถือ 

รู้จัก
แยกแยะ
ประโยชน์
ส่วนตน

กับ
ประโยชน์
ส่วนรวม ผ่าน ไม่ผ่าน 

         
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

เกณฑ์การประเมิน 

 ผ่านตั้งแต่     ๓  รายการ  ถือว่า  ผ่าน 

 ผ่าน            ๒  รายการ  ถือว่า  ไม่ผ่าน 
 

ลงช่ือ                                      ผู้ประเมิน 

               (                                                          ) 

                                         /              /              / 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วย การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗                    เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน        เวลา ๒ ชัว่โมง 
 

๗. ผลการเรียนรู้  
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชนส์่วนรวม 
1.2 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
1.3 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 
2.1 อธิบายความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 
2.2 ยกตัวอย่างผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 
2.3 บอกวิธีการปฏิบัติตนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 

ผลประโยชน์ทับซ้อน คือ คือ ผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รัฐไปขัดแย้งกับผลประโยชน์  
ส่วนรวมแล้วต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งท าให้ตัดสินใจได้ยากในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเป็นธรรม
และปราศจากอคติ  การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการใดๆตามอ านาจหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  แต่กลับเข้าไปมี
ส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือ   การด าเนินการที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง  ท าให้การใช้อ านาจหน้าที่
เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ 
 สาเหตุการเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน 

เกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐมีบทบาทที่ขัดแย้งกัน 2 บทบาท  ได้แก่ 
บทบาทท่ี ๑  คือบทบาทที่ตัดสินใจตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
บทบาทท่ี ๒  คือบทบาทที่ตัดสินใจตามผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งอาจจะไม่ผิดกฎหมาย  แต่เมื่อตัดสินใจไปแล้ว
จะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจตามหน้าที่ท าให้เกิดปัญหาหรือความผิดได้ 

3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
   1) ความสามารถในการอ่านและตีความเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
  2) ความสามารถในการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
  3) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ผลเสียที่เกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน 

 3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
   ๑) มุ่งม่ันในการท างาน 
   ๒) ซื่อสัตย์สุจริต 

4. กิจกรรมการเรียนรู้  
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้ 
   ชั่วโมงท่ี ๑ 
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๑) ให้นักเรียนดูวีดิทัศน์ เรื่อง นิมนต์ยิ้มเดลี่ คนดีไม่คอร์รัปชัน ตอน รับไม่ได้  ซึ่งเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสินค้าแต่เจ้าของสินค้าไม่ให้ตรวจและจะมอบสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งเจ้าหน้าที่คนนั้นไม่ยอมรับของดังกล่าว 

๒) ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเรื่องท่ีเกิดข้ึนจากการดูวีดิทัศน์  ตามประเด็นต่อไปนี้ 
 ๒.๑) เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น 

(เจ้าของสินค้าจะมอบสินบนให้เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการไม่ต้องถูก
ตรวจสอบสินค้า) 

 ๒.๒) เจ้าของสินค้าท าอย่างไรเพ่ือไม่ให้ถูกตรวจสอบ 
  (จ่ายเงินสินบนให้เจ้าหน้าที่) 
 ๒.๓) เจ้าหน้าที่ท าอย่างไร 
  (ไม่ยอมรับเงินสินบน) 
 ๒.๔) นักเรียนคิดว่าเจ้าหน้าที่ท าถูกหรือไม่ เพราะเหตุใด 

( ท าถูกต้อง เพราะ สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมได้ ) 

 ๒.๕) ถ้านักเรียนเป็นเจ้าหน้าที่นักเรียนจะท าอย่างไร 
(ไม่รับเงินสินบนและจับเจ้าของสินค้าไปด าเนินคดี เพราะ การรับเงินสินบน
เป็นเรื่องที่ผิด และเป็นการจงใจหลีกเลี่ยงการปฏิบัติหน้าที่) 

 ๒.๖) ผลสรุปการกระท าของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างไร 
( เจ้าหน้าที่เล็งเห็นผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว และ
สามารถแยกแยะสิ่งสองสิ่งนี้ออกจากกันได้อย่างชัดเจน ท าให้การปฏิบัติ
หน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ) 

๓) ครูให้นักเรียนจับกลุ่มๆละ 3 คน  เพ่ือระดมความคิดในการหาผลเสียที่อาจเกิดข้ึนหาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม 

๔) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอความคิดหน้าชั้นเรียน 
๕) ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุที่ท าให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนร่วมกัน  

จากนั้นมอบหมายให้นักเรียนสรุปออกมาเป็นแนวความคิดของตัวเอง 
๖) ครูแจกใบความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน ให้นักเรียนแต่ละคนศึกษา 
๗) ครูนักเรียนร่วมกันตรวจสอบ ความถูกต้อง ของสาเหตุที่ท าให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

 
ชั่วโมงที่ ๒ 
1) ครูอธิบายความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนว่าเกิดจากการเจ้าหน้าที่ของรัฐมีบทบาทที่

ขัดแย้งกัน 2 บทบาท  ได้แก่ 
บทบาทท่ี ๑  คือบทบาทที่ตัดสินใจตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
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บทบาทท่ี ๒  คือบทบาทที่ตัดสินใจตามผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งอาจจะไม่ผิดกฎหมาย  แต่
เมื่อตัดสินใจไปแล้วจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจตามหน้าที่ท าให้เกิดปัญหาหรือความผิดได้ 
2) ให้นักเรียนสร้างผังมโนทัศน์เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สาเหตุที่ท าให้เกิดผลประโยชน์

ทับซ้อน และผลเสียที่เกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน 
3) ครูยกสถานการณ์ตัวอย่าง เช่น ครูสมพรน ากระดาษของโรงเรียนกลับมาให้ลูกชายใช้ท า

รายงาน 
4) ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่างและแยกแยะบทบาทที่ ๑ และบทบาทที่ ๒ 

ของบุคคลในสถานการณ์ ดังนี้ 
บทบาทท่ี ๑   : ครูเบิกกระดาษมาใช้ในงานราชการ 

   บทบาทท่ี ๒   : แม่ท่ีต้องจัดหาอุปกรณ์การเรียนให้แก่ลูก 
5) มอบหมายให้นักเรียนร่วมกันระดมความคิดจากสถานการณ์ตัวอย่าง การที่บทบาทที่ ๑ และ

บทบาทท่ี ๒ เกิดความทับซ้อนกัน ก่อให้เกิดผลเสียอย่างไร 
6) ครูมอบหมายให้นักเรียนท าใบกิจกรรม เรื่อง ความขัดแย้งของบทบาท 
7) ให้นักเรียนระดมความคิดในการป้องกันตนเองจากผลประโยชน์ทับซ้อนและเขียนลงในใบงาน 

เรื่อง การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

 1) วีดิทัศน์ เรื่อง นิมนต์ยิ้มเดลี่ คนดีไม่คอร์รัปชัน ตอน รับไม่ได้ 
๒) ใบความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ๓) ใบงาน เรื่อง ความขัดแย้งของบทบาท 
 ๔) ใบงาน เรื่อง การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

5. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 

  ๑) ตรวจผลงานการท าใบงาน เรื่อง ความขัดแย้งของบทบาท และการปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
   ๑) แบบประเมินผลงานการท าใบกิจกรรม เรื่อง ความขัดแย้งของบทบาท และการปฏิบัติตนเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
5.3 เกณฑ์การตัดสิน 

  ๑) นักเรียนผ่านการประเมิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
6. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
(.................................................) 
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7. ภาคผนวก 

 

 
 

คือ ผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รัฐไปขัดแย้งกับผลประโยชน์ 
 ส่วนรวมแล้วต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งท าให้ตัดสินใจได้ยาก 
 ในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเป็นธรรมและปราศจากอคติ 

การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการใดๆตามอ านาจหน้าที่ เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม  แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือ 

การด าเนินการที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง  ท าให้การใช้อ านาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต 
ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ 
 

  
เกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐมีบทบาทที่ขัดแย้งกัน 2 บทบาท  ได้แก่ 

บทบาทที่ ๑  คือบทบาทที่ตัดสินใจตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 

บทบาทที่ ๒  คือบทบาทที่ตัดสินใจตามผลประโยชน์ส่วนตัว 

ซึ่งอาจจะไม่ผิดกฎหมาย  แต่เมื่อตัดสินใจไปแล้วจะมีผลกระทบต่อ 
การตัดสินใจตามหน้าที่ท าให้เกิดปัญหาหรือความผิดได้ 

 
ครูสั่งให้นักเรียนไปซ้ือของส าหรับท างานประดิษฐ์ในวิชาของตนเอง 
โดยของชิ้นนั้นหาซื้อได้ที่ร้านค้าของตนเองเท่านั้น 
บทบาทท่ี ๑  คือ  สั่งงานตามหน้าที่ของครู 
บทบาทท่ี ๒  คือ  ต้องการหารายได้เข้ากิจการของตัวเอง 
ผลประโยชน์ทับซ้อน  คือ  ครูได้รับผลประโยชน์จากการสั่งให้นักเรียน 
ซื้อของที่ร้านค้าของตนเอง 

 
ปลัดอ าเภอจัดงานเลี้ยงต้อนรับ
นายอ าเภอที่มารับหน้าที่ใหม่  
โดยว่าจ้างน้องชายของภรรยาเป็นผู้จัดการ 
บทบาทท่ี ๑  คือ  จัดงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
บทบาทท่ี ๒  คือ  จัดหางานว่าจ้างให้กิจการภายในครอบครัว 
ผลประโยชน์ทับซ้อน  คือ อนุมัติโครงการที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจ
ของตนเองโดยที่โครงการนั้นอาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 

ใบความรู ้เร่ือง ผลประโยชน์ทับซ้อน 

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

 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 สาเหตุการเกิด 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
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จากสถานการณ์ตัวอย่างที่ก าหนดให้  จงเติมข้อความในช่องว่างให้สมบูรณ์ 

สถานการณ์ตัวอย่าง ครูสมพรน ากระดาษของโรงเรียนกลับมาให้ลูกชายใช้ท ารายงาน 
 บทบาทท่ี ๑ : ครูเบิกกระดาษมาใช้ในงานราชการ 
 บทบาทท่ี ๒ : แม่ท่ีต้องจัดหาอุปกรณ์การเรียนให้แก่ลูก 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน  : น าสมบัติของรัฐไปใช้ส่วนตัว 
 
สถานการณ์ท่ี ๑ ผู้อ านวยการโรงเรียนรับหลานสาวเข้าท างานในต าแหน่งครูอัตราจ้าง 

บทบาทท่ี ๑ : …………………………………………………………………………………………………. 
 บทบาทท่ี ๒ : …………………………………………………………………………………………………. 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน  : …………………………………………………………………………………………………. 
 ........................................................................................................................................................ 
 
 
สถานการณ์ท่ี ๒ พยาบาลลัดคิวเข้าตรวจให้กับคนไข้ที่คุ้นเคย 

บทบาทท่ี ๑ : …………………………………………………………………………………………………. 
 บทบาทที่ ๒ : …………………………………………………………………………………………………. 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน  : …………………………………………………………………………………………………. 
 ........................................................................................................................................................ 
 
 
สถานการณ์ท่ี ๓ ครูน าข้อสอบปลายภาคไปสอนให้นักเรียนที่เรียนพิเศษกับครูฝึกท าก่อนสอบ 

บทบาทท่ี ๑ : …………………………………………………………………………………………………. 
 บทบาทท่ี ๒ : …………………………………………………………………………………………………. 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน  : …………………………………………………………………………………………………. 
 ........................................................................................................................................................ 
 
 
สถานการณ์ท่ี ๔ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน น านโยบายของรัฐมาใช้ในการหาเสียง 

บทบาทท่ี ๑ : …………………………………………………………………………………………………. 
 บทบาทท่ี ๒ : …………………………………………………………………………………………………. 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน  : …………………………………………………………………………………………………. 

 

ใบงาน เร่ือง ความขัดแย้งของบทบาท 

ชื่อ...........................................................สกุล.......................................................... .เลขที่..............ชั้น................ 
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จากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ จงบอกวิธีการปฏิบัติตัวเพ่ือหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 

ที ่ สถานการณ ์ ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น แนวทางการปฏิบัติตัวของนักเรียน 

 
นักเรียนแซงคิวซื้อขนม
หน้าโรงเรียน 

นักเรียนได้ซื้อขนมในขณะที่คนอื่น
ต้องเข้าคิวรอเป็นเวลานาน 

เข้าแถวซื้อของให้เรียบร้อย  

๑ ภูผาไม่อ่านหนังสือเตรียม
สอบจึงตั้งใจลอกข้อสอบ
เพ่ือน 

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

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

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

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

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

........................................................ 
๒ ครูให้มณีช่วยสอนการบ้าน

เพ่ือน แต่มณีกลับเรียก
เก็บค่าสอนจากเพ่ือน 

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

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

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

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

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

........................................................ 
๓ สมชายไม่ช่วยเพื่อนคน

อ่ืนๆท าความสะอาด
ห้องเรียน 

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

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

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

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

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

........................................................ 
๔ เมธาสอบตกวิชาศิลปะจึง

ซื้อขนมมาฝากครูผู้สอน
เพ่ือหวังให้ครูเพ่ิมคะแนน
ให ้

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

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

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

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

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

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

๕ 
 

เมฆาไม่ชอบเรียนวิชา
คณิตศาสตร์จึงแกล้งป่วย
และไปนอนที่ห้องพยาบาล 

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

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

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

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

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

........................................................ 
 
หมายเหตุ  ในแต่ละข้อถ้านักเรียนตอบถูก ๒ ช่องจะได้ ๒ คะแนน   

แต่ถ้านักเรียนตอบถูกเพียง ๑ ช่องจะได้ ๑ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน เร่ือง การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ชื่อ...........................................................สกุล.......................................................... .เลขที่..............ชั้น................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วย การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘     เรื่อง รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน      เวลา ๑ ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สว่นรวม 
1.2 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
1.3 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 
2.1 บอกรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 
2.2 ยกตัวอย่างรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 

3. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 

รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งออกเป็น 7 รูปแบบ ได้แก่ 
1) การรับผลประโยชน์ต่างๆ คือ การรับสินบน หรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่

เหมาะสม 
2) การท าธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา คือ สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนได้เสียใน 

สัญญาที่ท ากับหน่วยงานที่ตนสังกัด 
  3) การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ คือ การที่บุคลากรออก
จากหน่วยงานของรัฐ และไปท างานในบริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกับท่ีตนเองเคยมีอ านาจ
ควบคุม   4) การท างานพิเศษ เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับ
หน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด 
  5) การรับรู้ข้อมูลภายใน คือ สถานการณ์ที่ผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะใช้ประโยชน์จากการรู้
ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเอง 

6) การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว เช่น การน าเครื่องใช้
ส านักงาน 

ต่างๆกลับไปใช้ที่บ้าน การน ารถยนต์ในราชการไปใช้เพื่องานส่วนตัว 
7) การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง เช่น การที่

รัฐมนตรี 
อนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณสาธารณะ เพ่ือการ
หาเสียงเลือกตั้ง 

3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ผลเสียที่เกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๒) ความสามารถในการอ่านและตีความเรื่องประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
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  ๑) ซื่อสัตย์สุจริต 
     ๒) มีจิตสาธารณะ 

 
4. กิจกรรมการเรียนรู้  

4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  
 ๑) ครูแจกใบความรู้ เรื่อง ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน ให้นักเรียนแต่ละคนได้ศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
 ๒) ครูตั้งค าถามนักเรียนว่า  

๓.๑) ประโยชน์ทับซ้อนมีกี่ประเภท  
๓.๒) ประโยชน์ทับซ้อนมีอะไรบ้าง 

 ๓) ครูให้นักเรียนตรวจสอบค าตอบที่เขียนไว้กับใบความรู้ถูกต้องตรงกันหรือไม่หากไม่ถูกต้อง
ให้แก้ไขให้ถูกต้อง  

๔) ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนสร้างผังมโนทัศน์ เรื่อง ประเภทของผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
 ๕) ครูยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ตรงตามประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือให้นักเรียนเกิด
ความรู้ความเข้าใจมากยิ่งข้ึน ดังต่อไปนี้ 
  ๕.๑) การรับผลประโยชน์ต่างๆ เช่น หน่วยงานราชการรับเงินบริจาคจากบริษัทเพ่ือ
จัดซื้อจัดจ้างแล้วเจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน 
  ๕.๒) การท าธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา เช่น การใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ท าให้
หน่วยงานท าสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเอง  
  ๕.๓) การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ เช่น บุคลากร
ออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปท างานในบริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกับที่ตนเองเคยมี
อ านาจควบคุม 
  ๕.๔) การท างานพิเศษ เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขัน
กับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด 
  ๕.๕) การรับรู้ข้อมูลภายใน เช่น ทราบว่าจะมีการตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไปซื้อที่ดิน
โดยใส่ชื่อภรรยา 
  ๕.๖) การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว เช่น การน า
เครื่องใช้ส านักงานต่างๆกลับไปใช้ที่บ้าน 

๕.๗) การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง เช่น 
การใช้งบประมาณสาธารณะ เพ่ือการหาเสียงเลือกตั้ง  
 
 ๖) ให้นักเรียนแต่ละคนหาเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนจากข่าว
ในหนังสือพิมพ์หรืออินเทอร์เน็ต ตามประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อนให้ได้มากท่ีสุด 
 ๗) ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของเหตุการณ์ที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในแต่ละประเภทร่วมกัน 
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4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
     1) ใบความรู้ เรื่อง ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 
     2) ใบงาน เรื่อง การหาเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

5. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 

๑) ตรวจสอบผลงานการท าผังมโนทัศน์ 
๒) ตรวจผลงานการท าใบงาน เรื่อง การหาเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 
5.2  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

  ๑) แบบประเมินผังมโนทัศน์ เรื่อง ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๒) แบบตรวจผลงานการท าใบกิจกรรม เรื่อง ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
๑) นักเรียนผ่านการประเมิน ระดับดีข้ึนไป 
๒) นักเรียนยกตัวอย่างประเภทของประโยชน์ทับซ้อนได้ ๕ ประเภทขึ้นไป ถือว่าผ่าน 

6 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
  

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

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

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

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
(.................................................) 
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7. ภาคผนวก 

 
 
 
รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งออกเป็น 7 รูปแบบ ได้แก่  

 

1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ  
  

คือ การรับสินบน หรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
เช่น หน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้างส านักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน 
การใช้งบประมาณ ของรัฐเพ่ือจัดซื้อจัดจ้างแล้วเจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน  
 

2. การท าธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา 
คือ สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานที่ตนสังกัด  
เช่น การใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ท าให้หน่วยงานท าสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัทของตนเอง
เป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดิน ของตนเองในการจัดสร้างส านักงาน  
 

3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ 
คือ การที่บุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปท างานในบริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกับ              
ที่ตนเองเคยมีอ านาจควบคุม ก ากับ ดูแล 
 

4. การท างานพิเศษ  
เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด หรือ
การรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการโดยอาศัยต าแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้าง            
จะไม่มีปัญหาติดขัด ในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่  
 

5. การรับรู้ข้อมูลภายใน  
คือ สถานการณ์ท่ีผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเอง 
เช่น ทราบว่าจะมีการตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไปซื้อที่ดินโดยใส่ชื่อภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อที่ดินเพ่ือท า
โครงการของรัฐก็รีบไปซื้อที่ดินเพ่ือเก็งก าไรและขายให้กับรัฐ ในราคาที่สูงขึ้น 
 

6. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว  
เช่น การน าเครื่องใช้ส านักงานต่างๆกลับไปใช้ที่บ้าน การน ารถยนต์ในราชการไปใช้เพื่องานส่วนตัว 

 
7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง  

เช่น การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณ
สาธารณะ เพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง  

ใบความรู้ เรื่อง ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
ชื่อ.......................................................สกุล.......................................................เลขท่ี..............ชั้น................ 
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จงยกตัวอย่างเหตุการณ์ผลประโยชน์ทับซ้อนที่นักเรียนเคยพบเห็นตามประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อนที่
ก าหนดให้ถูกต้องและเหมาะสม 

 

  

     ใบงาน เรือ่ง ประเภทของของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 

ชื่อ...............................................................สกุล..............................................เลขท่ี...................ชั้น............... 

