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เรื่อง  การต้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนฉับพลันทางเทคโนโลยีดิจิทัล  
(Digital Disruption) 





หน่วยท่ี ๑ 
Digital Disruption   
แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วย Digital Disruption   
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑  เรื่อง Digital Disruption      เวลา  ๑  ชั่วโมง 
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Disruption รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสและภัย 
ทีเ่กิดจาก Digital Disruption 

๑.๒ ทราบถึงวิธีการ เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตใน 
สถานการณ์ Digital Disruption และมีความตื่นรู้ในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ 
Digital Disruption  ผ่านเครื่องมือต่างๆ อย่างถูกต้อง 
 ๑.๓ สามารถมีแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital 
Disruption   
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑ นักเรียนสามารถรู้และเข้าใจ Digital Disruption ในชีวิตประจ าวันได้ (K,S)  
๒.๒ นักเรียนสามารถบอกความส าคัญของ Digital Disruption ในชีวิตประจ าวันได้ (R)  

๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Disruption ทีอ่ยู่ในชีวิตประจ าวัน 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ความสามารถในการคิด (คิดวิเคราะห์) 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑) มีวินัย 
        ๒) ใฝ่เรียนรู้ 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
  ๑) ครูบอกจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
  ๒) ครูตั้งค าถามว่า “นักเรียนรู้ไหมว่า Digital disruption คืออะไร” 
นักเรียนตอบได้ตามความเข้าใจ 
  ๓) นักเรียนดูกรณีศึกษา “ปรับตัวเพ่ืออยู่รอดในยุค Digital Disruption” (เข้าถึงออนไลน์  
https://youtu.be/2iE-Q9q9rlk)  
  ๔) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับค าว่า Digital Disruption 
ที่เก่ียวข้องในชีวิตประจ าวัน 
  ๕) นักเรียนแต่ละคนสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับในหัวข้อ “Digital Disruption 
ในชีวิตประจ าวัน”ในรูปแผนผังความคิด ลงในกระดาษ A๔ 
  ๖) นักเรียนน าเสนอแผนผังความคิด (สุ่มเลือกผลงานในการน าเสนอ) 

https://youtu.be/2iE-Q9q9rlk


  ๗) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ 
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

๑) กรณีศึกษา “ปรับตัวเพ่ืออยู่รอดในยุค Digital Disruption” 
    ( https://youtu.be/2iE-Q9q9rlk) 

  ๒) แผนผังความคิด (Mind Mapping) 
  ๓) กระดาษ A๔ 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) ให้นักเรียนสรุปแผนผังความคิดในหัวข้อ “Digital Disruption ในชีวิตประจ าวัน  
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบประเมินแผนผังความคิด 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  นักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
 
 
 
 

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

https://youtu.be/2iE-Q9q9rlk


 
๗. ภาคผนวก 

แบบประเมินแผนผังความคิด (ส าหรับครูผู้สอน) 
ค าชี้แจง ให้ครูผู้สอนท าเครื่องหมาย (✓) ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

สรุปความรู้ได้ถูก
ต้องครบตรงประเ

ด็น 

การเชื่อมโยงคว
ามรู้ได้ถูกต้องตา
มล าดับขั้นควา

มสัมพันธ์ 

มีความคิดสร้าง
สรรค์ในการเขีย
นผังความคิด 

รวม 
 

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

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

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

 
เกณฑ์การให้คะแนน   คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 

   ดีมาก =๔    คะแนน   คุณภาพ 
ดี =๓   ๑๐ - ๑๒ ดีมาก 
พอใช้ =๓   ๗ - ๙  ดี 
ปรับปรุง =๑   ๔ - ๖   พอใช้ 

๑ - ๓  ควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินแผนผังความคิด 

รายการประเมิน 
๑. สรุปองค์ความรู้ ครบตรงประเด็น 
๒. การเชื่อมโยงความรู้ได้ถูกต้องตามล าดับขั้นความสัมพันธ์ 
๓. มีความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนผังความคิด 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๔(ดีมาก) ๓(ดี) ๒(พอใช้) ๑(ปรับปรุง) 
๑. สรุปความรู้ได ้
ถูกต้องครบตรง 
ประเด็น 

สามารถสรุปความ 
รู้ได้ครบและตรง 
ประเด็นและถูกต้อง 
ทุกหัวข้อ 

สามารถสรุปความรู้ 
ได้ครบ ตรงประเด็น 
และมีความถูกต้อง 
เป็นส่วนใหญ่ 

สรุปความรู้ไม่ครบ 
ทุกประเด็น 

สรุปความรู้ไม่ถูกต้อง 

๒.การเชื่อมโยงความ
รู้ได้ถูกต้องตามล าดับ
ขั้นความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยง 
ความรู้ได้ถูกต้องตาม 
ล าดับความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยง 
ความรู้ได้และล าดับ 
ความ สัมพันธ์ได้ 
ค่อนข้างครบ 

สามารถเชื่อมโยง 
ความรู้และล าดับ 
ความสัมพันธ์ได้บ้าง 

สามารถเชื่อมโยง 
ความรู้ได้แต่ไม่เป็น 
ไปตามล าดับ 
ความสัมพันธ์ 

๓. มีความคิด 
สร้างสรรค์ในการ 
เขียนผังความคิด 

สามารถเขียนผัง 
ความคิดได้ในรูป 
แบบที่ถูกต้องและ 
สวยงาม 

สามารถเขียนผัง 
ความคิดได้ถูกต้อง 
และมีข้อบกพร่อง 
เพียงเล็กน้อย 

สามารถเขียนผัง 
ความคิดได้และ 
มีข้อบกพร่องเป็น 
บางส่วน 

สามารถเขียนผัง 
ความคิดได้แต่ขาด 
รูปแบบและความ 
สวยงาม 

 
คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 

คะแนน คุณภาพ 
๑๐-๑๒ 

๙-๗ 
๔-๖ 
๑-๓ 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ควรปรับปรุง 

 



หน่วยที่ ๒ 
รูปแบบและลักษณะของ Digital Disruption   

แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ ๒ รูปแบบและลักษณะของ Digital Disruption   
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒  เรื่อง คิดก่อนแชร์     เวลา  ๑  ชั่วโมง 
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Disruption รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสและภัยที่
เกิดจาก Digital Disruption 

๑.๒ ทราบถึงวิธีการ เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตใน 
สถานการณ ์Digital Disruption และมีความตื่นรู้ในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ 
Digital Disruption  ผ่านเครื่องมือต่างๆ อย่างถูกต้อง 
 ๑.๓ สามารถมีแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital 
Disruption   
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑ นักเรียนมีความสามารถในการสร้างและจัดการในการระบุตัวตนด้วยความซื่อสัตย์ทั้งในโลก
ออนไลน์และออฟไลน์ (Digital citizen identity) (R) 

๒.๒ นักเรียนมีความสามารถในการตรวจจับสถานการณ์การกลั่นแกล้งบนอินเทอร์เน็ตและจัดการกับ
สถานการณ์อย่างชาญฉลาด (Cyberbullying management) (O) 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) รูปแบบและลักษณะของ Digital Disruption 
        ๒) Digital citizen identity 
        ๓) Cyberbullying management 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ความสามารถในการคิด (การคิดวิเคราะห์) 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 

       ๑) มีวินัย 
       ๒) ใฝ่เรียนรู้ 
       ๓) มุ่งม่ันในการทำงาน 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
  ๑) ครูบอกจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ 

 ๒) ครูอธิบาย เรื่อง Digital citizen identity ความสามารถในการสร้างและจัดการในการระบุ
ตัวตนด้วยความซื่อสัตย์ทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์ และเรื่อง Cyberbullying management 
ความสามารถในการตรวจจับสถานการณ์การกลั่นแกล้งบนอินเทอร์เน็ตและจัดการกับสถานการณ์อย่างชาญ
ฉลาด 



  ๓) นักเรียนและครูร่วมกันระดมความคิด เรื่องของ Digital citizen identity และ 
Cyberbullying management 

    ๔) นักเรียนทำกิจกรรมบทอินเทอร์เน็ต กิจกรรม Be internet awesome  เรื่อง แม่น้ำแห่ง
ความจริง เข้าถึงออนไลน์ https://beinternetawesome.withgoogle.com/ 
  ๕) นักเรียนและครูร่วมกันอธิปรายสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรม อินเทอร์เน็ต Be 
internet awesome เรื่อง แม่น้ำแห่งความจริง 
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
  ๑) คอมพิวเตอร์ / โทรศัพท์มือถือ 

    ๒) แหล่งเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต กิจกรรม Be internet awesome  เรื่อง แม่น้ำแห่งความจริง 
เข้าถึงออนไลน์ https://beinternetawesome.withgoogle.com/ 
 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) ประเมินผลจากใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบประเมินชิ้นงาน 
  ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงาน 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) นักเรียนผ่านการประเมิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 
 
 
 

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



๗. ภาคผนวก 

 กิจกรรม Be internet awesome  เรื่อง แม่น้ำแห่งความจริง เข้าถึงออนไลน์ 
https://beinternetawesome.withgoogle.com/ 
 

 
 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงาน 



คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตการทำงานของผู้เรียน โดยทำเครื่องหมาย () ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การ
ประเมิน 
 

พฤติกรรม 
 
 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ
ในการเรียน 

การมีส่วน
ร่วมแสดง

ความคิดเห็น
ในการ

อภิปราย 

การรับฟัง
ความคิดเห็น

ของผู้อ่ืน 

การตอบ
คำถาม 

ความ
รับผิดชอบ
ต่องานที่
ได้รับ

มอบหมาย 

รวม
คะแนน 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑  
๑                 
๒                 
๓                 
๔                 
๕                 
๖                 
๗                 
๘                 
๙                 
๑๐                 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 

รายการประเมิน 
อธิบายระดับคุณภาพ 

๓ (ดีมาก) ๒ (ดี) ๑ (พอใข้) 
ความสนใจในการเรียน มีความสนใจในการ

เรียนและมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
ตลอดเวลา 

มีความสนใจในการ
เรียนบ้างเล็กน้อย 

ไม่ให้ความสนใจใน
การเรียน 

การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการ
อภิปราย 

ร่วมแสดงความ
คิดเห็นในการ
อภิปรายเป็นอย่างดี 

ร่วมแสดงความ
คิดเห็นในการ
อภิปรายบ้าง
เล็กน้อย 

ไม่ให้ความร่วมมือ
ในการอภิปราย 

การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นเป็น
อย่างดี 

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นบ้าง
เล็กน้อย 

ไม่การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

การตอบคำถาม ร่วมแสดงความ
คิดเหน็ในการตอบ
คำถามเป็นอย่างดี 

ร่วมแสดงความ
คิดเห็นในการตอบ
คำถามบ้างเล็กน้อย 

ไม่ให้ความร่วมมือ
ในการตอบคำถาม 

ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายเสร็จสิ้น
สมบูรณ์ทันเวลา 

ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายเสร็จแต่
ไม่ทันเวลา 

ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายไม่เสร็จ
ตามที่กำหนดไว้ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน คุณภาพ 
๐ - ๔ ถ้าทำงานนั้นอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
๕ - ๗ ถ้าทำงานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 

๘ - ๑๐ ถ้าทำงานนั้นอยู่ในระดับดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินผลชิ้นงาน 
คำชี้แจง ทำเครื่องหมาย () ลงในช่องคะแนนพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติดังนี้ 
 

ลำดับ
ที ่

หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

ความถูกต้อง 
ความ

เรียบร้อย 
ความคิด

สร้างสรรค ์ รวม
คะแนน 

การ
ประเมินผล

งาน หมายเหตุ 

ชื่อ-สกุล ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 
๑               
๒               
๓               
๔               
๕               
๖               
๗               
๘               
๙               
๑๐               

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 

รายการประเมิน 
อธิบายระดับคุณภาพ 

๓ (ดีมาก) ๒ (ดี) ๑ (พอใข้) 
ความถูกต้อง ผลงานมีความ

ถูกต้องสมบูรณ์ 
ผลงานมีความ
ถูกต้องบ้างเล็กน้อย 

ผลงานไม่มีความ
ถูกต้อง 

ความเรียบร้อย 
ผลงานมคีวาม
เรียบร้อยสมบูรณ์ 

ผลงานมคีวาม
เรียบร้อยบ้าง
เล็กน้อย 

ผลงานไม่มีความ
เรียบร้อย 

ความคิดสร้างสรรค์ 

- ใช้สีสันสวยงาม 
- มีความสะอาด 
- มีความคิด

สร้างสรรค์  
- ความเป็นระเบียบ
อ่านง่าย 

- ใช้สีสันสวยงาม 
- มีความสะอาด 
- มีความคิด

สร้างสรรค ์ 
 

- ใช้สีสันสวยงาม
และมีความสะอาด 

 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน คุณภาพ 
๔ - ๙   ผ่าน 
๘ - ๙    ดี 
๖ - ๗    ปานกลาง 
๔ - ๕    พอใช้ 

คะแนนต่ำกว่า ๔ ไม่ผ่าน 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ ๒ รูปแบบและลักษณะของ Digital Disruption   
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓  เรื่อง ไม่ตกหลุมพรางกลลวง    เวลา  ๑  ชั่วโมง 
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Disruption รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสและภัยที่
เกิดจาก Digital Disruption 

๑.๒ ทราบถึงวิธีการ เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตใน 
สถานการณ ์Digital Disruption และมีความตื่นรู้ในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ 
Digital Disruption  ผ่านเครื่องมือต่างๆ อย่างถูกต้อง 
 ๑.๓ สามารถมีแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital 
Disruption   
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑ นักเรียนมีความสามารถในการจำแนกข้อมูลที่เป็นจริงและข้อมูลที่เป็นเท็จ เนื้อหาที่ดีและเนื้อหาที่
เป็นอันตราย และการติดต่อออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและน่าสงสัยได ้(Critical thinking) (S) 

๒.๒ นักเรียนมีความสามารถในการจัดการเวลาในโลกออนไลน์ การจัดการเวลาเพ่ือภารกิจที่หลากหลาย 
และการจัดการเวลาและกำกับตัวเองในการทำกิจกรรมในสื่อสังคมออนไลน์ได ้(Screen time management) 
(T) 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) รูปแบบและลักษณะของ Digital Disruption 
        ๒) Critical thinking 
        ๓) Screen time management 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ความสามารถในการคิด (การคิดวิเคราะห์) 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 

       ๑) มีวินัย 
       ๒) ใฝ่เรียนรู้ 
       ๓) มุ่งม่ันในการทำงาน 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
  ๑) ครูบอกจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ 
  ๒) ครูอธิบาย เรื่อง Critical thinking ความสามารถในการจำแนกข้อมูลที่เป็นจริงและข้อมูลที่
เป็นเท็จ เนื้อหาที่ดีและเนื้อหาที่เป็นอันตราย และการติดต่อออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและน่าสงสัย และเรื่อง Screen 
time management ความสามารถในการจัดการเวลาในโลกออนไลน์ การจัดการเวลาเพ่ือภารกิจที่หลากหลาย 
และการจัดการเวลาและกำกับตัวเองในการทำกิจกรรมในสื่อสังคมออนไลน์ 
  ๓) นักเรียนและครูร่วมกันระดมความคิด เรื่องของ Critical thinking และ Screen time 
management 



  ๔) นักเรียนทำกิจกรรมบทอินเทอร์เน็ต กิจกรรม Be internet awesome  เรื่อง หุบเขาแห่ง
ความใส่ใจ เข้าถึงออนไลน์ https://beinternetawesome.withgoogle.com/ 
  ๕) นักเรียนและครูร่วมกันอธิปรายสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรม อินเทอร์เน็ต Be 
internet awesome เรื่อง หบุเขาแห่งความใส่ใจ 
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
  ๑) คอมพิวเตอร์ / โทรศัพท์มือถือ 
  ๒) แหล่งเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต กิจกรรม Be internet awesome เรื่อง หุบเขาแห่งความใส่ใจ 
เข้าถึงออนไลน์ https://beinternetawesome.withgoogle.com/ 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) ประเมินผลจากใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบประเมินชิ้นงาน 
  ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงาน 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) นักเรียนผ่านการประเมิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................................... .................................. 
................................................................................................ ................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................... 
 
 
 
 

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



๗. ภาคผนวก 
 
กิจกรรม Be internet awesome  เรื่อง  หุบเขาแห่งความใส่ใจ     เข้าถึงออนไลน์ 

https://beinternetawesome.withgoogle.com/ 
 

 
 

 
 

https://beinternetawesome.withgoogle.com/


แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงาน 
คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตการทำงานของผู้เรียน โดยทำเครื่องหมาย () ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การ
ประเมิน 
 

พฤติกรรม 
 
 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ
ในการเรียน 

การมีส่วน
ร่วมแสดง

ความคิดเห็น
ในการ

อภิปราย 

การรับฟัง
ความคิดเห็น

ของผู้อ่ืน 

การตอบ
คำถาม 

ความ
รับผิดชอบ
ต่องานที่
ได้รับ

มอบหมาย 

รวม
คะแนน 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑  
๑                 
๒                 
๓                 
๔                 
๕                 
๖                 
๗                 
๘                 
๙                 
๑๐                 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 

รายการประเมิน 
อธิบายระดับคุณภาพ 

๓ (ดีมาก) ๒ (ดี) ๑ (พอใข้) 
ความสนใจในการเรียน มีความสนใจในการ

เรียนและมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
ตลอดเวลา 

มีความสนใจในการ
เรียนบ้างเล็กน้อย 

ไม่ให้ความสนใจใน
การเรียน 

การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการ
อภิปราย 

ร่วมแสดงความ
คิดเห็นในการ
อภิปรายเป็นอย่างดี 

ร่วมแสดงความ
คิดเห็นในการ
อภิปรายบ้าง
เล็กน้อย 

ไม่ให้ความร่วมมือ
ในการอภิปราย 

การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นเป็น
อย่างดี 

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นบ้าง
เล็กน้อย 

ไม่การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

การตอบคำถาม ร่วมแสดงความ
คิดเห็นในการตอบ
คำถามเป็นอย่างดี 

ร่วมแสดงความ
คิดเห็นในการตอบ
คำถามบ้างเล็กน้อย 

ไม่ให้ความร่วมมือ
ในการตอบคำถาม 

ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายเสร็จสิ้น
สมบูรณ์ทันเวลา 

ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายเสร็จแต่
ไม่ทันเวลา 

ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายไม่เสร็จ
ตามท่ีกำหนดไว้ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน คุณภาพ 
๐ - ๔ ถ้าทำงานนั้นอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
๕ - ๗ ถ้าทำงานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 

๘ - ๑๐ ถ้าทำงานนั้นอยู่ในระดับดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินผลชิ้นงาน 
คำชี้แจง ทำเครื่องหมาย () ลงในช่องคะแนนพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติดังนี้ 
 

ลำดับ
ที ่

หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

ความถูกต้อง 
ความ

เรียบร้อย 
ความคิด

สร้างสรรค ์ รวม
คะแนน 

การ
ประเมินผล

งาน หมายเหตุ 

ชื่อ-สกุล ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 
๑               
๒               
๓               
๔               
๕               
๖               
๗               
๘               
๙               
๑๐               

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 

รายการประเมิน 
อธิบายระดับคุณภาพ 

๓ (ดีมาก) ๒ (ดี) ๑ (พอใข้) 
ความถูกต้อง ผลงานมีความ

ถูกต้องสมบูรณ์ 
ผลงานมีความ
ถูกต้องบ้างเล็กน้อย 

ผลงานไม่มีความ
ถูกต้อง 

ความเรียบร้อย 
ผลงานมคีวาม
เรียบร้อยสมบูรณ์ 

ผลงานมคีวาม
เรียบร้อยบ้าง
เล็กน้อย 

ผลงานไม่มีความ
เรียบร้อย 

ความคิดสร้างสรรค์ 

- ใช้สีสันสวยงาม 
- มีความสะอาด 
- มีความคิด

สร้างสรรค์  
- ความเป็นระเบียบ
อ่านง่าย 

- ใช้สีสันสวยงาม 
- มีความสะอาด 
- มีความคิด

สร้างสรรค ์ 
 

- ใช้สีสันสวยงาม
และมีความสะอาด 

 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน คุณภาพ 
๔ - ๙   ผ่าน 
๘ - ๙    ดี 
๖ - ๗    ปานกลาง 
๔ - ๕    พอใช้ 

คะแนนต่ำกว่า ๔ ไม่ผ่าน 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ ๒ รูปแบบและลักษณะของ Digital Disruption   
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔  เรื่อง เก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ    เวลา  ๑  ชั่วโมง 
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Disruption รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสและภัยที่
เกิดจาก Digital Disruption 

๑.๒ ทราบถึงวิธีการ เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตใน 
สถานการณ ์Digital Disruption และมีความตื่นรู้ในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ 
Digital Disruption  ผ่านเครื่องมือต่างๆ อย่างถูกต้อง 
 ๑.๓ สามารถมีแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital 
Disruption   
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑ นักเรียนมีความสามารถในการปกป้องข้อมูลโดยการสร้างความปลอดภัยของรหัสผ่านและการ
จัดการการคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความหลากหลายได ้(Cyber security management) (S) 

๒.๒ นักเรียนมีความสามารถในการทำความเข้าใจธรรมชาติของร่องรอยทางดิจิทัล ผลกระทบของ
ร่องรอยทางดิจิทัลที่มีต่อชีวิตจริง และจัดการร่องรอยทางดิจิทัลด้วยความรับผิดชอบได้ (Digital footprints) (T) 

๒.๓ นักเรียนมีความสามารถในการตรวจจับสถานการณ์การกลั่นแกล้งบนอินเทอร์เน็ตและจัดการกับ
สถานการณ์อย่างชาญฉลาด (Cyberbullying management) (T) 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) รูปแบบและลักษณะของ Digital Disruption 
        ๒) Cyber security management 
        ๓) Digital footprints 
        ๔) Cyberbullying management 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ความสามารถในการคิด (การคิดวิเคราะห์) 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 

       ๑) มีวินัย 
       ๒) ใฝ่เรียนรู้ 
       ๓) มุ่งม่ันในการทำงาน 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
  ๑) ครูบอกจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ 
  ๒) ครูอธิบาย เรื่อง Cyber security management ความสามารถในการปกป้องข้อมูลโดย
การสร้างความปลอดภัยของรหัสผ่านและการจัดการการคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความหลากหลาย เรื่อง Digital 
footprints ความสามารถในการทำความเข้าใจธรรมชาติของร่องรอยทางดิจิทัล ผลกระทบของร่องรอยทาง
ดิจิทัลที่มีต่อชีวิตจริง และจัดการร่องรอยทางดิจิทัลด้วยความรับผิดชอบ และเรื่อง Cyberbullying 



management ความสามารถในการตรวจจับสถานการณ์การกลั่นแกล้งบนอินเทอร์เน็ตและจัดการกับ
สถานการณ์อย่างชาญฉลาด 
  ๓) นักเรียนและครูร่วมกันระดมความคิด เรื่องของ Cyber security management Digital 
footprints  และ  Cyberbullying management 
  ๔) นักเรียนทำกิจกรรมบทอินเทอร์เน็ต กิจกรรม Be internet awesome  เรื่อง หอคอยแห่ง
ขุมทรัพย์ เข้าถึงออนไลน์ https://beinternetawesome.withgoogle.com/ 
  ๕) นักเรียนและครูร่วมกันอธิปรายสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรม อินเทอร์เน็ต 
กิจกรรม Be internet awesome  เรื่อง หอคอยแห่งขุมทรัพย์  
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
  ๑) คอมพิวเตอร์ / โทรศัพท์มือถือ 
  ๒) แหล่งเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต กิจกรรม Be internet awesome  เรื่อง หอคอยแห่ง
ขุมทรัพย์ เข้าถึงออนไลน์ https://beinternetawesome.withgoogle.com/ 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) ประเมินผลจากใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบประเมินชิ้นงาน 
  ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงาน 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) นักเรียนผ่านการประเมิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 
 
 
 

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



๗. ภาคผนวก 
 
กิจกรรม Be internet awesome  เรื่อง หอคอยแห่งขุมทรัพย์ เข้าถึงออนไลน์ 

https://beinternetawesome.withgoogle.com/ 
 

 
 

 
 

https://beinternetawesome.withgoogle.com/


แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงาน 
คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตการทำงานของผู้เรียน โดยทำเครื่องหมาย () ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การ
ประเมิน 
 

พฤติกรรม 
 
 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ
ในการเรียน 

การมีส่วน
ร่วมแสดง

ความคิดเห็น
ในการ

อภิปราย 

การรับฟัง
ความคิดเห็น

ของผู้อ่ืน 

การตอบ
คำถาม 

ความ
รับผิดชอบ
ต่องานที่
ได้รับ

มอบหมาย 

รวม
คะแนน 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑  
๑                 
๒                 
๓                 
๔                 
๕                 
๖                 
๗                 
๘                 
๙                 
๑๐                 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 

รายการประเมิน 
อธิบายระดับคุณภาพ 

๓ (ดีมาก) ๒ (ดี) ๑ (พอใข้) 
ความสนใจในการเรียน มีความสนใจในการ

เรียนและมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
ตลอดเวลา 

มีความสนใจในการ
เรียนบ้างเล็กน้อย 

ไม่ให้ความสนใจใน
การเรียน 

การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการ
อภิปราย 

ร่วมแสดงความ
คิดเห็นในการ
อภิปรายเป็นอย่างดี 

ร่วมแสดงความ
คิดเห็นในการ
อภิปรายบ้าง
เล็กน้อย 

ไม่ให้ความร่วมมือ
ในการอภิปราย 

การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นเป็น
อย่างดี 

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นบ้าง
เล็กน้อย 

ไม่การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

การตอบคำถาม ร่วมแสดงความ
คิดเห็นในการตอบ
คำถามเป็นอย่างดี 

ร่วมแสดงความ
คิดเห็นในการตอบ
คำถามบ้างเล็กน้อย 

ไม่ให้ความร่วมมือ
ในการตอบคำถาม 

ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายเสร็จสิ้น
สมบูรณ์ทันเวลา 

ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายเสร็จแต่
ไม่ทันเวลา 

ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายไม่เสร็จ
ตามท่ีกำหนดไว้ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน คุณภาพ 
๐ - ๔ ถ้าทำงานนั้นอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
๕ - ๗ ถ้าทำงานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 

๘ - ๑๐ ถ้าทำงานนั้นอยู่ในระดับดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินผลชิ้นงาน 
คำชี้แจง ทำเครื่องหมาย () ลงในช่องคะแนนพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติดังนี้ 
 

ลำดับ
ที ่

หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

ความถูกต้อง 
ความ

เรียบร้อย 
ความคิด

สร้างสรรค ์ รวม
คะแนน 

การ
ประเมินผล

งาน หมายเหตุ 

ชื่อ-สกุล ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 
๑               
๒               
๓               
๔               
๕               
๖               
๗               
๘               
๙               
๑๐               