 

  

2. การท าธุรกิจกับตัวเอง 
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
…… 

 
7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขต
เลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง  
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
… 

 

1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ 

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

 

3. การท างานหลังจากออกจาก
ต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ 
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
…………………………………………………….
………. 
 

6. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพ่ือ
ประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว  
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………..……
…… 
 

 4. การท างานพิเศษ  
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
….… 

 
5. การรับรู้ข้อมูลภายใน  
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..…
…… 
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แบบประเมินผังมโนทัศน์ 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
เล
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ัศน
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มา
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รส
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 า เ
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หม

าย
 ก

าร
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้ภา
ษา
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ค์ป

ระ
กอ

บข
อง

ผัง
มโ

นท
ัศน

์คร
บถ

้วน
ตา

มท
ี่

ก า
หน

ด 
กา

รน
 าเส

นอ
ข้อ

มูล
ดูง

่าย
น่า

สน
ใจ

 

ข้อ
มูล

ที่น
 าเส

นอ
ชัด

เจ
นถ

ูกต
้อง

 

รวม ผลการประเมิน 

5 5 5 5 5 5 5 5 40 ผ่าน ไม่ผ่าน 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
      คะแนน ๓๖ – ๔๐ ระดับ ดีเยี่ยม 
      คะแนน ๓๒ – ๓๕ ระดับ ดี 
      คะแนน ๒๐ – ๓๑ ระดับ พอใช้ 
      คะแนน ต่ ากว่า ๒๐ ระดับ ปรับปรุง 
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แบบบันทึกคะแนนใบงาน 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
จ านวนข้อที่

ถูกต้อง 
คะแนน 

ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 
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หน่วยที่ ๒    
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่ ๒   ชื่อหน่วย ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต             ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑          เรื่อง  การท าการบ้าน                  เวลา  ๑ ชั่วโมง 

๑. ผลการเรียนรู้ 
 ๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความไม่ทนและความละอายต่อการทุจริต 
    ๑.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทนและละอายต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    ๒.๑ นักเรียนสามารถเรียนรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับความไม่ทนและความละอายต่อการทุจริต 
    ๒.๒ นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทนและละอายต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๓. สาระการเรียนรู้ 
    ๓.๑ ความรู้ 
 การท าการบ้านถือว่าเป็นการฝึกฝนและการทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนมา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพ่ือช่วยกันป้องกันและแก้ไขการลอกการบ้านกัน แต่ถ้าหากลอกการบ้านถือว่าเป็นการกระท าที่ไม่ถูกต้องเป็น
การกระท าที่ทุจริต ที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อตนเองและผู้อ่ืน 
    ๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ 

1) ทักษะกระบวนการคิด 
2) ความสามรถในการใช้ทักษะชีวิต 
3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 

   ๓.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ / ค่านิยม 
1) ซื่อสัตย์สุจริต 
2) ใฝ่เรียนรู้ 
3) มุ่งม่ันในการท างาน 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    ๔.๑ ขั้นการเรียนรู้  

  ๑) ให้นักเรียนบอกปัญหาในการเรียนแต่ละวิชา โดยจดบันทึกลงในใบงาน เรื่อง ปัญหาในแต่  ละวิชา
ที่ครูเตรียมให ้
 ๒) ให้นักเรียนจับคู่และแลกเปลี่ยนปัญหาที่นักเรียนพบเจอว่าเหมือนหรือแตกต่างจากของเรา 
               อย่างไรบ้างซึ่งบันทึกลงในใบงาน เรื่อง ปัญหาในแต่ละวิชา 
 ๓) ครูให้นักเรียนส่งตัวแทน ๒ คู่ ออกมาน าเสนอปัญหาที่ตัวเองพบเจอให้เพ่ือนในชั้นเรียนฟัง 
 ๔) ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๓-๕ กลุ่ม แล้วร่วมกันจัดกิจกรรมใช้ในห้องเรียนเพื่อการ 

    แก้ปัญหาเกี่ยวกับการส่งการบ้านช้าและไม่ลอกการบ้านซึ่งเป็นปัญหาของแต่ละวิชา โดยให้
นักเรียนเน้นจัดกิจกรรมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 ๕) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอกิจกรรมของตนเอง แล้วร่วมกันสรุปกิจกรรมที่จะน ามา 
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    ช่วยเหลือและแก้ปัญหาเก่ียวกับการส่งการบ้านช้าและไม่ลอกการบ้านในห้องเรียนของ 
    ตนเอง 
๖) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป “การลอกการบ้านเป็นจุดเริ่มต้นของการทุจริตซึ่งเป็นการ 

    กระท าท่ีไม่ถูกต้อง 
    ๔.๒ สื่อการเรียนรู้ 
 ๑) ใบงาน  

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
    ๕.๑ วิธีการประเมิน 
 ๑) ตรวจผลงานนักเรียน 

๒) สังเกตการพฤติกรรมของนักเรียนในการท ากิจกรรมกลุ่ม 
   ๕.๒ เครื่องมือในการประเมิน 
 ๑) แบบบันทึกการตรวจผลงานนักเรียน 

๒) แบบสังเกตการพฤติกรรมของนักเรียนในการท ากิจกรรมกลุ่ม 
   ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 

1) เกณฑก์ารประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในการท ากิจกรรมกลุ่ม 
   ระดับ  4 หมายถึง ดีเยี่ยม 
   ระดับ  3 หมายถึง ดี 
   ระดับ  2 หมายถึง พอใช้ 
   ระดับ  1 หมายถึง ต้องปรับปรุง 
   การสรุปผลการประเมินให้เป็นระดับคุณภาพ 4, 3, 2, 1 ก าหนดเกณฑ์ได้ตามความ  
   เหมาะสมหรืออาจใช้เกณฑ์ดังนี้ 
                   16–20   คะแนน =   4 (ดีเยี่ยม) 
                           11–15   คะแนน =   3 (ดี) 
                           6–10     คะแนน =   2 (พอใช้) 
                  ต่ ากว่า 5     คะแนน =   1  (ปรับปรุง) 
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๒) เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน 

ประเด็นที่ประเมิน คะแนน 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ผลงานตรงกับจุดประสงค์ที่
ก าหนด 

ผลงานสอดคล้อง
จุดประสงค์ทุก
ประเด็น 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์
เป็นส่วนใหญ่ 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์
บางประเด็น 

ผลงานไม่
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ 

๒. ผลงานมีความถูกต้องสมบูรณ์ เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
ครบถ้วน 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่ 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้องเป็น
บางประเด็น 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานไม่ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่ 

๓. ผลงานมีความคิดสร้างสรรค์ ผลงานแสดงออก
ถึงความคิด
สร้างสรรค์แปลก
ใหม่และเป็น
ระบบ 

ผลงานมีแนวคิด
แปลกใหม่แต่ยังไม่
เป็นระบบ 

ผลงานมาความ
น่าสนใจ แต่ยังไม่
มีแนวคิดแปลก
ใหม่ 

ผลงานไม่แสดง
แนวคิดใหม่ 

๔. ผลงานมีความเป็นระเบียบ ผลงานมีความเป็น
ระเบียบแสดงออก
ถึงความประณีต 

ผลงานส่วนใหญ่มี
ความเป็นระเบียบ
แต่ยังมี
ข้อบกพร่อง 

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบแต่มี
ข้อบกพร่อง
บางส่วน 

ผลงานส่วนใหญ่
ไม่เป็นระเบียบ
และมีข้อบกพร่อง 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 นักเรียนได้คะแนน ระดับดีข้ึนไปถือว่าผ่าน 
๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ ............. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการท ากิจกรรมกลุ่ม 

เรื่อง    ……………………………………. 

ใบงาน 

ปัญหาในแต่ละวิชา 

ค ำชี้แจง : ให้นักเรียนระบุปัญหำในกำรเรียนแต่ละวิชำและแลกเปลี่ยนปัญหำร่วมกันกับเพ่ือน 

ปัญหำแต่ละวิชำของตนเอง 

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

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

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

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

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

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

 

ปัญหำแต่ละวิชำของเพ่ือน 

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................ 
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ข้อ รายการประเมิน 

ระดับคะแนนแต่ละกลุ่ม 
ก ลุ่ ม
1 

ก ลุ่ ม
2 

ก ลุ่ ม
3 

ก ลุ่ ม
4 

ก ลุ่ ม
5 

ก ลุ่ ม
6 

ก ลุ่ ม
7 

ก ลุ่ ม
8 

ก ลุ่ ม
9 

1 สังเกตจากการตอบค าถาม          

2 สังเกตจาการกล้าออกมาสรุป          

3 สังเกตจากการท ากิจกรรมร่วมกัน          

4 สังเกตจากความสนใจเรียน          

5 อภิปรายเรื่องได้ถูกต้องตรงประเด็น          

รวม          

ผลการประเมินแต่ละกลุ่ม          

 
1. เกณฑ์การประเมิน 
 ระดับ  4 หมายถึง ดีเยี่ยม 
 ระดับ  3 หมายถึง ดี 
 ระดับ  2 หมายถึง พอใช้ 
 ระดับ  1 หมายถึง ต้องปรับปรุง 
2. การสรุปผลการประเมินให้เป็นระดับคุณภาพ 4, 3, 2, 1 ก าหนดเกณฑ์ได้ตามความ เหมาะสมหรืออาจใช้
เกณฑ์ดังนี้ 
    16–20   คะแนน =   4 (ดีเยี่ยม) 
    11–15   คะแนน =   3 (ดี) 
    6–10     คะแนน =   2 (พอใช้) 
  ต่ ากว่า ๖        คะแนน =   1 (ควรปรับปรุง) 
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แบบประเมินผลงานนักเรียน 
ชื่อ-นามสกุล ...................................................................ชั้น...............  

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

ค าชี้แจง ให้ผู้ประเมินใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

ประเดน็ที่ประเมิน ผู้ประเมิน 
ตนเอง เพ่ือน คร ู

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

   

 

 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม 

รวมทุกรำยกำร 
เฉลี่ย 
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เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน 

ประเด็นทีป่ระเมิน คะแนน 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ผลงานตรงกับจุดประสงค์ที่
ก าหนด 

ผลงานสอดคล้อง
จุดประสงค์ทุก
ประเด็น 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์
เป็นส่วนใหญ่ 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์
บางประเด็น 

ผลงานไม่
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ 

๒. ผลงานมีความถูกต้องสมบูรณ์ เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
ครบถ้วน 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่ 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้องเป็น
บางประเด็น 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานไม่ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่ 

๓. ผลงานมีความคิดสร้างสรรค์ ผลงานแสดงออก
ถึงความคิด
สร้างสรรค์แปลก
ใหม่และเป็น
ระบบ 

ผลงานมีแนวคิด
แปลกใหม่แต่ยังไม่
เป็นระบบ 

ผลงานมาความ
น่าสนใจ แต่ยังไม่
มีแนวคิดแปลก
ใหม่ 

ผลงานไม่แสดง
แนวคิดใหม่ 

๔. ผลงานมีความเป็นระเบียบ ผลงานมีความเป็น
ระเบียบแสดงออก
ถึงความประณีต 

ผลงานส่วนใหญ่มี
ความเป็นระเบียบ
แต่ยังมี
ข้อบกพร่อง 

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบแต่มี
ข้อบกพร่อง
บางส่วน 

ผลงานส่วนใหญ่
ไม่เป็นระเบียบ
และมีข้อบกพร่อง 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 นักเรียนไดร้ะดับดีข้ึนไป ถือว่าผ่าน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่ ๒   ชื่อหน่วย ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต             ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒                 เรื่อง  การท าเวร                  เวลา  ๑ ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้ 
    ๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
    ๑.๒ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
    ๑.๓ สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
    ๑.๔ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    ๒.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
    ๒.๒ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
    ๒.๓ นักเรียนสามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
    ๒.๔ นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๓. สาระการเรียนรู้ 
    ๓.๑ ความรู้ 
 พลเมือง หมายถึง สถานภาพของบุคคลที่จารีตประเพณี หือกฎหมายของรัฐรับรองซึ่งให้สิทธิและ
หน้าที่แห่งความเป็นพลเมืองแก่บุคคล 
 การอยู่ร่วมกันในสังคม จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีเราต้องรู้จักมีความรับผิดชอบรู้หน้าที่ของตนเอง แยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อสังคม รักษาสมบัติส่วนตนและ
ส่วนรวม  
    ๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ 
 ๑) ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ๒) ความสามรถในการใช้ทักษะชีวิต  
    ๓.๓ คณุลักษณะที่พึงประสงค์ / ค่านิยม 
 ๑) มีวินัย 
 ๒) มีจิตสารธารณะ 
 ๓) มุ่งม่ันในการท างาน 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
    ๔.๑ ขั้นการเรียนรู้  
 ๑) ให้นักเรียนศึกษากรณีศึกษา เรื่อง ไม้กวาดหายไปไหน 
 ๒) ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นดังต่อไปนี้ แล้วบันทึกลงในใบงาน เรื่อง ไม้กวดหายไปไหน 
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  ๑. ถ้านักเรียนเป็นแก้ว จะเก็บไม้กวาดไม้ถูที่เก็บไว้อย่างไร  
  ๒. เอมและเพ่ือนควรแอบไปเอาไม้กวาดไม้ถูจากห้องอ่ืนหรือไม่ 
 ๓) ครูให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาน าเสนอการวิเคราะห์ของตนเองหน้าชั้นเรียน 
 ๔) ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๖ กลุ่ม ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกสิ่งของในห้องเรียนกลุ่มละ ๑ อย่าง 
แล้วอภิปรายในกลุ่ม บอกวิธีการใช้และดูแลรักษาสิ่งของนั้นใช้อย่างไรให้ได้นาน มีความคงทน โดยให้สรุปเป็น
ข้อๆแล้วบันทึกลงในใบงาน เรื่อง รู้ใช้ รู้รักษา 
 ๕) ครูมอบหมายให้แต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมท าความสะอาดห้องเรียนและสังเกตลักษณะการใช้
สิ่งของและการดูแลสิ่งของที่แต่ละกลุ่มได้รับมอบหมาย ดังนี้ 

กลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒ ส ารวจโต๊ะเก้าอ้ีมีรอยขีดข่วนหรือช ารุดเสียหาย ถูโต๊ะ เก้าอ้ี จัดโต๊ะ
เก้าอ้ี  

กลุ่มท่ี ๓ และกลุ่มที่ ๔ ปัดกวาดห้องเรียน และถูพ้ืน 
กลุ่มท่ี ๕ และกลุ่มที่ ๖ ปัดฝุ่น เช็ดโต๊ะครู ชั้นวางของ ชั้นวางหนังสือ จัดหนังสือจัดหนังสือใน

ชั้นเรียนให้เรียบร้อย 
 ๖) หลังจากท าความสะอาดเรียบร้อยแล้ว ครูร่วมกับนักเรียนสรุปว่า สิ่งของที่อยู่ในห้องเรียนที่เราใช้
ร่วมกันนั้นเป็นของส่วนร่วม เป็นสิ่งที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน เวลาใช้แล้วต้องเก็บให้เรียบร้อย และใช้อย่าง
ทะนุถนอม ไม่ขีดเขียนโต๊ะเก้าอ้ี เพ่ือเราจะได้ใช้สิ่งของพวกนี้ไปได้นาน ๆ  และเราต้องรู้จักหน้าที่การ
รับผิดชอบการท าเวรของแต่ละคน 
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้ 
  ๑) อุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ไม้กวาด ไม้ถูพ้ืน เศษผ้า เป็นต้น 
  ๒) ใบงาน เรื่อง รู้ใช้ รู้รักษา 
  ๓) กรณีศึกษา เรื่อง ไม้กวาดหายไปไหน 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
       ๑) ตรวจผลงานนักเรียน 
       ๒) สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
 ๕.๒ เครื่องมือในการประเมิน 
       ๑) แบบบันทึกการตรวจผลงานนักเรียน 
       ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
      1) เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
   ระดับ  4 หมายถึง ดีเยี่ยม 
   ระดับ  3 หมายถึง ดี 
   ระดับ  2 หมายถึง พอใช้ 
   ระดับ  1 หมายถึง ต้องปรับปรุง 
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   การสรุปผลการประเมินให้เป็นระดับคุณภาพ 4, 3, 2, 1 ก าหนดเกณฑ์ได้ตามความ  
   เหมาะสมหรืออาจใช้เกณฑ์ดังนี้ 
                   16–20   คะแนน =   4 (ดีเยี่ยม) 
                           11–15   คะแนน =   3 (ดี) 
                           6–10     คะแนน =   2 (พอใช้) 
                           0–5     คะแนน =   1  (ควรปรับปรุง) 

    ๒) เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน 

ประเด็นที่ประเมิน คะแนน 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ผลงานตรงกับจุดประสงค์ที่
ก าหนด 

ผลงานสอดคล้อง
จุดประสงค์ทุก
ประเด็น 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์
เป็นส่วนใหญ่ 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์
บางประเด็น 

ผลงานไม่
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ 

๒. ผลงานมีความถูกต้องสมบูรณ์ เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
ครบถ้วน 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่ 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้องเป็น
บางประเด็น 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานไม่ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่ 

๓. ผลงานมีความคิดสร้างสรรค์ ผลงานแสดงออก
ถึงความคิด
สร้างสรรค์แปลก
ใหม่และเป็น
ระบบ 

ผลงานมีแนวคิด
แปลกใหม่แต่ยังไม่
เป็นระบบ 

ผลงานมคีวาม
น่าสนใจ แต่ยังไม่
มีแนวคิดแปลก
ใหม่ 

ผลงานไม่แสดง
แนวคิดใหม่ 

๔. ผลงานมีความเป็นระเบียบ ผลงานมีความเป็น
ระเบียบแสดงออก
ถึงความประณีต 

ผลงานส่วนใหญ่มี
ความเป็นระเบียบ
แต่ยังมี
ข้อบกพร่อง 

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบแต่มี
ข้อบกพร่อง
บางส่วน 

ผลงานส่วนใหญ่
ไม่เป็นระเบียบ
และมีข้อบกพร่อง 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 นักเรียนไดร้ะดับดีขึ้นไป ถือว่าผ่าน 
๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการท ากิจกรรมกลุ่ม 
กลุ่มที่...........................................ชั้น............................. 

เรื่อง    ……………………………………. 
 

ข้อ รายการประเมิน 

ระดับคะแนนแต่ละกลุ่ม 
กลุ่ม
1 

กลุ่ม
2 

กลุ่ม
3 

กลุ่ม
4 

กลุ่ม
5 

กลุ่ม
6 

กลุ่ม
7 

กลุ่ม
8 

กลุ่ม
9 

1 สังเกตจากการตอบค าถาม          

2 สังเกตจาการกล้าออกมาสรุป          

3 สังเกตจากการท ากิจกรรมร่วมกัน          

4 สังเกตจากความสนใจเรียน          

5 อภิปรายเรื่องได้ถูกต้องตรงประเด็น          

รวม          

ผลการประเมินแต่ละกลุ่ม          

1. เกณฑ์การประเมิน 
 ระดับ  4 หมายถึง ดีเยี่ยม 
 ระดับ  3 หมายถึง ดี 
 ระดับ  2 หมายถึง พอใช้ 
 ระดับ  1 หมายถึง ต้องปรับปรุง 
2. การสรุปผลการประเมินให้เป็นระดับคุณภาพ 4, 3, 2, 1 ก าหนดเกณฑ์ได้ตามความ เหมาะสมหรืออาจใช้
เกณฑ์ดังนี้ 
 คะแนน 16–20   ระดับ ดีเยี่ยม 
 คะแนน 11–15   ระดับ ดี 
 คะแนน 6–10     ระดับ พอใช้ 
 ต่ ากว่า ๖  ระดับ ปรับปรุง 
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แบบประเมินผลงานนักเรียน 

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

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

ค าชี้แจง ให้ผู้ประเมินใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

ประเด็นที่ประเมิน 
ผู้ประเมิน 

ตนเอง เพ่ือน คร ู
๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 

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

   
 

 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

รวม 

รวมทุกรายการ 
เฉลี่ย 
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เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน 

ประเด็นที่ประเมิน คะแนน 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ผลงานตรงกับจุดประสงค์ที่
ก าหนด 

ผลงานสอดคล้อง
จุดประสงค์ทุก
ประเด็น 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์
เป็นส่วนใหญ่ 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์
บางประเด็น 

ผลงานไม่
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ 

๒. ผลงานมีความถูกต้องสมบูรณ์ เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
ครบถ้วน 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่ 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้องเป็น
บางประเด็น 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานไม่ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่ 

๓. ผลงานมีความคิดสร้างสรรค์ ผลงานแสดงออก
ถึงความคิด
สร้างสรรค์แปลก
ใหม่และเป็น
ระบบ 

ผลงานมีแนวคิด
แปลกใหม่แต่ยังไม่
เป็นระบบ 

ผลงานมาความ
น่าสนใจ แต่ยังไม่
มีแนวคิดแปลก
ใหม่ 

ผลงานไม่แสดง
แนวคิดใหม่ 

๔. ผลงานมีความเป็นระเบียบ ผลงานมีความเป็น
ระเบียบแสดงออก
ถึงความประณีต 

ผลงานส่วนใหญ่มี
ความเป็นระเบียบ
แต่ยังมี
ข้อบกพร่อง 

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบแต่มี
ข้อบกพร่อง
บางส่วน 

ผลงานส่วนใหญ่
ไม่เป็นระเบียบ
และมีข้อบกพร่อง 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 นักเรียนได้คะแนน ระดับดี ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
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กรณีศึกษา 

ไม้กวาดหายไปไหน 

เมื่อเย็นวันจันทร์ในห้องเรียนชั้น ป.๖/๑ เวรประจ าวันก าลังท าความสะอาดห้องเรียน แก้วและเพ่ือนๆ เป็น
เวรท าความสะอาดวันนี้ เมื่อท าความสะอาดเสร็จแล้วต่างก็เตรียมตัวกลับบ้าน 
ต้น : พวกเราเก็บไม้กวาดไม้ถูพ้ืน ให้เรียบร้อยก่อนกลับบ้านกันนะ 
แก้ว : ท าไมละก็เอาวางไว้ตรงนี้ก็ได้ เดี๋ยวเวรวันพรุ่งนี้ก็ใช้อยู่ดี 
โบ : ไม่ได้นะ ของพวกนี้เป็นของห้องเรานะ ใช้แล้วก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยสิ 
ไม้ : ใช่ๆ วางไม่เป็นที่แบบนี้ถ้าเกิดใครมาเหยียบหักหรือหายไปจะเอาไม้กวาดที่ไหนใช้กันละ 
ต้น : เอามาใส่กล่องเก็บไม้กวาดไม้ถูพ้ืนแบบนี้ดีกว่า เวลาหยิบใช้งานก็สะดวกไม่เสียง่ายและไม่เกะกะด้วย 
แก้ว : ได้ งั้นเดี๋ยวเราจะเก็บใส่กล่องไว้ จะได้สะดวกเวลาหยิบใช้ 
วันต่อมาเป็นเวรของกลุ่มป่าน เมื่อมาถึงห้องเรียนป่านและเพ่ือนก็จะน าอุปกรณ์ท าความสะอาดไปใช้ก็พบว่า
ไม้กวาดไม้ถูพ้ืนที่เก็บไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยก็พูดขึ้นว่า 
ป่าน : เวรเมื่อวานเก็บไม้กวาดไม้ถูพ้ืนได้เป็นระเบียบดีจังเลยท าให้ใช้ได้สะดวก ไม่หาย 
ปอ : ดีนะ แต่ว่าไม้กวาดน้อยแล้วก็เก่าด้วยท าอย่างไรจึงจะให้ใช้ได้นาน ๆ  ล่ะ 
ปลา : เราต้องใช้อย่างทะนุถนอมสิ อย่าท ารุนแรงเวลาไม่ใช้ก็วางหงายขึ้นจะได้ไม่พังเร็วใช้ได้นาน ๆ  
แป้ง : ไม้ถูพ้ืนก็เหมือนกัน ไม่ควรโยนถ้าหักข้ึนมาเดี๋ยวจะไม่มีใช้ 
ป่าน : ดีจ๊ะ เรามาช่วยกันท าเวรเถอะ ส่งไม้กวาดมาให้ฉัน อย่าโยนล่ะ เราต้องใช้ของพวกนี้อย่างระมัดระวัง
จะได้ใช้ไปนาน ๆ  
ครูอ านวยพรผ่านมาเห็นเด็ก ๆ ใช้ไม้กวาด ไม้ถู อย่างทะนุถนอมก็กล่าวชมเชย 
วันศุกร์เป็นเวรของกลุ่มเอมมาท าความสะอาดแต่ปรากฏว่าไม่มีทั้งไม้กวาดและไม้ถูพ้ืน 
เอม : ไม่มีไม้กวาดไม้ถูพ้ืนเพื่อท าความสะอาดงั้นวันนี้เรากลับบ้านกันเถอะ 
อ๊ัม : ไม่ได้นะ ไมม่ีเราก็ต้องหามาแล้วท าความสะอาดเพราะวันนี้เป็นหน้าที่ของเรา 
อู๋ : จะท าได้ยังไง ฉันว่ากลับบ้านดีกว่า ไม่ใช่ความผิดของเรานี่ 
โอ๋ : เราก็ไปยืมห้องอ่ืนสิ 
เอม : ใครมาขโมยของพวกเราไป เราก็ไปขโมยของห้องอ่ืนบางสิเพื่อเอามาแทนของเราที่หายไป 
ทุกคน : !!!!!!!!!!! 
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ใบงาน 

ไม้กวาดหายไปไหน  

๑. ถ้ำนักเรียนเป็นแก้ว จะเก็บไม้กวำดไม้ถูพ้ืนที่เก็บไว้อย่ำงไร  
    

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

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

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

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

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

 

ค ำชี้แจง : ให้นักเรียนวิเครำะห์ประเด็นดังต่อไปนี ้

๒. เอมและเพ่ือนควรแอบไปเอำไม้กวำดไม้ถูพ้ืนจำกห้องอ่ืนหรือไม่ 
 

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

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

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

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

................................................................................................................................................................................. 
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ใบงาน 

รู้ใช้ รู้รักษา 

๑. สภำพปัญหำที่นักเรียนต้องรับผิดชอบคืออะไร และมีสภำพปัญหำอย่ำงไรบ้ำง 
................................................................................................................................................................................. 

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

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

 

กลุ่มท่ี...................................................................... 
รำยชื่อสมำชิกกลุ่ม 
๑............................................................................. 
๒............................................................................. 
๓............................................................................. 
๔............................................................................. 
๕............................................................................. 
 

๒. หลักปฏิบัติ พฤติกรรมที่ถูกต้องในกำรใช้และกำรดูกแลรักษำสิ่งของนี้ 
     

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

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

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

 

๓. สิ่งที่นักเรียนสำมำรถปฏิบัติได้ในกำรมีส่วนร่วมดูแลรักษำสิ่งของส่วนรวมนี้ มีอะไรบ้ำง 
     

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

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

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

หน่วยที่ ๒ ชื่อหน่วย ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓                           เรื่อง การสอบ          เวลา ๒ ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
๑.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
๒.๑ นักเรียนสามารถบอกกฎระเบียบในการสอบได้ 
๒.๒ นักเรียนสามารถบอกการกระท าท่ีไม่เหมาะสมในขณะท าการสอบได้ 
๒.๓ นักเรียนสามารถบอกผลเสียของการทุจริตในการสอบได้ 
 

๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 

กฎระเบียบในการสอบ 
ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้  
๑) การแต่งกาย ถ้าเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือนักศึกษาแล้วแต่กรณี 

ถ้าเป็นผู้สมัครสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม  
๒) ไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบตามสมควร ผู้ใดไปไม่ทันเวลา ลงมือสอบวิชาใด ไม่มีสิทธิเข้า

สอบวิชานั้น แต่ส าหรับการสอบวิชาแรกในตอนเช้าของ แต่ละวัน ผู้ใดเข้าห้องสอบหลังจากเวลาลงมือสอบแล้ว 
๑๕ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบวิชานั้น เว้นแต่มีเหตุความจ าเป็นให้อยู่ในดุลพินิจของประธานด าเนินการ
สอบพิจารณาอนุญาต  

๓) ไม่เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต  
๔) ไม่น าเอกสาร เครื่องอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องสื่อสารใดๆ เข้าไป ในห้องสอบ  
๕) นั่งตามที่ก าหนดให้ จะเปลี่ยนที่นั่งก่อนได้รับอนุญาตไม่ได้  
๖) ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และค าสั่งของผู้ก ากับการสอบ โดยไม่ทุจริตในการสอบ  
๗) มิให้ผู้เข้าสอบคนอื่นคัดลอกค าตอบของตน รวมทั้งไม่พูดคุยกับผู้ใดในเวลาสอบ เมื่อมีข้อสงสัยหรือ

มีเหตุจ าเป็นให้แจ้งต่อผู้ก ากับการสอบ  
๘) ประพฤติตนเป็นสุภาพชน  
๙) ผู้ใดสอบเสร็จก่อน ผู้นั้นต้องออกไปห่างจากห้องสอบ และไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่

ผู้ที่ยังสอบอยู่ แต่ทั้งนี้ผู้เข้าสอบทุกคนจะออกจากห้องสอบก่อนเวลา ๒๐ นาที หลังจากเริ่มสอบวิชานั้นไม่ได้  
๑๐) ไม่น ากระดาษส าหรับเขียนค าตอบที่ผู้ก ากับการสอบแจกให้ออกไปจากห้องสอบ 

 
๓.๒ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
 ๑) ความสามารถในการสื่อสาร  
 ๒) ความสามารถในการคิด 
 ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
      ๑) ซื่อสัตย์สุจริต 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  
      ชั่วโมงท่ี๑ 

๑) ครูสนทนาเกี่ยวกับการเรียนการสอบของนักเรียน เช่น ในการเรียนจะต้องมีการทดสอบเพ่ือให้
นักเรียนได้รู้ความสามารถของตนเอง การสอบมีหลายครั้ง ได้แก่ การสอบท้ายบทเรียน การสอบกลางภาค
เรียน เป็นต้น 

๒) ครูแนะน าเรื่อง การทดสอบประเภทต่าง ๆ เช่น 
 - การสอบภายในโรงเรียน 
 - การสอบแข่งขันประเภทต่าง ๆ 
 - การสอบเข้าท างาน 

 ๓) ครูแนะน าเรื่องกฎระเบียบกติกาในการเข้าห้องสอบ ได้แก่ ไม่น าหนังสือเข้าห้องสอบ ไม่ส่งเสียงดัง 
เป็นต้น 

๔) ครูให้นักเรียนชมวีดิทัศน์ เรื่อง ขอเกรด 
๕) ครูให้นักเรียนวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องขอเกรด ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
 - ท าไมเด็กชายในเรื่องจึงไปขอร้องคุณครูให้เขาสอบผ่าน 
 - ผลสุดท้ายเด็กชายในเรื่องนี้ สอบผ่านหรือไม่ เพราะเหตุใด 
๖) ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในขณะท าการสอบ เช่น เคาะโต๊ะ คุยกัน เป็น

ต้น 
๗) ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกผลเสียของการทุจริตในการสอบ เช่น พักการเรียน เป็นต้น 
๘) ให้นักเรียนท าใบงานที่ ๑ เรื่อง กฎระเบียบในการสอบ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
 - กฎระเบียบในการสอบ 
 - การกระท าที่ไม่เหมาะสมในการสอบ 

ชั่วโมงท่ี๒ 
1) ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น ๕ กลุ่ม โดยให้ศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุดและอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับ

เรื่องการทุจริตในการสอบประเภทต่าง ๆ 
2) ครูให้นักเรียนน าเสนอข่าว/เหตุการณ์จากการศึกษาค้นคว้าหน้าชั้นเรียน แล้วน าไปจัดป้าย

นิเทศภายในบริเวณโรงเรียน 
3) ครูให้นักเรียนร้องเพลง “ความซื่อสัตย์” และสรุปใจความส าคัญของเนื้อเพลง 
4) ให้นักเรียนท าใบงานที่ ๒ เรื่อง ผลเสียของการทุจริตในการสอบแล้วน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
5) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับผลเสียของการทุจริตในการสอบ แล้วน าผลงานไปจัดป้าย

นิเทศ 
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๔.๒ สื่อการเรียนรู้  
      ๑) เพลง ความซื่อสัตย์ 
      ๒) วีดีทัศน์ เรื่อง ลอกข้อสอบ 
      ๓) ใบงานที่ ๑ เรื่อง กฎระเบียบในการสอบ 
      ๔) ใบงานที่ ๒ เรื่อง ผลเสียของการทุจริตในการสอบ 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วิธีการประเมิน 
      ๑) ตรวจผลงานใบงานที่ ๑ และใบงานที่ ๒ 
      ๒) สังเกตพฤติกรรม ซื่อสัตย์สุจริต 

5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
๑) แบบให้คะแนนการตรวจผลงานใบงานที่ ๑ และใบงานที่ ๒ 
๒) แบบสังเกตพฤติกรรม ซื่อสัตย์สุจริตในการท าข้อสอบ 

๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
       นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
(...........................................................) 
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7. ภาคผนวก 

เพลง ความซื่อสัตย ์

ความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของผู้ดี 

หากว่าใครไม่มีชาตินี้เอาดีไม่ได้ 

มีความรู้ท่วมหัว 

เอาตัวไม่รอดถมไป 

คดโกงแล้วใครจะรับไว้ให้ร่วมงานเอย 

จะรับไว้ให้ร่วมงานเอย 

ความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของผู้ดี 

หากว่าใครไม่มีชาตินี้เอาดีไม่ได้ 

มีความรู้ท่วมหัว 

เอาตัวไม่รอดถมไป 

คดโกงแล้วใครจะรับไว้ให้ร่วมงานเอย 

จะรับไว้ให้ร่วมงานเอย 
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ใบงานที่ ๑  

เร่ือง กฎระเบียบในการสอบ 

ชื่อ-สกุล............................................................................................................ชั้น......... .................เลขที่
.................. 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

๑. ในการสอบแข่งขันระดับชาติ มีข้อปฏิบัติอย่างไรบ้าง (ตอบอย่างน้อย ๕ ข้อ) 

 

 

 

 

 

 

 

๒. การกระท าที่ไม่เหมาะสมในการสอบมีอะไรบ้าง (ตอบอย่างน้อย ๕ ข้อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ใบงาน ที่ ๒  

เร่ือง ผลเสียของการทุจริตในการสอบ 

ชื่อ-สกุล............................................................................................................ชั้น......... .................เลขที่
.................. 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนบอกผลเสียของการทุจริตในการสอบ อย่างน้อย ๕ ข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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แบบสังเกตพฤติกรรม เรื่อง ซื่อสัตย์ สุจริต ในการท าข้อสอบ 

ค าชี้แจง  การบันทึกให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 

สรุปผล 
การประเมิน ไม่ลอก

ข้อสอบ
ผู้อื่น 

ไม่น า
เครื่องมือ
สื่อสาร
เข้าห้อง
สอบ 

ไม่จด
ค าตอบ
เข้าห้อง
สอบ 

ไม่ยืม
อุปกรณ์

ผู้อื่น 

ท า
ข้อสอบ
เสร็จ

ภายใน
เวลาที่
ก าหนด ผ่าน ไม่ผ่าน 

         
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

เกณฑ์การประเมิน 

 ผ่านตั้งแต่     ๓  รายการ  ถือว่า  ผ่าน 

 ผ่าน            ๒  รายการ  ถือว่า  ไม่ผ่าน 
 

  ลงช่ือ                                      ผู้ประเมิน 

               (                                                    ) 

                                     /              /              / 



- ๗๑ - 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่ ๒ ชื่อหน่วย ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔                         เรื่อง การแต่งกาย         เวลา ๒ ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
๑.1 มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
๑.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 นักเรียนสามารถบอกลักษณะของการแต่งกายท่ีเหมาะสมถูกต้องตามกาลเทศะได้ 
2.2 นักเรียนสามารถบอกลักษณะของการแต่งกายท่ีถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษาได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 

การแต่งกายตามกาลเทศะ 
การแต่งกายเป็นมารยาททั่ว ๆ ไปซึ่งทุกคนต้องปฏิบัติเหมือนกันตามแต่ โอกาสที่เหมาะสม เช่น แต่ง

กายไปท างาน, ไปวัด, ท าบุญ, ไปเล่นกีฬา และงานพิธีต่าง ๆ หรือการแต่งกายที่อยู่ในเครื่องแบบของนักเรียน 
นักศึกษา ทหาร ต ารวจ บริษัทห้างร้านที่ก าหนดให้พนักงานแต่งกาย เป็นต้น หากบุคคลใดสามารถปฏิบัติได้
ตามกฎระเบียบที่ก าหนดถือว่าเป็นผู้มีมารยาทในการแต่งกายที่ดี 

การแต่งกายตามระเบียบของสถานศึกษา 
นักเรียนต้องประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตนสังกัดอยู่ รวมทั้งต้องไม่

แต่งกายหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่สภาพนักเรียน โดยแต่งกายตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
3.2 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
      1) ความสามารถในการสื่อสาร  
      2) ความสามารถในการคิด 
      ๓) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
      ๑) ความมีวินัย 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  

ชั่วโมงท่ี ๑ 
๑) ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการแต่งกายของคนในสังคม เช่น การแต่งกายไปท างาน การแต่ง

กายไปร่วมกิจกรรมทางสังคม เป็นต้น 
๒) ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง การแต่งกายท่ีเหมาะสม 
๓) ให้นักเรียนดูรูปภาพการแต่งกายที่เหมาะสมในที่สาธารณะและสถานที่ราชการแล้วช่วยกันบอก

ลักษณะของการแต่งกายที่เหมาะสมถูกต้องตามกาลเทศะ เช่น แต่งกายไปท าบุญควรใส่สีขาวหรือสีอ่อน 
ผู้หญิงส่วนมากจะนุ่งผ้าไทย เป็นต้น 

๔) ครูให้นักเรียนดูข่าว เรื่อง “จับแท็กซี่ที่แต่งกายไม่สุภาพ” เกี่ยวกับการแต่งกายไม่เหมาะสม  
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๕) ครูแบ่งนักเรียนเป็น ๕ กลุ่ม แล้วให้นักเรียนเขียนวิพากษ์วิจารณ์พร้อมทั้งน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
ตามประเด็นต่อไปนี้ 

 - การแต่งกาย 
 - สถานที่ 
 - ความเหมาะสม 
๖) ครูถามนักเรียนว่าถ้านักเรียนเป็นคนขับแท็กซี่ในข่าว นักเรียนจะรู้สึกอย่างไร และจะท าอย่าง

คนขับแท็กซี่ในข่าวหรือไม่ เพราะเหตุใด 
๗) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการแต่งกายเหมาะสมในที่สาธารณะ เช่น การแต่งกายไป

สถานที่ราชการ ผู้หญิงต้องแต่งกายด้วยกระโปรง ไม่สวมรองเท้าแตะ เป็นต้น 
 

ชั่วโมงท่ี ๒ 
1) ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง การแต่งการที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน และให้

นักเรียนที่แต่งกายเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน (เครื่องแบบนักเรียน/เครื่องแบบ
ลูกเสือ-เนตรนารี) ออกมายืนที่หน้าชั้นเรียน แล้วแนะน าการแต่งกายที่ถูกต้องว่ามีอะไรบ้าง 

2) ครูให้นักเรียนที่แต่งกายเครื่องแบบไม่ครบออกมายืนที่หน้าชั้นเรียน แล้วให้นักเรียนคนอ่ืนช่วยกัน
บอกว่าขาดเครื่องหมายอะไรบ้าง 

3) ครูชี้แนะให้นักเรียนเห็นถึงความส าคัญของการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ว่า
นักเรียนชายแต่งกายอย่างไร และนักเรียนหญิงแต่งกายอย่างไร 

4) ครูสัมภาษณ์นักเรียนที่แต่งกายด้วยเครื่องแบบที่ถูกต้องว่ามีความรู้สึกอย่างไรและมีผลดีอย่างไรต่อ
ตนเองและส่วนรวม 

5) ครูสัมภาษณ์นักเรียนที่แต่งกายด้วยเครื่องแบบที่ไม่ถูกต้องว่ามีความรู้สึกอย่างไรและมีผลเสีย
อย่างไรต่อตนเองและส่วนรวม 

6) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องการแต่งกายที่ถูกระเบียบของโรงเรียน 
4.2 สื่อการเรียนรู้  

1) ภาพการแต่งกายของบุคคลต่างๆ 
2) ใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง การแต่งกายที่เหมาะสม 
3) ใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง การแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
4) ข่าว “จับแท็กซี่ที่แต่งกายไม่สุภาพ” 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 
      สังเกตพฤติกรรมความมีวินัย 
 
5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ความมีวินัย 
5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
      นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
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๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................... 