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 

รายการประเมิน 
อธิบายระดับคุณภาพ 

๓ (ดีมาก) ๒ (ดี) ๑ (พอใข้) 
ความถูกต้อง ผลงานมีความ

ถูกต้องสมบูรณ์ 
ผลงานมีความ
ถูกต้องบ้างเล็กน้อย 

ผลงานไม่มีความ
ถูกต้อง 

ความเรียบร้อย 
ผลงานมคีวาม
เรียบร้อยสมบูรณ์ 

ผลงานมคีวาม
เรียบร้อยบ้าง
เล็กน้อย 

ผลงานไม่มีความ
เรียบร้อย 

ความคิดสร้างสรรค์ 

- ใช้สีสันสวยงาม 
- มีความสะอาด 
- มีความคิด

สร้างสรรค์  
- ความเป็นระเบียบ
อ่านง่าย 

- ใช้สีสันสวยงาม 
- มีความสะอาด 
- มีความคิด

สร้างสรรค ์ 
 

- ใช้สีสันสวยงาม
และมีความสะอาด 

 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน คุณภาพ 
๔ - ๙   ผ่าน 
๘ - ๙    ดี 
๖ - ๗    ปานกลาง 
๔ - ๕    พอใช้ 

คะแนนต่ำกว่า ๔ ไม่ผ่าน 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ ๒ รูปแบบและลักษณะของ Digital Disruption   
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕  เรื่อง เป็นคนดีเท่จะตาย    เวลา  ๑  ชั่วโมง 
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Disruption รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสและภัยที่
เกิดจาก Digital Disruption 

๑.๒ ทราบถึงวิธีการ เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตใน 
สถานการณ ์Digital Disruption และมีความตื่นรู้ในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ 
Digital Disruption  ผ่านเครื่องมือต่างๆ อย่างถูกต้อง 
 ๑.๓ สามารถมีแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital 
Disruption   
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑ นักเรียนมีความสามารถในการตรวจจับสถานการณ์การกลั่นแกล้งบนอินเทอร์เน็ตและจัดการกับ
สถานการณ์อย่างชาญฉลาดได้ (Cyberbullying management) (R) 

๒.๒ นักเรียนมีความสามารถในการแสดงออกถึงความใส่ใจในความรู้สึกและความต้องการในโลก
ออนไลน์ทั้งของตนเองและของผู้อื่น (Digital empathy) (G) 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) รูปแบบและลักษณะของ Digital Disruption 
        ๒) Cyberbullying management 
        ๓) Digital empathy 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ความสามารถในการคิด (การคิดวิเคราะห์) 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 

       ๑) มีวินัย 
       ๒) ใฝ่เรียนรู้ 
       ๓) มุ่งม่ันในการทำงาน 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
  ๑) ครูบอกจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ 

๒) ครูอธิบาย เรื่อง Cyberbullying management ความสามารถในการตรวจจับสถานการณ์
การกลั่นแกล้งบนอินเทอร์เน็ตและจัดการกับสถานการณ์อย่างชาญฉลาด และเรื่อง Digital empathy 
ความสามารถในการแสดงออกถึงความใส่ใจในความรู้สึกและความต้องการในโลกออนไลน์ทั้งของตนเองและของ
ผู้อื่น 
  ๓) นักเรียนและครูร่วมกันระดมความคิด เรื่องของ Cyberbullying management  และ  
Digital empathy 



  ๔) นักเรียนทำกิจกรรมบทอินเทอร์เน็ต กิจกรรม Be internet awesome  เรื่อง อาณาจักร
แห่งความเมตตา เข้าถึงออนไลน์ https://beinternetawesome.withgoogle.com/ 
  ๕) นักเรียนและครูร่วมกันอธิปรายสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรม อินเทอร์เน็ต 
กิจกรรม Be internet awesome  เรื่อง อาณาจักรแห่งความเมตตา  
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
  ๑) คอมพิวเตอร์ / โทรศัพท์มือถือ 
  ๒) แหล่งเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต กิจกรรม Be internet awesome  เรื่อง อาณาจักรแห่งความ
เมตตา เข้าถึงออนไลน์ https://beinternetawesome.withgoogle.com/ 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) ประเมินผลจากใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบประเมินชิ้นงาน 
  ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงาน 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) นักเรียนผ่านการประเมิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 
 
 
 

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



๗. ภาคผนวก 
 
กิจกรรม Be internet awesome  เรื่อง อาณาจักรแห่งความเมตตา เข้าถึงออนไลน์ 

https://beinternetawesome.withgoogle.com/ 
 

 
 

 
 

https://beinternetawesome.withgoogle.com/


แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงาน 
คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตการทำงานของผู้เรียน โดยทำเครื่องหมาย () ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การ
ประเมิน 
 

พฤติกรรม 
 
 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ
ในการเรียน 

การมีส่วน
ร่วมแสดง

ความคิดเห็น
ในการ

อภิปราย 

การรับฟัง
ความคิดเห็น

ของผู้อ่ืน 

การตอบ
คำถาม 

ความ
รับผิดชอบ
ต่องานที่
ได้รับ

มอบหมาย 

รวม
คะแนน 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑  
๑                 
๒                 
๓                 
๔                 
๕                 
๖                 
๗                 
๘                 
๙                 
๑๐                 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 

รายการประเมิน 
อธิบายระดับคุณภาพ 

๓ (ดีมาก) ๒ (ดี) ๑ (พอใข้) 
ความสนใจในการเรียน มีความสนใจในการ

เรียนและมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
ตลอดเวลา 

มีความสนใจในการ
เรียนบ้างเล็กน้อย 

ไม่ให้ความสนใจใน
การเรียน 

การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการ
อภิปราย 

ร่วมแสดงความ
คิดเห็นในการ
อภิปรายเป็นอย่างดี 

ร่วมแสดงความ
คิดเห็นในการ
อภิปรายบ้าง
เล็กน้อย 

ไม่ให้ความร่วมมือ
ในการอภิปราย 

การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นเป็น
อย่างดี 

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นบ้าง
เล็กน้อย 

ไม่การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

การตอบคำถาม ร่วมแสดงความ
คิดเห็นในการตอบ
คำถามเป็นอย่างดี 

ร่วมแสดงความ
คิดเห็นในการตอบ
คำถามบ้างเล็กน้อย 

ไม่ให้ความร่วมมือ
ในการตอบคำถาม 

ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายเสร็จสิ้น
สมบูรณ์ทันเวลา 

ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายเสร็จแต่
ไม่ทันเวลา 

ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายไม่เสร็จ
ตามท่ีกำหนดไว้ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน คุณภาพ 
๐ - ๔ ถ้าทำงานนั้นอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
๕ - ๗ ถ้าทำงานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 

๘ - ๑๐ ถ้าทำงานนั้นอยู่ในระดับดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินผลชิ้นงาน 
คำชี้แจง ทำเครื่องหมาย () ลงในช่องคะแนนพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติดังนี้ 
 

ลำดับ
ที ่

หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

ความถูกต้อง 
ความ

เรียบร้อย 
ความคิด

สร้างสรรค ์ รวม
คะแนน 

การ
ประเมินผล

งาน หมายเหตุ 

ชื่อ-สกุล ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 
๑               
๒               
๓               
๔               
๕               
๖               
๗               
๘               
๙               
๑๐               

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 

รายการประเมิน 
อธิบายระดับคุณภาพ 

๓ (ดีมาก) ๒ (ดี) ๑ (พอใข้) 
ความถูกต้อง ผลงานมีความ

ถูกต้องสมบูรณ์ 
ผลงานมีความ
ถูกต้องบ้างเล็กน้อย 

ผลงานไม่มีความ
ถูกต้อง 

ความเรียบร้อย 
ผลงานมคีวาม
เรียบร้อยสมบูรณ์ 

ผลงานมคีวาม
เรียบร้อยบ้าง
เล็กน้อย 

ผลงานไม่มีความ
เรียบร้อย 

ความคิดสร้างสรรค์ 

- ใช้สีสันสวยงาม 
- มีความสะอาด 
- มีความคิด

สร้างสรรค์  
- ความเป็นระเบียบ
อ่านง่าย 

- ใช้สีสันสวยงาม 
- มีความสะอาด 
- มีความคิด

สร้างสรรค ์ 
 

- ใช้สีสันสวยงาม
และมีความสะอาด 

 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน คุณภาพ 
๔ - ๙   ผ่าน 
๘ - ๙    ดี 
๖ - ๗    ปานกลาง 
๔ - ๕    พอใช้ 

คะแนนต่ำกว่า ๔ ไม่ผ่าน 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่ 2  รูปแบบและลักษณะของ Digital Disruption   
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖  เรื่องพลเมืองดิจิทัล     เวลา  ๑  ชั่วโมง 
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Disruption รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสและภัยที่ 
เกิดจาก Digital Disruption 

๑.๒ ทราบถึงวิธีการ เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตใน 
สถานการณ์ Digital Disruption และมีความตื่นรู้ในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ 
Digital Disruption  ผ่านเครื่องมือต่างๆ อย่างถูกต้อง 
 ๑.๓ สามารถมีแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital 
Disruption   
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑   นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ดีของพลเมืองดิจิทัล  (R) 
๒.๒   นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดีของพลเมืองดิจิทัล  (G) 
 

๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) คุณลักษณะที่ดีของพลเมืองดิจิทัล 

การระบุตัวตนในโลกออนไลน์และออฟไลน์ การจัดการเวลาในโลกออนไลน์ และการก ากับ 
ตัวเองในการท ากิจกรรมในสื่อสังคมออนไลน์ การตรวจจับสถานการณ์การกลั่นแกล้งบนอินเทอร์เน็ต  
และจัดการกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม การปกป้องข้อมูลและความปลอดภัยของรหัสผ่านและการ  
จัดการการคุกคามทางไซเบอร์ที่หลากหลาย การจัดการข้อมูลส่วนบุคลที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์เพ่ือ  
ปกป้องความเป็นส่วนตัวของตนเองและของผู้อ่ืน การจ าแนกข้อมูลที่เป็นจริงและข้อมูลที่เป็นเท็จ 
เนื้อหาที่ดีและเนื้อหาที่เป็นอันตราย และการติดต่อออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและน่าสงสัย การท าความเข้าใจ 
ธรรมชาติของร่องรอยทางดิจิทัล และผลกระทบที่มีต่อชีวิตจริง การจัดการร่องรอยทางดิจิทัลด้วย 
ความรับผิดชอบการแสดงออกถึงความใส่ใจในความรู้สึกและความต้องการในโลกออนไลน์ทั้งของตนเอง
และของผู้อื่น  

 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
       ๑) ความสามารถในการคิด (มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ) 
       ๒) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

(หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน) 
       ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี) 
 
 
 
 



 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑) อยู่อย่างพอเพียง 
        ๒) มีจิตสาธารณะ 
 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 

 ๑) ครูทบทวนความรู้เรื่อง “คุณลักษณะที่ดีของพลเมืองดิจิทัล” จากกิจกรรม Be internet 
awesome  

 ๒) ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๔-๕ คน (คละความสามารถ) 
 ๓) นักเรียนแต่ละกลุ่มจับสลากเลือกกรณีศึกษาที่ครูก าหนดไว้ดังนี้ 

   - กรณีศึกษา “"UNDO" ชีวิตที่กด undo ทุกอย่างได้” 
  - กรณีศึกษา “Cyberbullying เป็นเรื่องปกติหรอ ?” 
 ๔)นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดถึงสาเหตุและผลกระทบของพฤติกรรมที่ปรากฎจากกรณีศึ

กษาที่ได้รับแล้วบันทึกผลในใบงาน “Cause and Effect” 
 ๕)นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอหน้าชั้นสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกรณีศึกษาที่กลุ่มตนเอ

งได้รับ 
 ๖) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ 
 ๗) นักเรียนแต่ละคนเขียนสะท้อนคิดในใบงาน KWL  

 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
๑) กรณีศึกษา “"UNDO" ชีวติที่กด undo ทุกอย่างได้” เข้าถึงออนไลน์: 

https://www.youtube.com/watch?v=JUsue13Y_Q8 
๒) กรณีศึกษา “Cyberbullying เป็นเรื่องปกติหรอ ?” เข้าถึงออนไลน์: 

https://www.youtube.com/watch?v=GKF4e8s581M 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  ๒) น าเสนอผลการระดมความคิด 
  ๓) ตรวจใบงาน 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  ๒) แบบประเมินการน าเสนอ 
  ๓) แบบประเมินใบงาน 

- ใบงาน “Cause and Effect” 
- ใบงาน KWL    

 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) นักเรียนผ่านการประเมิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
 
 



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

ลงชื่อ..............................................................ครู 
               (...............................................................) 
 
๗. ภาคผนวก 
 (สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น ใบความรู้ ใบกิจกรรม แบบบันทึกกิจกรรม หรือแนวทางการตอบ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงาน Cause and Effect   
กลุ่มท่ี .....  เรื่องพลเมืองดิจิทัล      กรณีศึกษา .................................................. 

Cause and Effect 

พฤติกรรมที่ปรากฏจากกรณีศึกษา...........................................................................  
เป็นเพราะขาดคุณลักษณะที่ดีของพลเมืองดิจิทัลใดบ้าง และท าให้เกิดผลกระทบอย่างไรบ้าง  

↓ Effect 

- ______________________________________________________ 
- ______________________________________________________ 
- ______________________________________________________ 
- ______________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงาน KWL  
เรื่องคุณลักษณะพลเมืองดิจิทัล 

 
ชื่อ - สกุล ......................................................... เลขที่ ....................... ห้อง ......................... 

คุณลักษณะใดบ้างที่จ าเป็นเพ่ือให้เราสามารถเรียนรู้และอยู่รอดได้ในฐานะพลเมืองดิจิทัล 
 

K สิ่งที่นักเรียนรู้ W สิ่งที่นักเรียนต้องการรู้ L สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
กลุ่มท่ี .......  กรณีศึกษาที่ได้รับ ................................ 

ค าชี้แจง : ให้ครูสังเกตการท างานของผู้เรียน โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความจริง 
พฤติกร

รม 
ความสนใจใ
นการเรียน 

การมีส่วนร่ว
มแสดงความ
คิดเห็นในกา
รระดมความ

คิด 

การรับฟังคว
ามคิกเห็นข

องผู้อื่น 

การตอบค า
ถาม 

ความรับผิด
ชอบต่องาน
ที่ได้รีบมอบ

หมาย 

รวมค
ะแน
น 

ชื่อ - 
สกุล 

๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๑๐ 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

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

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

เกณฑ์การประเมิน 
ให้คะแนน ๐-๔ ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

  ให้คะแนน ๕-๗ ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
  ให้คะแนน ๘-๑๐ ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินการส าเสนอผลงานรายกลุ่ม (ส าหรับครูผู้สอน/นักเรียน) 
กลุ่มท่ี .......  กรณีศึกษาที่ได้รับ ................................ 

ค าชี้แจง : 1. ท าเครื่องหมายถูกลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม  
             2. รวมคะแนนการประเมิน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
เลขที่ ชื่อ 

- 
สกุล 

ความถูกต้องของเนื้อ
หา 

วิธีการน าเสนอของก
ลุ่ม 

ใช้ภาษาถูกต้องเหมา
ะสม 

รวมคะ
แนน 

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

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

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

เกณฑ์การประเมิน 
ความถูกต้องของเนื้อหา 
  ๔ หมายถึง มีเนื้อหาสาระครบถ้วนสมบูรณ์  
  ๓ หมายถึง มีเนื้อหาสาระค่อนข้างครบถ้วน 
  ๒ หมายถึง มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
  ๑ หมายถึง มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 
วิธีการน าเสนอของกลุ่ม 
  ๔ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานแปลกใหม่ น่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ดีมาก 
  ๓ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานน่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ดี 
  ๒ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานน่าสนใจ พอใช้ล าดับเรื่องราวได้พอใช้ 
  ๑ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานไม่น่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ไม่ดี 
ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม 
  ๔ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีมาก ล าดับความได้ชัดเจน เข้าใจง่าย 
  ๓ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีล าดับความได้ดีพอใช้ 
  ๒ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมออกเสียงได้ถูกต้องพอใช้ล าดับความได้พอเข้าใจ 
  ๑ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ไม่ถูกต้อง ล าดับความไม่ชัดเจน 
 
 
 
 



 
ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ 
 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

คะแนน ๔ ๓ ๒ ๑ 
 
เกณฑ์คะแนนรวม 

คะแนน คุณภาพ 
๑๐-๑๒ 

๗-๙ 
๔-๖ 
๑-๓ 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ปรับปรุง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินใบงาน Cause and Effect 
  

ค าชี้แจง : ให้ครูประเมินผลงานใบงานนักเรียน 
โดยการประเมินคะแนนลงในช่องรายการประเมินก าหนดตามตารางแนบท้ายแบบประเมินใบงาน Cause and 
Effect 
  

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ 
ของผู้รับการประเมิน 

การแสดง 
ความคิดเห็น 

เน้ือหา น าเสนอ ความสวยงาม ตรงต่อเวลา รวม 
20 

คะแนน 

สรุปผลการประเมิน 
ผ่าน/ไม่ผ่าน 

                  

                  

                  

                  

                  

  
                                                              ลงชื่อ   ....................................................  ผู้ประเมิน 
                                                                          ................ /................ /................ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
      ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ      ให้ 4      คะแนน 
      ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง              ให้ 3      คะแนน 
      ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง              ให้ 2      คะแนน 
      ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง              ให้ 1      คะแนน 
 

 
 
นักเรียนได้รับระดับคุณภาพ “พอใช้” ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 

 
 
 



แบบประเมินใบงาน KWL 
ค าชี้แจง :  ให้ครูประเมินผลงานใบงานนักเรียน 

โดยการประเมินคะแนนลงในช่องรายการประเมินก าหนดตามตารางแนบท้ายแบบประเมินใบงาน 
KWL 

 

ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล 

ของผู้รับการประ
เมิน 

การแสด
งความคิ
ดเห็น 

เนื้อหา น าเสนอ 
ความสว
ยงาม 

ตรงต่อเวล
า 

รวม 
20 คะแนน 

สรุปผลการประเ
มิน ผ่าน/ไม่ผ่าน 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

 ลงช่ือ ....................................................ผู้ประเมิน 
  ................/................/................  

 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
18 - 20 ดีมาก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช้ 
ต่ ากว่า 10 ปรับปรุง 

 
 
 
 
นักเรียนได้ระดับคณุภาพที่  พอใช้  ขึ้นไปถือว่า  ผ่าน 
 
 
  
 
 



ตารางแนบท้ายแบบประเมินใบงาน KWL 
เกณฑ์การประ

เมิน 
ระดับการประเมนิ 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
การแสดง 

ความคิดเห็น 
- แสดงความคิดเห็นในช่อง K 

ได้ 10 ข้อค าถามขึ้นไป 
- แสดงความคิดเห็นในช่อง W 

ได้ 10 ข้อค าถามขึ้นไป 
- แสดงความคิดเห็นในช่อง L 

ได้ 10 ข้อค าถามขึ้นไป 
 

- แสดงความคิดเห็นในช่อง K 
ได้ 9-10 ข้อค าถาม 

- แสดงความคิดเห็นในช่อง W 
ได้ 9-10 ข้อค าถาม 

- แสดงความคิดเห็นในช่อง L 
ได้ 9-10 ข้อค าถาม 

 

- แสดงความคิดเห็นในช่อง K 
ได ้7-8  ข้อค าถาม 

- แสดงความคิดเห็นในช่อง W 
ได้ 7-8  ข้อค าถาม 

- แสดงความคิดเห็นในช่อง L 
ได้ 7-8  ข้อค าถาม 

 

- แสดงความคิดเห็นในช่อง K 
ได้ น้อยกว่า 7 ข้อ 

- แสดงความคิดเห็นในช่อง W 
ได้ น้อยกว่า 7 ข้อ 

- แสดงความคิดเห็นในช่อง L 
ได้ น้อยกว่า 7 ข้อ 

 
เนื้อหา - เน้ือหาครบถ้วนตามสาระท่ีก าหนด 

100% 
- เขียนถูกต้องตามหลักภาษา 

100% 
- ล าดับหัวข้อเนื้อหาชัดเจน 
-มีการสรุปได้อย่างสมเหตุสมผล 

100% 

- เน้ือหาถูกต้องตามสาระท่ีก าหนด 
80-99% 

- เขียนถูกต้องตามหลักภาษา 
80-99% 

- ล าดับหัวข้อเนื้อหาชัดเจน 
- มีการสรุปได้อย่างสมเหตุสมผล 

80-99% 

- เน้ือหาถูกต้องตามสาระท่ีก าหนด 
60-79% 

- เขียนถูกต้องตามหลักภาษา 
60-79% 

- มีการสรุปได้อย่างสมเหตุสมผล 
60-79% 

- เน้ือหาถูกต้องตามสาระท่ีก าหนด 
ต่ าว่า 59% 

- เขียนถูกต้องตามหลักภาษาต่ าว่า 
59% 

- มีการสรุปไม่สมเหตุสมผลต่ าว่า 
59% 

การน าเสนอ - พูดชัดเจนเสียงดังฟังชัด 
- ใช้ภาษาทางการถูกต้องตามอักขระ 

100% 
- บุคลิกภาพดีและมีความมั่นใจ 
- มีการใช้ส่ือประกอบการน าเสนอ 
- ความพร้อมในการน าเสนอ  

- พูดชัดเจนเสียงดังฟังชัด 
- ใช้ภาษาทางการถูกต้องตาม 

อักขระ 80-99% 
- บุคลิกภาพดี 
- ความพร้อมในการน าเสนอได้  

บางส่วน 

- การพูดเหมาะสม 
- ใช้ภาษาทางการถูกต้องตาม 

อักขระ 60-79% 
- บุคลิกภาพเหมาะสม 
 

- สามารถพูดน าเสนอได้ 
- ใช้ภาษาทางการถูกต้อง 

ตามอักขระต่ าว่า 59% 
- บุคลิกภาพเหมาะสม 
 

ความสวยงาม - ใช้สีสันสวยงาม 
- มีความสะอาด 
- มีความคิดสร้างสรรค์  
- ความเป็นระเบียบอ่านง่าย 

- ใช้สีสันสวยงาม 
- มีความสะอาด 
- มีความคิดสร้างสรรค์  
 

-ใช้สีสันสวยงามและมีความ 
สะอาด 

 

- ใช้สีสันสวยงามหรือเป็นไป 
ตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหน่ึง 

 

การตรงต่อ 
เวลา 

ส่งผลงานครบถ้วน 
ตรงตามเวลาท่ีก าหนด  

ส่งผลงานครบถ้วน 
แต่ช้ากว่าเวลาท่ีก าหนด     
5 นาที 

ส่งผลงานครบถ้วน 
แต่ช้ากว่าเวลาท่ีก าหนด    
10 นาที 

ส่งผลงานครบถ้วน 
แต่ช้ากว่าเวลาท่ีก าหนด   
15 นาที 

 



เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
  

เกณฑ์การปร
ะเมิน 

ระดับการประเมิน 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

การแสดงควา
มคิดเห็น 

แสดงความคดิเห็นผล 
กระทบของปัญหา/เหตุ 
การฌไ์ด้ 10 ข้อข้ึนไป 

แสดงความคดิเห็นผล 
กระทบของปัญหา/เหตุ 
การณไ์ด้ 8-9 ข้อ 

แสดงความคดิเห็นผล 
กระทบของปัญหา/เหตุ 
การณไ์ด้ 6-7 ข้อ 

แสดงความคดิเห็นผล 
กระทบของปัญหา/   
เหตุการณ์ได้ น้อยกว่า 6 ข้อ 

เนื้อหา 

เนื้อหาครบถ้วนตาม 
สาระที่ก าหนด 100% 
 
เขียนถูกต้องตามหลัก 
ภาษา 100% 
 
ล าดับหัวข้อเนื้อหา 
ชัดเจน 
 
มีการสรุปได้อย่างสมเหตุ
สมผล 100% 

เนื้อหาถูกต้องตามสาระที่
ก าหนด 80-99% 
 
เขียนถูกต้องตามหลัก 
ภาษา 80-99% 
 
ล าดับหัวข้อเนื้อหา 
ชัดเจน 
 
มีการสรุปได้อย่างสมเหตุ
สมผล 80-99% 

เนื้อหาถูกต้องตามสาระที่
ก าหนด 60-79% 
 
เขียนถูกต้องตามหลัก 
ภาษา 60-79% 
 
มีการสรุปได้อย่างสมเหตุ
สมผล 60-79% 
 
 
 

เนื้อหาถูกต้องตามสาระที่
ก าหนดต่ าว่า 59% 
 
เขียนถูกต้องตามหลัก 
ภาษาต่ าว่า 59% 
 
มีการสรุปไม่สมเหต ุ
สมผลต่ าวา่ 59% 
 
 
 

การน าเสนอ 

พูดชัดเจนเสียงดังฟังชัด 
ใช้ภาษาทางการถูกต้อง 
ตามอักขระ100% 
บุคลิกภาพดแีละมี  
ความมั่นใจ 
มีการใช้สื่อประกอบการ
น าเสนอ 
ความพร้อมในการ 
น าเสนอ 

พูดชัดเจนเสียงดังฟังชัด 
 
ใช้ภาษาทางการถูกต้องต
ามอักขระ80-99% 
 
บุคลิกภาพด ี
 
ความพร้อมในการน าเสน
อได้บางส่วน 

การพูดเหมาะสม 
 
ใช้ภาษาทางการถูกต้องต
ามอักขระ60-79% 
 
บุคลิกภาพเหมาะสม 
 
 

 

สามารถพูดน าเสนอได ้
 
ใช้ภาษาทางการถูกต้อง 
ตามอักขระต่ าว่า 59%  
 
บุคลิกภาพเหมาะสม 
 
 

 

ความสวยงาม 

ใช้สีสันสวยงาม 
มีความสะอาด 
มีความคิดสร้างสรรค ์
ความเป็นระเบียบ    
อ่าน ง่าย 

ใช้สีสันสวยงาม 
มีความสะอาด 
มีความคิดสร้างสรรค ์

 

ใช้สีสันสวยงามและมีควา
มสะอาด 

 

ใช้สีสันสวยงามหรือเป็น 
ไปตามเกณฑ์อย่างใด 
อย่างหนึ่ง 

 

การตรงต่อ 
เวลา 

ส่งผลงานครบถ้วน 
ตรงตามเวลาที่ก าหนด 

ส่งผลงานครบถ้วน 
แต่ช้ากว่าเวลาที่ก าหนด 
5 นาท ี

ส่งผลงานครบถ้วน 
แต่ช้ากว่าเวลาที่ก าหนด 
10 นาท ี

ส่งผลงานครบถ้วน 
แต่ช้ากว่าเวลาที่ก าหนด 
15 นาท ี

 

 



หน่วยที่ ๓ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๓ ชื่อหน่วย กฎหมายที่เก่ียวข้อง   
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗  เรื่อง กฎหมายน่ารู้     เวลา  ๑  ชั่วโมง 