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

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

รูปภาพการแต่งกายของบุคคลต่าง ๆ 
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ข่าว เร่ือง “จับแท็กซี่แตง่กายไม่สุภาพ ปรับสูงสดุหนึ่งพันบาท 

 

คสช.สั่งต ารวจกวดขันรวม 8 ข้อหา 
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ใบความรู้ที่ ๑  
เร่ือง การแต่งกายที่เหมาะสม 

         การแต่งกายเป็นมารยาททั่ว ๆ ไปซึ่งทุกคนต้องปฏิบัติเหมือนกันตามแต่โอกาสที่เหมาะสม เช่น แต่ง
กายไปท างาน, ไปวัด ท าบุญ,ไปเล่นกีฬา และงานพิธีต่าง ๆ หรือการแต่งกายที่อยู่ในเครื่องแบบของนักเรียน 
นักศึกษา ทหาร ต ารวจ บริษัทห้างร้านที่ก าหนดให้พนักงานแต่งกาย เป็นต้น หากบุคคลใดสามารถปฏิบัติได้
ตามกฎระเบียบที่ก าหนดถือว่าเป็นผู้มีมารยาทในการแต่งกายที่ดี 

การแต่งกายไปวัด 
1. เสื้อผ้า ควรใช้สีขาวหรือสีอ่อน   
2. เนื้อผ้า ไม่โปร่งบางเกินไป ไม่หรูหราแพงเกินไป 
3. เสื้อผ้าไม่รัดรัดรูปแต่หลวมพอสมควร ส าหรับผู้หญิงไม่ควรนุ่งกระโปรงสั้น แต่ควรนุ่งกระโปรงยาว

พอสมควร  
4. ทรงผม ผู้ชาย ตัดให้สั้น ถ้าไว้ยาวก็หวีให้เรียบ ผู้หญิง อย่าแต่งผมเกินงาม ผู้พบเห็นจะได้ไม่เกิด

ความคิดฟุ้งซ่าน 
5. น้ ามันใส่ผม หรือน้ าหอม ควรเป็นชนิดกลิ่นอ่อนที่สุด จะได้ไม่รบกวนผู้อ่ืน 
6. การแต่งหน้า เขียนคิ้ว ทาปาก ทาเล็บ ฯลฯ จนเกินงามไม่ควรกระท า 
7. เครื่องประดับราคาแพง เช่น แหวนเพชร นาฬิกาเรือนทอง หรือสร้อยทองค าเส้นโตๆ ฯลฯ ควร

เว้นเด็ดขาด 
การแต่งกายไปงานแต่งงาน 

การแต่งกายไปงานแต่งงานเป็นการแสดงถึงการให้ความยินดีกับเจ้าภาพจึงเป็นการแต่งกายในชุดที่ดู
สวยงาม และการแต่งกายไปงานเราควรค านึงถึงการให้เกียรติเจ้าภาพด้วยเช่นเจ้าภาพอาจจะก าหนดการแต่ง
กายมาเราก็ควรปฏิบัติตามเพ่ือเป็นการให้เกียรติและเพ่ือแสดงความยินดี เช่น แต่งกายในชุดสีขาว สีชมพูหรือ
เสื้อผ้าสีอ่อนๆดูสวยงาม เป็นต้น 
การแต่งกายไปงานอวมงคล 

งานอวมงคล คือ การท าบุญเลี้ยงพระที่เกี่ยวกับเรื่องการตาย นิยมท ากันอยู่ 2 อย่างคือท าบุญ หน้า
ศพ เรียกว่าท าบุญ 7 วัน 50 วัน หรือ 100 วัน และท าบุญอัฐิในวันคล้ายวันตายของผู้ล่วงลับ 
          - ถ้าเป็นงานศพควรเป็นสีขาวหรือสีด า 
          - ถ้าเป็นวันท าบุญอัฐ ควรแต่งกายเรียบร้อย สีเรียบ ๆ ไม่มีลวดลายหรือฉูดฉาด จนเกินควร เหมาะสม
กับงาน  
ไม่ใส่เครื่องประดับหรูหราฟุ่มเฟือยจนเกินพอดี 

มารยาทการแต่งกายที่พึงประสงค์ เป็นการแต่งกายที่จะต้องค านึงถึงความสุภาพเรียบร้อย สะอาด 
ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า เมื่อมีผู้พบเห็นจะรู้สึกทันทีว่าผู้ที่แต่งกายดีถูกต้องตามกาลเทศะ คือ คนที่ควรได้รับ
การชมเชย จากสังคมและผู้ปฏิสัมพันธ์ด้วย ในมุมกลับกันหากแต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อย ก็จะเกิดค าต าหนิ ติ
เตียน จากผู้ที่พบเห็น ท าให้เสื่อมเสียทั้งตนเอง สถานบันครอบครัว และสถานศึกษา 
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ใบความรู้ที่ ๒  
เร่ือง การแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน 
นักเรียนหรือนักศึกษาต้องประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตนสังกัดอยู่ 

และแต่งกายหรือแต่งเครื่องแบบตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน รวมทั้งต้องไม่แต่งกายหรือประพฤติตนไม่
เหมาะสมแก่สภาพของนักเรียนหรือนักศึกษาตามที่ก าหนดในกระทรวง 

เครื่องแบบนักเรียนระดับประถมศึกษา 
นักเรียนชาย 

1. เสื้อ ผ้าสีขาว แบบคอเชิ้ต หรือคอปกกลม แขนสั้น 
2. เครื่องหมาย  ใช้ชื่ออักษรย่อของสถานศึกษาปักท่ีอกเสื้อเบื้องขวา  บนเนื้อผ้าด้วยด้านหรือไหม  โดย

สถานศึกษารัฐใช้สีน้ าเงิน  สถานศึกษาเอกชนใช้สีแดง 
3. กางเกง  ผ้าสีด า  สีน้ าเงิน  สกีรมท่า  หรือสีแดง  ขาสั้น 
4. รองเท้า  หนังหรือผ้าใบสีด า  แบบหุ้มส้นปลายเท้า  ชนิดผกูหรือมีสายรัดหลังเท้า 
5. ถุงเท้าสั้น  สีขาว 

นักเรียนหญิง 
1. เสื้อ ผ้าสีขาว แบบคอเชิ้ต คอบัว หรือคอปกกลาสีผูกด้วยฟ้าผูกคอชายสามเหลี่ยมเงื่อนกลาสี สีด าหรือสี

กรมท่า แขนสั้น 
2. เครื่องหมาย ชื่ออักษรย่อของสถานศึกษาปักที่อกเสื้อเบื้องขวา บนเนื้อผ้าด้วยด้ายหรือไหม โดยสถานศึกษา

รัฐบาลใช้สีน้ าเงิน สถานศึกษาเอกชนใช้สีแดง 
3. กระโปรง ผ้าด า สีน้ าเงิน สีกรมท่าหรือสีแดง แบบจีบรูดรอบตัว หรือยาวเพียงใต้เข่า แบบจีบทบรอบเอว หรือ

พับเป็นจีบ ข้างละสามจีบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เมื่อสวมแล้วชายกระโปรงคลุมเข่า 
4. รองเท้า หนังหรือผ้าใบสีด า แบบหุ้มส้นหุ้มหลายเท้า ชนิดผกูหรือมีสายรัดหลังเท้า 
5. ถุงเท้าสั้น สีขาว 
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แบบสังเกตพฤติกรรม เรื่อง ความมีวินัย 

ค าชี้แจง  การบันทึกให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 

สรุปผล 
การประเมิน 

แต่งกาย
ถูกต้องตาม

ระเบียบ
ของ

โรงเรียน 

แต่งกาย
เหมาะสม

ตาม
กาลเทศะ 

ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง

ของ
สถานศึกษา 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

เกณฑ์การประเมิน 

 ผ่านตั้งแต่     ๒  รายการ  ถือว่า  ผ่าน 

 ผ่าน            ๑  รายการ  ถือว่า  ไม่ผ่าน 
 

     ลงช่ือ                                      ผู้ประเมิน 

               (                                                          ) 

                                         /              /              / 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่    2   ชื่อหน่วย  ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  5                     เรื่อง  กิจกรรมนักเรียน       เวลา ๒ ชั่วโมง 

๑. ผลการเรียนรู้  
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมนักเรียน และความไม่ทนและความละอายต่อการทุจริต 

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

๓. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 
 ความส าคัญของกิจกรรมนักเรียนนั้นเป็นการเสริมให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุ่งหมาย
ของการศึกษา โดยจะช่วยเสริมในด้านการเรียนรู้ทางด้านทัศนคติ ค่านิยม ความสนใจ ความซาบซึ้งและเกิด
ทักษะประสบการณ์และสามารถไปอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขถ้าปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
      ความสามารถในการคิด 
3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
     - มีวินัย 
     - มุ่งม่ันในการท างาน 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  
 ชั่วโมงที่ 1 
1) ครูสนทนาและซักถามนักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมนักเรียนว่ามีความส าคัญอย่างไร  
2) ครูอธิบายความส าคัญของกิจกรรมนักเรียนนั้นเป็นการเสริมให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตาม

จุดมุ่งหมายของการศึกษา โดยจะช่วยเสริมในด้านการเรียนรู้ทางด้านทัศนคติ ค่านิยม ความสนใจ ความ
ซาบซึ้งความไม่ทนและความละอายต่อการทุจริตต่อกิจกรรมนั้นๆ ตลอดจนทักษะในการเคลื่อนไหวและ
การใช้อวัยวะต่างๆ ของร่างการ 

3) ครูให้นักเรียนท า ใบงานที่1 ชอบหรือไม่ชอบ  
4) ครูสรุปใบงานที่นักเรียนท าว่าส่วนใหญ่ชอบหรือไม่ชอบเพราะเหตุใด แล้วน าไปจัดป้ายนิเทศ 
5) ครูอธิบายความหมายของกิจกรรมนักเรียน ปัจจุบันกิจกรรมนักเรียนอาจจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ 
 -  กิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง กิจกรรมที่ครูผู้สอนและผู้ที่เก่ียวข้องจัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนวิชาต่างๆให้ดียิ่งขึ้น กิจกรรมลักษณะนี้อาจจะจัดขึ้นใน
ห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนก็ได้ 
 -  กิจกรรมนักเรียน หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นนอกเวลาเรียนปกติหรือนอกเหนือจากตารางสอนวิชา
ต่างๆ เพื่อสนองความสนใจความสามารถและความถนัดของนักเรียนอันเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาส
แสวงหาความรู้ให้แตกฉานยิ่งขึ้น 
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 -  กิจกรรมอ่ืนๆ เช่น กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมโฮมรูม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะเกี่ยวกับ
การแนะหรือการปกครองนักเรียนซึ่งโดยปกติครูจะมีบทบาทในการด าเนินงานเสียเอง 
            ๖) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนประมาน 4-6 คน แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท าใบงานที่ 2 เรื่องปฏิบัติตน
อย่างไรกิจกรรมจะส าเร็จ 
            ๗) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอใบงาน 
            ๘) ครูสรุปเรื่องท่ีนักเรียนน าเสนอ ดังนี้ 

- กิจกรรมนักเรียนทุกกิจกรรมซึ่งมีประโยชน์ กิจกรรมจะสร้างให้นักเรียนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
ถ้าหากนักเรียนท าตามกฎระเบียบในแต่ละกิจกรรมตั้งไว้ และฝึกให้นักเรียนมีทักษะต่างๆในแต่ละกิจกรรมที่
ปฏิบัติ อีกอย่างที่ส าคัญถ้านักเรียนอยู่ในสังคมที่กว้างขึ้นถ้านักเรียนไม่ทุจริตแล้วท าตามกฎระเบียบในสังคม
นักเรียนก็จะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

                ๙) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประโยชน์ของกิจกรรมนักเรียนที่ได้ 
  - การจัดกิจกรรมนักเรียนนับว่าเป็นงานส าคัญอย่างหนึ่ง กิจกรรมนักเรียนเป็นกิจกรรมที่ทาง
โรงเรียนจัดขึ้น เพื่อเสริมทักษะประสบการณ์ของนักเรียนให้กว้างขวางและสมบูรณ์ ช่วยเสริมในด้านการเรียนรู้
ทางด้านทัศนคติ ค่านิยม ความสนใจ ตลอดจนให้ด าลงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  
4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
      1) ใบงานที่ ๑ เรื่องชอบหรือไม่ชอบ 
      2) ใบงานที่ ๒ เรื่องปฏิบัติตนอย่างไรกิจกรรมจึงจะส าเร็จ 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 

       1) ตรวจใบงานที่ ๑ เรื่องชอบหรือไม่ชอบ 
       2) ตรวจใบงานที่ ๒ เรื่องปฏิบัติตนอย่างไรกิจกรรมจึงจะส าเร็จ 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
       แบบประเมินผลงาน 
 5.3 เกณฑ์การตัดสิน 

      นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป 
 

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

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

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

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
      (.................................................) 
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7. ภาคผนวก 

ใบงานที่ ๑ เรื่องชอบหรือไม่ชอบ 

ชื่อ-สกุล...........................................................................................ชั้น.............เลขท่ี........................ 

ให้นักเรียนอธิบายชอบหรือไม่ชอบกิจกรรมที่ก าหนดให้เพราะเหตุใด 

ล าดับที่ กิจกรรม ชอบหรือไม่ชอบเพราะเหตุใด 
1 กิจกรรมลูกเสือ  
2 กิจกรรมทัศนศึกษา  
3 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน  
4 กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน  
5 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย  
6 กิจกรรมทางศาสนา  
7 กิจกรรมใช้ห้องสมุด  
8 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการต่างๆในหลักสูตร  
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 ใบงานที่ ๒  

เรื่อง ปฏิบัติตนอย่างไรกิจกรรมจึงจะส าเร็จ 

ชื่อ-สกุล.............................................................................................ชั้น.............เลขท่ี........................ 

ค าสั่ง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มบอกวิธีการปฏิบัติอย่างไรกิจกรรมจึงจะส าเร็จ อย่างน้อย ๕ ข้อ 

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

 

 

 

 

 
 
 
 



- ๘๕ - 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่      2  ชื่อหน่วย   ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  6                       เรื่อง   การเข้าแถว      เวลา 2 ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้ 
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 
2.2 บอกความหมายค าว่ามารยาทในสังคมได้ 
2.3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในสังคม 

๓. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 
 มารยาท หมายถึง กิริยาวาจาที่ถือว่าสุภาพเรียบร้อย ถูกกาลเทศะ 
 มารยาท คือ สิ่งส าคัญประการหนึ่งที่ทุกคนควรมีติดตัวไปตลอด เพราะจะท าให้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมอย่างมีความสุข  
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
      - ความสามารถในการคิด 
3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
     - มีวินัย 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  

ชั่วโมงที่ 1 
 ๑) ครูให้นักเรียนดูวีดิทัศน์ เรื่องการเข้าแถวรับบริการ เพ่ือให้นักเรียนรู้ถึงมารยาทในสังคม   
 ๒) ให้นักเรียนอ่านความหมายของค าว่า  มารยาทในสังคม  ในใบความรู้ แล้วครูสรุปความรู้เพื่อให้
นักเรียนทราบว่า  หากนักเรียนไม่มีมารยาทในการท าสิ่งต่างๆ เช่นการเข้าแถว นึกอยากจะท าอะไรก็ท าไม่มี
วินัย  ครอบครัว  คนรอบข้าง  และสังคมก็จะสับสนวุ่นวายได้ 

๓) ครูสุ่มเรียกนักเรียนแสดงความคิดเห็นและสรุปเกี่ยวกับมารยาทและวินัยในการเข้าแถวใน บัตร
ภาพ ที่ก าหนดให้ 
  ๔) ครูเน้นย้ าให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญและมารยาทและวินัยที่ดีในการเข้าแถว เช่น 

 - เข้าแถวหน้าเสาธง 
 - เข้าแถวรับประทานอาหาร เป็นต้น 

ถ้านักเรียนปฏิบัติเป็นประจ าจนเกิดเป็นนิสัย มีมารยาทก็จะท าให้นักเรียนอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข 
๕) นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเก่ียวกับการใช้สถานที่สาธารณะในชีวิตประจ าวันของนักเรียนว่า มี

สถานที่ใดบ้างที่นักเรียนจะต้องเข้าไปใช้บริการและควรเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ  เช่น  ห้องเรียน ห้องสมุด 
ห้องน้ าสาธารณะ โรงอาหาร ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น  

ชั่วโมงที่ 2 
๑) ให้นักเรียนบอกวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเข้าไปใช้บริการจากสถานที่สาธารณะ   เช่น มีสถานที่ไหนบ้าง

เพราะอะไร จงอธิบาย สถานที่ เช่น โรงอาหาร ห้างสรรพสินค้า ห้องเรียน ห้องน้ า เป็นต้น 
  - เข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ 
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 - ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน 
    - ไม่ขีดเขียนผนัง โต๊ะ เก้าอ้ี 
     - รักษาความสะอาดของสถานที่ 

 
๒) ครูอธิบายให้นักเรียนทราบว่าการใช้สถานที่สาธารณะจะต้องค านึงถึงมารยาทและวินัยที่ดีที่ควร

ปฏิบัติอยู่กับคนหมู่มากต้องรู้จักมารยาท เช่น ต้องเข้าแถวเวลาซื้อของจะได้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เข้า
ห้องน้ าสาธารณะก็ควรเข้าคิว เป็นต้น 
 ๓) ครูให้นักเรียนเสนอแนะวิธีการเข้าแถวเพิ่มเติม  เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงการปฏิบัติที่
ถูกต้อง  และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

๔) ครูให้นักเรียนท าใบงานเรื่องรู้สึกอย่างไร  
๕) ครูสรุปความรู้และข้อควรปฏิบัติที่แสดงถึงมารยาทที่ดีในการเข้าแถว แล้วเน้นย้ าให้นักเรียนปฏิบัติ

จนเป็นนิสัย เพื่อให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
4.2  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

1. วีดิทัศน์ เรื่องการเข้าแถวรับบริการ สืบค้นจาก  
 https://www.youtube.com/watch?v=CQm0h9-b9p4 

2. ใบความรู้เรื่องมารยาท 
3. บัตรภาพ 
4. ใบงานเรื่อง รู้สึกอย่างไร 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.1 วิธีการประเมิน 

- ตรวจผลงาน 
5.2  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

- แบบประเมินผลงาน 
5.3  เกณฑ์การตัดสิน 

 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 
 

 6. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. .................................................... 

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

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

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

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CQm0h9-b9p4
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7. ภาคผนวก 

ใบความรู ้

เร่ือง มารยาท 

บุคลิกภาพของบุคคลนอกจากจะแสดงออกทางการแต่งกายแล้ว ยังสามารถเห็นได้โดย
ท่วงทีกริยามารยาทอีกด้วย บุคคลที่มีกริยามารยาทดีจะมีโอกาสได้รับความนิยมชมชอบและ
ชื่นชมจากบุคคลรอบข้าง 

ค าว่ามารยาทหมายถึงกริยาวาจาที่ เรียบร้อย เทียบกับค าภาษาอังกฤษได้ว่า 
Etiquette ซึ่งหมายรวมถึง การแสดงออกทางกาย วาจาและใจ ถ้าไปในทางที่สุภาพเรียบร้อย 
ก็ถือว่ามีมารยาทดี   การมีมารยาทดีเปรียบเสมือนมีอาภรณ์ประดับกายที่งดงาม เป็นที่ชื่นชน
และยอมรับของบุคคลรอบข้าง ผู้ที่มีมารยาทดีมักประสบความส าเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน 
เนื่องจากได้รับการยอมรับและเชื่อถือทางสังคม การมีมารยาทดีจึงเปรียบเสมือนในเบิกทาง
ไปสู่ความส าเร็จ  บุคคลทั่วไปจึงควรเรียนรู้ความมีมารยาท เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 
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ใบงานเรื่อง 

ชื่อ-สกุล...................................................................................ชั้น..............เลขที่................................ 