 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Disruption รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสและภัยที่
เกิดจาก Digital Disruption 

๑.๒ ทราบถึงวิธีการ เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตใน 
สถานการณ์ Digital Disruption และมีความตื่นรู้ในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ 
Digital Disruption  ผ่านเครื่องมือต่างๆ อย่างถูกต้อง 
 ๑.๓ สามารถมีแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital 
Disruption   
 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑ นักเรียนสามรถบอก พรบ. และโทษที่เก่ียวข้องกับการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ได้(R,N) 
๒.๒ นักเรียนสามารถเผยแพร่ความรู้ที่เก่ียวข้องกับพรบ.การกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ได้(O) 
 

๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑)  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 

       ๒) พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
       ๓) พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562) 

 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
       ๑) ทักษะการใช้เทคโนโลยี 

 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑) มีวินัย 
        ๒) ใฝ่เรียนรู้ 
        ๓) มุ่งม่ันในการท างาน 
 
 



๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
  ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ๑) ครูน าเข้าสู่บทเรียนด้วย ตัวอย่างกรณีศึกษาการกระท าความผิดในชีวิตประจ าวัน เช่น การ
กระท าความผิดในชีวิตประจ าวันเช่น “การลักขโมย การกระท าผิดกฎจราจร ว่ามีกฎหมายอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง”
ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นครูสุ่มนักเรียน 3 คนในการตอบค าถาม และร่วมกันสรุป (แนวการตอบ :  
พรบ. การจราจรทางบก กฎหมายอาญา) 
  ๒) ครูถามนักเรียนว่า “พฤติกรรมใดบ้างท่ีเป็นการกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์ ที่เกิดจาก 
Digital Disruption” ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและสุ่มนักเรียน 3- 5 คน ตอบค าถาม (แนวการตอบ 
: การบลูลี่ การน าภาพเพ่ือนมาตัดต่อ การเล่นการพนันออนไลน์  การฉ้อโกงในการขายของออนไลน์  การน า
ภาพหรือข้อมูลผู้อ่ืนมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ) 
  ๓) ครูถามค าถามต่อ “มีกฎหมายหรือ พรบ.อะไรบ้างที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดทาง
คอมพิวเตอร์ที่เกิดจาก Digital Disruption” 

๔) ครูแบ่งกลุ่มผู้เรียน ออกเป็น 3 กลุ่ม (คละความสามารถ) 
๕) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่ได้รับตามกลุ่มดังนี้ 
กลุ่มที่ ๑  พ.ร.บ. คอมฯ พ.ศ. 2560 The Series ตอนที่ 1 "รู้จัก พ.ร.บ. คอมฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 

2560" เข้าถึงออนไลน์ : https://ops.mhesi.go.th/main/index.php/knowledge-base/ictc-
infographic/538-computer-law-1  

กลุ่มที่ ๒  พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2560 ฉบับเข้าใจง่าย เข้าถึงออนไลน์ :      
https://www.youtube.com/watch?v=LwMSsneKuzc 

กลุ่มที่ ๓ สาระส าคัญ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เข้าถึงออนไลน์ : 
https://www.youtube.com/watch?v=-Qejl-2F_Vk  
  ๖) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับในรูปแบบแผนผังความคิด ในกระดาษ A4  

๗) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท าใบกิจกรรมโดยยกตัวอย่างข่าวการกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์ ที่
เกิดจาก Digital Disruption” และช่วยกันวิเคราะห์  

๘) ให้นักเรียนน าเสนอผลการท าใบกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

๑) พ.ร.บ. คอมฯ พ.ศ. 2560 The Series ตอนที่ 1 "รู้จัก พ.ร.บ. คอมฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560"   
เข้าถึงออนไลน์ : https://ops.mhesi.go.th/main/index.php/knowledge-base/ictc-infographic/538-
computer-law-1  

๒) พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2560 ฉบับเข้าใจง่าย เข้าถึงออนไลน์ :      
https://www.youtube.com/watch?v=LwMSsneKuzc 



๓) สาระส าคัญ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เข้าถึงออนไลน์ : 
https://www.youtube.com/watch?v=-Qejl-2F_Vk  
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) ให้นักเรียนสรุปแผนผังความคิดจากเรื่องที่สืบค้น 
  ๒) ท าใบกิจกรรม และน าเสนอผลการค้นคว้า 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบประเมินการน าเสนอ 
  ๒) แบบประเมินการท ากิจกรรมกลุ่ม 
           ๓) แบบประเมินแผนผังความคิด 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
   
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................ .....................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
.................................................................................................................................................................................  
 
 
 
 

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



๗. ภาคผนวก 

 ใบกิจกรรม 

กลุ่ม ..........................................................................................................  ชั้น ................................ 
๑. ...................................................................................... เลขที่ ..........        ๒. ...................................................................................... เลขที่ .......... 
๓. ...................................................................................... เลขที่ ..........        ๔. ...................................................................................... เลขที่ .......... 
๕. ...................................................................................... เลขที่ ..........        ๖. ...................................................................................... เลขที่ ..........         
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนแต่ล่ะกลุ่ม หากรณีศึกษาท่ีเคยเกิดขึ้นจากในข่าวเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ    
    พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ , พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ , พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล และ พรบ.ความมั่นคงทาง    
         ไซเบอร์ และช่วยกันวิเคราะห์ดังหัวข้อต่ไปนี้ 

1. กรณีศึกษาเรื่อง ............................................................................................................. .................... 

2. ที่มา ....................................................................................................................... ............................ 

3. ประเด็นส าคัญ ......................................................................................... .......................................... 

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

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

4. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

         ◻ พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ    ◻ พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ 

         ◻ พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล    ◻ พรบ.ความมั่นคงทางไซเบอร์ 

 

5. โทษที่ได้รับส าหรับผู้กระท าผิด

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

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

 

6. แนวทางการป้องกันหรือแก้ปัญหา

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

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

  



แบบประเมินการท ากิจกรรมกลุ่ม 
 

กลุ่ม ..........................................................................................................  ชั้น 
๑. ...................................................................................... เลขที่ ..........        ๒. ...................................................................................... เลขที่ .......... 
๓. ...................................................................................... เลขที่ ..........        ๔. ...................................................................................... เลขที่ .......... 
๕. ...................................................................................... เลขที่ ..........        ๖. ...................................................................................... เลขที ่..........         
 
    
 

ค าชี้แจง: ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย ✔ ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 

๑. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    
๒. มีความกระตือรือร้นในการท างาน    
๓. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย    
๓. มีข้ันตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ    
๕. ใช้เวลาในการท างานอย่างเหมาะสม    

รวม  
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
  

 พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า  ให้  ๓  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นบางครั้ง  ให้  ๒  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าน้อยครั้ง  ให้  ๑  คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ ปานกลาง 
๕-๗ ปรับปรุง 

 

  



แบบประเมินแผนผังความคิด (ส าหรับครูผู้สอน) 

ค าชี้แจง ให้ครูผู้สอนท าเครื่องหมาย (✓) ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

สรุปความรู้ได้
ถูกต้องครบตรง

ประเด็น 

การเชื่อมโยง
ความรู้ได้
ถูกต้อง

ตามล าดับขั้น
ความสัมพันธ์ 

มีความคิด
สร้างสรรค์ใน
การเขียนผัง
ความคิด 

รวม 

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

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

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

 
เกณฑ์การให้คะแนน   คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 

   ดีมาก =๔    คะแนน   คุณภาพ 
ดี =๓   ๑๐ - ๑๒ ดีมาก 
พอใช้ =๓   ๗ - ๙  ดี 
ปรับปรุง =๑   ๔ - ๖   พอใช้ 

๑ - ๓  ควรปรับปรุง 
 

 

 

 



 

แบบประเมินแผนผังความคิด 

รายการประเมิน 

๑. สรุปองค์ความรู้ ครบตรงประเด็น 

๒. การเชื่อมโยงความรู้ได้ถูกต้องตามล าดับขั้นความสัมพันธ์ 

๓. มีความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนผังความคิด 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๔(ดีมาก) ๓(ดี) ๒(พอใช้) ๑(ปรับปรุง) 

๑. สรุปความรู้ได้

ถูกต้องครบตรง

ประเด็น 

สามารถสรุปความ 

รู้ได้ครบและตรง 

ประเด็นและ

ถูกต้อง ทุกหัวข้อ 

สามารถสรุปความรู้ 

ได้ครบ ตรงประเด็น 

และมีความถูกต้อง 

เป็นส่วนใหญ่ 

สรุปความรู้ไม่

ครบ ทุกประเด็น 

สรุปความรู้ไม่

ถูกต้อง 

๒.การเชื่อมโยง

ความรู้ได้ถูกต้อง

ตามล าดับขั้น

ความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยง 

ความรู้ได้ถูกต้อง

ตาม ล าดับ

ความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยง 

ความรู้ได้และล าดับ 

ความ สัมพันธ์ได้ 

ค่อนข้างครบ 

สามารถเชื่อมโยง 

ความรู้และล าดับ 

ความสัมพันธ์ได้

บ้าง 

สามารถเชื่อมโยง 

ความรู้ได้แต่ไม่เป็น 

ไปตามล าดับ

ความสัมพันธ์ 

๓. มีความคิด

สร้างสรรค์ในการ

เขียนผังความคิด 

สามารถเขียนผัง 

ความคิดได้ในรูป 

แบบที่ถูกต้องและ 

สวยงาม 

สามารถเขียนผัง 

ความคิดได้ถูกต้อง 

และมีข้อบกพร่อง 

เพียงเล็กน้อย 

สามารถเขียนผัง 

ความคิดได้และ มี

ข้อบกพร่องเป็น 

บางส่วน 

สามารถเขียนผัง 

ความคิดได้แต่ขาด 

รูปแบบและความ 

สวยงาม 

 

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 

คะแนน คุณภาพ 

๑๐-๑๒ 

๙-๗ 

๔-๖ 

๑-๓ 

ดีมาก 

ดี 

พอใช้ 

ควรปรับปรุง 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่ 3 ชื่อหน่วย กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8  เรื่อง การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์    เวลา  ๑  ชั่วโมง 
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Disruption รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสและภัย 
ที่เกิดจาก Digital Disruption 

๑.๒ ทราบถึงวิธีการ เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตใน 
สถานการณ์ Digital Disruption และมีความตื่นรู้ในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ 
Digital Disruption  ผ่านเครื่องมือต่างๆ อย่างถูกต้อง 
 ๑.๓ สามารถมีแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital 
Disruption   
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑ นักเรียนสามารถรู้ความหมายของการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ และสามารถรับมือกับการถูกคุกคาม 
หรือการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ (N,R)  

๒.๒ นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความสอดคล้องเหตุการณ์ในกรณีศึกษากับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ได้ (T)  
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) มีความรู้ความเข้าใจความหมาย และรูปแบบของการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ 
พร้อมสามารถรับมือการการถูกคุมคามทางไซเบอร์ 
        ๒) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ความสามารถในการคิด (การคิดวิเคราะห์) 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑) มีวินัย 
  ๒) ใฝ่เรียนรู้ 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 

๑) ครูบอกจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
 ๒) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น ๓ กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆกัน ให้ศึกษากรณีศึกษา ดังนี้ 

  กรณีศึกษาท่ี ๑ : เรื่อง Stop Cyberbullying หยุดท าร้ายกัน บนโลกออนไลน์ เข้าถึงออนไลน์ 
: https://www.youtube.com/watch?v=dH7QWwEsdyw 

  กรณีศึกษาท่ี ๒ : COM102 ภาพยนตร์สั้น เรื่อง MINA&LISA (พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์) 
เข้าถึงออนไลน์ :  https://www.youtube.com/watch?v=JU7I3GwOyL4 

  กรณีศึกษาท่ี ๓ : เรื่อง หนังโฆษณา ฉันถูกเกลียด (Cyberbullying) เข้าถึงออนไลน์ : 
https://www.youtube.com/watch?v=cLanHx7RbPk 

 



  ๓) นักเรียนน าเสนอผลการดูกรณีศึกษา 
๔) นักเรียนท าใบกิจกรรม Q&A  (ค าถาม R= Reflect , C=Connect  ,A= Apply)  

  ๕) ครูให้นักเรียนเชื่อมโยงกรณีตัวอย่างกับพ.ร.บ.ที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ในกรณีศึกษา 
  ๖) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ 
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

๑) กรณีศึกษาที่ ๑ : เรื่อง Stop Cyberbullying หยุดท าร้ายกัน บนโลกออนไลน์ 
เข้าถึงออนไลน์ : https://www.youtube.com/watch?v=dH7QWwEsdyw   

๒) กรณีศึกษาที่ ๒ : COM102 ภาพยนตร์สั้น เรื่อง MINA&LISA (พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์) 
เข้าถึงออนไลน์ :  https://www.youtube.com/watch?v=JU7I3GwOyL4 

  ๓) กรณีศึกษาที่ ๓ : เรื่อง หนังโฆษณา ฉันถูกเกลียด (Cyberbullying) เข้าถึงออนไลน์ : 
https://www.youtube.com/watch?v=cLanHx7RbPk  
  ๔) ใบกิจกรรม Q&A การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ 
  ๕) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมการเรียนรู้ 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) ประเมินใบกิจกรรม Q&A การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ 
  ๒) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบประเมินใบกิจกรรม 
  ๒) แบบประเมินการน าเสนอแบบกลุ่ม 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
 
๖. บันทึกหลังสอน 
........................................................................................................................................... ...................................... 
............................................................................. ....................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=cLanHx7RbPk


๗. ภาคผนวก 
ใบกิจกรรม Q&A การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ 

Q (ค าถามด้วยเทคนิคการตั้งค าถาม RCA) 
(R= Reflect, C=Connect, A= Apply) 

A (ค าตอบ) 

(R= Reflect) 
- 
นักเรียนรู้สึกอย่างไรถ้าเหตุการณ์นี้เกิดข้ึนกับตัวเองห
รือคนในครอบครัว  

 
 
 
 

(C=Connect) 
- เคยเกิดเหตุการณ์เหล่านี้กับนักเรียนหรือไม่  

 
 
 
 

(A= Apply) 
- ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต่อไปในอนาคต 
นักเรียนจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร  
- เครื่องมือที่น ามาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวมีอะไรบ้าง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินใบกิจกรรม เรื่อง Q&A การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ 
   
ใบงานที…่…………………………………………………………..……………………………….ชั้น………………………………….. 
 

ล าดับ
ที ่

ช่ือ-สกุล ความถูกต้อง 
การล าดับ  
เนื้อหา 

การใช้ภาษา ความเรยีบร้อย 

ความคิด  
วิเคราะห/์  

ความคิดสร้าง 
สรรค ์

รวม 20 
คะแนน 

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

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

 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน     เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
4  คะแนน = ดีมาก ช่วงคะแนน 16 – 20     =     ดีมาก 
3  คะแนน = ดี ช่วงคะแนน 11 – 15     =     ด ี

2  คะแนน = ปานกลาง ช่วงคะแนน 5 – 10     =     พอใช้ 
1  คะแนน = ดีมาก ช่วงคะแนน 0 – 5     =     ปรับปรุง 

 



ตารางแนบท้ายแบบประเมินใบงาน 

เกณฑ์การปร
ะเมิน 

ระดับการประเมิน 
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

ความถูกต้อง - เนื้อหามีความถูกต้อง 
100% 

- เนื้อหามีความถูกต้อง 
70% 

- เนื้อหามีความถูกต้อง 
50% 

- เนื้อหามีความถูกต้อง 
30% 

การล าดับ 
เนื้อหา 

- เนื้อหาครบถ้วนตามสาระ 
ที่ก าหนด 100% 

- เขียนถูกต้องตามหลักภาษา 
100% 

- ล าดับหัวข้อเนื้อหาชัดเจน 
- มีการสรุปได้อย่างสมเหตุ 

สมผล 100% 

- เนื้อหาถูกต้องตามสาระที่ 
ก าหนด 80-99% 

- เขียนถูกต้องตามหลักภาษา 
80-99% 

- ล าดับหัวข้อเนื้อหาชัดเจน 
- มีการสรุปได้อย่างสมเหตุ 

สมผล 80-99% 

- เนื้อหาถูกต้องตามสาระที่ 
ก าหนด 60-79% 

- เขียนถูกต้องตามหลักภาษา 
60-79% 

- มีการสรุปได้อย่างสมเหตุ 
สมผล 60-79% 

- เนื้อหาถูกต้องตามสาระที่ 
ก าหนดต่ าว่า 59% 

- เขียนถูกต้องตามหลัก 
ภาษาต่ าว่า 59% 

- มีการสรุปไมส่มเหตสุมผล 
ต่ าว่า 59% 

การใช้ภาษา - พูดชัดเจนเสียงดังฟังชัด 
- ใช้ภาษาทางการถูกต้อง 

ตามอักขระ100% 
- บุคลิกภาพดีและมีความ 

มั่นใจ 
- มีการใช้สื่อประกอบการ 

น าเสนอ 
- ความพร้อมในการน าเสนอ  

- พูดชัดเจนเสียงดังฟังชัด 
- ใช้ภาษาทางการถูกต้อ 

งตามอักขระ80-99% 
- บุคลิกภาพด ี
- ความพร้อมในการน า 

เสนอได้บางส่วน 

- การพูดเหมาะสม 
- ใช้ภาษาทางการถูกต้อง 

ตามอักขระ60-79% 
- บุคลิกภาพเหมาะสม 
 

- สามารถพูดน าเสนอได ้
- ใช้ภาษาทางการถูกต้อง 

ตามอักขระต่ าว่า 59% 
- บุคลิกภาพเหมาะสม 
 

ความเรียบร้อย - ใช้สีสันสวยงาม 
- มีความสะอาด 
- มีความคิดสร้างสรรค์  
- ความเป็นระเบียบอ่านง่าย 

- ใช้สีสันสวยงาม 
- มีความสะอาด 
- มีความคิดสร้างสรรค์  
 

- ใช้สีสันสวยงามและมี 
ความสะอาด 

 

- ใช้สีสันสวยงามหรือเป็น 
ไปตามเกณฑ์อย่างใด 
อย่างหนึ่ง 

 
ความคิดวิเคร

าะห ์
- เขียนความคิดรวบยอด 

หลักไวต้รงกลาง 
- มีกิ่งแก้ว ก่ิงก้อย 

และกิ่งย่อยตามล าดับ 
- ตัวหนังสืออยู่บนเส้น 
- ใช้ค าส าคัญตรงประเด็น 
- ใช้สัญลักษณ์หรือภาพสื่อ 

ความหมาย 
- ใช้สีสันท่ัวแผ่น 

 - เขียนความคิดรวบยอด 
หลักไวต้รงกลาง 

- มีกิ่งแก้ว ก่ิงก้อย 
และกิ่งย่อยตามล าดับ 

- ตัวหนังสืออยู่บนเส้น 
- ใช้ค าส าคัญตรงประเด็น 
- ใช้สีสันท่ัวแผ่น 

- เขียนความคิดรวบยอด 
หลักไวต้รงกลาง 

- มีกิ่งแก้ว ก่ิงก้อย 
และกิ่งย่อยตามล าดับ 

- ใช้สีสันท่ัวแผ่น 

- เขียนความคิดรวบยอด 
หลักไวต้รงกลาง 

- มีกิ่งแก้ว ขาดกิ่งก้อย 
แต่ขาดกิ่งย่อย 

- ใช้สีสันไม่ทั่วแผ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมนิการน าเสนอผลงานกลุ่ม 
 

กลุ่ม .......................................................................................................... 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ...................................................................... ๒. ...................................................................... 
   ๓. ...................................................................... ๔. ...................................................................... 

 

 ค าชี้แจง : ท าเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 
  

ล าดับที่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 
3 2 1 

1 น าเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง        
2 การล าดับขั้นตอนของเนื้อเรื่อง       
3 การน าเสนอมีความน่าสนใจ       
4 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม      
5 การตรงต่อเวลา      
                                                                        รวม   

     
เกณฑ์การให้คะแนน 
  

 ท าได้เป็นอย่างดีมาก  ให้  ๓  คะแนน 
 ท าได้เป็นอย่างดี ให้  ๒  คะแนน 
 ท าได้พอใช้ ให้  ๑  คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ ปานกลาง 
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินการท ากิจกรรมกลุ่ม 
 

กลุ่ม .......................................................................................................... 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ...................................................................... ๒. ...................................................................... 
   ๓. ...................................................................... ๔. ...................................................................... 
    
 

ค าชี้แจง: ท าเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 

๑. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    
๒. มีความกระตือรือร้นในการท างาน    
๓. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย    
๓. มีข้ันตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ    
๕. ใช้เวลาในการท างานอย่างเหมาะสม    

รวม  
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
  

 พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า  ให้  ๓  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นบางครั้ง  ให้  ๒  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าน้อยครั้ง  ให้  ๑  คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ ปานกลาง 
๕-๗ ปรับปรุง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
กลุ่มท่ี .......  กรณีศึกษาที่ได้รับ ................................ 

ค าชี้แจง : ให้ครูสังเกตการท างานของผู้เรียน โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความจริง 
พฤติกรรม ความสนใจใน

การเรยีน 
การมีส่วนร่วม
แสดงความคดิ

เห็นในการ 
ระดมความคดิ 

การรับฟังควา
มคิกเห็นของ 

ผู้อื่น 

การตอบ 
ค าถาม 

ความรับผิดชอบ
ต่องานท่ีได้ร  บ

มอบหมาย 

รวม 
คะแนน 

ชื่อ - 
สกุล 

๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๑๐ 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

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

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

เกณฑ์การประเมิน 
ให้คะแนน ๐-๔ ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

  ให้คะแนน ๕-๗ ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
  ให้คะแนน ๘-๑๐ ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินการส าเสนอผลงานรายกลุ่ม (ส าหรับครูผู้สอน/นักเรียน) 
กลุ่มท่ี .......  กรณีศึกษาที่ได้รับ ................................ 

ค าชี้แจง : 1. ท าเครื่องหมายถูกลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม  
             2. รวมคะแนนการประเมิน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
เลขที่ ชื่อ 

- 
สกุล 

ความถูกต้องของ 
เนื้อหา 

วิธีการน าเสนอของ 
กลุ่ม 

ใช้ภาษาถูกต้อง 
เหมาะสม 

รวม 
คะแนน 

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

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

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

เกณฑ์การประเมิน 
ความถูกต้องของเนื้อหา 
  ๔ หมายถึง มีเนื้อหาสาระครบถ้วนสมบูรณ์  
  ๓ หมายถึง มีเนื้อหาสาระค่อนข้างครบถ้วน 
  ๒ หมายถึง มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
  ๑ หมายถึง มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 
วิธีการน าเสนอของกลุ่ม 
  ๔ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานแปลกใหม่ น่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ดีมาก 
  ๓ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานน่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ดี 
  ๒ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานน่าสนใจ พอใช้ล าดับเรื่องราวได้พอใช้ 
  ๑ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานไม่น่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ไม่ดี 
ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม 
  ๔ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีมาก ล าดับความได้ชัดเจน เข้าใจง่าย 
  ๓ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีล าดับความได้ดีพอใช้ 
  ๒ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมออกเสียงได้ถูกต้องพอใช้ล าดับความได้พอเข้าใจ 
  ๑ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ไม่ถูกต้อง ล าดับความไม่ชัดเจน 
 
 
 
 



 
ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ 
 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

คะแนน ๔ ๓ ๒ ๑ 
 
เกณฑ์คะแนนรวม 

คะแนน คุณภาพ 
๑๐-๑๒ 

๗-๙ 
๔-๖ 
๑-๓ 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ปรับปรุง 

 
 
 

 
 
 

 



หน่วยท่ี ๓ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 3 ชื่อหน่วย กฎหมายที่เก่ียวข้อง  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙  เรื่อง  การเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสม   เวลา  ๑  ชั่วโมง 
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Disruption รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสและภัย 
ที่เกิดจาก Digital Disruption 

๑.๒ ทราบถึงวิธีการ เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตใน 
สถานการณ์ Digital Disruption และมีความตื่นรู้ในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ 
Digital Disruption  ผ่านเครื่องมือต่างๆ อย่างถูกต้อง 
 ๑.๓ สามารถมีแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital 
Disruption   
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑  นักเรียนสามารถรู้และเข้าใจความหมายของการเผยแพร่ข้อมูลทางดิจิทัล (N) 
๒.๒  นักเรียนสามารถการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมตามพ.ร.บ.ที่เก่ียวข้อง   (R) 

๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) ความหมายของการเผยแพร่ข้อมูล 
        ๒) ผลที่เกิดจากการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑) มีความรับผิดชอบ 
        ๒) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า 
        ๓) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขัน้ตอนการเรียนรู้ 
  ๑)  ครูและนักเรียนสนทนาถึงเรื่องการเผยแพร่ข้อมูล (การแชร์) ที่นักเรียนเคยปฏิบัติ 
โดยแลกเปลี่ยนกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้สมาชิกในห้องเรียนฟัง  
 แนวการตอบ  นักเรียนตอบว่า เคยแชร์รูปภาพเพ่ือนแกล้งกันลงบนสื่อสังคมออนไลน์ของตนเอง , 
แชร์ภาพดาราใส่ชุดว่ายน  า ,แชร์ภาพนักเรียนที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ เป็นต้น  
         - สนทนากับนักเรียนถึงสถานการณ์ต่างๆ ว่าเป็นสิ่งที่ควรท า หรือไม่ เพระเหตุใด  

  ๒)  ครูเปิดวีดิทัศน์ กรณีศึกษาที่ 1 : เรื่อง “เจ๊ดาตลาดแตก” เข้าถึงออนไลน์ : 
https://www.youtube.com/watch?v=ZtY0aU8JKB0     



 ๓) ครูเปิดวีดิทัศน์ กรณีศึกษาที่ 2 : เรื่อง “ชัวร์ก่อนแชร์ : น  ามะนาวร้อนรักษามะเร็ง 
จริงหรือ?” เข้าถึงออนไลน์ : https://www.youtube.com/watch?v=lqLsjs4-xgg  

     ๔) เมื่อนักเรียนชมวีดิทัศน์ทั งสอนเรื่องจบแล้ว ให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย การท ากิจกรรม 
PMI*  โดยการแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 3 – 5 คน เพื่อวิเคราะห์วีดิทัศน์ทั ง 2 เรื่อง แล้วหาข้อดี ข้อเสีย 
ข้อเสนอแนะลงในใบงาน 
 แนวการตอบ ร่วมท ากิจกรรม PMI โดยมีความหมายดังนี   
เครื่องมือการคิด PMI  เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการมองรอบด้าน 

ไม่ใช่เพียงแค่หยิบยกจุดใดจุดหนึ่งมาคิดลักษณะของการคิด มองดูจะเริ่มเฉพาะที่ข้อดีก่อน 
หลังจากนั นจึงค่อยมองข้อเสีย และท้ายที่สุดจึงมองดูแต่เฉพาะข้อที่ควรสนใจ 