ค าสั่ง ให้นักเรียนเขียนความรู้สึกของตนเองระหว่างภาพที่1 และ ภาพที่2 อย่างละเอียด 

  

 

 ภาพที่ 1      ภาพที่ 2 

 

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

 



- ๘๙ - 
 

 

บัตรภาพ 

              1                                                     2  

 

                3        4 
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หน่วยที่ ๓   
STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต   
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่ ๓  ชื่อหน่วย  STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑  เรื่อง การสร้างจิตส านึกความพอเพียงต่อต้านการทุจริต  เวลา ๑  ชัว่โมง 
 

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

    ๒. จุดประสงค์การเรียนรู ้ 
 นักเรียนสามารถแสดงบทบาทสมมุติการสร้างจิตส านึกความพอเพียงต่อต้านการทุจริตได้ 
๓. สาระการเรียนรู้ 
    ๓.๑ ความรู้ 
 หลักการสร้างจิตส านึกความพอเพียงต่อต้านการทุจริต 

๑) ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลด ละ ความฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิต 
๒) ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต 
๓) ละ เลิก การแก่งแย่งผลประโยชน์และการแข่งขันในทางการค้าแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง 
๔) ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยากด้วยการขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้เพิ่มพูน

ขึ้น 
๕) ปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี ลด ละ สิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักศาสนา 

    ๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ ( สมรรถนะที่เกิด ) 
1) นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร 
2) นักเรียนมีทักษะการคิด 
3) นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหา 
4) นักเรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5) นักเรียนมีทักษะกระบวนการในการใช้เทคโนโลยี 

    ๓.๓ คณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
1) มีวินัย 
2) อยู่อย่างพอเพียง   

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
   ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  

1) นักเรียนดูวีดิทัศน์เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง โดยนักเรียนชั้น ป.๔ / ๑ โรงเรียนวัฒนา 
วิทยาลัย  แล้วร่วมกันอภิปราย 
            ๒) แจกแถบกระดาษให้นักเรียนคนละ ๑ แผ่น เขียนความรู้ที่ได้จากการชมวีดิทัศน์คนละ ๑ – ๓ ข้อ 
สุ่มให้นักเรียนอ่านให้เพื่อนฟัง ทุกคนน าแถบกระดาษไปติดหน้ากระดานด า เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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 ๓) ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม  เป็น ๓ กลุ่ม มอบหมายให้แสดงบทบาทสมมุติเรื่อง การสร้างจิตส านึกความ
พอเพียงต่อต้านการทุจริต ใช้เวลาแสดงกลุ่มละประมาณ ๑๐ นาทีโดยด าเนินการดังนี้ 
   ๓.๑ เลือกประธาน รองประธาน เลขานุการ 
   ๓.๒ ปรึกษาหารือ วางแผน เขียนบท 
   ๓.๓ เตรียม จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ 
   ๓.๔ ฝึกซ้อม 
 ๔) แต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติตามล าดับและเวลาที่ก าหนด 
 ๕) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปดังนี้ “คนเราต้องมีความพอเพียง เมื่อพอเพียงก็จะไม่เกิดความโลภ 
เมื่อไม่มีความโลภ ก็จะไม่มีการทุจริตเกิดขึ้น” 
    ๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑)  วีดิทัศน์เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงโดยนักเรียนชั้น ป. ๔/๑ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
 ๒)  แถบกระดาษเปล่า 
 ๓)  สถานที่แสดงพร้อมอุปกรณ์การแสดง 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
    ๕.๑ วิธีการประเมิน  
 ประเมินการแสดงบทบาทสมมุติ 
    ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
           แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมุติ 
    ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
 ผลการประเมินระดับดีขึ้นไปถือว่าผ่าน 
๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

 

      ( ลงชื่อ ).........................................................ครูผู้สอน 
       (.......................................................) 
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7. ภาคผนวก 

 

แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมุติ 

กลุ่มท่ี ............... เรือง....................................................................................... ชั้น.........  

ค าชี้แจง ให้นักเรียนประเมินโดยกาเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับคะแนนให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 

รายการประเมิน ระดับคะแนน หมายเหตุ 
๓ ๒ ๑ 

๑. ความเหมาะสมของเนื้อเรื่อง 
๒. ความถูกต้องข้อมูล / ความรู้ 
๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ / อุปกรณ์การน าเสนอ 
๔. ความเหมาะสมของบทบาทผู้แสดง 
๕. ความพร้อมของกลุ่ม 
๖. การสร้างจิตส านึกความพอเพียง 
 

    

รวมคะแนน     
สรุป   

 

 

ระดับคุณภาพ.........................................   

               ผ่าน                         ไม่ผ่าน          

 

                (ลงชื่อ )                                       ผู้ประเมิน 

            (......................................................) 
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เกณฑ์การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน / ระดับคุณภาพ 
๓ ๒ ๑ 

๑. ความถูกต้องข้อมูล / ความรู้ เนื้อหาสาระถูกต้อง
ครบถ้วน 

เนื้อหาสาระถูก้อง
เป็นส่วนมาก 

เนื้อหาสาระถูกต้อง
เป็นส่วนน้อย 

๒.ความถูกต้องของเนื้อเรื่อง เนื้อเรื่องมีความ
เหมาะสม ตรงตาม
จุดประสงค์มากท่ีสุด 

เนื้อเรื่องมีความ
เหมาะสมปานกลาง 

เนื้อเรื่องมีความ
เหมาะสมน้อยมาก 

๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ / อุปกรณ์การ
น าเสนอ 

มีการน าอุปกรณ์มา
ประกอบการน าเสนอ
ดีมาก 

มีการน าอุปกรณ์มา
ประกอบการน าเสนอ
ปานกลาง 

มีการน าอุปกรณ์มา
ประกอบการน าเสนอ
ค่อนข้างน้อย 

๔.ความเหมาะสมของบทบาทผู้แสดง แสดงสมบทบาท กล้า
แสดงออก มีความ
เชื่อมั่นดีมาก 

แสดงสมบทบาท 
กล้าแสดงออก มี
ความเชื่อมั่นปาน
กลาง 

แสดงสมบทบาท 
กล้าแสดงออก มี
ความเชื่อมั่นค่อนข้าง
น้อย 

๕.ความพร้อมของกลุ่ม มีความพร้อมมากที่สุด มีความพร้อมปาน
กลาง 

มีความพร้อม
ค่อนข้างน้อย 

๖. การสร้างจิตส านึกความพอเพียง กระตุ้นสร้างจิตส านึก
ความพอเพียงได้มาก
ที่สุด 

กระตุ้นสร้างจิตส านึก
ความพอเพียงได้ปาน
กลาง 

กระตุ้นสร้างจิตส านึก
ความพอเพียงได้
ค่อนข้างน้อย 

 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๕ – ๑๘ 
๑๐ – ๑๔ 

๖ – ๙ 
๑ – ๕ 

ดีเยี่ยม 
ดี 

พอใช้ 
ปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่ ๓  ชื่อหน่วย  STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒  เรื่อง ความโปร่งใส      เวลา  ๑ ชัว่โมง 
 

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

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 
  ๒.๑ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 

    ๒.๒ นักเรยีนปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตได้   
๓. สาระการเรียนรู้ 
    ๓.๑ ความรู้ 
 ความโปร่งใส คือ การกระท าการใดๆที่สามารถมองเห็นได้ คาดเดาได้ และเข้าใจได้ การมี 
ระบบงาน และขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน ถูกต้อง อย่างตรงไป ตรงมา 
    ๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ ( สมรรถนะที่เกิด ) 
 ๑) ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๒) ความสามารถในการคิด 
 ๓) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
    ๓.๓ คณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
 ๑) ซื่อสัตย์สุจริต  
๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
    ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  
 ๑) ครูน าภาพการประกอบอาชีพต่าง ๆ มาให้นักเรียนดู และร่วมกันอภิปรายถึงลักษณะ การประกอบ
อาชีพต่าง ๆ เหล่านั้น เช่น อาชีพค้าขาย มีการค้าขายอะไรบ้างที่สุจริต ไม่ผิดกฎหมาย 
 ๒) ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนทราบถึงพ้ืนฐานของความซื่อสัตย์ ความโปร่งใสในการประกอบ 
อาชีพว่า มาจากการท าการกระท าการใดๆที่สามารถมองเห็นได้ คาดเดาได้ และเข้าใจได้ การมีระบบงาน และ
ขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน ถูกต้อง อย่างตรงไป ตรงมา นั้นก็คือหลักของความโปร่งใส  ซึ่งจะส่งเสริมให้การ
ประกอบอาชีพนั้น เกิดความมั่นคง และได้รับความเชื่อถือ ศรัทธา  และความไว้วางใจจากบุคคลอ่ืน 
 ๓) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายถึงความหมายของค าว่า “ โปร่งใส ” 
 ๔) ครูยกตัวอย่างให้นักเรียนเห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความโปร่งใส  และไม่
โปร่งใส  ดังนี้ 
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 ตัวอย่าง “ความโปร่งใส” 

 

 

 

  

 ๕) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายแนวปฏิบัติที่บ่งชี้ถึงการกระท าที่โปร่งใส และไม่โปร่งใส 

 ๖) นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๔ กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มออกมาจับสลากภาพเลือกอาชีพ 

 ๗) ครูแจกใบงานให้แต่ละกลุ่ม นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ถึงแนวทางความโปร่งใส ในการ
ประกอบอาชีพ  และแนวทางพฤติกรรมการประกอบอาชีพที่ไม่โปร่งใส  ลงในใบงาน 

 ๘) แต่ละกลุ่มน าเสนอใบงานหน้าชั้นเรียนและร่วมกันสรุปถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติตน
ด้วยความโปร่งใสในอาชีพต่าง ๆ 

 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
       ๑)  ภาพอาชีพต่าง ๆ เช่น ค้าขาย ครู ต ารวจ ทหาร 
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       ๒) แผนภูมิตัวอย่างความโปร่งใส 
       ๓) ใบงาน เรื่องความโปร่งใสและไม่โปร่งใส 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
    ๕.๑ วิธีการประเมิน 
 ๑) สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
 ๒) ตรวจผลงานจากใบงาน 
    ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 ๑) แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
 ๒) แบบประเมินผลงาน 
    ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับดีขึ้นไป  
๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 

     ( ลงชื่อ )...........................................................ครูผู้สอน 
             ( .......................................................... ) 
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7. ภาคผนวก 

ภาพการประกอบ อาชีพ 
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แผนภูมิตัวอย่างความโปร่งใส  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๑๐๑ - 
 

 

ใบงาน ที่ ๑  
เรื่องความโปร่งใสและไม่โปร่งใส 

กลุ่มที.่.......................................................................................................ชั้น................. 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนวิธีแนวปฏิบัติที่บ่งบอกถึงความโปร่งใสในอาชีพ และความไม่โปร่งใสในอาชีพที่ นักเรียน
ได้รับมอบหมาย 

 
 

อาชีพ........................................... 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

แนวปฏิบัติในอาชีพที่โปร่งใส แนวปฏิบัติในอาชีพที่ไม่โปร่งใส 
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แบบประเมินผลงาน 

ที ่      พฤติกรรม 
ชื่อ 

ตรงจุดประสงค์ที่
ก าหนด 

ผลงานมีความ
ถูกต้อง สมบูรณ์ 

การน าเสนอ
ผลงาน 

เสร็จทันเวลาที่
ก าหนด 

รวม 
๑๖ 

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

ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 

  ดีเยี่ยม  เท่ากับ ๔ คะแนนคิดเป็นร้อยละ  ๙๐ – ๑๐๐  

  ดี  เท่ากับ ๓ คะแนนคิดเป็นร้อยละ  ๗๐ – ๘๙ 

  ปานกลาง เท่ากับ ๒ คะแนนคิดเป็นร้อยละ  ๕๐ – ๖๙ 

  ปรับปรุง  เท่ากับ ๑ คะแนนคิดเป็นร้อยละ  ๕๐ 

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

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

     .............../................./.................... 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม 

ที ่      พฤติกรรม 
ชื่อ 

ความสนใจ การแสดงความ
คิดเห็น 

การตอบค าถาม การยอมรับฟัง
ความคิดเห็น 

การท างานที่
ได้รับมอบหมาย 

หมาย
เหตุ 

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

เกณฑ์การวัดผล 

ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 

  ดีเยี่ยม  เท่ากับ ๔ คะแนนคิดเป็นร้อยละ  ๙๐ – ๑๐๐  

  ดี  เท่ากับ ๓ คะแนนคิดเป็นร้อยละ  ๗๐ – ๘๙ 

  ปานกลาง เท่ากับ ๒ คะแนนคิดเป็นร้อยละ  ๕๐ – ๖๙ 

  ปรับปรุง  เท่ากับ ๑ คะแนนคิดเป็นร้อยละ  ๕๐ 

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

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

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

หน่วยที่ ๓ ชื่อหน่วย STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖      
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓     เรื่อง ความตื่นรู้ / ความรู้     เวลา ๑ ชั่วโมง 
 
 

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

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
๒.๑ นักเรียนสามารถบอกความหมายของการทุจริตได้ 
๒.๒ นักเรียนสามารถบอกลักษณะของบุคคลที่มีความตื่นรู้ในเรื่องการทุจริตได้ 
๒.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 
 ความตื่นรู้  

 ความตื่นรู้ หมายถึง การจัดการความเป็นไปได้ใหม่ของชีวิต โดยที่มีสติอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้น รู้
ความจริงของชีวิตที่เป็นสิ่งไม่แน่นอน เท่าทันเหตุการณ์  

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

๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
   ๑) ซื่อสัตย์สุจริต 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  
๑) ให้นักเรียนชมวีดิทัศน์เรื่อง “คอร์รัปชัน คืออะไร” เป็นเรื่องเกี่ยวกับความหมายของการทุจริตทุก
รูปแบบ เช่น การรับสินบน การอุปถัมภ์พวกพ้องเพ่ือให้เข้าท างาน เป็นต้น 
๒) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องที่ชมว่า การทุจริตมีหลายรูปแบบ เช่น การคดโกงการจัดซื้อจัดจ้าง 
การทุจริตต่อหน้าที่ เป็นต้น 
๓) ครูเล่าข่าวเรื่อง “ซ้อนแผนจับ ผอ.กองช่าง เรียกรับเงินผู้รับเหมา” แล้วซักถามนักเรียนว่าใครรู้ข่าว
เรื่องนี้บ้าง และใครไม่รู้ข่าวเรื่องนี้บ้าง 
๔) ครูสรุปนักเรียนที่รู้ข่าวเรื่องนี้ แสดงว่านักเรียนเป็นผู้ตื่นรู้  
๕) ครูอธิบายความหมายของค าว่าตื่นรู้ 
๖) ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกลักษณะของบุคคลที่ตื่นรู้ ในเรื่องการทุจริต เช่น กลุ่มชาวบ้านประท้วงเรื่อง 
การทุจริตการรับจ าน าข้าวของรัฐบาล แสดงว่ากลุ่มชาวบ้านกลุ่มนี้เป็นผู้ตื่นรู้ในเรื่องการทุจริต  
๗) ครูให้นักเรียนรวบรวมข่าวที่เกี่ยวกับการทุจริตรูปแบบต่าง ๆ พร้อมวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับข่าวการทุจริตต่างๆ 
๘) ครูให้นักเรียนน าเสนอข่าวหน้าชั้นเรียนแล้วน าไปจัดป้ายนิเทศภายในบริเวณโรงเรียน 



- ๑๐๕ - 
 

 

๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
๑) วีดีทัศน์ เรื่อง “คอร์รัปชัน คืออะไร”เงินผู้รับเงินผู้รับเหมา 
๒) ข่าวจากหนังสือพิมพ์ เรื่องซ้อนแผนจับ ผอ.กองช่างรับ 
๓) ห้องสมุด           
๔) อินเทอร์เน็ต 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วิธีการประเมิน 

๑) ตรวจผลงานการวิเคราะห์ข่าว 
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
      ๑) แบบให้คะแนนการตรวจผลงานการวิเคราะห์ข่าว 
      ๒) แบบสังเกตพฤติกรรม เรื่อง ซื่อสัตย์ สุจริต 
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  

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

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

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๐๖ - 
 

 

7. ภาคผนวก 

แบบประเมินการเขียนวิเคราะห์ข่าว 

เลขท่ี ช่ือ - สกุล 

รายการ 

สรุปผล 

การประเมิน 
เขียนไดต้รง

ประเด็น 

เขียนแยกแยะ
ประเด็กได้

ชัดเจน 

เขียนมีเหตุผล
ประกอบอย่าง

เหมาะสม 

 

การใช้ภาษาได้
เหมาะสม 

การล าดับ
ความคิด

เหตุการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง 

๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ผ่าน ไม่ผ่าน 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

เกณฑ์การประเมิน 

 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

ลงช่ือ                                      ผู้ประเมิน 

        (                                                      ) 

           /               /               / 
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แบบสังเกตพฤติกรรม เรื่อง ซื่อสัตย์ สุจริต 

ค าชี้แจง  การบันทึกให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 

สรุปผล 
การประเมิน พูด

ความ
จริง 

ไม่ลัก
ขโมย 

ตรงไป 
ตรงมา 

ท าตัว
น่าเชื่อถือ 

รู้จัก
แยกแยะ
ประโยชน์
ส่วนตน

กับ
ประโยชน์
ส่วนรวม ผ่าน ไม่ผ่าน 

         
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

เกณฑ์การประเมิน 

 ผ่านตั้งแต่     ๓  รายการ  ถือว่า  ผ่าน 

 ผ่าน            ๒  รายการ  ถือว่า  ไม่ผ่าน 
ลงช่ือ                                      ผู้ประเมิน 

               (                                                          ) 

                                         /              /              / 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่ ๓ ชื่อหน่วย STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ต่อต้านทุจริต           เวลา ๑ ชั่วโมง 
 
 

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

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 นักเรียนสามารถบอกผลเสียของการทุจริตได้ 
2.2 นักเรียนสามารถบอกการกระท าท่ีเป็นการต่อต้านการทุจริตได้ 
๒.๓ นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริตได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 
 ความหมายของการต่อต้านการทุจริต   

การต่อต้านการทุจริต หมายถึง การไม่สนับสนุนกิจการของกลุ่มหรือบุคคลที่กระท าการโดยมิชอบใน
การแสวงหาผลประโยชน์ 
3.2 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 1) ความสามารถในการสื่อสาร  
 2) ความสามารถในการคิด 

3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
1) ซื่อสัตย์สุจริต 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  

๑) ครูเล่าข่าวเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต เรื่อง “ทุจริตจ าน าข้าว” แล้วถามนักเรียน ดังนี้ 
 - ผลเสียของการทุจริตมีอะไรบ้าง 
 - ถ้านักเรียนเป็นข้าราชการ ๔ คนนี้ นักเรียนจะทุจริตหรือไม่ เพราะเหตุใด 
๒) ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง “รูปแบบการทุจริต” แล้วท าแผนผังความคิด 

       ๓) ครูอธิบายความหมายของการต่อต้านการทุจริตและยกตัวอย่างการกระท าที่แสดงถึงการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

๔) ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น ๔ กลุ่ม ให้แสดงบทบาทสมมติ เรื่อง การต่อต้านการทุจริตรูปแบบ
ต่าง ๆ ดังนี้ 

  กลุ่มท่ี ๑ เนื้อหาเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 กลุ่มท่ี ๒ เนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 กลุ่มที่ ๓ เนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการท าถนนหลวง 

เป็นต้น 



- ๑๐๙ - 
 

 

 กลุ่มท่ี ๔ เนื้อหาเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริต การใช้อ านาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ เช่น 
เจ้าหน้าที ่

ต ารวจตั้งด่านรีดไถเงินจากประชาชน 
๕) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับลักษณะการกระท าที่แสดงออกให้เห็นถึงการต่อต้านการ

ทุจริต เช่น นักเรียนเห็นเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรก าลังรับเงินจากคนขับรถฝ่าไฟแดง นักเรียนโทรแจ้ง 
๑๙๑ หรือบอกผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ หรือ ที่ให้การช่วยเหลือได้ เป็นต้น 

๖) ครูให้นักเรียนท าใบงาน เรื่อง ผลเสียของการทุจริตและการกระท าที่เป็นการต่อต้านทุจริต 
แล้วน าไปจัดป้ายนิเทศ 
4.2 สื่อการเรียนรู้  

 ๑) ข่าว “ทุจริตจ าน าข้าว” 
 ๒) ใบความรู้ เรื่องรูปแบบของการทุจริต 

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

5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
๑) แบบให้คะแนนการตรวจใบงาน เรื่อง ผลเสียของการทุจริตและการกระท าที่เป็นการต่อต้าน

ทุจริต 
๒) แบบสังเกตพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
      นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป 

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

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
 (......................................................) 
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7. ภาคผนวก 

ข่าว เรื่อง “ทุจริตจ าน าข้าว” 
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ใบงาน  
เร่ือง ผลเสียของการทุจริตและการกระท าที่เป็นการต่อต้านการทุจริต 

 
ชื่อ-สกุล..................................................................................................ชั้น..........................เลขที่..................  

 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

๑.  จงบอกผลเสียของการทุจรติอย่างน้อย ๕ ข้อ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
๒.  จงบอกวิธีการหรือการกระท าท่ีเป็นการต่อต้านการทุจริต อย่างน้อย ๕ ข้อ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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แบบสังเกตพฤติกรรม เรื่อง ซื่อสัตย์ สุจริต 

ค าชี้แจง  การบันทึกให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 

สรุปผล 
การประเมิน พูด

ความ
จริง 

ไม่ลัก
ขโมย 

ตรงไป 
ตรงมา 

ท าตัว
น่าเชื่อถือ 

รู้จัก
แยกแยะ
ประโยชน์
ส่วนตน

กับ
ประโยชน์
ส่วนรวม ผ่าน ไม่ผ่าน 

         
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

เกณฑ์การประเมิน 

 ผ่านตั้งแต่     ๓  รายการ  ถือว่า  ผ่าน 

 ผ่าน            ๒  รายการ  ถือว่า  ไม่ผ่าน 
 

ลงช่ือ                                      ผู้ประเมิน 

               (                                                          ) 

                                         /              /              / 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่   ๓   ชื่อหน่วย  STRONG /จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต               ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่    ๕                   เรื่อง  มุ่งไปข้างหน้า                               เวลา  ๑     ชั่วโมง 
 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
     มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๒.  จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 
 ๒.๑ นักเรียนยกตัวอย่างบุคคลที่ด ารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียงได้ 
 ๒.๒ ให้นักเรียนปฏิบัติตนโดยด ารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง 
๓.  สาระการเรียนรู้ 

๓.๑ ความรู้ 
 การมุ่งไปข้างหน้า หมายถึง การพัฒนาต่อยอดเรื่องการต่อต้านการทุจริต  โดยใช้ชีวิตอยู่อย่าง
พอเพียงการมองไปข้างหน้าเป็นสิ่งที่ทุกคนท า แต่การมองไปข้างหน้าของแต่ละคนมีมุมมองต่างกันตรงที่
ความคิด สิ่งส าคัญของการมุ่งไปข้างหน้าต้องมีเป้าหมาย   และเป้าหมายที่จะไปต้องชัดเจน เพราะถ้าไม่
ชัดเจนก็จะล้มเหลว  ไม่ประสบความส าเร็จดังที่ตั้งใจไว้  ตัวอย่างบุคคลที่เสียสละความสุขส่วนตัวเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม สิ่งที่ท าก็จะท าอย่างดี และสนุกกับสิ่งที่ได้ท า แม้จะเหนื่อยมากๆ  แต่ไม่หยุดที่จะ
ท า  แม้จะเจอกับอุปสรรคบ้างก็ไม่ละความพยายาม     
๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

 ๑) ความสามารถในการสื่อสาร  
 ๒) ความสามารถในการคิด 

๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
อยู่อย่างพอเพียง 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  

 ๑) ครูให้นักเรียนดูภาพการวิ่งของ โครงการก้าวคนละก้าว ตูน บอดี้แสลม 
 ๒) สนทนาซักถามว่านักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรกับการที่พ่ีตูนวิ่งจากใต้สุดขึ้นเหนือสุด 

   ๓) ให้นักเรียนระดมความคิดว่าพ่ีตูน บอดี้แสลม เขามีความมุ่งมั่น มุ่งไปข้างหน้าเพ่ืออะไรมี
เป้าหมายใด  เขาต้องใช้คุณธรรมใดจึงจะประสบความส าเร็จ  และเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเพราะอะไร (เสียสละ
ความสุขส่วนตัว ยอมเหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยมีเป้าหมายการรับบริจาคเงินให้โรงพยาบาล) 

   ๔) ครูสนทนาซักถามว่าถ้าเป็นนักเรียน  นักเรียนคิดว่าจะมุ่งมั่นท าสิ่งใดบ้างในวัยของนักเรียน เพ่ือ
ท าประโยชน์ให้กับส่วนรวม 

            ๕) ให้นักเรียนดูภาพการตัดไม้ท าลายป่า  แล้วให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่าเป็นการกระท าที่
ถูกต้องหรือไม่ (เป็นการกระท าท่ีไม่ถูกต้อง หาประโยชน์ให้ตนเองแต่เกิดผลเสียแก่สิ่งแวดล้อมและประเทศชาติ 

         ๖) ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความคิดจากภาพเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์  ว่ามีความมุ่งไปข้างหน้า
เหมือนกัน  แต่ผลลัพธ์ที่ได้ต่างกันอย่างไร  เราควรจะมุ่งไปทางใดเปรียบเทียบสองเหตุการณ์ (ใครสุจริต ใคร
ทุจริต)    

 ๗) ให้นักเรียนท าใบงาน เรื่องคิดอย่างไร 
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 4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1) ภาพการวิ่ง โครงการก้าวคนละก้าว ตูน บอดี้แสลม 
 2) ภาพการตัดไม้ท าลายป่า 
 ๓) ใบงาน เรื่องคิดอย่างไร  

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 

๑) สังเกตจาก 
 -  การแสดงความคิดเห็น 
 -  การปฏิบัติตนเป็นผู้ที่อยู่อย่างพอเพียง 
๒) ตรวจผลงาน 

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 ๑) แบบสังเกตการแสดงความคิดเห็น 
 ๒) แบบให้คะแนนการท าใบงาน 
5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

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

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
       (.................................................) 
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7. ภาคผนวก 
 
 

ภาพ โครงการก้าวคนละก้าว ตูน บอดี้แสลม 
                                              

 

 

ภาพ การตัดไม้ท าลายป่า 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๑๖ - 
 

 

ใบงาน เรื่องคิดอย่างไร 
ชื่อ-นามสกุล..................................................................................................ชั้น............เลขที่ ............ 

ค าสั่ง  ให้นักเรียนดูภาพเหตุการณ์ที่ก าหนดแล้วแสดงความคิดเห็น 

ภาพเหตุการณ์ แสดงความคิดเห็น เพ่ืออะไร 

 

ภาพโรงงานปล่อยน้ าเสียท า
ให้ปลาตายเป็นจ านวนมาก 

- เป็นการลดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการบ าบัดน้ าเสีย   
เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัว    - 
เกิดผลเสียกับสิ่งแวดล้อม
และประเทศชาติ 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



- ๑๑๗ - 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่   3 ชื่อหน่วย  STRONG /จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต             ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่    ๖                   เรื่อง  ความเอื้ออาทร                             เวลา  ๑     ชั่วโมง 
 
 

1. ผลการเรียนรู้  
๑.๑ มีจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  มีความตระหนักในการปฏิบัติตนเป็นผู้มีความเอ้ืออาทรใน
ชีวิตประจ าวัน 

๒.  จุดประสงค์การเรียนรู้  
๒.๑ นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตได ้
๒.๒ นักเรียนสามารถเขียนเรื่องจากภาพท่ีเกี่ยวกับความเอ้ืออาทรได้ 

๓.  สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 
 - ความเอ้ืออาทรหมายถึง ความเอ้ือเฟ้ือ ความเอ้ืออารี ความมีน้ าใจ และการปฏิบัติตน 

เป็นผู้มีความเอ้ืออาทร  
       - การตระหนักและเห็นคุณค่าของการต่อต้านการทุจริต แต่ไม่ควรเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตน 

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

3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
๑) มุ่งม่ันในการท างาน 
๒) มีจิตสาธารณะ 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้  
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  

 ๑) ให้นักเรียนอ่านนิทานเรื่องยายกับตา 
 ๒) ให้นักเรียนจับคู่ช่วยกันเขียนแผนผังล าดับเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบ  แล้วน าเสนอหน้า 
ชั้นเรียน ช่วยกันตรวจสอบว่าของใครล าดับเหตุการณ์ได้ถูกต้องที่สุด 
 ๓) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงข้อคิดที่ได้จากการอ่านนิทาน  และเราสามารถน าไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร เช่น เมื่อมีผู้เดือดร้อนเราต้องให้การช่วยเหลือ 
       ๔) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงความตระหนักในการปฏิบัติตนเป็นผู้มีความเอ้ืออาทร     ใน
ชีวิตประจ าวัน ว่า ถ้าคนเราเอ้ืออาทรช่วยเหลือกันจะท าให้สังคมน่าอยู่ 
 ๕) ให้นักเรียนท าใบงานการเขียน เรื่องจากภาพพร้อมตั้งชื่อเรื่อง  โดยเนื้อเรื่องให้แสดงถึง 
ความเอ้ืออาทร  
 ๖) ครูและนักเรียนร่วมกันคัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ออกมาน าเสนอผลงาน 
ที่หน้าชั้นเรียน  และน าผลงานมาจัดป้ายนิเทศแสดงผลงานของนักเรียน 
       ๗) ครูมอบหมายให้นักเรียนบันทึกการปฏิบัติตนเกี่ยวกับความเอ้ืออาทรที่ตนเองได้ปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันลงในสมุดบันทึกความดี 
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4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1) ใบความรู้ นิทานเรื่อง ยายกับตา  
 2) ใบงาน เรื่องการเขียนเรื่องจากภาพ 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 
       ๑) สังเกตพฤติกรรม 

      -  การตอบค าถาม 
      -  การยกตัวอย่างความเอ้ืออาทร 
      -  การปฏิบัติตนเป็นผู้มีความเอ้ืออาทรในโรงเรียน 
๒) ตรวจผลงานการเขียนเรื่องจากภาพ 

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
๑) แบบสังเกตพฤติกรรม 
๒) แบบให้คะแนนการเขียนเรื่องจากภาพ 

5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
        นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

6. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
............................................................................................................................. ........................................
........................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. ........................................
.............................................................................................................................................. ....................... 
 

ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน 
       (.................................................) 
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7. ภาคผนวก 

ใบความรู้ 

นิทานเรื่อง ยายกะตา 
 

นิทานยายกะตา หรือนิทานยายกับตา  เป็นนิทานเรื่องเล่าสืบต่อกันมา  เพ่ือความบันเทิงและคติ
สอนใจ และสะท้อนสภาพสังคมวิถีชีวิต  และความเชื่อของสังคมนั้น นิทานยายกะตา  เป็นตัวอย่างนิทานไทย  
ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และแสดงถึงความเป็นไทยในด้านสังคมเกษตรกรรม  การเน้นความกตัญญู และการ
เคารพอาวุโสได้เป็นอย่างดี  เป็นนิทานลูกโซ่ซึ่งมีลักษณะที่พิเศษคือ  เป็นเรื่องที่เล่าต่อเนื่องด้วยวิธีการทวน
เรื่องซ้ าไปซ้ ามาผูกต่อกันเป็นลูกโซ่  ส่วนใหญ่เรื่องจะวนกลับมาที่เดิม  แต่บางครั้งอาจต่อเนื่องซ้ าๆ จนพบ   
จุดจบ  และนิทานลูกโซ่เรื่องยายกะตาเหมาะส าหรับเด็กเริ่มเรียน เพ่ือใช้ฝึกการอ่านได้เป็นอย่างดี   นิทาน   
ยายกะตา เป็นนิทานเก่า สืบประวัติเท่าที่หลักฐานได้ในสมัยรัชกาลที่ ๓ เนื่องจากปรากฏเป็นภาพวาดไว้     
เชิงบานหน้าต่างในพระอุโบสถวัดพระเชตุพน มีเนื้อเรื่องดังนี้ 

 

 
 

ยายกะตาปลูกถั่วปลูกงาให้หลานเฝ้า หลานไม่เฝ้า  กามากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทะนานของ       
ยายกะตา  ยายมายายด่า ตามาตาตี หลานร้องไห้ไปหานายพราน ขอให้ช่วยยิงกา กากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ด
ทะนาน  ยายมายายก็ด่า ตามาตาก็ตี  นายพรานตอบว่า “ไม่ใช่กงการอะไรของข้า” หลานจึงไปหาหนู  ขอให้
ช่วยกัดสายธนูนายพราน  นายพรานไม่ช่วยยิงกา  กากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทะนาน  ยายมายายด่า ตามาตา
ตี  หนูตอบว่า “ไม่ใช่กงการอะไรของข้า”  หลานจึงไปหาแมว ขอให้แมวช่วยกัดหนู  หนูไม่ช่วยกัดสายธนู
นายพราน  นายพรานไม่ช่วยยิงกา  กากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทะนาน  ยายมายายด่า ตามาตาตี  แมวตอบ
ว่า “ไม่ใช่กงการอะไรของข้า”  หลานจึงไปหาหมา ขอให้ช่วยกัดแมว  แมวไม่ช่วยกัดหนู  หนูไม่ช่วยกัดสายธนู
นายพราน  นายพรานไม่ช่วยยิงกา  กากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทะนาน  ยายมายายด่า ตามาตาตี  หมาตอบ
ว่า “ไม่ใช่กงการอะไรของข้า”  หลานจึงไปหาไม้ค้อนให้ย้อนหัวหมา  หมาไม่ช่วยกัดแมว  แมวไม่ช่วยกัดหนู 

http://bkkseek.com/wp-content/uploads/2016/01/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B2-%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B2.jpg
http://bkkseek.com/wp-content/uploads/2016/01/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B2-%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B2.jpg
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หนูไม่ช่วยกัดสายธนูนายพราน  นายพรานไม่ช่วยยิงกา  กากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทะนาน  ยายมายายด่า  
ตามาตาตี  ไม้ค้อนตอบว่า “ไม่ใช่กงการอะไรของข้า”  หลานจึงไปหาไฟให้ช่วยไหม้ไม้ค้อน  ไม้ค้อนไม่ช่วย
ย้อนหัวหมา  หมาไม่ช่วยกัดแมว  แมวไม่ช่วยกัดหนู  หนูไม่ช่วยกัดสายธนูนายพราน  นายพรานไม่ช่วยยิงกา 
กากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทะนาน  ยายมายายด่า ตามาตาตี  ไฟตอบว่า “ไม่ใช่กงการอะไรของข้า” หลานจึง
ไปหาน้ าให้ช่วยดับไฟ  ไฟไม่ช่วยไหม้ไม้ค้อน  ไม้ค้อนไม่ช่วยย้อนหัวหมา  หมาไม่ช่วยกัดแมว แมวไม่ช่วยกัดหนู 
หนูไม่ช่วยกัดสายธนูนายพราน  นายพรานไม่ช่วยยิงกา  กากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทะนาน  ยายมายายด่า  
ตามาตาตี  น้ าตอบว่า “ไม่ใช่กงการอะไรของข้า” หลานจึงไปหาตลิ่งให้ช่วยพังทับน้ าน้ าไม่ช่วยดับไฟ  ไฟไม่
ช่วยไหม้ไม้ค้อน  ไม้ค้อนไม่ช่วยย้อนหัวหมา  หมาไม่ช่วยกัดแมว  แมวไม่ช่วยกัดหนู หนูไม่ช่วยกัดสายธนู
นายพราน  นายพรานไม่ช่วยยิงกา  กากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทะนาน  ยายมายายด่า ตามาตาตี  ตลิ่งตอบ
ว่า “ไม่ใช่กงการอะไรของข้า”  หลานจึงไปหาช้างให้ช่วยถล่มตลิ่ง  ตลิ่งไม่ช่วยพังทับน้ า  น้ าไม่ช่วยดับไฟ  ไฟ
ไม่ช่วยไหม้ไม้ค้อน  ไม้ค้อนไม่ช่วยย้อนหัวหมา  หมาไม่ช่วยกัดแมว  แมวไม่ช่วยกัดหนู  หนูไม่ช่วยกัดสายธนู
นายพราน  นายพรานไม่ช่วยยิงกา  กากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทะนาน  ยายมายายด่า ตามาตาตี  ช้างตอบ
ว่า “ไม่ใช่กงการอะไรของข้า”  หลานจึงไปหาแมลงหวี่ให้ช่วยตอมตาช้าง  ช้างไม่ช่วยถล่มตลิ่ง  ตลิ่งไม่ช่วยพัง
ทับน้ า  น้ าไม่ช่วยดับไฟ  ไฟไม่ช่วยไหม้ไม้ค้อน  ไม้ค้อนไม่ช่วยย้อนหัวหมา  หมาไม่ช่วยกัดแมวแมวไม่ช่วยกัด
หน ู หนูไม่ช่วยกัดสายธนูนายพราน  นายพรานไม่ช่วยยิงกา  กากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทะนาน  ยายมายาย
ด่า  ตามาตาต ี แมลงหวี่ตอบว่า “ข้าจะช่วยตอมตาช้างให้ตาเน่าทั้งสองข้าง”  ช้างตกใจจึงรีบไปช่วยถล่มตลิ่ง 
ตลิ่งจึงรีบไปช่วยพังทับน้ า  น้ าจึงรีบไปช่วยดับไฟ  ไฟจึงรีบไปช่วยไหม้ไม้ค้อน  ไม้ค้อนจึงรีบไปช่วยย้อนหัวหมา 
หมาจึงรีบไปช่วยกัดแมว  แมวจึงรีบไปช่วยกัดหนู  หนูจึงรีบไปช่วยกัดสายธนูของนายพราน  นายพรานจึงรีบ
ไปช่วยยิงกา  กาจึงเอาถั่วเอางาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทะนานมาคืนหลาน  หลานเอาถั่วเอางาไปให้แก่ยายกะตา 
ยายกะตาก็เลิกด่าเลิกตีหลานแต่นั้นมา 

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า 
๑. นิทานยายกะตา ให้ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทย ด้านเกษตรกรรมที่ดี ข้าว ถั่ว งา เป็นอาหารหลัก 
แสดงด้วยความรักห่วงใย ของปู่ย่า ตายาย ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีต่อหลาน 
๒. แสดงถึงการอบรมสั่งสอนให้หลานเชื่อฟังค าสั่งของตายาย 
๓. สั่งสอนให้คนไทยเอาใจใส่ธุระของผู้อ่ืน อย่าดูดาย เมื่อใครมาขอความช่วยเหลือควรช่วยเหลือทันที 
ไม่ควรคิดว่า ธุระไม่ใช่ หรือไม่ใช่ธุระของตน นั่นคือมีความเอ้ืออาทร ช่วยเหลือทุกข์ของผู้อ่ืน และ
เฉลี่ยความสุข เผื่อแผ่ไปในสังคม อันเป็นคุณธรรมของสังคมไทยมายาวนาน 
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ใบงาน 

ชื่อ-สกุล........................................................................................ชั้น.................เลขท่ี................... 

ค าสั่ง  ให้นักเรียนเขียนเรื่องจากภาพท่ีก าหนดให้  โดยให้มีเนื้อเรื่องที่แสดงถึงความเอ้ืออาทร  พร้อมตั้งชื่อ
เรื่อง 

 

เรื่อง …………………………………………………………….. 