P =  Plus ข้อดีของความเห็นนี  เราชอบเพราะอะไร 
M = Minus  ข้อเสีย/ด้อยของความเห็นนี   ท าไมเราไม่ชอบ 
I   =  Interest  เราคิดว่ามีประเด็นน่าสนใจอย่างไร/ความคิดใหม่ๆ 
 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นในการชมวีดิทัศน์แล้วตอบ 3 ประเด็น คือ 

1. ข้อดี  
2. ข้อเสีย 
3. ข้อเสนอแนะ 

เช่น จากคลิปวีดิทัศน์ เรื่อง “เจ๊ดาตลาดแตก”  
ข้อดี คือ ท าให้เห็นมุมมองของคนท่ีเราตัดสินว่าเป็นคนไม่ดีในตอนแรก อารมณ์รุนแรง ใจร้าย 

แต่เมื่อความจริงเปิดเผย เจ้ดาเป็นคนดีมีน  าใจ รักความยุติธรรม  
 ข้อเสีย คือ  การน าเสนอข้อมูล หรือการเผยแพร่ข้อมูล อาจท าให้ส่งผลเสียต่อบุคคลที่เก่ียวข้องได้ 
 ข้อเสนอแนะ ก่อนที่เราจะเผยแพร่ข้อมูล เราต้องคิดก่อนว่า เราจะเผยเพร่ส่งผลเสียต่อผู้อ่ืนอย่างไร 
  ๕) ให้แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานของกลุ่มจากการดูวีดิทัศน์ 
  ๖) 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมและผลที่เกิดจากการเผยแพร่ข้อมูล 
 แนวการตอบ  การเผยแพร่ข้อมูล หรือการแชร์ ตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 
ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2560 มาตรา 14  
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

๑) กรณีศึกษาที่ 1 : เรื่อง “เจ๊ดาตลาดแตก” เข้าถึงออนไลน์ : 
https://www.youtube.com/watch?v=ZtY0aU8JKB0     
๒) กรณีศึกษาที่ 2 : เรื่อง “ชัวร์ก่อนแชร์ : น  ามะนาวร้อนรักษามะเร็ง จริงหรือ?” 
เข้าถึงออนไลน์ : https://www.youtube.com/watch?v=lqLsjs4-xgg 

  ๓) ใบงาน สรุปข้อดี ข้อเสียและข้อเสนอแนะจากวีดิทัศน์ที่ก าหนดให้ 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) การสังเกตการท างานกลุ่ม 
  ๒) สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม 
  ๓) ตรวจใบงาน สรุปข้อดี ข้อเสียและข้อเสนอแนะจากวีดิทัศน์ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZtY0aU8JKB0
https://www.youtube.com/watch?v=lqLsjs4-xgg


 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบประเมินการน าเสนอ 
  ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  ๓) แบบประเมินการตรวจใบงาน 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑)  ผ่านการประเมินการท ากิจกรรมกลุ่ม ได้คะแนน ตั งแต่ ๘ คะแนนขึ นไป 
  ๒)  ผ่านการประเมินการน าเสนอผลงาน ได้คะแนน ตั งแต่ ๘ คะแนนขึ นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. .................................................... 
.................................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................... ..............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗. ภาคผนวก 
 

ความรู้เร่ืองกฎหมายคอมพิวเตอร ์ที่เกี่ยวข้อง 

พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2560 มาตรา 14 ระบุว่า 
ผู้ใดกระท าความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 (1) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือ 
ปลอมไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย 
แก่ประชาชน  อันมิใช่การกระท าความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา 
  (2) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย 
ต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ   
หรือโครงสร้างพื นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน 
  (3) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ 
อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวล 
กฎหมายอาญา 
  (4) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูล 
คอมพิวเตอร์นั น ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ 
  (5) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) หรือ 
(4) หรือหมายความว่า คนที่แชร์ข้อมูลแล้วจะเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ได้ 
ต้องมีองค์ประกอบการกระท าความผิดสองอย่าง ได้แก่ หนึ่ง เป็นการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
และสอง โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) หรือ (4)  

ดังนั น ในการด าเนินการเอาผิดคนที่แชร์ข้อความตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ จึงต้องพิสูจน์ "เจตนา" 
ของผู้กระท าความผิดให้ได้ เนื่องจากบางครั งการแชร์โพสต์จากแฟนเพจต่างๆ ผู้แชร์อาจจะเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจ 
ว่าสิ่งที่แชร์ไม่ใช่ข้อมูลเท็จที่เป็นความผิดตามองค์ประกอบอ่ืนๆ ของมาตรา 14 (1) (2) (3) และ (4) 
และหากพิสูจน์ได้ว่าไม่รู้จริงๆ ก็อาจจะไม่มีความผิดตามมาตรานี  เนื่องจากขาดเจตนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบกิจกรรม ตามแผนที่ 10  

กรณีศึกษา  
เรื่อง สรุปข้อดี ข้อเสียและข้อเสนอแนะจากวีดิทัศน์ 

สมาชิกกลุ่ม   ๑.        ๒.               ๓.            
  ๔.        ๕.           

กรณีศึกษา ข้อดี ข้อเสีย ข้อเสนอแนะ 

เจ๊ดาตลาดแตก    

“ชัวร์ก่อนแชร์ : 
น  ามะนาวร้อนรักษามะเร็ง 
จริงหรือ?” 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบประเมินการท ากิจกรรมกลุ่ม 
 

กลุ่ม .......................................................................................................... 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ...................................................................... ๒. ...................................................................... 
   ๓. ...................................................................... ๔. ...................................................................... 
    
 

ค าชี้แจง: ท าเครื่องหมาย ✔ ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 

๑. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    
๒. มีความกระตือรือร้นในการท างาน    
๓. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย    
๓. มีขั นตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ    
๕. ใช้เวลาในการท างานอย่างเหมาะสม    

รวม  
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
  

 พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า  ให้  ๓  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นบางครั ง  ให้  ๒  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าน้อยครั ง  ให้  ๑  คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ ปานกลาง 
๕-๗ ปรับปรุง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมนิการน าเสนอผลงานกลุ่ม 
 

กลุ่ม .......................................................................................................... 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ...................................................................... ๒. ...................................................................... 
   ๓. ...................................................................... ๔. ...................................................................... 

 

 ค าชี้แจง : ท าเครื่องหมาย ✔ ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 
  

ล าดับที่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 
3 2 1 

1 น าเสนอเนื อหาในผลงานได้ถูกต้อง        
2 การล าดับขั นตอนของเนื อเรื่อง       
3 การน าเสนอมีความน่าสนใจ       
4 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม      
5 การตรงต่อเวลา      
                                                                        รวม   

     
เกณฑ์การให้คะแนน 
  

 ท าได้เป็นอย่างดีมาก  ให้  ๓  คะแนน 
 ท าได้เป็นอย่างดี ให้  ๒  คะแนน 
 ท าได้พอใช้ ให้  ๑  คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ ปานกลาง 
๕-๗ ปรับปรุง 

 



หน่วยที่ ๓ 
Digital Disruption   
แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๓ ชื่อหน่วย กฎหมายที่เก่ียวข้อง   
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐  เรื่อง การพนันออนไลน์    เวลา  ๑  ชั่วโมง 
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Disruption รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสและภัยที่
เกิดจาก Digital Disruption 

๑.๒ ทราบถึงวิธีการ เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตใน 
สถานการณ ์Digital Disruption และมีความตื่นรู้ในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ 
Digital Disruption  ผ่านเครื่องมือต่างๆ อย่างถูกต้อง 
 ๑.๓ สามารถมีแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital 
Disruption   
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑     สามารถอภิปรายผลกระทบของการพนันออนไลน์ (N) 
๒.๒     รู้เท่าทันการพนันออนไลน์ (R) 
๒.๓ รู้จักหน่วยงานและช่องทางในการรายงานการป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์  (R) 

๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) ผลกระทบของการพนันออนไลน์ 
        ๒) รู้จักหน่วยงานและช่องทางในการรายงานการป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์   
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ทักษะความสามารถในการคดิ 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑) ซื่อสัตย์สุจริต 

       ๒) มุ่งม่ันในการท างาน 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
  ๑)  ครูชวนนักเรียนดูสื่อวิดิทัศน์ เรื่องสารพัดกลโกงพนันออนไลน์  
                          (https://www.youtube.com/watch?v=NJrwug_๔hHg) 

2) ครูตั้งค าถาม “นักเรียนคิดว่าคลิปสารพัดกลโกงพนันออนไลน์ ใครเป็นผู้ได้ประโยชน์ และ
ใครเป็นผู้เสียประโยชน์” และนักเรียนคิดว่าหน่วยงานใดเกี่ยวข้องกับการจัดการการพนัน
ออนไลน์ (แนวการตอบ ผู้ได้ประโยชน์คือเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ ผู้เสียประโยชน์คือผู้
เล่นพนันออนไลน์ หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการพนันออนไลน์ ได้แก่ กองบังคับการ
ปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง) 



3) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มจับลากหัวข้อ ๓ หัวข้อดังนี้ 
๑. กรณีศึกษาที่ ๑ : เรื่อง “หลงผิด! ชีวิตติดพนัน” 
๒. กรณีศึกษาที่ ๒ : เรื่อง “พนันออนไลน์ เล่นง่าย รวยไว ได้เงินจริง อย่างงั้นหรือ?” 
๓. กรณีศึกษาที่ ๓ : เรื่อง ตร. รวบหนุ่มจี้เซเว่นฯ ติดพนัน 

๔) ครใูห้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้วิดีโอ QR Code จาก ๓ หัวข้อ ตามกลุ่มของตนเอง
ที่จับฉลากได้  
๕) นักเรียนศึกษาหัวข้อที่กลุ่มของตนเองจับฉลากได้ ร่วมกันวิเคราะห์ท าแผนผังความคิด ตาม
กรอบ ๑) ฉันรู้สึกอย่างไร (I Like) ๒) ฉันเรียนรู้อะไร (I Learn) ๓) ฉันจะท าอย่างไรเพื่อให้รู้เท่า
ทัน (I will) ๔) ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกรณีศึกษาดังกล่าว พร้อมระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการพนันออนไลน์ 
๖) ให้นักเรียนน าเสนอ กรณีศึกษาของกลุ่มตามกรอบค าถาม  
๗) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับการพนันออนไลน์  

แนวการอภิปรายสรุป สิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ ทราบถึงผลกระทบของการเล่นพนัน
ออนไลน์ ได้แก่ทั้งเรื่องการเรียน เรื่องการงาน (ขาดงานบ่อย ประสิทธิภาพการท างานลดลง) 
สุขภาพกาย และสุขภาพจิต ตลอดจนผลกระทบโดยอ้อมถึงครอบครัว โดยเฉพาะจากภาระ
หนี้สินซึ่งสมาชิกในครอบครัวต้องหาหนทางเข้ามาช่วยเหลือ ด้านสภาพจิตใจ  ผู้เล่นกลับมี
สภาวะทางอารมณ์ที่เป็นลบ  เกิดความรู้สึกกลัว โกรธ หดหู่ เกลียดชัง ความรู้สึกดีมีขึ้นใน
ระยะเวลาอันสั้น จึงติดใจอยากกลับไปเล่นการพนันอีก  

รู้เท่าทันการไม่ให้ตนเองเข้าไปสู่การพนันออนไลน์ เพราะทราบถึงกลวิธี จิตวิทยา ที่
เว็บการพนันออนไลน์มาใช้กับผู้เล่นรายใหม่  

ทราบถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถจัดการกับการพนันออนไลน์ ซึ่งได้แก่ กอง
บังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง 

 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
1. กรณีศึกษาที่ ๑ : เรื่อง “หลงผิด! ชีวิตติดพนัน” เข้าถึงออนไลน์ : 

https://youtu.be/nbrvmWiYV4c  
2. กรณีศึกษาที่ ๒ : เรื่อง “พนันออนไลน์ เล่นง่าย รวยไว ได้เงินจริง อย่างงั้นหรือ?” เข้าถึง

ออนไลน์ : https://youtu.be/2Z6CWLbIRag 
3. กรณีศึกษาที่ ๓ : เรื่อง ตร. รวบหนุ่มจี้เซเว่นฯ ติดพนันออนไลน์ เข้าถึงออนไลน์ : 

https://youtu.be/B4WWV1o06l0 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 

๑)  สังเกตการท ากิจกรรมกลุ่ม 
๒) ประเมินใบงานผังความคิด  (Mind mapping) 

 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
๑) แบบประเมินกิจกรรมกลุ่ม 
๒) แบบประเมินใบงานผังความคิด (Mind mapping)  
 



 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  1) ผ่านการประเมินการท ากิจกรรมกลุ่มได้คะแนน ตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป 
  2) ประเมินใบงานผังความคิดผู้เรียนได้คะแนนตั้งแต่ 10 คะแนนขึ้นไป 
 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
 

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

               (...............................................................) 
 
๗. ภาคผนวก 
 (สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น ใบความรู้ ใบกิจกรรม แบบบันทึกกิจกรรม หรือแนวทางการตอบ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบกิจกรรม  
กรณีศึกษาที่ ๑ : เรื่อง “หลงผิด! ชีวิตติดพนัน” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบกิจกรรม  
กรณีศึกษาที่ ๒ : เรื่อง “พนันออนไลน์ เล่นง่าย รวยไว ได้เงินจริง อย่างงั้นหรือ?” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบกิจกรรม  
กรณีศึกษาที่ ๒ : เรื่อง “พนันออนไลน์ เล่นง่าย รวยไว ได้เงินจริง อย่างงั้นหรือ?” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินการท ากิจกรรมกลุ่ม 
 

กลุ่ม .......................................................................................................... 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ...................................................................... ๒. ...................................................................... 
   ๓. ...................................................................... ๔. ...................................................................... 
    
 

ค าชี้แจง: ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 

๑. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    

๒. มีความกระตือรือร้นในการท างาน    

๓. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย    

๓. มีข้ันตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ    

๕. ใช้เวลาในการท างานอย่างเหมาะสม    

รวม  

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
  

 พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า  ให้  ๓  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นบางครั้ง  ให้  ๒  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าน้อยครั้ง  ให้  ๑  คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๑๓-๑๕ ดี 

๘-๑๒ ปานกลาง 

๕-๗ ปรับปรุง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินใบงานผังความคิด  (Mind mapping ) 
ค าชี้แจง : ให้ผู้สอนประเมินผลงานใบงานนักเรียน 
โดยการประเมินคะแนนลงในช่องรายการประเมินก าหนดตามตารางแนบท้ายแบบประเมินใบงาน Mind 
mapping 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 
ของผู้รับการป

ระเมิน 

การแสดง
ความคิด 

เห็น 

เนื้อหา น าเสนอ ความ 
สวยงาม 

รูปแบบ รวม 
20 คะแนน 

สรุปผลการประ
เมิน 

ผ่าน/ไม่ผ่าน 

                  

                  

                  

                  

                  

  
                                                              ลงชื่อ   ....................................................  ผู้ประเมิน 
                                                                          ................ /................ /................ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
      ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ      ให้ 4      คะแนน 
      ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง              ให้ 3      คะแนน 
      ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง              ให้ 2      คะแนน 
      ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง              ให้ 1      คะแนน 
 

 
-นักเรียนได้รับระดับคุณภาพ “พอใช้” ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 
 
 



เกณฑ์การวัดและประเมินผล  
 

เกณฑ์การป
ระเมิน 

ระดับการประเมิน 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

การแสดง  
ความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็นผล
กระทบของปัญหา/  
เหตุการฌ์ได้ 10 
ข้อขึ้นไป 

แสดงความคิดเห็นผล
กระทบของปัญหา/ 
เหตุการณ์ได้ 8-9 ข้อ 

แสดงความคิดเห็น
ผลกระทบของ 
ปัญหา/เหตุการณ์ 
ได้ 6-7 ข้อ 

แสดงความคิดเห็น
ผลกระทบของ  
ปัญหา/เหตุการณ์ 
ได้ น้อยกว่า 6 ข้อ 

เนื้อหา -เนื้อหาครบถ้วนตาม 
สาระที่ก าหนด 
100% 
-เขียนถูกต้องตาม 
หลักภาษา 100% 
ล าดับหัวข้อเนื้อหา 
ชัดเจน 
- มีการสรุปได้อย่าง 
สมเหตุสมผล 100% 

-เนื้อหาถูกต้องตาม 
สาระที่ก าหนด      
80-99% 
-เขียนถูกต้องตาม 
หลักภาษา 80-99% 
-ล าดับหัวข้อเนื้อหา 
ชัดเจน 
- มีการสรุปได้อย่าง 
สมเหตุสมผล       
80-99% 

- เนื้อหาถูกต้อง 
ตามสาระท่ี  
ก าหนด 60-79% 
 
- เขียนถูกต้อง 
ตาม หลักภาษา 
60-79% 
- มีการสรุปได ้
อย่างสมเหตุสมผล 
60-79% 

- เนื้อหาถูกต้อง 
ตามสาระท่ีก าหนด    
ต่ ากว่า 59% 
- เขียนถูกต้องตาม 
หลักภาษาต่ ากว่า 
59% 
- มีการสรุปไม่ 
สมเหตุสมผลต่ า
กว่า 59% 

การน าเสนอ - พูดชัดเจนเสียงดัง 
ฟังชัด 
- ใช้ภาษาทางการ 
ถูกต้องตามอักขระ 
100% 
- บุคลิกภาพดีและมี 
ความมั่นใจ 
- มีการใช้สื่อประกอบ 
การน าเสนอ 
- ความพร้อมในการ 
น าเสนอ 

- พูดชัดเจนเสียงดัง 
ฟังชัด 
- ใช้ภาษาทางการ 
ถูกต้องตามอักขระ 
80-99% 
- บุคลิกภาพดี 
- ความพร้อมในการ 
น าเสนอได้บางส่วน 

- การพูดเหมาะสม 
- ใช้ภาษาทางการ 
ถูกต้องตามอักขระ
60-79% 
- บุคลิกภาพ 
เหมาะสม 
  

- สามารถพูดน า 
เสนอได้ 
- ใช้ภาษาทางการ 
ถูกต้องตามอักขระ
ต่ าว่า 59% 
- บุคลิกภาพ 
เหมาะ สม 
  

ความสวยงาม - ใช้สีสันสวยงาม 
- มีความสะอาด 
- มีความคิดสร้าง 
สรรค์ 

- ใช้สีสันสวยงาม 
- มีความสะอาด 
- มีความคิดสร้าง 
สรรค์ 

- ใช้สีสันสวยงาม 
และมีความสะอาด 
  

- ใช้สีสันสวยงาม 
หรือเป็นไปตาม 
เกณฑ์อย่างใด 
อย่างหนึ่ง 



-ความเป็นระเบียบ 
อ่านง่าย 

    

รูปแบบ - เขียนความคิด   
รวบยอดหลักไว้ 
ตรงกลาง              
- มีก่ิงแก้ว กิ่งก้อย 
และก่ิงย่อยตามล าดับ
- ตัวหนังสืออยู่บน 
เส้นใช้ค าส าคัญตรง 
ประเด็น 
- ใช้สัญลักษณ์หรือ 
ภาพสื่อความหมาย 
- ใช้สีสันทั่วแผ่น 

- เขียนความคิด   
รวบยอดหลักไว้ 
ตรงกลาง 
- มีก่ิงแก้ว กิ่งก้อย 
และก่ิงย่อยตามล าดับ 
- ตัวหนังสืออยู่ 
บนเส้น 
- ใช้ค าส าคัญตรง  
ประเด็น 
- ใช้สีสันทั่วแผ่น 

- เขียนความคิด 
รวบยอดหลักไว้ 
ตรงกลาง 
- มีก่ิงแก้ว กิ่งก้อย 
และก่ิงย่อยตาม 
ล าดับ 
- ใช้สีสันทั่วแผ่น 

- เขียนความคิด 
รวบยอดหลักไว้ 
ตรงกลาง 
- มีก่ิงแก้ว 
ขาดก่ิงก้อย 
แต่ขาดกิ่งย่อย 
- ใช้สีสันไม่ทั่วแผ่น 

 

 
 
 
 
 



หน่วยที่ ๓ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๓ ชื่อหน่วย กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑  เรื่อง การท าธุรกรรมออนไลน์    เวลา  ๑  ชั่วโมง 
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Disruption รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสและภัยที่
เกิดจาก Digital Disruption 

๑.๒ ทราบถึงวิธีการ เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตใน 
สถานการณ ์Digital Disruption และมีความตื่นรู้ในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ 
Digital Disruption  ผ่านเครื่องมือต่างๆ อย่างถูกต้อง 
 ๑.๓ สามารถมีแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital 
Disruption   
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑  รู้เท่าทันการท าธุรกรรมการเงินออนไลน์   (N) 
๒.๒  รู้จักและร้วิธีป้องกันภัยที่เกิดจากการท าธุรกรรมออนไลน์    (O) 
๒.๓  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์    (T) 

๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑)  การรู้เท่าทันจากการท าธุรกรรมออนไลน์ 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑)  ทักษะการในการแก้ปัญหา 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑)  ซื่อสัตย์สุจริต 
        ๒)  มีวินัย 
        ๓)  ใฝ่เรียนรู ้
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
  ๑)  ครูตั้งประเด็นค าถามนักเรียนเกี่ยวกับค าว่า “การท าธุรกรรมออนไลน์” ว่านักเรียนรู้จักหรือ
มีความเข้าใจเกี่ยวกับค าค านี้อย่างไร โดยให้นักเรียนช่วยกันตอบ 
  ๒)  ครูยกตัวอย่างการท าธุรกรรมออนไลน์จากการใช้แอพลิเคชันของธนาคารในการท าธุรกรรม
ต่างๆ ว่าสามารถช่วยให้เรามีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอย่างไรบ้าง มีนักเรียนคนใดบ้างที่เคยใช้แอพลิเคชันใน
การท าธุรกรรมและท าธุรกรรมอะไร จากนั้นครูตั้งค าถามให้นักเรียนคิดว่าการท าธุรกรรมนี้นักเรียนมีความกังวล
ถึงความปลอดภัยหรือไม่อย่างไร 
  ๓)  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า การท าธุรกรรมใดๆ ในระบบออนไลน์นั้นยังคงมีความเสี่ยง
ต่อความปลอดภัยและอาจจะเกิดความเสียหายขึ้นได้ เราจึงควรใช้อย่างระมัดระวัง 



  ๔)  ครูยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่ ๑ : เรื่อง “อ้ึง! เด็กไทยติดเกมออนไลน์ ขโมยบัตรเครดิตพ่อแม่
เติมเงินเป็นแสนบาท” เข้าถึงออนไลน์ : https://www.matichon.co.th/lifestyle/news_1632328 ให้
นักเรียนรับชม แล้วท ากิจกรรม QA (ค าถาม RAC) จากประเด็นค าถามดังนี้ แล้วช่วยกันตอบในชั้นเรียน 

๑. นักเรียนรู้สึกอย่างไรถ้าเหตุการณ์นี้เกิดข้ึนกับตัวเองหรือคนในครอบครัว 
๒. เคยเกิดเหตุการณ์เหล่านี้กับนักเรียนหรือไม่ 
๓. ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต่อไปในอนาคต นักเรียนจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร 
๔. นักเรียนมีวิธีแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไรบ้าง 

 ๕)  ครูเปิดกรณีตัวอย่างที่ ๒: เรื่อง “นักเรียนสุดช้ า ซื้อโทรศัพท์ออนไลน์ แต่ได้สบู่ 4 ก้อน”  
เข้าถึงออนไลน์ : https://www.youtube.com/watch?v=Q6pvF9UJ8Y4 และกรณีศึกษาที่ ๓ : เรื่อง 
“อุทาหรณ ์ซื้อเต็นท์ออนไลน์ไม่อ่านให้ละเอียด” เข้าถึงออนไลน์ : 
https://www.youtube.com/watch?v=1Om8FbawyZw จากนั้นแบ่งนักเรียนออกเป็นสองกลุ่มแล้วแบ่ง
กรณีศึกษาให้กลุ่มละหนึ่งเรื่อง จากนั้นให้แต่ละกลุ่มช่วยกันท าท ากิจกรรม QA (ค าถาม RAC) ตามประเด็นที่ได้
ท ามาจากกรณีศึกษาที่ ๑ 
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

๑)  “อ้ึง! เด็กไทยติดเกมออนไลน์ ขโมยบัตรเครดิตพ่อแม่เติมเงินเป็นแสนบาท” เข้าถึง 
ออนไลน์ : https://www.matichon.co.th/lifestyle/news_1632328 

๒)  “นักเรียนสุดช้ า ซื้อโทรศัพท์ออนไลน์ แต่ได้สบู่ 4 ก้อน” เข้าถึงออนไลน์ :  
https://www.youtube.com/watch?v=Q6pvF9UJ8Y4 
  ๓)  “อุทาหรณ์ ซื้อเต็นท์ออนไลน์ไม่อ่านให้ละเอียด” เข้าถึงออนไลน์ : 
https://www.youtube.com/watch?v=1Om8FbawyZw 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑)  สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม 

๒) การท ากิจกรรมกลุ่ม 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑)  แบบสังเกตพฤติกรรม 
  ๒)  แบบประเมินการท ากิจกรรมกลุ่ม 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า  ให้  ๓ คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นบางครั้ง  ให้  ๒ คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าน้อยครั้ง  ให้  ๑ คะแนน 
 เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓ - ๑๕ ดี 
๘ - ๑๒ ปานกลาง 
๕ - ๗ ปรับปรุง 

     นักเรียนได้รับระดับคุณภาพ “ปานกลาง” ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

https://www.matichon.co.th/lifestyle/news_1632328
https://www.youtube.com/watch?v=Q6pvF9UJ8Y4
https://www.youtube.com/watch?v=1Om8FbawyZw
https://www.matichon.co.th/lifestyle/news_1632328
https://www.youtube.com/watch?v=Q6pvF9UJ8Y4
https://www.youtube.com/watch?v=1Om8FbawyZw


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

ลงชื่อ ............................................................... ครูผู้สอน 
                 (...............................................................) 
 
๗. ภาคผนวก 
    (สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น ใบความรู้ ใบกิจกรรม แบบบันทึกกิจกรรม หรือแนวทางการตอบ) 
 
 
  



แบบสังเกตพฤติกรรม 
ค าชี้แจง : ให้ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนจากการสังเกตการตอบค าถามในชั้นเรียน  

โดยท าเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

ที่ ชื่อ – สกุล 

มีส่วนร่วมในการ
แสดงความ

คิดเห็น 

มีความ
กระตือรือร้นใน

การท างาน 

รับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมาย 

มีขั้นตอน ท างาน
อย่างเป็นระบบ 

ใช้เวลาท างาน
อย่างเหมาะสม 

รวม 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๑๕ 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า  ให้  ๓ คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นบางครั้ง  ให้  ๒ คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าน้อยครั้ง  ให้  ๑ คะแนน 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓ - ๑๕ ดี 
๘ - ๑๒ ปานกลาง 
๕ - ๗ ปรับปรุง 

     นักเรียนได้รับระดับคุณภาพ “ปานกลาง” ขึ้นไปถือว่าผ่าน 



แบบประเมินการท ากิจกรรมกลุ่ม 
กลุ่ม .......................................................................................................... 

ค าชี้แจง : ให้ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนจากการสังเกตการตอบค าถามในชั้นเรียน โดยท าเครื่องหมาย / 
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

สมาชิกในกลุ่ม  
๑. .................................................. ๖. .................................................. ๑๑. ............................................... 
๒. .................................................. ๗. .................................................. ๑๒. ............................................... 
๓. .................................................. ๘. .................................................. ๑๓. ............................................... 
๔. .................................................. ๙. .................................................. ๑๔. ............................................... 
๕. .................................................. ๑๐. ................................................ ๑๕. ............................................... 

 

ค าชี้แจง: ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย ✔ ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 

๑. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    
๒. มีความกระตือรือร้นในการท างาน    
๓. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย    
๔. มีข้ันตอน ท างานอย่างเป็นระบบ    
๕. ใช้เวลาท างานอย่างเหมาะสม    

รวม  
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า  ให้  ๓ คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นบางครั้ง  ให้  ๒ คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าน้อยครั้ง  ให้  ๑ คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓ - ๑๕ ดี 
๘ - ๑๒ ปานกลาง 
๕ - ๗ ปรับปรุง 

 

 



หน่วยที่ ๔ 
โอกาสและภัยที่เกิดจาก Digital Disruption  

แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที ่ ๔  ชื่อหน่วย โอกาสและภัยที่เกิดจาก Digital Disruption 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒  เรื่อง  การล่อลวงทางไซเบอร์    เวลา  ๑  ชั่วโมง 

 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Disruption รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสและภัยที่
เกิดจาก Digital Disruption 

๑.๒ ทราบถึงวิธีการ เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตใน 
สถานการณ์ Digital Disruption และมีความตื่นรู้ในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ 
Digital Disruption  ผ่านเครื่องมือต่างๆ อย่างถูกต้อง 
 ๑.๓ สามารถมีแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital 
Disruption   
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑  รู้จักรูปแบบการของล่อลวงทางไซเบอร์   (N) 
๒.๒  รู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากการถูกล่อลวงทางไซเบอร์   (R) 
๒.๓  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์ (T) 

๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) รูปแบบการของล่อลวงทางไซเบอร์ 
        ๒) วิธีการเอาตัวรอดจากการถูกล่อลวงทางไซเบอร์    
        ๓) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์ 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ทักษะการใช้เทคโนโลยี 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑) ความซื่อสัตย์สุจริต 
        ๒) มีวินัย 
        ๓) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ่านาจฝ่ายต่่า 
        ๔) ค่านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 



  ๑) ครูถามนักเรียนถึงค่าว่า การล่อลวงทางไซเบอร์ นักเรียนมีความคิดเห็นถึงค่านี้อย่างไร  เคย
พบเจอสถานการณ์แบบนี้อย่างไรบ้าง ให้นักเรียนเล่าประสบการณ์หรือเหตุการณ์ใกล้เคียง 
 แนวการตอบ  ๑. มีคนแอบอ้างเป็นเพื่อนแล้วส่งข้อความมาจาก เฟสบุ๊คของเพื่อนให้โอนเงินไปให้  
          ๒. ได้รับอีเมล์จากผู้ที่ไม่รู้จักให้โอนเงินไปให้หากไม่โอนเงินจะปล่อยไวรัสให้สามารถเปิด
ไฟล์งานได้ 
  ๒) ครูเปิดวีดิทัศน์ เรื่อง แบงก์ชาติเตือน ๓ ภัยไซเบอร์ใกล้ตัวที่คนไทยถูกหลอกมากท่ีสุด จาก
ลิงค์นี้ https://youtu.be/4GEme1TyB2A  
  ๓) ให้นักเรียนให้นักเรียนสรุป ๓ อันดับภัยไซเบอร์ใกล้ตัวที่คนไทยถูกหลอกมากท่ีสุด ลงใน
กระดานหน้าห้องเรียน โดยแบ่งเป็น ๓ ส่วนดังนี้ 

  ภัยประเภทที่ ๑ : มิจฉาชีพบน Social Media 
ภัยประเภทที่ ๒ : อีเมลหลอกลวง (Phishing) 
ภัยประเภทที่ ๓ : การขโมยข้อมูลส่วนบุคคล (Data Theft) 

  ๔) ให้นักเรียนค้นคว้าค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการถูกล่อลวงทางไซเบอร์ โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ตาม
ประเภทของภัย 
  ๕) แต่ละกลุ่มวิเคราะห์และสรุปภัยประเภทที่กลุ่มตนเองรับหัวข้อมาด้วยเทคนิค 5W1H* 
เทคนิค5W1H ประกอบด้วย - Who ใคร - What  อะไร - When  เมื่อไร - Where ที่ไหน - Why ท่าไม - How 
อย่างไร พร้อมระบุค่าตอบเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นมูลเหตุของสถานการณ์ ที่ก่าหนดให้ ให้ได้มากท่ีสุด 
  ๖) ให้ตัวแทนกลุ่มออกมาน่าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มถึงภัยล่อลวงทางไซเบอร์ 
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

๑) ใบความรู้ เรื่อง ๓ อันดับภัยไซเบอร์ใกล้ตัวที่คนไทยถูกหลอกมากท่ีสุด 
  ๒) ใบกิจกรรม เรื่อง สรุปภัยไซเบอร์ใกล้ตัว 
  ๓) วีดิทัศน์ จากลิงค์นี้ https://youtu.be/4GEme1TyB2A เรื่อง แบงก์ชาติเตือน  
๓ ภัยไซเบอร์ใกล้ตัวที่คนไทยถูกหลอกมากท่ีสุด  
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) การสังเกตการท่างานกลุ่ม 
  ๒) สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม 
  ๓) ตรวจใบกิจกรรม เรื่อง สรุปภัยไซเบอร์ใกล้ตัว 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบประเมินการน าเสนอเทคนิค 5W1H 
  ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
       ๓) แบบประเมินการน่าเสนอผลงานกลุ่ม 
 

https://youtu.be/4GEme1TyB2A
https://youtu.be/4GEme1TyB2A


 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑)  ผ่านการประเมินการท่ากิจกรรมกลุ่ม ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘ คะแนนขึ้นไป 
  ๒)  ผ่านการประเมินการน่าเสนอผลงาน ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘ คะแนนขึ้นไป 

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

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



๗. ภาคผนวก 
 

ใบความรู้ 
 

เรื่อง ๓ อันดับภัยไซเบอร์ใกล้ตัวท่ีคนไทยถูกหลอกมากที่สุด 
https://www.bot.or.th/Thai/BOTMagazine/Pages/256203FinancialWisdom.aspx 

 

 

หากพูดถึงภัยไซเบอร์ในปัจจุบัน เชื่อว่าหลายคนเคยได้ยินข่าวการโจมตีสถาบันการเงิน ภาคธุรกิจต่าง ๆ หรือ
หน่วยงาน ภาครัฐมาบ้างแล้ว แต่ในความเป็นจริงนั้น ภัยไซเบอร์อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด คอลัมน์ Financial 
Wisdom ฉบับนี้ จะพาไปท่าความรู้จักภัยไซเบอร์ใกล้ตัวแต่ละประเภทที่ควรรู้ รวมถึงแนะน่าวิธีรับมือและ
ป้องกันตนเองจากภัยที่อาจเกิดขึ้น 

ภัยประเภทท่ี ๑ : มิจฉาชีพบน Social Media 

 

https://www.bot.or.th/Thai/BOTMagazine/Pages/256203FinancialWisdom.aspx


          ในยุคแห่ง Social Media นั้นเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเราใช้ชีวิตและท่ากิจกรรมต่าง ๆ บนโลกออนไลน์มาก
ขึ้นเมื่อเทียบกับสมัยก่อน ซึ่งมิจฉาชีพเองก็เริ่มใช้ช่องทางดังกล่าวเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์เช่นเดียวกัน โดย
อาศัยข้อมูลจากแชทหรือโพสต์ต่าง ๆ เป็นตัวช่วยในการสวมรอยหรือปลอมแปลงข้อมูลเพ่ือหลอกลวง ประชาชน 
ยกตัวอย่างเช่น การส่งข้อความแชทเพ่ือหลอกให้โอนเงิน หรือการปลอมแปลงสลิปโอนเงินในการสั่งซื้อสินค้า
ออนไลน์ ซึ่งถ้าหากเราไม่ระวังอาจท่าให้สูญเสียเงิน หรือเสียผลประโยชน์ทางธุรกิจได้ 

วิธีรับมือและป้องกัน : 

          ๑. อย่าหลงเชื่อข้อความผ่านแชทเพ่ือขอให้โอนเงินหรือขอข้อมูลใด ๆ หาก ผู้ส่งข้อความเป็นเพ่ือน ควร
ติดต่อเพ่ือนโดยตรงผ่านช่องทางอ่ืนเพ่ือยืนยัน ตัวตนและจุดประสงค์ก่อน 

          ๒. ควรตรวจสอบสลปิโอนเงินจากผู้โอนให้มั่นใจก่อนยืนยันการโอนเงิน ทุกครั้ง 

ภัยประเภทท่ี ๒ : อีเมลหลอกลวง (Phishing) 

          ทุกวันนี้ เราทุกคนมีอีเมลเพื่อใช้ในชีวิตประจ่าวันและสมัครบริการต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ จึงไม่ถือเป็น
เรื่องแปลกที่เหล่ามิจฉาชีพจะนิยมใช้ช่องทางนี้ในการแสวงหาผลประโยชน์หรือ สร้างความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน ซึ่งหนึ่งในกรณีท่ีพบเห็นบ่อย คือ การส่งอีเมลโดยแอบอ้างเป็นธนาคารพาณิชย์ เพื่อหลอกให้ท่า
ธุรกรรม หรือกรอกข้อมูลส่าคัญ เช่น รหัสผ่าน หมายเลขบัตรเครดิต นอกจากนี้ มิจฉาชีพอาจฝังมัลแวร์ 
(โปรแกรมมุ่งร้าย) ไว้ในเอกสารแนบของอีเมล ซึ่งหากเปิดไฟล์ดังกล่าว จะท่าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้รับเกิด
ความเสียหายได้ เช่น ไฟล์ต่าง ๆ ถูกยึดเพื่อเรียกค่าไถ่ หรือระบบคอมพิวเตอร์ถูกท่าลายจนไม่สามารถใช้งานได้ 

วิธีรับมือและป้องกัน : 

          หากได้รับอีเมลต้องสงสัยให้ "คิด" ก่อน "คลิก" ควรตรวจสอบผู้ส่ง เนื้อหาและลิงก์ภายในอีเมลโดย
ละเอียดก่อนตอบกลับหรือให้ข้อมูลใด ๆ ทุกครั้ง 

 



ภัยประเภทท่ี 3 : การขโมยข้อมูลส่วนบุคคล (Data Theft) 

          ส่าหรับผู้อ่านที่ติดตามข่าวด้าน Cybersecurity ในช่วงนี้ จะเห็นได้ว่ามีข่าวเว็บไซต์และบริการหลายแห่ง
ถูกแฮกข้อมูล หรือท่าข้อมูลรั่วไหลออกมาบ่อยครั้ง ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์และบริการสาธารณะที่ประชาชนส่วนใหญ่
ใช้อยู่ด้วย โดยข้อมูลที่รั่วไหลมักเป็นข้อมูลส่าคัญ เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่าน หรือข้อมูลบัตร เครดิต และ
มิจฉาชีพสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานของเราหรือกระท่าการใดโดยมิชอบในนามของเราได้ เช่น 
โอนเงินโดยทุจริต 

วิธีรับมือและป้องกัน : 

          1. ไม่ให้ข้อมูลส่าคัญกับเว็บไซต์หรือบริการใด ๆ หากไม่จ่าเป็น 

          2. หมั่นติดตามข่าวสารด้าน Cybersecurity อย่างสม่่าเสมอ หากพบว่ามีข่าวเว็บไซต์หรือบริการที่ท่าน
ใช้งานอยู่ถูกขโมยข้อมูลไป ควรรีบเปลี่ยนรหัสผ่านหรือด่าเนินการต่าง ๆ เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจ
เกิดข้ึน เช่น อายัดบัตรเครดิตทันที 

          จะเห็นได้ว่าภัยไซเบอร์นั้นมีหลากหลายรูปแบบ และอาจส่งผลกระทบต่อตัวเราครอบครัว และองค์กรได้
โดยไม่ทันตั้งตัว ดังนั้น เราจึงต้องตระหนักรู้และเท่าทันภัยไซเบอร์ตลอดเวลาโดยติดตามข่าวสารอย่างสม่่าเสมอ 
นอกจากนี้ การอัปเดตอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเพ่ืออุดช่องโหว่ด้านความปลอดภัย ก็เป็นสิ่งที่ส่าคัญ
เช่นเดียวกัน  



ใบกิจกรรม เรื่อง สรุปภัยไซเบอร์ใกล้ตัว 
จากกิจกรรมให้นักเรียนค้นคว้า เรื่อง ไซเบอร์ใกล้ตัวที่คนไทยถูกหลอกมากท่ีสุด แล้วตอบค่าถาม5W1H 

ลงในตารางข้างล่างนี้ 
 

ค าถาม 5W1H ค าตอบ 

Who ปัญหาหรือความต้องการเกิดข้ึนกับใคร  

Where ปัญหาหรือความต้องการเกิดขึ้นที่ไหน  

When ปัญหาหรือความต้องการเกิดขึ้นเมื่อใด  

Why ท่าไมจึงเกิดปัญหาหรือความต้องการ  

What ปัญหาหรือความต้องการคืออะไร  

How ปัญหาหรือความต้องการมีลักษณะอย่างไร  

  



แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 

กลุ่ม .......................................................................................................... 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ......................................................................  

๒. ...................................................................... 
๓. ......................................................................  
๔. ...................................................................... 

    

ค าชี้แจง : ท าเครื่องหมาย ✔ ในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 

๑. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    
๒. มีความกระตือรือร้นในการท างาน    
๓. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย    
๓. มีขั้นตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ    
๕. ใช้เวลาในการท างานอย่างเหมาะสม    
รวม  

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  
 พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า  ให้  ๓  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นบางครั้ง  ให้  ๒  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าน้อยครั้ง   ให้  ๑  คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ ปานกลาง 
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 



แบบประเมินการน าเสนอผลงานกลุ่ม 
 

กลุ่ม .......................................................................................................... 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ...................................................................... ๒. ...................................................................... 
   ๓. ...................................................................... ๔. ...................................................................... 

 

 ค าชี้แจง : ท าเครื่องหมาย ✔ ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 
  

ล าดับที่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 
3 2 1 

1 น่าเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง        
2 การล่าดับขั้นตอนของเนื้อเรื่อง       
3 การน่าเสนอมีความน่าสนใจ       
4 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม 

 
    

5 การตรงต่อเวลา 
 

    
                                                                        รวม   

     

เกณฑ์การให้คะแนน 
  

 ท่าได้เป็นอย่างดีมาก  ให้  ๓  คะแนน 
 ท่าได้เป็นอย่างดี ให้  ๒  คะแนน 
 ท่าได้พอใช้ ให้  ๑  คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ ปานกลาง 
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 

 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที ่4 ชื่อหน่วย โอกาสและภัยที่เกิดจาก Digital Disruption 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓  เรื่อง เทคโนโลยีในการต้านทุจริต            เวลา  ๑  ชั่วโมง 
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Disruption รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสและภัย 
ที่เกิดจาก Digital Disruption 

๑.๒ ทราบถึงวิธีการ เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตใน 
สถานการณ์ Digital Disruption และมีความตื่นรู้ในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ 
Digital Disruption  ผ่านเครื่องมือต่างๆ อย่างถูกต้อง 
 ๑.๓ สามารถมีแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital 
Disruption   
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑ นักเรียนสามารถการน าเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาการทุจริตในชีวิตประจ าวัน (R,O,N) 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ปัญหาการทุจริต 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ทักษะการใช้เทคโนโลยี 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑) ซื่อสัตย์ 
        ๒) ใฝ่เรียนรู้ 
        ๓) มุ่งม่ันในการท างาน 
                 ๓) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า 
       ๔) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
  ๑) ครูน าเข้าสู่บทเรียนด้วย ค าถาม “ในโรงเรียนนักเรียนเคยพบการทุจริตอะไรบ้าง” 
ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นครูสุ่มนักเรียน ๓ คนในการตอบค าถาม และร่วมกันสรุป (แนวการตอบ :  
การลอกข้อสอบ การลัดคิว ) และครูถามนักเรียนต่อว่า 
“นักเรียนรู้จักเทคโนโลยีอะไรบ้างที่ใช้ในการป้องกันการทุจริต” (แนวการตอบ: เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
เครื่องสแกนใบหน้า เครื่องตอกบัตร กล้องวงจรปิด ) 

๔) ครูแบ่งกลุ่มผู้เรียน ออกเป็น ๓ กลุ่มเท่าๆกัน (คละความสามารถ) 
๕) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับสลากเลือกกรณีศึกษา ตามหัวข้อต่อไปนี้  

    กรณีศึกษา ๑ นักเรียนโกงข้อสอบ 
    กรณีศึกษา ๒ นักเรียนโกงเงินห้อง 
    กรณีศึกษา ๓ โกงเงินสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 



๖) นักเรียนแต่ล่ะกลุ่มร่วมกันศึกษากรณีศึกษาและบันทึกลงในใบกิจกรรม Q&A 
ตามหัวข้อต่อไปนี้ 

- วิเคราะห์ปัญหา ด้วย 5WH 
- วิธีการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยี 
- ออกแบบแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยี 

  ๗) ให้นักเรียนน าเสนอผลการท าใบกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 
๘) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ 

 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
๑) ใบกิจกรรม Q&A กรณีศึกษา 

 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) ตรวจใบกิจกรรม Q&A กรณีศึกษา และน าเสนอผลการศึกษากรณีศึกษา 
  ๒) การสังเกตการท างานกลุ่ม 
  ๒) สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบประเมินการน าเสนอ 
  ๒) แบบประเมินการท ากิจกรรมกลุ่ม 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
 
 
 
 

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



๗. ภาคผนวก 
 ใบกิจกรรม กรณีศึกษา 

กลุ่ม ..........................................................................................................  ชั้น ................................ 
๑. ...................................................................................... เลขที่ ..........        ๒. ...................................................................................... เลขที่ .......... 
๓. ...................................................................................... เลขที่ ..........        ๔. ...................................................................................... เลขที่ .......... 
๕. ...................................................................................... เลขที่ ..........        ๖. ...................................................................................... เลขที่ ..........         
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนแต่ล่ะกลุ่ม 
วิเคราะห์กรณีศึกษาท่ีได้รับและบันทึกผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นมูลเหตุของสถานการณ์ ที่ก าหนดให้ 
ให้ได้มากท่ีสุด 

1. กรณีศึกษาเรื่อง ............................................................................................................. .................... 
๒  วิเคราะห์ปัญหา ด้วย 5WH 

หัวข้อ ผลการวิเคราะห์ 
Who  
ใครที่มีพฤติกรรมในการทุจริต 

 
 
 

What  
ทุจริตเรื่องอะไรอะไร 

 
 
 

When  
เหตุการณ์นี้เกิดข้ึนเมื่อไหร่ 

 
 
 

Where 
เหตุการณ์นี้เกิดข้ึนที่ไหน 

 
 
 

Why  
ท าไมถึงเกิดเหตการณ์นี้ 

 
 
 

How  
มีวิธีการอย่างไร 

 
 
 

 
วิธีการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยี 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 



………………………………………………………………………………………………………ออกแบบแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยเ
ทคโนโลยี 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  



แบบประเมินการท ากิจกรรมกลุ่ม 
 

กลุ่ม ..........................................................................................................  ชั้น 
๑. ...................................................................................... เลขที่ ..........        ๒. ...................................................................................... เลขที่ .......... 
๓. ...................................................................................... เลขที่ ..........        ๔. ...................................................................................... เลขที่ .......... 
๕. ...................................................................................... เลขที่ ..........        ๖. ...................................................................................... เลขที่ ..........         
 
    
 

ค าชี้แจง: ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย ✔ ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 

๑. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    
๒. มีความกระตือรือร้นในการท างาน    
๓. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย    
๓. มีข้ันตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ    
๕. ใช้เวลาในการท างานอย่างเหมาะสม    

รวม  
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
  

 พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า  ให้  ๓  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นบางครั้ง  ให้  ๒  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าน้อยครั้ง  ให้  ๑  คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ ปานกลาง 
๕-๗ ปรับปรุง 

 
  



แบบประเมนิการน าเสนอผลงานกลุ่ม 
 

กลุ่ม .......................................................................................................... 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ...................................................................... ๒. ...................................................................... 
   ๓. ...................................................................... ๔. ...................................................................... 

 

 ค าชี้แจง : ท าเครื่องหมาย ✔ ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 
  

ล าดับที่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 

3 2 1 

1 น าเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง        
2 การล าดับขั้นตอนของเนื้อเรื่อง       
3 การน าเสนอมีความน่าสนใจ       
4 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม 

 

    
5 การตรงต่อเวลา 

 

    
                                                                        รว
ม 

  

     
เกณฑ์การให้คะแนน 
  
 ท าได้เป็นอย่างดีมาก  ให้  ๓  คะแนน 
 ท าได้เป็นอย่างดี ให้  ๒  คะแนน 
 ท าได้พอใช้ ให้  ๑  คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๑๓-๑๕ ดี 

๘-๑๒ ปานกลาง 

๕-๗ ปรับปรุง 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ ๔ ชื่อหน่วย โอกาสและภัยที่เกิดจาก Digital Disruption   
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๔  เรื่อง โอกาสทางลบของการใช้เทคโนโลยีในการทุจริต เวลา  ๑  ชั่วโมง 
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Disruption รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสและภัยที่
เกิดจาก Digital Disruption 

๑.๒ ทราบถึงวิธีการ เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตใน 
สถานการณ ์Digital Disruption และมีความตื่นรู้ในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ 
Digital Disruption  ผ่านเครื่องมือต่างๆ อย่างถูกต้อง 
 ๑.๓ สามารถมีแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital 
Disruption   
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑     รู้และเข้าใจโอกาสที่ท าให้เกิดการทุจริตโดยใช้เทคโนโลยี (N) 
๒.๒     อภิปรายเหตุและผลที่ท าให้เกิดการทุจริตโดยใช้เทคโนโลยี (N) 
๒.๓     ตระหนักถึงภัยการทุจริตโดยใช้เทคโนโลยี (G) 

๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) การทุจริตโดยใช้เทคโนโลย ี
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ทักษะความสามารถในการคิด 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑) ซื่อสัตย์สุจริต 

       ๒) มุ่งม่ันในการท างาน 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 

๑)  ครูชวนนักเรียนสนทนาเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน โดยใช้ค าถาม นักเรียนใช้เทคโนโลยีท า
อะไรบ้างในชีวิตประจ าวัน (แนวการตอบ การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีใน
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การใช้เทคโนโลยีในซื้อของ
ออนไลน์  การใช้เทคโนโลยีในการเกษตร การใช้เทคโนโลยีในการธนาคาร) 
2) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มจับลากหัวข้อ ๒ หัวข้อดังนี้ 

๑. กรณีศึกษาที่ ๑  ข่าวโครงการคนละครึ่ง เรื่อง  “เปิดกลโกงคนละครึ่ง ใช้ความรู้วิศ
วะโกงเงินรัฐ ก่อนโป๊ะแตกถูกจับ อยู่คนละจังหวัด แต่แสกนกันได้” 

๒. กรณีศึกษาที่ ๒ ข่าวการถูกหลอกโกงเงินจากการท างานออนไลน์ เรื่อง “จับแล้ว! 
เจ้าของแชร์ลูกโซ่ 'แชร์ลูกโซ่ไนท์รีวิว'”   
๓) ครใูห้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้วิดีโอ QR Code จาก ๒ หัวข้อ ตามกลุ่มของตนเอง
ที่จับฉลากได้  



๔) นักเรียนศึกษาหัวข้อที่กลุ่มของตนเองจับฉลากได้ อภิปรายเหตุและผล (Cause and 
Effect) และผลกระทบที่เกิดการทุจริตโดยใช้เทคโนโลยี โดยใช้ใบงาน  
๕) ให้นักเรียนน าเสนอ กรณีศึกษาของกลุ่มตามกรอบค าถาม  
๖) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับการพนันออนไลน์  

แนวการอภิปรายสรุป การใช้เทคโนโลยีในการทุจริตโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT) เข้าช่วย หรือผสมผสาน ซึ่งกฎหมายหรือระเบียบที่ระบุว่าเป็น การฉ้อฉล หลอกลวง ปกปิด 
หรือ  การทุจริต เป็นการกระท าเพ่ือก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้ อ่ืน  หรือเอ้ือ
ผลประโยชน์ต่อธุรกิจ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม 

รู้เท่าทันการทุจริตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการโกง รูปแบบการโกงต่าง ๆ โดย
ใช้เทคโนโลยี อาศัยช่องว่างเทคโนโลยีในการทุจริต ชี้ให้ผู้เรียนเห็นว่าการกระท าดังกล่าวเป็น
การกระท าที่ผิด ไม่ควรท า เกิดผลกระทบต่อบุคคล และสังคม 

 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
๑) กรณีศึกษาที่ ๑  ข่าวโครงการคนละครึ่ง เรื่อง  “เปิดกลโกงคนละครึ่ง ใช้ความรู้วิศวะโกง
เงินรัฐ ก่อนโป๊ะแตกถูกจับ อยู่คนละจังหวัด แต่แสกนกันได้” จาก 
https://www.youtube.com/watch?v=djmAz๒๙veUo 
๒) กรณีศึกษาที่ ๒ ข่าวการถูกหลอกโกงเงินจากการท างานออนไลน์ เรื่อง “จับแล้ว! เจ้าของ
แชร์ลูกโซ่ 'แชร์ลูกโซ่ไนท์รีวิว'”  จาก https://www.youtube.com/watch?v=_๓๙๗
HoIXhrw 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 

๑)  การประเมินการท ากิจกรรมกลุ่ม 
๒)  การประเมินการน าเสนอผลงานกลุ่ม 

 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
๑) แบบประเมินใบงาน Cause and Effect 
๒) แบบประเมินกิจกรรมกลุ่ม 
๓) แบบประเมินการน าเสนอผลงานกลุ่ม 

 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) ผ่านการประเมินการท ากิจกรรมกลุ่มได้คะแนน ตั้งแต่ ๘ คะแนน ขึ้นไป 
  ๒) ประเมินใบงานผังความคิดผู้เรียนได้คะแนนตั้งแต่ ๑๐ คะแนนขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
 

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



๗. ภาคผนวก 
 (สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น ใบความรู้ ใบกิจกรรม แบบบันทึกกิจกรรม หรือแนวทางการตอบ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู้ 
 

กรณีศึกษาที่ ๑  ข่าวโครงการคนละครึ่ง เรื่อง  “เปิดกลโกงคนละครึ่ง ใช้ความรู้วิศวะโกงเงินรัฐ ก่อนโป๊ะแตกถูก
จับ อยู่คนละจังหวัด แต่แสกนกันได้” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู้ 
 
กรณีศึกษาที่ ๒ ข่าวการถูกหลอกโกงเงินจากการท างานออนไลน์ เรื่อง “จับแล้ว! เจ้าของแชร์ลูกโซ่ 'แชร์ลูกโซ่
ไนท์รีวิว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบกิจกรรม Cause and Effect 
 

กรณีศึกษา เรื่อง........................................................................................................................ 