.......................................................................................................................................................................................................
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เกณฑ์การให้คะแนนการเขียนเรื่องจากภาพ 

          เกณฑ์การให้คะแนน ใช้เกณฑ์วัดความสามารถในการเขียนตามระดับคะแนน (Rubric Scores) ดังนี้ (คะแนนเต็ม 
๒๐ คะแนน) 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. การตั้งช่ือเรื่อง   ๑. ช่ือเรื่อง

สอดคล้อง      
กับภาพ  
๒. สื่อ
ความหมาย     
ได้ครอบคลุม
รายละเอียด 
ของภาพ   
๓. ข้อความ/
ประโยค/วลี
ถูกต้องตาม
หลักการใช้
ภาษา 

ปฏิบัติได้ ๒ ข้อ ปฏิบัติได้ ๑ ข้อ 

๒. การเขยีนเรื่อง 
   เชิงจินตนาการ 

๑. สอดคล้องกับภาพ 
๒. ตรงประเด็น 
๓. มีความสัมพันธ์กัน 
๔. มีเนื้อหาที่แสดง 
    จินตนาการ 

ปฏิบัติได้ ๓ ข้อ ปฏิบัติได้ ๒ ข้อ ปฏิบัติได้ ๑ ข้อ เขียนไมต่รง     
ตามเกณฑ์         
ที่ก าหนด 

๓. สาระที่เกิดจาก 
    จินตนาการ 

๑. ไดส้าระ 
๒. มีความต่อเนื่อง 
๓. มีความคิดเชิงบวก 
๔. มีความเป็นไปได ้

ปฏิบัติได้ ๓ ข้อ ปฏิบัติได้ ๒ ข้อ ปฏิบัติได้ ๑ ข้อ เขียนไมต่รง    
ตามเกณฑ์         
ที่ก าหนด 

๔. การใช้ภาษา ๑. การเลือกใช้ค า 
    ได้ถูกต้องตาม 
    กาลเทศะ 
๒. เรยีงล าดับเหตุการณ ์
    ได้ถูกต้อง 
๓. เขียนเว้นวรรคตอน 
    ได้ถูกต้อง 
๔. ใช้ค าสุภาพ 
๕. ไม่ใช้ภาษาพดู 
    หรือภาษาถ่ิน 

ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ ปฏิบัติได้ ๓ ข้อ ปฏิบัติได้ ๒ ข้อ ปฏิบัติได้ ๑ ข้อ 

๕. การเขยีนสะกดค า    เขียนถูกต้อง                 
ทุกค า 

มีค าที่เขียนผดิ 
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แบบบันทึกคะแนนการเขียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการ 
โรงเรียน …………………........................................................…………………… ชั้น …………………………… 

ที ่ ชื่อ - สกุล 

ผลการประเมิน 

รวมคะแนน* ๑. การต้ังชื่อเรื่อง 
(คะแนนเต็ม ๓ คะแนน) 

๒. การเขียน 
เรื่องเชิงจินตนาการ 

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 

๓. สาระทีเ่กิดจาก
จินตนาการ 

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 

๔. การใช้ภาษา 
 (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 

๕. การเขียนสะกดค า 
(คะแนนเต็ม ๒ คะแนน) 

๑.        
๒.        
๓.        
๔.        
๕.        
๖.        
๗.        
๘.        
๙.        

๑๐.        
๑๑.        
๑๒.        
๑๓.        
๑๔.        
๑๕.        

คะแนนรวม**       
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หน่วยที่ ๔ 
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่ ๔ ชื่อหน่วย  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑  เรื่อง การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นที่มีต่อประเทศชาติ  เวลา ๒  ชัว่โมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้ 
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ เกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๑.๒ ปฏิบัติตนตามหน้าที่และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้  
    ๒.๑ นักเรียนบอกแนวปฏิบัติในการเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อ่ืนที่มีต่อประเทศชาติได้ 

๒.๒ นักเรียนอธิบายผลที่ได้รับจากการเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อ่ืนที่มีต่อประเทศชาติได้ 
๓. สาระการเรียนรู้ 
    ๓.๑ ความรู้ 
 การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืนที่มีต่อประเทศชาติ ได้แก่  
               ๑) สิทธิในการมีส่วนร่วม ใน ที่นี้ หมายถึง สิทธิการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของ
เจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติ ราชการด้านการปกครอง อันมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของคนในสังคม
โดยตรง 
              ๒) สิทธิที่จะฟ้องร้องหน่อยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น เช่น 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือองค์กรของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ประชาชนมี
สิทธิที่จะฟ้องร้องหน่วยงานต่าง ๆเหล่านี้ให้รับผิดชอบ หากการกระท าใด ๆหรือการละเว้นการกระท าใด ๆของ
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานนั้น ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนต่อศาล
ปกครอง 
              ๓) สิทธิที่จะต่อต้านโดยสันติวิธี การกระท าใดจะที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครอง
ประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติได้ในรัฐธรรมนูญ เช่นการต่อต้านการท าปฏิวัติ
รัฐประหาร เป็นสิ่งที่ประชาชนมีสิทธิที่จะออกมาต่อต้าน แต่ต้องเป็นไปโดยสันติวิธี 
    ๓.๒ ทักษะ / กระบวนการ ( สมรรถนะที่เกิด ) 
 ๑. นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร 
 ๒. นักเรียนมีทักษะการคิด 
 ๓. นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
          ๔. นักเรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
    ๓.๓ คณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
 ๑. ใฝ่เรียนรู้  
 ๒. มุ่งม่ันในการท างาน  
 ๓. รักความเป็นไทย 
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๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  
           ชั่วโมงท่ี ๑ 

1) นักเรียนดูภาพการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ครูน ามาให้ดู 
2) นักเรียนร่วมกันตอบค าถามต่อไปนี้ 

   - นักเรียนเคยเข้าคูหา เลือกตั้งหรือไม่ เลือกตั้งใคร ที่ไหน 
   - ในภาพนี้เป็นการเลือกตั้งอะไร 
   - บุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งมีหน้าที่อย่างไร 

๓) นักเรียนอ่านใบความรู้ เรื่องการเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นที่มีต่อประเทศชาติ           
แล้ว ครูอธิบายเพิ่มเติมแล้วสุ่มถามนักเรียน 

๔) นักเรียนจับคู่อภิปรายแสดงความคิดเห็น สืบค้นข้อมูลตามหัวข้อในใบงาน เรื่องการ
เคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นที่มีต่อประเทศชาติ 
           ข้อ ๑ แนวปฏิบัติการเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นที่มีต่อประเทศชาติ 
           ข้อ ๒ ผลที่ได้รับจากการเคารพสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืนที่มีต่อประเทศชาติ 
           ชั่วโมงท่ี ๒ 

1) นักเรียนน าใบงานไปติดที่ป้ายนิเทศ หรือกระดานด าหน้าห้อง เพ่ือให้เพ่ือนได้ศึกษา
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

2) นักเรียนน าความรู้ทั้งสองหัวข้อที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้มาสรุปเป็น  Mind Mapping ลง
ในสมุด  

3) ครูอธิบายเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ 
4) ร่วมกันร้องเพลง หน้าที่พลเมืองดี จาก วีดิทัศน์ 

    ๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
          ๑)  ภาพการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
          ๒) ใบความรู้เรื่อง การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืนที่มีต่อประเทศชาติ 
          ๓) ใบงานที่ ๑ การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นที่มีต่อประเทศชาติ 
          ๔) เพลง หน้าที่พลเมืองดี จาก  https : //m.youtube.com 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
    ๕.๑ วิธีการประเมิน  
 แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน 
    ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 แบบสังเกตพฤติกรรม 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
       นักเรียนผ่านเกณฑก์ารประเมินร้อยละ  ๘๐ ขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
      ( ลงชื่อ )...........................................................ครูผู้สอน 
       (.......................................................) 
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7. ภาคผนวก 

ภาพการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
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ใบความรู้ 

เรื่อง การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืนที่มีต่อประเทศชาติ 

 
 
      ๑) สิทธิในการมีส่วนร่วม ใน ที่นี้ หมายถึง สิทธิการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
รัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติ ราชการด้านการปกครอง อันมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของคนในสังคมโดยตรง 
 
         ๒) สิทธิที่จะฟ้องร้องหน่อยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น เช่น 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือองค์กรของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ประชาชนมี
สิทธิที่จะฟ้องร้องหน่วยงานต่าง ๆเหล่านี้ให้รับผิดชอบ หากการกระท าใด ๆหรือการละเว้นการกระท าใด ๆของ
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานนั้น ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนต่อศาล
ปกครอง 
 
              ๓) สิทธิที่จะต่อต้านโดยสันติวิธี การกระท าใดจะที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครอง
ประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติได้ในรัฐธรรมนูญ เช่นการต่อต้านการท าปฏิวัติ
รัฐประหาร เป็นสิ่งที่ประชาชนมีสิทธิที่จะออกมาต่อต้าน แต่ต้องเป็นไปโดยสันติวิธี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 129 - 
 

 

ใบงาน 

เรื่อง การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นที่มีต่อประเทศชาติ 

สมาชิก ๑............................................................................. เลขที่ ........................ ชั้น.................................   

๒............................................................................. เลขที่ ........................ ชั้น.................................   

ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

๑. แนวทางการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นที่มีต่อประเทศชาติ ( ๑๐ 
คะแนน ) 

 

๒. ผลที่ได้รับจากากรเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นที่มีต่อประเทศชาติ ( ๑๐ คะแนน ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



- 130 - 
 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน 
ชั้น....................กลุ่มท่ี................... 

ที ่      พฤติกรรม 
ชื่อ 

เนื้อหาที่ตอบ 
ถูกต้อง 

ปฎิบัติตาม
ข้อตกลง 

ความรับผิดชอบ เสร็จทันเวลา 
ที่ก าหนด 

รวม 
๑๖ 
คะแนน ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 

                   
                   
เกณฑ์การประเมิน 

ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้ 

  ดีเยี่ยม  เท่ากับ ๔ คะแนนคิดเป็นร้อยละ  ๙๐ – ๑๐๐ 
  ดี  เท่ากับ ๓ คะแนนคิดเป็นร้อยละ  ๗๐ – ๘๙  
  ปานกลาง เท่ากับ ๒ คะแนนคิดเป็นร้อยละ  ๕๐ – ๖๙  
  ปรับปรุง  เท่ากับ ๑ คะแนนคิดเป็นร้อยละ  ๕๐   หรือไม่ปฏิบัติเลย 
     

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

หน่วยที่ ๔ ชื่อหน่วย พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย                         เวลา ๒ ชั่วโมง 
 
 

๑. ผลการเรียนรู้  
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    ๒.๑ นักเรียนสามารถบอกความหมายของ ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย ขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ได้        
    ๒.๒ นักเรียนสามารถแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย ขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ได้ 
3. สาระการเรียนรู้ 
    ๓.๑ ความรู้ 
 กฎ คือ ข้อบังคับ ที่อยู่ในความเป็นจริง เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและ ชีวิต ระเบียบ
วินัย นั้นเป็นสิ่งซึ่งมีความส าคัญยิ่ง โดยเฉพาะกับนักเรียนหรือเยาวชน อันจะเป็นก าลังอย่างมากในการพัฒนา
ประเทศระเบียบวินัย คือ คุณสมบัติที่ส าคัญในการด าเนินชีวิต ความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์ 
และพฤติกรรมของตนเอง ให้เป็นไปตามที่มุ่งหวัง โดยเกิดจากการส านึก ซึ่งต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นผล
ท าให้เกิดความยุ่งยากแก่ตนเองในอนาคต หากแต่ต้องเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเองและผู้อ่ืน
โดยกติกา คือ กฎเกณฑ์ ข้อตกลง หรือข้อก าหนด ที่บุคคลตั้งแต่ ๒ ฝ่ายขึ้นไปใช้เป็นหลักปฏิบัติเพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
 กฎหมาย คือ กฎที่สถาบัน หรือผู้มีอ านาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือท่ีเกิดข้ึนจากจารีตประเพณีอันเป็นที่
ยอมรับนับถือ เพ่ือใช้ในการบริหารประเทศ เพ่ือใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตาม 

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

๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
ซื่อสัตย์สุจริต 

4. กิจกรรมการเรียนรู้  
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  

ชั่วโมงท่ี ๑ 
๑) ครูแบ่งนักเรียนเป็น ๔ กลุ่ม ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่องระเบียบ กฎ กติกาของ

องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ และสรุปความรู้เป็นแผนผังความคิด ดังนี้ 
 กลุ่มท่ี ๑ เรื่อง ระเบียบ 
 กลุ่มท่ี ๒ เรื่อง กฎ 
 กลุ่มท่ี ๓ เรื่อง กติกา 
 กลุ่มท่ี ๔ เรื่อง กฎหมาย 
๒) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานแผนผังความคิดหน้าชั้นเรียน 

 ๓) ครูติดแผนภูมิกติกาในห้องเรียนแล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกว่ามีข้อตกลง กติกา อะไรบ้าง 
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๔) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ค้นคว้าเกี่ยวกับระเบียบ กฎ กติกา กฎหมายขององค์กรหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ แล้วสรุปเพื่อน าเสนอหน้าชั้นเรียนในชั่วโมงต่อไป ดังนี้ 

 กลุ่มท่ี ๑ เรื่อง กฎ / ระเบียบการใช้ห้องสมุด 
 กลุ่มท่ี ๒ เรื่อง กฎ / ระเบียบการใช้สนามเด็กเล่น 
 กลุ่มท่ี ๓ เรื่อง กฎ / ระเบียบของสถานที่ราชการ 
 กลุ่มท่ี ๔ เรื่อง กฎ / ระเบียบการใช้พ้ืนที่สวนสาธารณะ 

ชั่วโมงท่ี ๒ 
1) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานที่ไปค้นคว้ามาที่หน้าชั้นเรียน พร้อมทั้งบอก

ผลดีของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย และบอกผลเสียของการไม่
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย 

2) ครูแบ่งนักเรียนเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
   กลุ่มท่ี ๑ ให้บอกผลดีของการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา กฎหมาย แล้วจัดท าเป็นแผนภูมิ 
   กลุ่มท่ี ๒ ให้บอกผลเสียของการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา กฎหมาย แล้วจัดท าเป็นแผนภูมิ 
    ๓) ให้นักเรียนน าเสนอผลงาน 
    ๔) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า การปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย ของ

สังคมจะท าให้คนเป็นคนดี มีระเบียบ สังคมก็จะสงบสุข และประเทศชาติจะสามารถพัฒนาได้รวดเร็ว 
ก้าวทันอารยประเทศ ส่วนการไม่ปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ กติกา กฎหมายของสังคม จะท าให้เป็น
คนไม่มีระเบียบวินัย สังคมจะเดือดร้อน วุ่นวาย เกิดปัญหามากมาย ท าให้ประเทศชาติพัฒนาได้ไม่ไกล 
ล้าหลัง ไม่ทันอารยประเทศ 

    ๕) ครูให้นักเรียนน าแผนภูมิไปติดป้ายนิเทศภายในบริเวณโรงเรียน 
๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
      ๑) ใบความรู้ เรื่อง ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมายขององค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ 
      ๒) แผนภูมิกติกาของห้องเรียน 

5. การประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๑ วิธีการประเมิน 

ตรวจผลงานการท าแผนภูมิเก่ียวกับ ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมายขององค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ 
a. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

๑) แบบให้คะแนนการตรวจผลงานการท าแผนภูมิเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมายขององค์กร
หรือหน่วยงานต่าง ๆ 
๒) แบบสังเกตพฤติกรรม เรื่อง ซื่อสัตย์ สุจริต 
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
      นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  

6. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 ................................................................................................................... ....................................................

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

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

แผนภูมิกติกาของห้องเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบความรู้  

ข้อตกลงในห้องเรียน 

๑.การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ 

๒.ขออนุญาตครูก่อนออกจากห้องเรียน 

๓.ไมน่ าอาหารมารบัประทานในห้องเรียน 

๔.ไม่วิ่งหยอกล้อกันในห้องเรียน 

๕.ไม่ขีดเขียนตามโต๊ะและฝาผนัง 

๖.ไม่ลักขโมยสิ่งของของผูอ้ื่น 

๗.ไม่ตะโกนส่งเสียงดังในห้องเรียน 

๘.ทุกคนต้องช่วยกันท าความสะอาด 



- 134 - 
 

 

กติกา คือ กฎเกณฑ์ ข้อตกลง หรือข้อก าหนด ท่ีบุคคลตั้งแต่ ๒ ฝ่ายขึ้นไปใช้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

 

ระเบียบวินัย  คือ คุณสมบัติที่ส าคัญในการด าเนินชีวิต ความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์ และพฤติกรรม
ของตนเอง ให้เป็นไปตามที่มุ่งหวัง โดยเกิดจากการส านึก ซึ่งต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นผลท าให้เกิดความยุ่งยากแก่
ตนเองในอนาคต หากแต่ต้องเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเองและผู้อื่นด้วย 

 

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

 

กฎหมาย คือ กฎที่สถาบัน หรือผู้มีอ านาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือท่ีเกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็นท่ี
ยอมรับนับถือ เพื่อใช้ในการบริหารประเทศ เพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตาม 

 

เร่ือง ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย 
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แบบสังเกตพฤติกรรม เรื่อง ซื่อสัตย์ สุจริต 

ค าชี้แจง  การบันทึกให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 

สรุปผล 
การประเมิน พูด

ความ
จริง 

ไม่ลัก
ขโมย 

ตรงไป 
ตรงมา 

ท าตัว
น่าเชื่อถือ 

รู้จัก
แยกแยะ
ประโยชน์
ส่วนตน

กับ
ประโยชน์
ส่วนรวม ผ่าน ไม่ผ่าน 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

เกณฑ์การประเมิน 

 ผ่านตั้งแต่     ๓  รายการ  ถือว่า  ผ่าน 

 ผ่าน            ๒  รายการ  ถือว่า  ไม่ผ่าน 
ลงช่ือ                                      ผู้ประเมิน 

               (                                                          ) 

                                         /              /              / 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่     ๔   ชื่อหน่วย พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓                เรื่อง ความรับผิดชอบ (ต่อประเทศชาติ)                 เวลา ๓ ชั่วโมง 
 

๘. ผลการเรียนรู้  
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
๑.๒ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

๙. จุดประสงค์การเรียนรู้  
๒.๑ นักเรียนสามารถบอกผลดีของการมีความรับผิดชอบและบอกผลเสียจากการขาดของความรับผิดชอบได้ 

๑๐. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 
การปฏิบัติตนเป็นผู้มีความรับผิดชอบคือ การปฏิบัติหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายในฐานะนักเรียน และการเป็น
บุตรในครอบครัวด้วยความตั้งใจได้เป็นอย่างดี เช่น 
 -  การตั้งใจเรียนหนังสือ 
 -  ดูแลตนเองในกิจวัตรประจ าวัน 
 -  เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ 
 -  มาโรงเรียนให้ทันเวลา 
 -  ช่วยพ่อแม่ท างานบ้าน 
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 1) ความสามารถในการคิด 
 ๒) การสื่อสาร 
3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 

๑) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
๑๑. กิจกรรมการเรียนรู้ 

4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้  
ชั่วโมงที่ 1 

1) นักเรียนดู วีดิทัศน์ เรื่องรู้จักหน้าที่ แล้วช่วยกันวิเคราะห์ว่า ตัวละครในเรื่องดังกล่าวมีการกระท าใดที่
แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบ และส่งผลกระทบต่อสิ่งใดบ้าง 

2) ให้นักเรียนเข้ากลุ่มละ ๗ ถึง ๑๐ คน จากนั้นครูแจกเนื้อเรื่องนิทานให้แต่ละกลุ่มได้อ่านท าความเข้าใจ
และวางแผนวางตัวละครเพ่ือแสดงหน้าชั้นเรียน พร้อมท าการวิเคราะห์ลักษณะของตัวละครแต่ละตัว
แล้วฝึกซ้อมการแสดงเพ่ือแสดงบทบาทสมมุติในชั่วโมงถัดไป 

ชั่วโมงที่ ๒ 
1) นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติในเรื่องที่กลุ่มตัวเองได้รับมอบหมาย 
2) นักเรียนช่วยกันวิจารณ์การกระท าของตัวละครในเรื่องที่เพ่ือนกลุ่มอ่ืนแสดงว่า บุคคลใดมีการท าที่

แสดงถึงความรับผิดชอบเรื่องใดแล้วถ้าเกิดขาดความรับผิดชอบจะส่งผลอะไรต่อใครบ้าง 
3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อโรงเรียนและต่อสังคม 

ชั่วโมงที่ ๓ 
1) ครูให้นักเรียนวาดภาพระบายสี “ความรับผิดชอบของฉัน”แล้วเขียนบรรยายภาพ 
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2) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปหน้าที่และความรับผิดชอบ “การปฏิบัติตนตามความรับผิดชอบ เป็นการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีตนได้รับมอบหมายในฐานะนักเรียน และการเป็นบุตรในครอบครัวด้วยความตั้งใจได้
เป็นอย่างดี เช่น 

 -  การตั้งใจเรียนหนังสือ 
 -  ดูแลตนเองในกิจวัตรประจ าวัน 
 -  เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ 
 -  มาโรงเรียนให้ทันเวลา 
 -  ช่วยพ่อแม่ท างานบ้าน    ฯลฯ 
11.2 ส่ือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

1) วีดีทัศน์ เรื่องรู้จักหน้าที่ https://www.youtube.com/watch?v=GATjrfppBBA 
2) เนื้อเรื่องนิทาน 
3) แผนภาพความคิดเรื่อง ความรับผิดชอบต่อโรงเรียน และต่อสังคม 

๑๒. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน  
      ๑) ประเมินการแสดงบทบาทสมมุติ 
      ๒) ตรวจเขียนบรรยายภาพ 
๕.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
      ๑) แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมุติ 
      ๒) แบบประเมินการเขียนบรรยายภาพ 
5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
      ๑)  นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป 

๑๓. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ........................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................ 
.......................................................................... ...........................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................................ 