สมาชิกกลุ่ม   ๑.        ๒.               ๓.            
  ๔.        ๕.           

เหตุ (Cause) ผล (Effect) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลกระทบ 

 

 

 

 
 
 



แบบประเมินใบงาน Cause and Effect 
  

ค าชี้แจง : ให้ครูประเมินผลงานใบงานนักเรียน โดยการประเมินคะแนนลงในช่องรายการประเมินก าหนดตาม
ตารางแนบท้ายแบบประเมินใบงาน Cause and Effect 
  

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 
ของผู้รับการ

ประเมิน 

การแสดง
ความคิดเห็น 

เนื้อหา น าเสนอ ความ
สวยงาม 

ตรงต่อ
เวลา 

รวม 
๒๐ 

คะแนน 

สรุปผลการ
ประเมิน ผ่าน/ไม่

ผ่าน 

                  

                  

                  

                  

                  

  
                                                              ลงชื่อ   ....................................................  ผู้ประเมิน 
                                                                          ................ /................ /................ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
      ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่่าเสมอ      ให้ ๔      คะแนน 
      ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง              ให้ ๓      คะแนน 
      ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง              ให้ ๒      คะแนน 
      ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง              ให้ ๑      คะแนน 
 

 
 
นักเรียนได้รับระดับคุณภาพ “พอใช้” ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

 
 
 
 



แบบประเมินการท่ากิจกรรมกลุ่ม 
 

กลุ่ม ..........................................................................................................  
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ......................................................................  

๒. ...................................................................... 
   ๓. ...................................................................... 

๔. ...................................................................... 
    

 
ค่าชี้แจง : ท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 
 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 

๑. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
   

๒. มีความกระตือรือร้นในการท างาน 
   

๓. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
   

๓. มีข้ันตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ 
   

๕. ใช้เวลาในการท างานอย่างเหมาะสม 
   

รวม 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  
 พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า  ให้  ๓  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นบางครั้ง  ให้  ๒  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าน้อยครั้ง   ให้  ๑  คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ ปานกลาง 
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 

 

 



แบบประเมินการน่าเสนอผลงานกลุ่ม 
 

กลุ่ม ..........................................................................................................  
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ......................................................................  

๒. ...................................................................... 
   ๓. ...................................................................... 

๔. ...................................................................... 
 

 ค่าชี้แจง : ท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 
  

ล่าดับที่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 
๓ ๒ ๑ 

๑ น าเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง        
๒ การล าดับขั้นตอนของเนื้อเรื่อง       
๓ การน าเสนอมีความน่าสนใจ       
๔ การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม 

 
    

๕ การตรงต่อเวลา 
 

    
                                                                        รวม   

     
เกณฑ์การให้คะแนน 
  
 ท าได้เป็นอย่างดีมาก  ให้  ๓  คะแนน 
 ท าได้เป็นอย่างดี  ให้  ๒  คะแนน 
 ท าได้พอใช้  ให้  ๑  คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ ปานกลาง 
๕-๗ ปรับปรุง 

 



หน่วยท่ี 5 
ภัยของการใช้เทคโนโลยีในการทุจริต 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที ่5 ชื่อหน่วย ภัยของการใช้เทคโนโลยีในการทุจริต 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๕  เรื่อง โอกาสในการลดการทุจริตในยุค Digital Disruption      เวลา   ๑   ชั่วโมง 
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Disruption รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสและภัยที่
เกิดจาก Digital Disruption 

๑.๒ ทราบถึงวิธีการ เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตใน 
สถานการณ ์Digital Disruption และมีความตื่นรู้ในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ 
Digital Disruption  ผ่านเครื่องมือต่างๆ อย่างถูกต้อง 
 ๑.๓ สามารถมีแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital 
Disruption   
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑  ศึกษาโอกาสในการลดการทุจริตในยุค Digital Disruption   (R) 
๒.๒  รู้วธิีการลดการทุจริตในยุค Digital Disruption   (O) 

๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑)  โอกาสในการลดการทุจริตในยุค Digital Disruption 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑)  ทักษะการในการแก้ปัญหา 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑)  ซื่อสัตย์สุจริต 
        ๒)  มีวินัย 
        ๓)  ใฝ่เรียนรู ้
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
  ๑)  ครูตั้งประเด็นค าถามนักเรียนว่าทุกวันนี้นักเรียนได้เห็นหรือทราบข่าวที่เกี่ยวกับการทุจริต
อะไรมาบ้าง แล้วให้นักเรียนช่วยกันตอบในชั้นเรียน จากนั้นครูสุ่มเลือกค าตอบของนักเรียนมา ๑ เรื่องแล้วให้
เพ่ือนในชั้นเรียนช่วยกันตอบค าถามว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ถูกหรือผิด พร้อมให้เหตุและผล แล้วว่าจะมีวิธีที่จะ
ลดการทุจริตนี้ได้อย่างไร 
  ๒)  ครูยกตัวอย่างสถานการณ์ให้นักเรียนฟัง น้องเดียร์เป็นแม่ค้าขายผักในตลาดแห่งหนึ่ง น้อง
เดียร์จ าเป็นจะต้องใช้เงินจ านวนมากเพ่ือน าไปรักษาลูกชายที่ก าลังป่วยหนัก จึงได้น าตาชั่งไปปรับให้เข็มของ
ตาชั่งนั้นให้โกงน้ าหนัก เมื่อลูกค้ามาซื้อผักแล้วก็จะได้น้ าหนักที่น้อยกว่าที่เห็นจากเข็มตาชั่ง จากเรื่องนี้นักเรียน
คิดว่าสิ่งที่น้องเดียร์ท านั้นถูกต้องหรือไม่ เพราะอะไร และในตลาดอาจจะมีร้านอื่นๆ นอกจากร้านของน้องเดียร์ที่
ท าแบบนี้เช่นกัน นักเรียนจะมีวิธีการแก้ปัญหาเรื่องการโกงตาชั่งอย่างไรเพื่อที่จะให้พ่อค้าแม่ค้าเลิกพฤติกรรมโกง



ตาชั่ง จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันเสนอความคิดเห็นในแต่ละประเด็นค าถาม ครูรวบรวมค าตอบและสรุปผล
ร่วมกับนักเรียน 
  ๓)  ครยูกตัวอย่างสถานการณ์ให้นักเรียนฟังเพ่ิมอีก ๑ สถานการณ์ น้องมายอยากได้เสื้อไว้ใส่
ไปเที่ยว ๑ ตัว จึงไปค้นหาสินค้าจากแอพฯ ขายสินค้าจนพบสินค้าที่ชอบแต่ที่ตัดสินใจจะซื้อร้านนี้เพราะราคาถูก
กว่าร้านอื่นๆ มาก ด้วยความอยากได้น้องมายจึงรีบสั่งซื้อโดยที่ไม่ได้อ่านรายละเอียดใดๆ น้องมายรีบโอนเงิน
ทันที หลังจากนั้น ๓ วันสินค้าก็มาส่ง เมื่อเปิดกล่องดูก็พบว่าเสื้อที่ได้มานั้นเนื้อผ้าและความสวยไม่ตรงกับท่ีได้
โฆษณาไว้ น้องมายจึงติดต่อไปยังร้านค้าเพ่ือขอคืนสินค้าเพราะไม่ชอบ แต่ทางร้านก็ไม่ยอมคืนเงินให้ น้องมายจึง
ทักแชทเพ่ือขอคืนสินค้าแต่ทางร้านก็ปฏิเสธและไม่ตอบข้อความของน้องมายอีกเลย เมื่อน้องมายไปอ่านคอม
เมนท์ก็พบว่ายังมีลูกค้าอีกหลายรายที่โดนหลอกเช่นกัน นักเรียนคิดว่าความผิดพลาดนี้เกิดจากสาเหตุใด และ 
นักเรียนจะมีวิธีการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรเพ่ือที่จะให้พ่อค้าแม่ค้าเลิกพฤติกรรมส่งสินค้าไม่ตรงกับท่ีโฆษณาไว้ 
จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันเสนอความคิดเห็นในแต่ละประเด็นค าถาม ครูรวบรวมค าตอบและสรุปผลร่วมกับ
นักเรียน 
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

- 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑)  สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑)  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า  ให้  ๓ คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นบางครั้ง  ให้  ๒ คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าน้อยครั้ง  ให้  ๑ คะแนน 
 
 
 
 
 เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓ - ๑๕ ดี 
๘ - ๑๒ ปานกลาง 
๕ - ๗ ปรับปรุง 

     นักเรียนได้รับระดับคุณภาพ “ปานกลาง” ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 



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

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

ลงชื่อ ............................................................... ครูผู้สอน 
                 (...............................................................) 
 
๗. ภาคผนวก 
    (สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น ใบความรู้ ใบกิจกรรม แบบบันทึกกิจกรรม หรือแนวทางการตอบ) 
 
 
  



แบบสังเกตพฤติกรรม 
ค าชี้แจง : ให้ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนจากการสังเกตการตอบค าถามในชั้นเรียน  

โดยท าเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

ที่ ชื่อ – สกุล 

มีส่วนร่วมในการ
แสดงความ

คิดเห็น 

มีความ
กระตือรือร้นใน

การท างาน 

รับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมาย 

มีขั้นตอน ท างาน
อย่างเป็นระบบ 

ใช้เวลาท างาน
อย่างเหมาะสม 

รวม 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๑๕ 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า  ให้  ๓ คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นบางครั้ง  ให้  ๒ คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าน้อยครั้ง  ให้  ๑ คะแนน 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓ - ๑๕ ดี 
๘ - ๑๒ ปานกลาง 
๕ - ๗ ปรับปรุง 

     นักเรียนได้รับระดับคุณภาพ “ปานกลาง” ขึ้นไปถือว่าผ่าน  



หน่วยท่ี 6 
โอกาสในการลดการทจุริตในยุค Digital Disruption 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 6 โอกาสในการลดการทุจริตในยุค Digital Disruption   
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๖  เรื่อง การลดการทุจริตในยุค Digital Disruption (1)         เวลา     ๑  ชั่วโมง 
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Disruption รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสและภัยที่
เกิดจาก Digital Disruption 

๑.๒ ทราบถึงวิธีการ เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตใน 
สถานการณ ์Digital Disruption และมีความตื่นรู้ในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ 
Digital Disruption  ผ่านเครื่องมือต่างๆ อย่างถูกต้อง 
 ๑.๓ สามารถมีแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital 
Disruption   
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑ นักเรียนสามารถใช้ Digital Disruption มาช่วยในการลดการทุจริตได ้(O) (N) (R) 
๒.๒ นักเรียนสามารถป้องกันตัวเองจากการทุจริตในยุค Digital Disruption ได้ 

๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) ศึกษาโอกาสในการลดการทุจริตในยุค Digital Disruption ด้วยเทคโนโลยี 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ความสามารถในการคิด (การคิดวิเคราะห์) 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 

       ๑) มีวินัย 
       ๒) ใฝ่เรียนรู้ 
       ๓) มุ่งม่ันในการท างาน 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
  ๑) ครูบอกจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ 

๒) ครูน าเข้าสู่บทเรียนด้วย ตัวอย่างกรณีศึกษา จากสถานการณ์ ปลอม facebook เพ่ือหลอก
โอนเงิน  
  ๓) นักเรียนและครูร่วมกันระดมความคิด เรื่อง แนวทางในการลดการการทุจริตในยุค Digital 
Disruption 

- ลดขั้นตอน  
- ลดโอกาสทุจริต 
- ตรวจสอบเส้นทางการเงิน 
- ตรวจสอบตัวตน 



  ๔) นักเรียนท ากิจกรรม QA 
- วิเคราะห์ปัญหา 
- วิธีการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยี 
- ออกแบบแนวทางการแก้ไขปัญหา 

  ๕) นักเรียนและครูร่วมกันอธิปรายสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการท ากิจกรรม เรื่อง แนวทางใน
การลดการการทุจริตในยุค Digital Disruption 
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
  ๑) คอมพิวเตอร์ / โทรศัพท์มือถือ 
  ๒) แหล่งเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต  
  ๓) กรณีศึกษา 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) นักเรียนน าเสนอผลงานการค้นคว้า 
  ๒) นักเรียนท าใบงาน เรื่อง แนวทางในการลดการการทุจริตในยุค Digital Disruption 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบประเมินกิจกรรม QA การลดการทุจริตในยุค Digital Disruption 
  ๒) แบบประเมินการน าเสนอ 
  ๓) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) นักเรียนผ่านการประเมิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
 
 
 
 

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



๗. ภาคผนวก 
 
กรณีศึกษา Case Study จากสถานการณ์ ปลอม facebook เพ่ือหลอกโอนเงิน 
 

 
 

ไม่ตรงปก - หนุ่มขอนแก่นวัย 39 ปี ถูกสาวร่างอวบปลอมเฟซบุ๊กของสาวหุ่นดีหยอดค าหวานหลอกเอา
เงินไปกว่า 1 แสนบาท ก่อนจะไหวตัวทันหลอกถามเก็บข้อมูลเข้าแจ้งความกับต ารวจ นัดคุยล่าสุดหลังจับได้แต่
หายตัวไร้ร่องรอย ขณะที่เจ้าของเฟซบุ๊กตัวจริงเตรียมเอาเรื่องต่อ.... ดูต่อได้ที่ : 
https://www.khonkaenlink.info/home/news/10506.html 
 

นายสุดปิติ เหียงมณี อายุ 39 ปี ชาว ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น น าภาพโปรไฟล์ในเฟซบุ๊กของหญิงสาว
ร่างอวบพร้อมโปรไฟล์เฟซบุ๊กสาวหุ่นดีที่ถูกสาวร่างอวบน าไปแอบอ้างว่าเป็นตัวเองแล้วหลอกคุยหยอดค าหวาน
ได้เงินไปกว่า 1 แสนบาทมาให้ผู้สื่อข่าวดูเพ่ือแจ้งเตือนหนุ่มๆรายอ่ืนๆไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ พร้อมเล่าเหตุการณ์เพ่ือ
เป็นอุทาหรณ์หลังจากนายสุดปิติน าไปโพสต์ลงบนโลกโซเชียลเพ่ือตามหาเบาะแสของสาวอวบรายดังกล่าวว่า 
“ใครมีเบาะแส น.ส.ลักขณา กริ่มใจ ตามทะเบียนบ้าน 71 ม.1 ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก เบอร ์06-
4774-2050 ซิมแพนกวิน คุยล่าสุดวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 63 ตอนนี้ติดต่อไม่ได้ พ่อมันบอกไปท างานดูแล
ผู้สูงอายุแต่ไม่รู้ที ่แต่ตอนนี้พ่องแม่งก็ไม่รับโทรศัพท์ ใครมีเบาะแสจนต ารวจตามจับได้ รับไปห้าพันบาท ใครเช็ค
สัญญานโทรศัพท์ได้เช็คให้หน่อยเบอร์นี้ใช้อยู่ที่ไหนวันศุกร์”      

พร้อมกันนี้ยังได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2561 ตนเองได้
เล่นเฟซบุ๊กและแอดไปหาสาวๆตามประสาคนโสด กระทั่งพบผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “พราว ปุณยวีร์” ซึ่งรูปภาพโปรไฟล์
หน้าตาดี จึงได้แอดเพ่ือนไปแล้วเข้าไปทักทาย ซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกันสักพักแต่ยังไม่ใช่เป็นการจีบ เป็นการพูดคุย
ธรรมดาแล้วก็หยุดคุยเงียบหายไป แต่ต่อมาประมาณช่วงเดือน ต.ค.2562 ได้กลับมาคุยกันอีกครั้ง และเริ่มคุยกัน
มากขึ้นจนมีการพูดจาแบบจีบกันตามประสาหนุ่มสาว ซึ่งขณะนั้นทราบเพียงว่าหญิงรายดังกล่าวที่คุยด้วยเป็นนัก
ธุรกิจเจ้าของโครงการบ้านจัดสรรในพื้นที่ จ.ชลบุร ีหลังจากนั้นก็มีการพูดคุยติดต่อกันเรื่อยมาทั้งการส่งข้อความ

https://www.khonkaenlink.info/home/news/10506.html


การพูดคุยผ่านโทรศัพท์ และมีการชวนกันไปเที่ยวที่เกาะจิก จ.ชลบุรี โดยฝ่ายหญิงเป็นคนหาที่พัก เมื่อได้ที่พัก
แล้วหญิงรายดังกล่าวก็แจ้งมาตนเองจึงโอนเงินค่าเช่าห้องพักไปให้ฝ่ายหญิงเป็นคนจัดการ ซึ่งตลอดเวลาที่คุยกัน
ฝ่ายหญิงจะไม่ขอเงินตรงๆ แต่จะเป็นการพูดคุยกันเกี่ยวกับจะซื้อของแบบคู่รักหนุ่มสาว ทั้งเสื้อคู ่แหวนคู ่ก าไรคู ่
และอ่ืนๆอีกจ านวนมาก เฉลี่ยแล้วเป็นเงินครั้งละ 3,000-4,000 บาท มาสุดคือซื้อก าไรราคากว่า 14,000 บาท 
โดยการโอนผ่านแอบพลิเคชันของธนาคารซึ่งจะมีสลิปการโอนเงินเก็บไว้ตลอด และหลายครั้งที่ตนเองขอคุยแบบ
เห็นหน้าด้วยการวีดีโอคอล ฝ่ายหญิงก็จะบ่ายเบี่ยงอ้างว่ายังไม่พร้อมขอเจอหน้าทีเดียวในตอนที่ไปเที่ยวด้วยกัน 
และพอถึงวันนัดที่จะไปเที่ยวด้วยกันที่เกาะจิก ได้เดินทางไปแต่ปรากฏว่าเกาะจิกปิดไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้า จึง
บอกฝ่ายหญิงว่าขอไปหาที่บ้าน แต่ก็ถูกปฏิเสธจึงต้องเดินทางกลับ       

หลังจากนั้นก็เริ่มเอะใจว่าจะถูกหลอกหรือไม่ก็บอกฝ่ายหญิงว่าไม่มีเงินจะจ่ายให้แล้ว แต่ก็ยังคงมีการ
ติดต่อพูดคุยกันตามเดิม แต่ตนเองก็พยายามจะขอคุยแบบวีดีโอคอลแต่ก็ถูกปฏิเสธบ่ายเบี่ยงมาโดยตลอด และ
พยายามสืบหาว่าโปรไฟล์ดังกล่าวเป็นตัวจริงหรือตัวปลอม นอกจากนี้มีหลายครั้งที่คุยโทรศัพท์กันได้ยินเสียงเด็ก
เรียกชื่อฝ่ายหญิงว่าหมู พอถามไปก็ได้รับค าตอบว่าเป็นชื่อเรียกตอนเด็กในครอบครัว จนกระท่ังสืบเสาะหาตัว
และพบตัวตนที่แท้จริงของหญิงสาวที่ปรากฏรูปในโปรไฟล์ “พราว ปุณยวีร์” ซึ่งมีตัวตนจริงและเป็นนักธุรกิจที่มี
ครอบครัวแล้ว จึงได้มีการพูดคุยกัน จนทราบว่าคุณพราวถูกหญิงสาวอีกคนน ารูปมาใช้เป็นโปรไฟล์เพื่อหลอกลวง
เอาเงินคนอ่ืน จากนั้นก็เริ่มหาข้อมูลของหญิงสาวรายดังกล่าวจนทราบว่าเป็นชาวอ.องครักษ์ จ.นครนายก จึงได้
รวบรวมหลักฐานต่างๆ เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.เมืองขอนแก่น เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563ที่ผ่าน
มา เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการสืบสวนจับกุมด าเนินคดีกับหญิงสาวที่หลอกเอาเงินรวม 107,450 บาท ต่อมาใน
วันที่ 24 ได้เบอร์โทรศัพท์ของหญิงรายนี้มาจึงให้ญาติโทรศัพท์ติดต่อสอบถามในเรื่องของเงินที่หลอกไปแสนกว่า
บาท จนทราบว่าหญิงรายนี้ชื่อเล่นว่าหมิง รูปร่างอวบต่างจากในรูป และยอมรับว่า หลอกเอาเงินไปจริง เพราะ
จะเอาไปเลี้ยงดูพ่อที่ชราเพราะเงินเดือนที่ท างานเลี้ยงดูคนชราเดือนละ 15,000บาท ไม่พอใช้ และจะพยายาม
ผ่อนคืนให ้ญาติจึงให้มาพบเพ่ือพูดคุยกันต่อหน้าพนักงานสอบสวน สภ.เมืองขอนแก่น ในเร็วๆนี้ จากนั้น 
นางสาวหมิงก็ตัดสายไป และติดต่อไม่ได้อีกเลย จึงตัดสินใจโพสเฟซบุ๊กตามหาตัวนางสาวหมิง เพ่ือจะให้ต ารวจ
น าตัวมาสอบสวน แต่โดยส่วนตัวนั้นหากหญิงรายดังกล่าวขอโทษและส านึกผิดก็พร้อมให้อภัย เพราะเชื่อว่า
อาจจะมีความเดือดร้อนจริงๆ แต่ในส่วนของการกระท าความผิดก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมาย      

นายสุดปิติ ยังบอกอีกว่า ที่ยอมให้ถูกหลอกมาปีกว่านั้นไม่ใช่เพราะไม่รู้ แต่เป็นเพราะว่าหลังจากท่ี
ตนเองรู้ตัวก็อยากจะจับผิดให้ได้คาหนังคาเขา ด้วยการเล่นเกมส์หลอกล่อค าพูดทุกค าพูดให้เป็นหลักฐานมัดตัว 
จนสุดท้ายหญิงรายดังกล่าวก็ยอมรับออกมาซึ่งตนเองมีการอัดเสียงเอาไว้ในตอนที่หญิงรายนี้ให้การรับสารภาพว่า
หลอกลวงตนเอง และเฟซบุ๊กที่ใช้นั้นแอบอ้างหญิงรูปร่างหน้าตาดีมาใช้เพ่ือหลอกลวง และขอให้เรื่องนี้เป็น
อุทาหรณ์ส าหรับทุกคนหากไม่ได้เจอตัวจริงก็ให้เชื่อเลยว่าถูกหลอกอย่างแน่นอน.... ดูตอ่ได้ที่ : 
https://www.khonkaenlink.info/home/news/10506.html 
 
เข้าถึงออนไลน์ : https://youtu.be/wzs1tT8HhEg 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/wzs1tT8HhEg


ใบกิจกรรม เรื่อง การลดการทุจริตในยุค Digital Disruption 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
1. จากสถานการณ์กรณีศึกษาให้นักเรียนวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดข้ึน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. จากสถานการณ์กรณีศึกษาให้นักเรียนบอกวิธีการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยี 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. จากสถานการณ์กรณีศึกษาให้นักเรียนออกแบบแนวทางการแก้ไขปัญหา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. จากสถานการณ์กรณีศึกษาให้นักเรียนอภิปรายสรุปร่วมกัน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 



แบบการประเมินใบกิจกรรม เรื่อง การลดการทุจริตในยุค Digital Disruption 

   

ใบงานที…่…………………………………………………………..……………………………….ชั้น………………………………….. 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล ความถูกต้อง 
การล าดับ
เนื้อหา 

การใช้ภาษา 
ความ

เรียบร้อย 

ความคิด
วิเคราะห์/
ความคิด

สร้างสรรค ์

รวม 20 
คะแนน 

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

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

 
เกณฑ์การให้คะแนน     เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
4  คะแนน = ดีมาก ช่วงคะแนน 16 – 20     =     ดีมาก 
3  คะแนน = ดี ช่วงคะแนน 11 – 15     =     ดี 

2  คะแนน = ปานกลาง ช่วงคะแนน 5 – 10     =     พอใช้ 
1  คะแนน = ดีมาก ช่วงคะแนน 0 – 5     =     ปรับปรุง 



ตารางแนบท้ายแบบประเมินใบงาน 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ระดับการประเมิน 
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

ความ
ถูกต้อง 

- เนื้อหามีความถูกต้อง 
100% 

- เนื้อหามีความถูกต้อง 
70% 

- เนื้อหามีความถูกต้อง 
50% 

- เนื้อหามีความถูกต้อง 
30% 

การล าดับ
เนื้อหา 

- เนื้อหาครบถ้วนตาม
สาระที่ก าหนด 100% 

- เขียนถูกต้องตามหลัก
ภาษา 100% 

- ล าดับหัวข้อเนื้อหา
ชัดเจน 

- มีการสรุปได้อย่าง
สมเหตุสมผล 100% 

- เนื้อหาถูกต้องตามสาระ
ที่ก าหนด 80-99% 

- เขียนถูกต้องตามหลัก
ภาษา 80-99% 

- ล าดับหัวข้อเนื้อหา
ชัดเจน 

- มีการสรุปได้อย่าง
สมเหตุสมผล 80-99% 

- เนื้อหาถูกต้องตามสาระ
ที่ก าหนด 60-79% 

- เขียนถูกต้องตามหลัก
ภาษา 60-79% 

- มีการสรุปได้อย่าง
สมเหตุสมผล 60-79% 

- เนื้อหาถูกต้องตามสาระ
ที่ก าหนดต่ าว่า 59% 

- เขียนถูกต้องตามหลัก
ภาษาต่ าว่า 59% 

- มีการสรุปไม่
สมเหตุสมผลต่ าว่า 
59% 

การใช้ภาษา - พูดชัดเจนเสียงดังฟังชัด 
- ใช้ภาษาทางการถูกต้อง

ตามอักขระ100% 
- บุคลิกภาพดีและมีความ

มั่นใจ 
- มีการใช้สื่อประกอบการ

น าเสนอ 
- ความพร้อมในการ

น าเสนอ  

- พูดชัดเจนเสียงดังฟังชัด 
- ใช้ภาษาทางการถูกต้อง

ตามอักขระ80-99% 
- บุคลิกภาพดี 
- ความพร้อมในการ

น าเสนอได้บางส่วน 

- การพูดเหมาะสม 
- ใช้ภาษาทางการถูกต้อง

ตามอักขระ60-79% 
- บุคลิกภาพเหมาะสม 
 

- สามารถพูดน าเสนอได้ 
- ใช้ภาษาทางการถูกต้อง

ตามอักขระต่ าว่า 59% 
- บุคลิกภาพเหมาะสม 
 

ความ
เรียบร้อย 

- ใช้สีสันสวยงาม 
- มีความสะอาด 
- มีความคิดสร้างสรรค์  
- ความเป็นระเบียบอ่าน

ง่าย 

- ใช้สีสันสวยงาม 
- มีความสะอาด 
- มีความคิดสร้างสรรค์  
 

- ใช้สีสันสวยงามและมี
ความสะอาด 

 

- ใช้สีสันสวยงามหรือ
เป็นไปตามเกณฑ์อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง 

 

ความคิด
วิเคราะห์ 

- เขียนความคิดรวบยอด
หลักไว้ตรงกลาง 

- มีก่ิงแก้ว กิ่งก้อย และ
กิ่งย่อยตามล าดับ 

- ตัวหนังสืออยู่บนเส้น 
- ใช้ค าส าคัญตรงประเด็น 
- ใช้สัญลักษณ์หรือภาพ

สื่อความหมาย 
- ใช้สีสันทั่วแผ่น 

 - เขียนความคิดรวบยอด
หลักไว้ตรงกลาง 

- มีก่ิงแก้ว กิ่งก้อย และ
กิ่งย่อยตามล าดับ 

- ตัวหนังสืออยู่บนเส้น 
- ใช้ค าส าคัญตรงประเด็น 
- ใช้สีสันทั่วแผ่น 

- เขียนความคิดรวบยอด
หลักไว้ตรงกลาง 

- มีก่ิงแก้ว กิ่งก้อย และ
กิ่งย่อยตามล าดับ 

- ใช้สีสันทั่วแผ่น 

- เขียนความคิดรวบยอด
หลักไว้ตรงกลาง 

- มีก่ิงแก้ว ขาดกิ่งก้อย 
แต่ขาดกิ่งย่อย 

- ใช้สีสันไม่ทั่วแผ่น 

 

 



แบบประเมินการน าเสนอผลงานกลุ่ม 
 

กลุ่ม .......................................................................................................... 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ...................................................................... ๒. ...................................................................... 
   ๓. ...................................................................... ๔. ...................................................................... 

 

 ค าชี้แจง : ท าเครื่องหมาย ✔ ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 
  

ล าดับที่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 
3 2 1 

1 น าเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง        
2 การล าดับขั้นตอนของเนื้อเรื่อง       
3 การน าเสนอมีความน่าสนใจ       
4 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม 

 
    

5 การตรงต่อเวลา 
 

    
                                                                        รวม   

     
เกณฑ์การให้คะแนน 
  

 ท าได้เป็นอย่างดีมาก  ให้  ๓  คะแนน 
 ท าได้เป็นอย่างดี ให้  ๒  คะแนน 
 ท าได้พอใช้ ให้  ๑  คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ ปานกลาง 
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินการท ากิจกรรมกลุ่ม 
 

กลุ่ม .......................................................................................................... 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ...................................................................... ๒. ...................................................................... 
   ๓. ...................................................................... ๔. ...................................................................... 
    
 

ค าชี้แจง: ท าเครื่องหมาย ✔ ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 

๑. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    
๒. มีความกระตือรือร้นในการท างาน    
๓. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย    
๓. มีข้ันตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ    
๕. ใช้เวลาในการท างานอย่างเหมาะสม    

รวม  
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
  

 พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า  ให้  ๓  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นบางครั้ง  ให้  ๒  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าน้อยครั้ง  ให้  ๑  คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ ปานกลาง 
๕-๗ ปรับปรุง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
กลุ่มท่ี .......  กรณีศึกษาที่ได้รับ ................................ 

ค าชี้แจง : ให้ครูสังเกตการท างานของผู้เรียน โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความจริง 
พฤติกร

รม 
ความสนใจ
ในการเรียน 

การมีส่วน
ร่วมแสดง

ความคิดเห็น
ในการระดม

ความคิด 

การรับฟัง
ความคิกเห็น

ของผู้อ่ืน 

การตอบ
ค าถาม 

ความ
รับผิดชอบ
ต่องานที่ได้

รีบ
มอบหมาย 

รวม
คะแ
นน 

ชื่อ - 
สกุล 

๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๑๐ 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

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

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

เกณฑ์การประเมิน 
ให้คะแนน ๐-๔ ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

  ให้คะแนน ๕-๗ ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
  ให้คะแนน ๘-๑๐ ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินการส าเสนอผลงานรายกลุ่ม (ส าหรับครูผู้สอน/นักเรียน) 
กลุ่มท่ี .......  กรณีศึกษาที่ได้รับ ................................ 

ค าชี้แจง : 1. ท าเครื่องหมายถูกลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม  
             2. รวมคะแนนการประเมิน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
เลขที่ ชื่อ 

- 
สกุล 

ความถูกต้องของ
เนื้อหา 

วิธีการน าเสนอของ
กลุ่ม 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 

รวม
คะแนน 

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

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

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

เกณฑ์การประเมิน 
ความถูกต้องของเนื้อหา 
  ๔ หมายถึง มีเนื้อหาสาระครบถ้วนสมบูรณ์  
  ๓ หมายถึง มีเนื้อหาสาระค่อนข้างครบถ้วน 
  ๒ หมายถึง มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
  ๑ หมายถึง มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 
วิธีการน าเสนอของกลุ่ม 
  ๔ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานแปลกใหม่ น่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ดีมาก 
  ๓ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานน่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ดี 
  ๒ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานน่าสนใจ พอใช้ล าดับเรื่องราวได้พอใช้ 
  ๑ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานไม่น่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ไม่ดี 
ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม 
  ๔ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีมาก ล าดับความได้ชัดเจน เข้าใจง่าย 
  ๓ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีล าดับความได้ดีพอใช้ 
  ๒ หมายถงึ ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมออกเสียงได้ถูกต้องพอใช้ล าดับความได้พอเข้าใจ 
  ๑ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ไม่ถูกต้อง ล าดับความไม่ชัดเจน 
 
 
 
 



 
ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ 
 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

คะแนน ๔ ๓ ๒ ๑ 
 
เกณฑ์คะแนนรวม 

คะแนน คุณภาพ 
๑๐-๑๒ 

๗-๙ 
๔-๖ 
๑-๓ 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ปรับปรุง 

 
 
 

 
 
 



หน่วยท่ี 6 
โอกาสในการลดการทจุริตในยุค Digital Disruption  

 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 6 ชื่อหน่วย โอกาสในการลดการทุจริตในยุค Digital Disruption 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๗  เรื่องการลดการทุจริตในยุค Digital Disruption  (2) เวลา  ๑  ชั่วโมง 
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Disruption รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสและภัยที่
เกิดจาก Digital Disruption 

๑.๒ ทราบถึงวิธีการ เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตใน 
สถานการณ ์Digital Disruption และมีความตื่นรู้ในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ 
Digital Disruption  ผ่านเครื่องมือต่างๆ อย่างถูกต้อง 
 ๑.๓ สามารถมีแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital 
Disruption   
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑ นักเรียนสามารถบอกแนวทางลดการทุจริตในยุค Digital Disruption ด้วยเทคโนโลยี (N)  
๒.๒ นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยในการลดการทุจริตได้ (R) (O)  
 

๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) กรณีศึกษาเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีลดการทุจริตในยุค Digital Disruption 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์) 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑) ซื่อสัตย์สุจริต 
        ๒) มีวินัย 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 

 ๑) ครูทบทวนความรู้เรื่อง “แนวทางในการลดการการทุจริตในยุค Digital Disruption” จาก
กิจกรรมชั่วโมงท่ีแล้ว 

 ๓) ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนจับสลากเลือกกรณีศึกษาการลดการ
ทุจริตในยุค Digital Disruption ด้วยเทคโนโลยีที่ครูเตรียมไว้ ๓ หัวข้อ ดังนี้ 
   - กรณีศึกษา การรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

  - กรณีศึกษา ตรวจสอบเลขท่ีบัญชีธนาคารของผู้ใช้งาน 
  - กรณีศึกษา BlacklistSeller การตรวจสอบผู้ขายที่ทุจริต 



 ๔) นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาแนวทางในการลดการการทุจริตในยุค Digital Disruption จาก
กรณีศึกษาการลดการทุจริตในยุค Digital Disruption ด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับแล้วช่วยกันระดมความคิดเห็นและ
บันทึกผลในใบกิจกรรม “Six Thinking Hats” 

 ๕) นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอหน้าชั้นจากกรณีศึกษาที่กลุ่มตนเองได้รับ 
   

 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
๑) กรณีศึกษา การรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าถึงออนไลน์ www.facebook.com/
ชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย หรือ https://www.nacc.go.th/ 

  ๒) กรณีศึกษา ตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคารของผู้ใช้งาน จากเว็บไซต์เช็คให้ดีก่อนโอนเงิน 
เข้าถึงออนไลน์ https://support.kaidee.com/hc/th/articles/115012787707 
  ๓) กรณีศึกษา BlacklistSeller การตรวจสอบผู้ขายที่ทุจริต จากเว็บไซต์ศูนย์กลางการ
ตรวจสอบคนโกงออนไลน์ เข้าถึงออนไลน์ https://www.blacklistseller.com/report/report_search_page 
  ๔) เครื่องมือระดมความคิดเว็บไซต์ ayoa https://www.ayoa.com/mind-
mapping/software/ 
 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  ๒) น าเสนอผลการระดมความคิด 
  ๓) ตรวจใบงาน “Six Thinking Hats” 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  ๒) แบบประเมินการน าเสนอ 
  ๓) แบบประเมินใบงาน 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) นักเรียนผ่านการประเมิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
   
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 
 
 
 

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

https://www.blacklistseller.com/report/report_search_page


๗. ภาคผนวก 
 (สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น ใบความรู้ ใบกิจกรรม แบบบันทึกกิจกรรม หรือแนวทางการตอบ) 
 

ใบกิจกรรม “Six Thinking Hats”  
เรื่องลดการทุจริตในยุค Digital Disruption ด้วยเทคโนโลยี 
กรณีศึกษา ...................................................................... 

กลุ่มที่ ...................... สมาชิกในกลุ่ม ได้แก่ 
1. ชื่อ - สกุล ......................................................... เลขที่ ....................... ห้อง ......................... 
2. ชื่อ - สกุล ......................................................... เลขท่ี ....................... ห้อง .........................  
3. ชื่อ - สกุล ......................................................... เลขท่ี ....................... ห้อง .........................  
4. ชื่อ - สกุล ......................................................... เลขท่ี ....................... ห้อง .........................  
5. ชื่อ - สกุล ......................................................... เลขท่ี ....................... ห้อง .........................  
6. ชื่อ - สกุล ......................................................... เลขท่ี ....................... ห้อง ............. ............ 

 
1. ให้นักเรียนศึกษากรณีศึกษาที่ได้รับ แล้วช่วยกันระดมความคิดตามประเด็นค าถามหมวกแห่งการคิดต่อไปนี้ 
แล้วเขียนผังความคิดลดการทุจริตในยุค Digital Disruption ด้วยเทคโนโลยี โดยใช้เว็บไซต์ ayoa 
https://www.ayoa.com/mind-mapping/software/ 
 

หมวกแห่งการคิด ประเด็น ค าถาม 

หมวกสีขาว ข้อมูล ข้อเท็จจริง จากกรณีศึกษา นักเรียนค้นพบ
อะไรบ้าง 

หมวกสีเหลือง ประโยชน์ จุดเด่น ข้อดี บอกข้อดีของการใช้เทคโนโลยีช่วย
ในการลดการทุจริต 

หมวกสีด า จุดอ่อน/ข้อเสีย/ข้อด้อย บอกผลกระทบของการใช้
เทคโนโลยีช่วยในการลดการทุจริต 

หมวกสีแดง ความรู้สึก นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับการลดการ
ทุจริตในยุค Digital Disruption 

ด้วยเทคโนโลยี 

หมวกสีเขียว ความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนมีแนวทางลดการทุจริตใน
ยุค Digital Disruption ด้วย

เทคโนโลยีอย่างไรบ้าง 

หมวกสีฟ้า การจัดการความคิด/สรุป/ความคิด
รวบยอด 

นักเรียนสรุปการใช้เทคโนโลยีช่วย
ในการลดการทุจริตได้อย่างไร 

 



แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
กลุ่มท่ี .......  กรณีศึกษาที่ได้รับ ................................ 

ค ำชี้แจง : ให้ครสูังเกตการท างานของผู้เรียน โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความจริง 
พฤติกร

รม 
ความสนใจ
ในการเรียน 

การมีส่วน
ร่วมแสดง

ความคิดเห็น
ในการระดม

ความคิด 

การรับฟัง
ความคิกเห็น

ของผู้อ่ืน 

การแสดง
ความคิดเห็น 

ความ
รับผิดชอบ
ต่องานที่ได้

รีบ
มอบหมาย 

รวม
คะแ
นน 

ชื่อ - 
สกุล 

๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๑๐ 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

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

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

เกณฑ์การประเมิน 
ให้คะแนน ๐-๔ ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

  ให้คะแนน ๕-๗ ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
  ให้คะแนน ๘-๑๐ ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินการส าเสนอผลงานรายกลุ่ม (ส าหรับครูผู้สอน/นักเรียน) 
กลุ่มท่ี .......  กรณีศึกษาที่ได้รับ ................................ 

ค ำชี้แจง : 1. ท าเครื่องหมายถูกลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม  
             2. รวมคะแนนการประเมิน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
เลขที่ ชื่อ 

- 
สกุล 

ความถูกต้องของ
เนื้อหา 

วิธีการน าเสนอของ
กลุ่ม 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 

รวม
คะแนน 

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

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

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

เกณฑ์การประเมิน 
ความถูกต้องของเนื้อหา 
  ๔ หมายถึง มีเนื้อหาสาระครบถ้วนสมบูรณ์  
  ๓ หมายถึง มีเนื้อหาสาระค่อนข้างครบถ้วน 
  ๒ หมายถึง มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
  ๑ หมายถึง มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 
วิธีการน าเสนอของกลุ่ม 
  ๔ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานแปลกใหม่ น่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ดีมาก 
  ๓ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานน่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ดี 
  ๒ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานน่าสนใจ พอใช้ล าดับเรื่องราวได้พอใช้ 
  ๑ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานไม่น่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ไม่ดี 
ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม 
  ๔ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีมาก ล าดับความได้ชัดเจน เข้าใจง่าย 
  ๓ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีล าดับความได้ดีพอใช้ 
  ๒ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมออกเสียงได้ถูกต้องพอใช้ล าดับความได้พอเข้าใจ 
  ๑ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ไม่ถูกต้อง ล าดับความไม่ชัดเจน 
 
 
 
 



 
ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ 
 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

คะแนน ๔ ๓ ๒ ๑ 
 
เกณฑ์คะแนนรวม 

คะแนน คุณภาพ 
๑๐-๑๒ 

๗-๙ 
๔-๖ 
๑-๓ 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ปรับปรุง 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน การจดบันทึกข้อมูล Six thinking hats 

ค าชี้แจง :  ให้ผู้สอนประเมินผลงานใบงานนักเรียน โดยการประเมินคะแนนลงในช่องรายการประเมินก าหนด
ตามตารางแนบท้ายแบบประเมินใบงาน Mind mapping 

 

ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล 

ของผู้รับการ
ประเมิน 

รูปแบบ เนื้อหา น าเสนอ 
ความ

สวยงาม 
ตรงต่อ
เวลา 

รวม 
๒๐ 

คะแนน 

สรุปผลการประเมิน 
ผ่าน/ไม่ผ่าน 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียนได้ระดบัคุณภาพที่  พอใช้  ขึ้นไปถือว่า  ผ่าน 
 
 
 
 

ตารางแนบท้ายแบบประเมิน การจดบันทึกข้อมูล Six thinking hats 
 

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

 



เกณฑ์การ
ประเมิน 

ระดับการประเมิน 
๔ (ดีมาก) ๓ (ดี) ๒ (พอใช้) ๑ (ปรับปรุง) 

รูปแบบ - เขียนความคิดรวบ
ยอดหลักไว้ตรง
กลาง 

- มีก่ิงแก้ว กิ่งก้อย 
และก่ิงย่อย
ตามล าดับ 

- ตัวหนังสืออยู่บน
เส้น 

- ใช้ค าส าคัญตรง
ประเด็น 

- ใช้สัญลักษณ์หรือ
ภาพสื่อ
ความหมาย 

- ใช้สีสันทั่วแผ่น 

 - เขียนความคิดรวบ
ยอดหลักไว้ตรง
กลาง 

- มีก่ิงแก้ว กิ่งก้อย 
และก่ิงย่อย
ตามล าดับ 

- ตัวหนังสืออยู่บน
เส้น 

- ใช้ค าส าคัญตรง
ประเด็น 

- ใช้สีสันทั่วแผ่น 

- เขียนความคิดรวบ
ยอดหลักไว้ตรง
กลาง 

- มีก่ิงแก้ว กิ่งก้อย 
และก่ิงย่อย
ตามล าดับ 

- ใช้สีสันทั่วแผ่น 

- เขียนความคิดรวบ
ยอดหลักไว้ตรงกลาง 

- มีก่ิงแก้ว ขาดกิ่งก้อย 
แต่ขาดกิ่งย่อย 

- ใช้สีสันไม่ทั่วแผ่น 

เนื้อหา - เนื้อหาครบถ้วน
ตามสาระท่ีก าหนด 
๑๐๐% 

- เขียนถูกต้องตาม
หลักภาษา ๑๐๐% 

- ล าดับหัวข้อเนื้อหา
ชัดเจน 

- มีการสรุปได้อย่าง
สมเหตุสมผล 
๑๐๐% 

- เนื้อหาถูกต้องตาม
สาระที่ก าหนด ๘๐-
๙๙% 

- เขียนถูกต้องตาม
หลักภาษา ๘๐-
๙๙% 

- ล าดับหัวข้อเนื้อหา
ชัดเจน 

- มีการสรุปได้อย่าง
สมเหตุสมผล ๘๐-
๙๙% 

- เนื้อหาถูกต้องตาม
สาระที่ก าหนด ๖๐-
๗๙% 

- เขียนถูกต้องตาม
หลักภาษา ๖๐-
๗๙% 

- มีการสรุปได้อย่าง
สมเหตุสมผล ๖๐-
๗๙% 

- เนื้อหาถูกต้องตาม
สาระที่ก าหนดต่ าว่า 
๕๙% 

- เขียนถูกต้องตาม
หลักภาษาต่ าว่า 
๕๙% 

- มีการสรุปไม่
สมเหตุสมผลต่ าว่า 
๕๙% 

การ
น าเสนอ 

- พูดชัดเจนเสียงดัง
ฟังชัด 

- ใช้ภาษาทางการ
ถูกต้องตามอักขระ
๑๐๐% 

- บุคลิกภาพดีและมี
ความมั่นใจ 

- มีการใช้สื่อ
ประกอบการ
น าเสนอ 

- พูดชัดเจนเสียงดัง
ฟังชัด 

- ใช้ภาษาทางการ
ถูกต้องตามอักขระ
๘๐-๙๙% 

- บุคลิกภาพดี 
- ความพร้อมในการ

น าเสนอได้บางส่วน 

- การพูดเหมาะสม 
- ใช้ภาษาทางการ

ถูกต้องตามอักขระ
๖๐-๗๙% 

- บุคลิกภาพเหมาะสม 
 

- สามารถพูดน าเสนอ
ได้ 

- ใช้ภาษาทางการ
ถูกต้องตามอักขระต่ า
ว่า ๕๙% 

- บุคลิกภาพเหมาะสม 
 



- ความพร้อมในการ
น าเสนอ  

ความ
สวยงาม 

- ใช้สีสันสวยงาม 
- มีความสะอาด 
- มีความคิด

สร้างสรรค ์ 
- ความเป็นระเบียบ

อ่านง่าย 

- ใช้สีสันสวยงาม 
- มีความสะอาด 
- มีความคิด

สร้างสรรค ์ 
 

- ใช้สีสันสวยงามและ
มีความสะอาด 

 

- ใช้สีสันสวยงามหรือ
เป็นไปตามเกณฑ์
อย่างใดอย่างหนึ่ง 

 

การตรง
ต่อเวลา 

ส่งผลงานครบถ้วน 
ตรงตามเวลาที่
ก าหนด  

ส่งผลงานครบถ้วน 
แต่ช้ากว่าเวลาที่
ก าหนด ๕ นาที 

ส่งผลงานครบถ้วน แต่
ช้ากว่าเวลาที่
ก าหนด ๑๐ นาท ี

ส่งผลงานครบถ้วน แต่
ช้ากว่าเวลาที่ก าหนด 
๑๕ นาท ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยท่ี 6 
โอกาสในการลดการทจุริตในยุค Digital Disruption 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 6 ชื่อหน่วย โอกาสในการลดการทุจริตในยุค Digital Disruption 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๘  เรื่อง นวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาการทุจริต       เวลา  ๑  ชั่วโมง 
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Disruption รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสและภัยที่
เกิดจาก Digital Disruption 

๑.๒ ทราบถึงวิธีการ เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตใน 
สถานการณ ์Digital Disruption และมีความตื่นรู้ในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ 
Digital Disruption  ผ่านเครื่องมือต่างๆ อย่างถูกต้อง 
 ๑.๓ สามารถมีแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital 
Disruption   
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑  บอกแนวคิด วิธีการ หรือนวัตกรรม เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาการทุจริต   (O) 
๒.๒  สามารถสร้างนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาการทุจริต    (R) 

๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑)  แนวคิด วิธีการ หรอืนวัตกรรม เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาการทุจริต 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑)  ทักษะการในการแก้ปัญหา 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑)  ซื่อสัตย์สุจริต 
        ๒)  มีวินัย 
        ๓)  ใฝ่เรียนรู ้
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
  ๑)  ครแูบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๓-๔ คน 

๒)  ครูให้นักเรียนเลือกสถานการณ์การทุจริตที่เคยเกิดขึ้นจริงมาแล้วจากข่าวที่นักเรียนทราบ 
น ามาท า Workshop โดยเสนอแนวคิด วิธีการ หรือนวัตกรรม เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาการ
ทุจริตการน าเสนอนวัตกรรมที่ช่วยในการต่อต้านการทุจริต (ในรูปแบบคลิปวีดีโอ หรืออ่ืนๆ) 
  ๓)  ครูให้นักเรียนออกมาน าเสนอกลุ่มละ ๓-๕ นาที 
  ๔)  ครแูละนักเรียนร่วมกันเลือกแนวคิด วิธีการ หรือนวัตกรรมจากการน าเสนอของทุกกลุ่มว่า
กลุ่มใดมีความน่าสนใจที่สุด เพราะเหตุใด แล้วน าแนวคิด วิธีการ หรือนวัตกรรมที่เลือกนี้มาร่วมกันสรุปอีกครั้ง 

๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
- 



๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑)  การท ากิจกรรมกลุ่ม 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑)  แบบประเมินการท ากิจกรรมกลุ่ม 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า  ให้  ๓ คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นบางครั้ง  ให้  ๒ คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าน้อยครั้ง  ให้  ๑ คะแนน 
 เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓ - ๑๕ ดี 
๘ - ๑๒ ปานกลาง 
๕ - ๗ ปรับปรุง 

     นักเรียนได้รับระดับคุณภาพ “ปานกลาง” ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 

ลงชื่อ ............................................................... ครูผู้สอน 
                 (...............................................................) 
 
๗. ภาคผนวก 
    (สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น ใบความรู้ ใบกิจกรรม แบบบันทึกกิจกรรม หรือแนวทางการตอบ) 

แบบประเมินการท ากิจกรรมกลุ่ม 
กลุ่ม .......................................................................................................... 

ค าชี้แจง : ให้ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนจากการสังเกตการตอบค าถามในชั้นเรียน โดยท าเครื่องหมาย / 
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

สมาชิกในกลุ่ม  
๑. 
............................................................................. 

๒. ............................................................................. 

๓. ............................................................................. ๔. ............................................................................. 
 

ค าชี้แจง: ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย ✔ ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 



พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 

๑. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    
๒. มีความกระตือรือร้นในการท างาน    
๓. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย    
๔. มีข้ันตอน ท างานอย่างเป็นระบบ    
๕. ใช้เวลาท างานอย่างเหมาะสม    

รวม  
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า  ให้  ๓ คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นบางครั้ง  ให้  ๒ คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าน้อยครั้ง  ให้  ๑ คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓ - ๑๕ ดี 
๘ - ๑๒ ปานกลาง 
๕ - ๗ ปรับปรุง 

 

  



แบบประเมินการส าเสนอผลงานรายกลุ่ม (ส าหรับครูผู้สอน/นักเรียน) 
กลุ่มท่ี .......  กรณีศึกษาที่ได้รับ ................................ 