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

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

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


- 138 - 
 

 

7. ภาคผนวก 
ใบงาน เรื่องความรับผิดชอบของฉัน 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนวาดภาพระบายสีในหัวข้อ ความรับผิดชอบของฉัน พร้อมเขียนบรรยายใต้ภาพและตอบ
ค าถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

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

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
จงตอบค าถามต่อไปนี้ 

๑) จงบอกผลดีของการมีความรับผิดชอบ 
.................................................................................................................................................. ............................
....................................................................................................... .......................................................................
............................................................................................................................... ............................................... 

๒) จงบอกผลเสียจากการขาดความรับผิดชอบ 

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
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แบบประเมินการเขียนบรรยายใต้ภาพ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน 3   ตรงจุดประสงค์ เขียนบรรยายสอดคล้องกับภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ ภาพวาดมี
ความครบถ้วนสมบูรณ์สวยงาม ตอบค าถามถูกต้องครอบคลุม 

ระดับคะแนน 2   ตรงจุดประสงค์ เขียนบรรยายสอดคล้องกับภาพ ภาพวาดมีความครบถ้วน ตอบ
ค าถามถูกต้อง 

ระดับคะแนน 1   ตรงจุดประสงค์ เขียนบรรยายสอดคล้องกับภาพได้บางส่วน ตอบค าถามถูกต้อง 

ที ่
ชื่อ-
สกุล 

ตรง
จุดประสงค์ 

(3) 

ภาพวาด
ครบถ้วน
สวยงาม 

(3) 

เขียน
บรรยาย

สอดคล้อง
กับภาพ 

(3) 

ตอบ
ค าถาม
ถูกต้อง 

(3) 

ใช้ภาษา
ถูกต้อง 

(3) 
รวม 15 
คะแนน 

สรุป 

ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนน 13-15 ระดับ ดีเยี่ยม 
 คะแนน 11-12 ระดับ ดี 
 คะแนน ๘-10 ระดับ พอใช้ 
 คะแนนต่ ากว่า ๘ ระดับ ปรับปรุง 
เกณฑ์การตัดสิน นักเรียนได้คะแนนระดับดีขึ้นไปถือว่า ผ่าน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่     ๔ ชื่อหน่วย พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖           
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔                      เรื่อง ความเป็นพลเมือง                                เวลา ๓ ชั่วโมง 
 

๑. ผลการเรียนรู้ 
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๑.๒ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 
2.1 บอกความหมายของการเป็นผลเมืองดีได้ 
2.2 ยกตัวอย่างการปฏิบัติให้เป็นพลเมืองที่ดี 
๒.๓  บอกผลเสียที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพลเมืองที่ดีได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ 
   ความหมายของพลเมืองที่ดี  พลเมืองดี หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พลเมืองได้ครบถ้วน ทั้งกิจที่ต้อง
ท า และกิจที่ควรท าหน้าที่ หมายถึง กิจที่ต้องท า หรือควรท า เป็นสิ่งที่ก าหนดให้ท า หรือห้ามมิให้กระท า 
ถ้าท าก็จะก่อให้เกิดผลดี เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว หรือสังคมส่วนรวมแล้วแต่กรณี ถ้าไม่ท า
หรือไม่ละเว้นการกระท าตามที่ก าหนดจะได้รับผลเสียโดยตรง คือ ได้รับโทษ หรือถูกบังคับ เช่น ปรับ จ า 
คุก หรือประหารชีวิต เป็นต้น โดยทั่วไปสิ่งที่ระบุกิจที่ต้องท า ได้แก่ กฎหมาย เป็นต้น 
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
   1) ความสามารถในการคิด 
   2) ความสามารถในการสื่อสาร 
3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม 
   ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้ 
   ชั่วโมงท่ี 1 

1) นักเรียนดู วีดิทัศน์ เรื่องหักเหลี่ยมคอร์รัปชั่น เริ่มที่คุณ...จบที่คุณ นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่า 
ตัวละครในเรื่องดังกล่าวมีการกระท าใดที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดี การกระท าใดที่แสดงว่า
เป็นพลเมืองไม่ดี และการเป็นพลเมืองไม่ดี มีผลกระทบต่อสังคมอย่างไร 

2) นักเรียนดูภาพกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมในสังคม เช่น 
๑. ภาพการปลูกป่า 
๒. ภาพการเลือกตั้ง 
๓. ภาพการตัดไม้                                                    

    แล้วให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่ก าหนดในใบงานเรื่อง เขาท าอะไร ? 
3) ครูและนักเรียนสรุปความหมายของพลเมืองที่ดี หมายถึง “ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พลเมืองได้ครบถ้วน 

ทั้งกิจที่ต้องท า และกิจที่ควรท าหน้าที่ หมายถึง กิจที่ต้องท า หรือควรท า เป็นสิ่งที่ก าหนดให้ท า 
หรือห้ามมิให้กระท า ถ้าท าก็จะก่อให้เกิดผลดี เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว หรือสังคม
ส่วนรวมแล้วแต่กรณี ถ้าไม่ท าหรือไม่ละเว้นการกระท าตามที่ก าหนดจะได้รับผลเสียโดยตรง คือ 
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ได้รับโทษ หรือถูกบังคับ เช่น ปรับ จ า คุก หรือประหารชีวิต เป็นต้น โดยทั่วไปสิ่งที่ระบุกิจที่ต้อง
ท า ได้แก่ กฎหมาย เป็นต้น” 

 ชั่วโมงที่ ๒ 
1) นักเรียนจับกลุ่ม ๕ – ๗ คน ท าใบงานเรื่อง บทบาทหน้าที่พลเมืองที่ดี 
2) นักเรียนยกตัวอย่างการปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองที่ดี ว่าต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างโดยให้นักเรียนไป

ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
3) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนภาพการกระท าของพลเมืองดีแล้วอธิบายถึงผลดีจากการปฏิบัติและ

ผลเสียที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่พลเมืองดี ในกระดาษโปสเตอร์เป็นป้ายนิเทศเพ่ือแสดง
ผลงานของกลุ่ม 

4) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันน าเสนอผลงานกลุ่มในชั้นเรียนโดยครูช่วยแนะน าเพ่ิมเติมในแนว
ทางการปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ผลเมืองที่ดี 

5) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองดี 
 ชั่วโมงที่ ๓ 

1) ครูให้นักเรียนเขียนเรียงความเรื่อง “พลเมืองที่ด”ีโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนภาพการกระท า
ของพลเมืองดีแล้วอธิบายถึงผลดีจากการปฏิบัติและผลเสียที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่
พลเมืองดี ในกระดาษโปสเตอร์เป็นป้ายนิเทศเพ่ือแสดงผลงานของกลุ่ม 

2) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความเป็นพลเมืองดีว่า “บุคคลจะเป็นพลเมืองดีของสังคมนั้น ต้อง
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติ และมุ่งมั่นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยความรับผิดชอบ
อย่างเต็มที่ สอดคล้องกับหลักธรรม วัฒนธรรมประเพณี และรัฐธรรมนูญที่ก าหนดไว้ รวมทั้ง
บทบาททางสังคมที่ตนด ารงอยู่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และได้ประสิทธิผลทั้งในส่วนตน
และสังคม เมื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ย่อมเกิดความภาคภูมิใจและเกิดผลดี
ทั้งต่อตนเองและสังคม ด้วยการเป็นพลเมืองดีที่เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน มี
ความกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม มีคุณธรรมและ
จริยธรรมเป็นหลักในการด าเนินชีวิตอย่างผาสุก” 

4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
      1) วีดีทัศน์ เรื่องหักเหลี่ยมคอร์รัปชั่น เริ่มที่คุณ...จบที่คุณ                       
  https://www.youtube.com/watch?v=ihrlY6zniZw 
      ๒) ภำพกิจกรรมกำรมีส่วนร่มในสังคม 
      3) ใบงานเรื่อง เขาท าอะไร ? 
      4) ใบงานเรื่อง บทบาทหน้าที่พลเมืองดี 
      5) เรียงความ เรื่อง พลเมืองดี 
5. การประเมินผลการเรียนรู้ 
    5.1 วิธีการประเมิน  
           ๑) ตรวจใบงานเรื่อง เขาท าอะไร ? 
 ๒) ตรวจใบงานเรื่อง บทบาทหน้าที่พลเมืองดี 
          ๓) ตรวจเรียงความ เรื่อง พลเมืองดี 
5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
          ๑) ใบงานเรื่อง เขาท าอะไร ? 

https://www.youtube.com/watch?v=ihrlY6zniZw
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 ๒) ใบงานเรื่อง บทบาทหน้าที่พลเมืองดี 
          ๓) เรียงความ เรื่อง พลเมืองดี 
      5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
 ๑) นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ๘๐ ขึ้นไป 

6. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ......................................................................... .............................. 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
..................................................................................................................................................... .............................. 

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

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

ใบงาน 
เรื่อง เขาท าอะไร ?   

ชื่อ-สกุล...............................................................................................ชั้น..............เลขท่ี................. 
ค าชี้แจง   ให้นักเรียนเขียนแสดงความรู้สึกใต้ภาพและเขียนบรรยายผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมอย่างไร 

ภาพที่ ๑                                                                    

 

  

 

กิจกรรมในภาพเป็นการกระท าใด................................................................................................... ..................... 
บุคลในภาพเป็นคนอย่างไร…………………………………………………………………………………………………………………… 
การกระท าดังกล่าวส่งผลต่อสังคมและประเทศชาติอย่างไร.................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
ภาพที่ ๒ 

 

 

กิจกรรมในภาพเป็นการกระท าใด................................................................................................... ..................... 
บุคลในภาพเป็นคนอย่างไร…………………………………………………………………………………………………………………… 
การกระท าดังกล่าวส่งผลต่อสังคมและประเทศชาติอย่างไร.................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
ภาพที่ ๓ 

  

 

กิจกรรมในภาพเป็นการกระท าใด................................................................................................... ..................... 
บุคลในภาพเป็นคนอย่างไร…………………………………………………………………………………………………………………… 
การกระท าดังกล่าวส่งผลต่อสังคมและประเทศชาติอย่างไร............................................................................... .. 
............................................................................................................................. ................................................     
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ใบงาน  
เรื่อง บทบาทหน้าที่พลเมืองดี 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนผังมโนทัศน์แสดงถึงบทบาทหน้าที่พลเมืองดีต่อสังคมและประเทศชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

บทบาทหน้าที่
พลเมืองดีต่อสังคม
และประเทศชาติ 
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ใบงาน 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเรียงความ เรื่องพลเมืองดี ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ความยาว 20-25 บรรทัด 

เรียงความ เรื่องพลเมืองดี 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................. .................................... 
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แบบตรวจใบงานการเขียนเรียงความ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน 3   ตรงจุดประสงค์ เขียนเรียงล าดับขั้นตอนครบถ้วน คิดวิเคราะห์ และ มีความคิด 
    สร้างสรรค์ ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ผลงานมีความละเอียดเรียบร้อย 

ระดับคะแนน 2   ตรงจุดประสงค์ เขียนเรียงล าดับขั้นตอน ใช้ภาษาถูกต้อง ผลงานมีความเรียบร้อย 

ระดับคะแนน 1   ตรงจุดประสงค์ ใช้ภาษาถูกต้อง 

ที ่
ชื่อ-
สกุล 

ตรง
จุดประสงค์ 

(3) 

เขียน
เรียงล าดับ
ขั้นตอน

(3) 

วิเคราะห์
ข้อมูลและ
มีความคิด
สร้างสรรค์

(3) 

ใช้ภาษา
ถูกต้อง 
 (3) 

ละเอียด
เรียบร้อย 

(3) 
รวม 15 
คะแนน 

สรุป 

ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนน 13-15 ระดับ ดีเยี่ยม 
 คะแนน 11-12 ระดับ ดี 
 คะแนน ๘-10 ระดับ พอใช้ 
 คะแนนต่ ากว่า ๘ ระดับ ปรับปรุง 
เกณฑ์การตัดสิน นักเรียนได้คะแนนระดับดีขึ้นไปถือว่า ผ่าน 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ที.่. 646/2560 
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต 

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

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

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

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

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

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

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

       (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
10.  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
11.  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
12.  ผู้แทนส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
13.  ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ อนุกรรมการ 

        การศึกษาตามอัธยาศัย  
        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
14.  ผู้แทนส านักงานลูกเสือแห่งชาติ   อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
15.  ผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
16.  ผู้แทนทีป่ระชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
17.  ผู้แทนคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัย  อนุกรรมการ 

        เทคโนโลยีราชมงคล  
        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
18.  ผู้แทนสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  อนุกรรมการ 

        กองบัญชาการกองทัพไทย  
        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
19.  ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารบก   อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
20.  ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารเรือ   อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
21.  ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ   อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
22.  ผู้แทนกองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ อนุกรรมการ 

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

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

 โดยคณะอนุกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้

และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต  
2. ก าหนดแนวทางและขอบเขตในการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อ

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

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

5. ก าหนดแผนหรือแนวทางการน าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้  
ด้านการป้องกันการทุจริต ไปใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

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

  ทั้งนี้  ตั้ งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป   

                                  สั่ง  ณ  วันที่ 26 เดือน  เมษายน พ.ศ. 2560 

 

 
พลต ารวจเอก        

(วัชรพล  ประสารราชกิจ) 
       ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
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รายช่ือคณะท างาน 
จัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ และสื่อประกอบการเรียนรู้ 

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

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

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

กลุ่มที่ 2  หลักสูตรประถมศึกษาตอนต้น 
1. นางสาวสุภัสสร  สุภาพ ครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
2. นางสาวกนกนพ  วรัฏธร ครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
3. นางอารี  พวงวรินทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
4. นางละเอียด  สะอ้ิงทอง ครู โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
5. นางสาวเรณู  กุศลวงษ์  ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทอง 
6. นางสุจิรา  อาบู  ครู โรงเรียนบ้านนาดา สพป.นราธิวาส เขต 1 
7. นางสาววิไลวรรณ  ทองไหม ครู โรงเรียนเมืองนราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 
8. นางสาวนิตยา  อาหมาด ครู โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป.นราธิวาส เขต 1 
9. นางสาวกัสมานี  มามะ  ครู โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ สพป.นราธิวาส เขต 1 
10. นางสาวนิสริน  เทพลักษณ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกพนอม สพป.นราธิวาส เขต 1 
11. นายยูกิฟลี  มาหะ  ครู โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ สพป.นราธิวาส เขต 1 
12. นางสาวซาฮาเราะ  เจะยิ ครู โรงเรียนบ้านยือสาแม สพป.นราธิวาส เขต 1 
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กลุ่มที่ 3  หลักสูตรประถมศึกษาตอนปลาย 
1. นายกิตติพงศ์  ศรัทธาวาณิชย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
2. นางพรทิพย์  อิ่มศิลป์  ครู โรงเรียนวัดสมถะ (สมถวิทยาคาร) สพป.ราชบุรี เขต 2 
3. นางอัจฉราวดี  บุญโต  ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
4. นางสาวศิริเพ็ญ  จันทร์ทอง ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
5. นางสาวเสาวรส  แสนแซว ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
6. นางสมพร  ค านุช  ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 
7. นางรุสนานี  ยะโก๊ะ  ครู โรงเรียนบ้านกูวา สพป.นราธิวาส เขต 1 
8. นางซีเตาะห์  นิมะ  ครู โรงเรียนบ้านยะหอ สพป.นราธิวาส เขต 1 
9. นางสุนทรี  ทองชิตร์  ครู โรงเรียนสายน้ าทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร 
10. นางสาวพิชญดา  ไชยดี ครู โรงเรียนสายน้ าทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร 
11. นางสาวศศิธร  ค านึง  ครู โรงเรียนสายน้ าทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร 
12. นางสาวณิชนันทน์  สุวรรณาภัย ครู โรงเรียนสายน้ าทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร 

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

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



- 153 - 
 

 

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

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

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

สกลนคร เขต 1 
12. นายไกรสร  พิมพ์ประชา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแบง สพป.หนองคาย เขต 2 
13. นายธนกฤติ  พรมบุตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกเฟือง สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 
14. นายบุณยพงศ์  โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อ านวยการโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
15. นางนันทนา  ชมชื่น  ผู้อ านวยการโรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” สพม. เขต 3 
16. นางสาวปิยนุช  เปี่ยมวิริยวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้ารับร่อ สพป.ชุมพร เขต 1 
17. นางทิพาภรณ์  หญีตศรีค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหินกบ สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 
18. นางสุจิตรา  จรรยา  ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป.ลพบุรี 
19. นางสาวภัณฑิลา  บ้านด่าน ครู โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17 
20. นางสุวรรณี  ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ ครู โรงเรียนวัดบางปูน สพป.สิงห์บุรี 
21. นางลัดดา  ค าวิจิตร  ครู โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.สิงห์บุรี 
22. นางสาวชัญญานุช  รัตนวิชัย ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
23. นางสาวอรสา  อิษฐเจริญ ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
24. นางสาวรัตนากร  ศรีคุณ ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
25. นางสาวกัญญาพัชร  หมู่ม่วง ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 



- 155 - 
 

 

26. นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
27. นางสาวณัฐทิตา  รักษา ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
28. นางสาวเบญจวรรณ  ศิริหัตถ์ ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
29. นางสาวรังสิมา  ไกรนรา ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
30. นางสาวสุวรรณี  สมประเสริฐ ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
31. นายบริบูรณ์ พรหมสว่าง ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1 
32. นางนิตยา  ภิรมย์กิจ  นักทรัพยากรบุคคล สพร. 
33. นายภูธร  จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธ ารง ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สนก. 
34. นายจักรพงษ์  วงค์อ้าย นักวิชาการศึกษา สนก. 
35. นายสพลกิตติ์  สังข์ทิพย์ ครู โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ช่วยราชการ สนก. 
36. นายฐาปณัฐ  อุดมศรี  นักวิชาการศึกษา สนก. 
37. นางสุจิตรา  พิชัย  เจ้าพนักงานธุรการ สนก. 
38. นางสาวณัฐรดา  เนตรสว่าง นักจัดการงานทั่วไป สนก. 
39. นางสาวศรัญญา  โชติ พนักงานบันทึกข้อมูล  สนก. 
40. นายสหัสพล  ษรบัณฑิต เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก. 
41. นางสาวอรอุมา  เสือเฒ่า เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก. 
 

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

ด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงาน ป.ป.ช. 

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

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

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

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