ค าชี้แจง : 1. ท าเครื่องหมายถูกลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม  
             2. รวมคะแนนการประเมิน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 

เลข
ที ่

ชื่อ - 
สกุล 

ความถูกต้องของ
เนื้อหา 

วิธีการน าเสนอของ
กลุ่ม 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 

รวม
คะแนน 

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

                                                           
 

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

 
เกณฑ์การประเมิน 
ความถูกต้องของเนื้อหา 
  ๔ หมายถึง มีเนื้อหาสาระครบถ้วนสมบูรณ์  
  ๓ หมายถึง มีเนื้อหาสาระค่อนข้างครบถ้วน 
  ๒ หมายถึง มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
  ๑ หมายถึง มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 
วิธีการน าเสนอของกลุ่ม 
  ๔ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานแปลกใหม่ น่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ดีมาก 
  ๓ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานน่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ดี 
  ๒ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานน่าสนใจ พอใช้ล าดับเรื่องราวได้พอใช้ 
  ๑ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานไม่น่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ไม่ดี 
ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม 
  ๔ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีมาก ล าดับความได้ชัดเจน เข้าใจง่าย 
  ๓ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีล าดับความได้ดีพอใช้ 
  ๒ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมออกเสียงได้ถูกต้องพอใช้ล าดับความได้พอเข้าใจ 
  ๑ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ไม่ถูกต้อง ล าดับความไม่ชัดเจน 

 



หน่วยท่ี 6 
โอกาสในการลดการทจุริตในยุค Digital Disruption  

 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 6 ชื่อหน่วย โอกาสในการลดการทุจริตในยุค Digital Disruption 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๙  นวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาการทุจริต เวลา  ๑  ชั่วโมง 
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Disruption รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสและภัยที่ 
เกิดจาก Digital Disruption 

๑.๒ ทราบถึงวิธีการ เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตใน 
สถานการณ์ Digital Disruption และมีความตื่นรู้ในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ 
Digital Disruption  ผ่านเครื่องมือต่างๆ อย่างถูกต้อง 
 ๑.๓ สามารถมีแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital 
Disruption   
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑  บอกแนวคิด วิธีการ หรือนวัตกรรม เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาการทุจริต   (O) 
๒.๒  สามารถสร้างนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาการทุจริต    (R) 

๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) แนวคิด วิธีการ หรือนวัตกรรม เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาการทุจริต 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์) 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑) ซื่อสัตย์สุจริต 
        ๒) มีวินัย 
         ๓)  ใฝ่เรียนรู ้
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 

 ๑) ครูทบทวนเรื่อง “แนวคิด วิธีการ หรือนวัตกรรม 
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาการทุจริต” จากกิจกรรมชั่วโมงท่ีแล้ว 

 ๒) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน 
 ๓) ให้นักเรียนแต่กลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรทางเทคโนโลยีของแนวคิด วิธีการ หรือนวัตกรรม 

ในการแก้ปัญหาการทุจริตที่กลุ่มสนใจ   
 ๔) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่างไอเดีย เพื่อถ่ายทอดความคิดเป็นรูปธรรม  
 ๕) นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอร่างไอเดียของกลุ่มตนเอง และให้เพ่ือน 
 ๖) ครมูอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท าชิ้นงานต้นแบบ   



 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
- 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  ๒) น าเสนอร่างไอเดียของกลุ่ม 
  ๓) ตรวจใบงาน “ร่างไอเดีย” 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  ๒) แบบประเมินการน าเสนอ 
  ๓) แบบประเมินใบงาน 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) นักเรียนผ่านการประเมิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
   
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 
 
 
 

ลงชื่อ..............................................................ครูผู้สอน 
               (...............................................................) 
๗. ภาคผนวก 
 (สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น ใบความรู้ ใบกิจกรรม แบบบันทึกกิจกรรม หรือแนวทางการตอบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบกิจกรรม “ร่างไอเดีย”  
เรื่องแนวคิด วิธีการ หรือนวัตกรรม เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาการทุจริต 

กลุ่มที่ ...................... สมาชิกในกลุ่ม ได้แก่ 
1. ชื่อ - สกุล ......................................................... เลขท่ี ....................... ห้อง ............. ............ 
2. ชื่อ - สกุล ......................................................... เลขท่ี ....................... ห้อง .........................  
3. ชื่อ - สกุล ......................................................... เลขท่ี ....................... ห้อง  ......................... 
4. ชื่อ - สกุล ......................................................... เลขท่ี ....................... ห้อง .........................  
5. ชื่อ - สกุล ......................................................... เลขท่ี .............. ......... ห้อง ......................... 

 
1. ให้นักเรียนวิเคราะห์ทรัพยากรทางเทคโนโลยีของแนวคิด วิธีการ หรือนวัตกรรม 
ในการแก้ปัญหาการทุจริตที่กลุ่มสนใจ 
 

ที ่ แนวทางการ 
แก้ปัญหา 

ทรัพยากรทางเทคโนโลยี 

คน ข้อมูลและสาระ 
สนเทศ 

วัสดุ เครื่องมือและ  
อุปกรณ์ 

พลังงา
น 

ทุน เวลา 

  
 
 
 

       

  
 
 
 

       

  
 
 
 

       

 
แนวทางการแก้ปัญหาที่เลือก _____________________________________________________ 
เหตุผล  เพราะ ____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
 



2. ให้นักเรยีนร่างไอเดีย แนวคิด วิธีการหรือนวัตกรรม 
ในการแก้ปัญหาการทุจริตเพื่อถ่ายทอดความคิดให้เป็นรูปธรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
กลุ่มท่ี .......  กรณีศึกษาที่ได้รับ ................................ 

ค าชี้แจง : ให้ครูสังเกตการท างานของผู้เรียน โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความจริง 
พฤติกรรม ความสนใจในก

ารเรียน 
การมีส่วนร่วมแส
ดงความคิดเห็นใ

นการระดม  
ความคิด 

การรับฟังความคิ
กเห็นของผู้อื่น 

การแสดงความคิ
ดเห็น 

ความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รีบม

อบหมาย 

รวม 
คะแนน 

ชื่อ - 
สกุล 

๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๑๐ 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

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

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

เกณฑ์การประเมิน 
ให้คะแนน ๐-๔ ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

  ให้คะแนน ๕-๗ ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
  ให้คะแนน ๘-๑๐ ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินการส าเสนอผลงานรายกลุ่ม (ส าหรับครูผู้สอน/นักเรียน) 
กลุ่มท่ี .......  กรณีศึกษาที่ได้รับ ................................ 

ค าชี้แจง : 1. ท าเครื่องหมายถูกลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม  
             2. รวมคะแนนการประเมิน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
เลขที่ ชื่อ 

- 
สกุล 

ความถูกต้องของ 
เนื้อหา 

วิธีการน าเสนอของ 
กลุ่ม 

ใช้ภาษาถูกต้อง 
เหมาะสม 

รวม 
คะแนน 

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

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

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

เกณฑ์การประเมิน 
ความถูกต้องของเนื้อหา 
  ๔ หมายถึง มีเนื้อหาสาระครบถ้วนสมบูรณ์  
  ๓ หมายถึง มีเนื้อหาสาระค่อนข้างครบถ้วน 
  ๒ หมายถึง มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
  ๑ หมายถึง มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 
วิธีการน าเสนอของกลุ่ม 
  ๔ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานแปลกใหม่ น่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ดีมาก 
  ๓ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานน่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ดี 
  ๒ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานน่าสนใจ พอใช้ล าดับเรื่องราวได้พอใช้ 
  ๑ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานไม่น่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ไม่ดี 
ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม 
  ๔ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีมาก ล าดับความได้ชัดเจน เข้าใจง่าย 
  ๓ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีล าดับความได้ดีพอใช้ 
  ๒ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมออกเสียงได้ถูกต้องพอใช้ล าดับความได้พอเข้าใจ 
  ๑ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ไม่ถูกต้อง ล าดับความไม่ชัดเจน 
 
 
 
 



 
ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ 
 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

คะแนน ๔ ๓ ๒ ๑ 
 
เกณฑ์คะแนนรวม 

คะแนน คุณภาพ 
๑๐-๑๒ 

๗-๙ 
๔-๖ 
๑-๓ 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ปรับปรุง 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินใบกิจกรรม 

ค าชี้แจง :  ให้ผู้สอนประเมินผลงานใบงานนักเรียน 
โดยการประเมินคะแนนลงในช่องรายการประเมินก าหนดตามตารางแนบท้ายแบบประเมินใบงาน 

 

ล าดับที ่
ชื่อ-สกลุ 

ของผู้รับการ 
ประเมิน 

รูปแบบ เน้ือหา น าเสนอ ความสวยงาม 
ตรงต่อ 
เวลา 

รวม 
๒๐ คะแนน 

สรุปผลการประเมิน 
ผ่าน/ไม่ผ่าน 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

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

 
 

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

 
 
 
 
นักเรียนได้ระดบัคุณภาพที่  พอใช้  ขึ้นไปถือว่า  ผ่าน 
 
 
 
 



ตารางแนบท้ายแบบประเมิน ใบกิจกรรม 
 

เกณฑ์กา
รประเมิน 

ระดับการประเมิน 
๔ (ดีมาก) ๓ (ดี) ๒ (พอใช้) ๑ (ปรับปรุง) 

รูปแบบ - เขียนความคิด 
รวบยอดหลักไว้ 
ตรงกลาง 

- มีก่ิงแก้ว กิ่งก้อย 
และก่ิงย่อยตาม 
ล าดับ 

- ตัวหนังสืออยู่บน 
เส้น 

- ใช้ค าส าคัญตรง 
ประเด็น 

- ใช้สัญลักษณ์ 
หรือภาพสื่อ 
ความหมาย 

- ใช้สีสันทั่วแผ่น 

 - เขียนความคิด 
รวบยอดหลักไว้ 
ตรงกลาง 

- มีก่ิงแก้ว กิ่งก้อย 
และก่ิงย่อยตาม 
ล าดับ 

- ตัวหนังสืออยู่บน 
เส้น 

- ใช้ค าส าคัญตรง 
ประเด็น 

- ใช้สีสันทั่วแผ่น 

- เขียนความคิด 
รวบยอดหลักไว้ 
ตรงกลาง 

- มีก่ิงแก้ว กิ่งก้อย 
และก่ิงย่อยตาม 
ล าดับ 

- ใช้สีสันทั่วแผ่น 

- เขียนความคิด 
รวบยอดหลักไว้ 
ตรงกลาง 

- มีก่ิงแก้ว ขาดกิ่งก้อย 
แต่ขาดกิ่งย่อย 

- ใช้สีสันไม่ทั่วแผ่น 

เนื้อหา - เนื้อหาครบถ้วน 
ตามสาระท่ี 
ก าหนด ๑๐๐% 

- เขียนถูกต้องตาม 
หลักภาษา ๑๐๐% 

- ล าดับหัวข้อ 
เนื้อหาชัดเจน 

- มีการสรุปได้ 
อย่างสมเหตุสมผล 
๑๐๐% 

- เนื้อหาถูกต้องตาม 
สาระที่ก าหนด  
๘๐-๙๙% 

- เขียนถูกต้องตาม 
หลักภาษา       
๘๐-๙๙% 

- ล าดับหัวข้อ 
เนื้อหาชัดเจน 

- มีการสรุปได้อย่า 
งสมเหตุสมผล  
๘๐-๙๙% 

- เนื้อหาถูกต้องตาม 
สาระที่ก าหนด   
๖๐-๗๙% 

- เขียนถูกต้องตาม 
หลักภาษา       
๖๐-๗๙% 

- มีการสรุปได้อย่าง 
สมเหตุสมผล    
๖๐-๗๙% 

- เนื้อหาถูกต้องตาม 
สาระที่ก าหนด     
ต่ ากว่า ๕๙% 

- เขียนถูกต้องตาม 
หลักภาษาต่ ากว่า 
๕๙% 

- มีการสรุปไม่สมเหตุ 
สมผลต่ ากว่า ๕๙% 

การน าเส
นอ 

- พูดชัดเจนเสียง 
ดังฟังชัด 

- ใช้ภาษาทางการ 
ถูกต้องตามอักขระ
๑๐๐% 

- บุคลิกภาพดีและ 
มีความม่ันใจ 

- พูดชัดเจนเสียงดัง 
ฟังชัด 

- ใช้ภาษาทางการ 
ถูกต้องตามอักขระ
๘๐-๙๙% 

- บุคลิกภาพดี 
- ความพร้อมในการ 

น าเสนอได้บางส่วน 

- การพูดเหมาะสม 
- ใช้ภาษาทางการ 

ถูกต้องตามอักขระ 
๖๐-๗๙% 

- บุคลิกภาพเหมาะสม 
 

- สามารถพูดน าเสนอ 
ได้ 

- ใช้ภาษาทางการ 
ถูกต้องตามอักขระ 
ต่ าว่า ๕๙% 

- บุคลิกภาพเหมาะสม 
 



- มีการใช้สื่อ 
ประกอบการ 
น าเสนอ 

- ความพร้อมใน 
การน าเสนอ  

ความ 
สวยงาม 

- ใช้สีสันสวยงาม 
- มีความสะอาด 
- มีความคิด 

สร้างสรรค์  
- ความเป็น 

ระเบียบอ่านง่าย 

- ใช้สีสันสวยงาม 
- มีความสะอาด 
- มีความคิด  

สร้างสรรค์  
 

- ใช้สีสันสวยงาม 
และมีความสะอาด 

 

- ใช้สีสันสวยงามหรือ 
เป็นไปตามเกณฑ ์
อย่างใดอย่างหนึ่ง 

 

การตรง 
ต่อเวลา 

ส่งผลงานครบถ้วน 
ตรงตามเวลาที่ 
ก าหนด  

ส่งผลงานครบถ้วน 
แต่ช้ากว่าเวลาที่ 
ก าหนด ๕ นาที 

ส่งผลงานครบถ้วน 
แต่ช้ากว่าเวลาที่ 
ก าหนด ๑๐ นาท ี

ส่งผลงานครบถ้วน 
แต่ช้ากว่าเวลาที่ 
ก าหนด ๑๕ นาท ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 6 ชื่อหน่วย โอกาสในการลดการทุจริตในยุค Digital Disruption 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๐  เรื่อง สรุปองค์ความรู้ในการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือลดการทุจริตและการป้องกัน 
การทุจริตในยุค Digital Disruption                                                                     เวลา ๑  ชั่วโมง 
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Disruption รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสและภัยที่ 
เกิดจาก Digital Disruption 

๑.๒ ทราบถึงวิธีการ เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตใน 
สถานการณ์ Digital Disruption และมีความตื่นรู้ในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ 
Digital Disruption  ผ่านเครื่องมือต่างๆ อย่างถูกต้อง 
 ๑.๓ สามารถมีแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital 
Disruption   
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑ นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ในการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือลดการทุจริตและการป้องกัน 
การทุจริตในยุค Digital Disruption (R) (G) (N) 

 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) การน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดการทุจริตในยุค Digital Disruption 
        ๒) การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริตในยุค Digital Disruption 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ความสามารถในการคิด (การคิดวิเคราะห์) 
       2) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์) 

 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
       ๑) มีวินัย 
       ๒) ใฝ่เรียนรู้ 
       ๓) มุ่งม่ันในการท างาน 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
  ๑) ครูบอกจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ 

๒) ครูทบทวน เรื่อง การทุจริตในยุค Digital Disruption 
และการการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริตในยุค Digital Disruptio 
  3) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน 
  4) นักเรียนท ากิจกรรมใบงาน Mindmapping 
สรุปองค์ความรู้ในการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือลดการทุจริตและการป้องกันการทุจริตในยุค Digital Disruption 

๕) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอ Mindmapping 



๖) นักเรียนครูร่วมกันอธิปรายสรุปองค์ความรู้ในการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือลดการทุจริตและ 
การป้องกันการทุจริตในยุค Digital Disruption 

๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
๑) คอมพิวเตอร์ / โทรศัพท์มือถือ 

  ๒) แหล่งเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต  
  ๓) สื่อ Social Media 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) นักเรียนน าเสนอ Mindmapping 
  ๒) นักเรียนท ากิจกรมกลุ่ม  
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  ๒) แบบประเมินการน าเสนอ 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) นักเรียนผ่านการประเมิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
   
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 
 
 
 

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



๗. ภาคผนวก 
 

แบบประเมนิการน าเสนอผลงานกลุ่ม 
 

กลุ่ม .......................................................................................................... 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ...................................................................... ๒. ...................................................................... 
   ๓. ...................................................................... ๔. ...................................................................... 

 

 ค าชี้แจง : ท าเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 
  

ล าดับที่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 
3 2 1 

1 น าเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง        
2 การล าดับขั้นตอนของเนื้อเรื่อง       
3 การน าเสนอมีความน่าสนใจ       
4 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม      
5 การตรงต่อเวลา      
                                                                        รวม   

     
เกณฑ์การให้คะแนน 
  

 ท าได้เป็นอย่างดีมาก  ให้  ๓  คะแนน 
 ท าได้เป็นอย่างดี ให้  ๒  คะแนน 
 ท าได้พอใช้ ให้  ๑  คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ ปานกลาง 
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 

  



แบบประเมินการท ากิจกรรมกลุ่ม 
 

กลุ่ม .......................................................................................................... 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ...................................................................... ๒. ...................................................................... 
   ๓. ...................................................................... ๔. ...................................................................... 
    
 

ค าชี้แจง: ท าเครื่องหมาย ✓  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 

๑. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    
๒. มีความกระตือรือร้นในการท างาน    
๓. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย    
๓. มีข้ันตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ    
๕. ใช้เวลาในการท างานอย่างเหมาะสม    

รวม  
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
  

 พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า  ให้  ๓  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นบางครั้ง  ให้  ๒  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าน้อยครั้ง  ให้  ๑  คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ ปานกลาง 
๕-๗ ปรับปรุง 

 

  



แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
กลุ่มท่ี .......  เรื่อง .............................................................. 

ค าชี้แจง : ให้ครูสังเกตการท างานของผู้เรียน โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความจริง 
พฤติกร

รม 
ความสนใจ 
ในการเรียน 

การม ี 
ส่วนร่วม 

แสดงความ 
คิดเห็นใน 
การระดม 
ความคิด 

การรับฟัง 
ความคิกเห็น

ของผู้อ่ืน 

การแสดง 
ความคิดเห็น 

ความรับผิด 
ชอบต่องาน

ที่ได้ร  บ 
มอบหมาย 

รวม 
คะแนน 

ชื่อ - 
สกุล 

๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๑๐ 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

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

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

เกณฑ์การประเมิน 
ให้คะแนน ๐-๔ ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

  ให้คะแนน ๕-๗ ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
  ให้คะแนน ๘-๑๐ ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินการส าเสนอผลงานรายกลุ่ม (ส าหรับครูผู้สอน/นักเรียน) 
กลุ่มท่ี .......  กรณีศึกษาที่ได้รับ ................................ 

ค าชี้แจง : 1. ท าเครื่องหมายถูกลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม  
             2. รวมคะแนนการประเมิน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
เลขที่ ชื่อ - 

สกุล 
ความถูกต้องของ 

เนื้อหา 
วิธีการน าเสนอ 

ของกลุ่ม 
ใช้ภาษาถูกต้อง 

เหมาะสม 
รวม 

คะแนน 
๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑  

               
               
               
               
               
               
               

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

                                                                          ................ /................ /................ 
เกณฑ์การประเมิน 
ความถูกต้องของเนื้อหา 
  ๔ หมายถึง มีเนื้อหาสาระครบถ้วนสมบูรณ์  
  ๓ หมายถึง มีเนื้อหาสาระค่อนข้างครบถ้วน 
  ๒ หมายถึง มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
  ๑ หมายถึง มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 
วิธีการน าเสนอของกลุ่ม 
  ๔ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานแปลกใหม่ น่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ดีมาก 
  ๓ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานน่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ดี 
  ๒ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานน่าสนใจ พอใช้ล าดับเรื่องราวได้พอใช้ 
  ๑ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานไม่น่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ไม่ดี 
ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม 
  ๔ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีมาก ล าดับความได้ชัดเจน เข้าใจง่าย 
  ๓ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีล าดับความได้ดีพอใช้ 
  ๒ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมออกเสียงได้ถูกต้องพอใช้ล าดับความได้พอเข้าใจ 
  ๑ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ไม่ถูกต้อง ล าดับความไม่ชัดเจน 
ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ 
 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

คะแนน ๔ ๓ ๒ ๑ 
 



เกณฑ์คะแนนรวม 
คะแนน คุณภาพ 
๑๐-๑๒ 

๗-๙ 
๔-๖ 
๑-๓ 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ปรับปรุง 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
 

 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี 





หน่วยท่ี ๑ 
ทรัพยากรธรณีส าคัญอย่างไร 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 1 ทรัพยากรธรณีส าคัญอย่างไร   
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง ก าเนิดธรณีวิทยา        เวลา 1 ชั่วโมง 
*************************************************************************************************************************  
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
 ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

 2.๑  อธิบายความหมายของทรัพยากรธรณี (N) 
  ๒.2  บอกแหล่งก าเนิดของทรัพยากรธรณี  (N) 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 3.1. ความรู้ 
  ๑) ความหมายของทรัพยากรธรณี 
  2) แหล่งก าเนิดของทรัพยากรธรณี 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

        ๑) ความสามารถในการคิด 
  2) ความสามารถในการสื่อสาร 

 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
  1) ใฝ่เรียนรู้ 
  2) มุ่งม่ันในการท างาน 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
     ขั้นน า 
    1. นักเรียนท ากิจกรรมส ารวจความรู้ของตนเองเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี ลงในตาราง
ส ารวจความรู้ตามเทคนิคการเรียนรู้ KWL โดยให้นักเรียนเขียนค าตอบในตารางส ารวจความรู้ 3 ช่อง 
คือ ฉันรู้อะไรบ้าง ฉันต้องการรู้อะไร และฉันได้เรียนรู้อะไร ซึ่งช่องสุดท้ายจะเขียนเมื่อเรียนจบเนื้อหา
เรื่องทรัพยากรธรณีครบ 5 ชั่วโมงแล้ว ตามล าดับ ดังนี้ (อาจปรับกิจกรรมให้นักเรียนเขียนลงใน
กระดาษ Post it แล้วน าไปติดบนกระดานแล้วให้นักเรียนเดินไปอ่านของเพื่อนคนอ่ืน ๆ ) ตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 
   1.1 นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6-8 คน โดยคละความสามารถเก่ง ปาน
กลาง อ่อน  

   1.2 นักเรียนเขียนสิ่งที่นักเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรณีลงในช่อง “ฉันรู้อะไรบ้าง”  
หลังจากนั้นให้แต่ละคนน าเสนอสิ่งที่ตัวเองรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรณีให้กับเพ่ือนในกลุ่มได้รับรู้ สรุปเป็น
ประเด็นของกลุ่มน าเสนอต่อเพ่ือนในชั้นเรียน 



1.3 นักเรียนเขียนสิ่งที่นักเรียนยังไม่รู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรณีลงในช่อง “ฉันต้องการ 
รู้อะไรบ้าง” หลังจากนั้นให้แต่ละคนน าเสนอสิ่งที่ตัวเองรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรณีให้กับเพ่ือนในกลุ่มได้
รับรู้ สรุปเป็นประเด็นของกลุ่มน าเสนอต่อเพ่ือนในชั้นเรียน ร่วมกันสรุปประเด็นสิ่งที่นักเรียนต้องการ
อยากรู้เป็นประเด็นการเรียนรู้ของห้องเรียน เพ่ือน ามาสู่กิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ ธรณีวิทยาและการ
ก าเนิดแหล่งทรัพยากรธรณี ประเภททรัพยากรธรณี การน าทรัพยากรธรณีมาใช้ประโยชน์ การส ารวจ
และการพัฒนาทรัพยากรธรณี และผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรณี 
     2. ครูชี้แจงว่าในแต่ละเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี จะแบ่งการ
เรียนรู้ออกเป็น 5 ชั่วโมง ตามล าดับเรื่อง ดังนี้ 

 เรื่องท่ี 1 ธรณีวิทยาและการก าเนิดแหล่งทรัพยากรธรณีคืออะไร 
 เรื่องท่ี 2 ประเภททรัพยากรธรณี (หิน/ดิน/แร่) และการใช้ประโยชน์ 
 เรื่องท่ี 3 การส ารวจและการพัฒนาทรัพยากรธรณี 
 เรื่องท่ี 4 ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรณี (ทางตรง) 
 เรื่องท่ี 5 ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรณี (ทางอ้อม) 

    ขั้นสอน   
    1. นักเรียนชมวีดิทัศน์ ชุดรอบรู้ธรณีไทย ตอนที่ 1 รู้เรื่องโลก จากเว็บไซต์ 
https://www.youtube.com/watch?v=Glzh3Y1MlDc  
    2. นักเรียนแต่ละกลุ่ม แบ่งกลุ่มย่อยภายในกลุ่มของตนเองให้ได้ 2 กลุ่มย่อย สืบค้น
ข้อมูลเพ่ือบอกความหมายของธรณีวิทยาและแหล่งทรัพยากรธรณี จากการศึกษาวีดิทัศน์ร่วมกัน โดย
แยกเป็น 2 ประเด็นดังนี้  กลุ่มย่อยที ่1  สืบค้นความหมายของธรณีวิทยา กลุ่มย่อยที่ 2 สืบค้นแหล่ง
ทรัพยากรธรณ ีเขียนลงในกระดาษ Note page แปะลงบนกระดาษ A4  
    3. นักเรียนแลกเปลี่ยนข้อมูล อภิปราย รวบรวมข้อมูล และสรุปผลเป็นความคิดของ
กลุ่ม สรุปความหมายของธรณีวิทยาและแหล่งทรัพยากรธรณีช่วยกันออกแบบการเขียนสรุปความหมาย
ของธรณีวิทยาและแหล่งทรัพยากรธรณี น าเสนอ 
     4. ตวัแทนกลุ่มออกมาน าเสนอ ผลงานการเขียนสรุปความหมายของธรณีวิทยาและ
แหล่งทรัพยากรธรณี 
   ขั้นสรุป  

   1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความหมายของธรณีวิทยาและแหล่งทรัพยากรธรณี
ร่วมกัน สรุปเป็นความหมายร่วมกันเขียนบนกระดาน 
  ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
  1. วีดิทัศน์ ชุดรอบรู้ธรณีไทย ตอนที่ 1 รู้เรื่องโลก จากเว็บไซต์  https://www. 
youtube.com/watch?v=Glzh3Y1MlDc 

 ๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) ประเมินชิ้นงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG Model (เขียนสรุป
ความหมายของธรณีวิทยาและแหล่งทรัพยากรธรณี) 
  ๒) สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 



 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบประเมินชิ้นงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG Model (เขียนสรุป
ความหมายของธรณีวิทยาและแหล่งทรัพยากรธรณี) 
  ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) มีผลการประเมินชิ้นงาน ระดับ ดี ขึ้นไป  
  ๒) มีผลการสังเกตพฤติกรรม ระดับ ดี ขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
 
 
 

ลงชื่อ..............................................................ครูผู้สอน 
                          (...............................................................) 
 
๗. ภาคผนวก 
 - วีดิทัศน์ ชุดรอบรู้ธรณีไทย ตอนที่ 1 รู้เรื่องโลก จากเว็บไซต์ https://www. 
youtube.com/watch?v=Glzh3Y1MlDc 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางส ารวจการเรียนรู้ 
เรื่อง ทรัพยากรธรณี 

 
ฉันรู้อะไรบ้าง ฉันต้องการรู้อะไรอีกบ้าง ฉันเรียนรู้อะไรบ้าง 
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...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
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แบบประเมินร่องรอยช้ินงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG Model 
การเขียนสรุป ความหมายของธรณีวิทยาและแหล่งทรัพยากรธรณี 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1.1 เรื่อง ก าเนิดธรณีวิทยา                          ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
ค าชี้แจง  ผู้สอนตรวจชิ้นงานของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็น 
            จริง 
 

 
 

รายชื่อกลุ่ม 

สรุปความรู้ได้
ถูกต้อง ครบถ้วน
ตรงประเด็น 

การเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง 
ตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 

มีความคิด
สร้างสรรค์ในการ
เขียนสรุป 

 
 

รวม 

 
 

แปลผล 
ระดับ

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

 
แปลผลระดับคุณภาพ 
  คะแนน  1-3 ระดับ ปรับปรุง 
 คะแนน 4-6 ระดับ พอใช้ 
 คะแนน  7-9 ระดับ ดี 
 คะแนน 10-12 ระดับ ดีมาก 
 

 

 

 

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



แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG Model 
 กลุ่มท่ี……………………ชั้น………………… 

    ค าชี้แจง ให้ท าเครื่องหมาย  /  หน้าช่องให้ตรงกับความเป็นจริง 
ล าดับที่ รายการพฤติกรรม คุณภาพการปฏิบัต ิ

๓ ๒ ๑ 
๑ มีการวางแผนร่วมกัน    
๒ การแบ่งงานรับผิดชอบ    
๓ มีการให้ความช่วยเหลือกัน    
๔ การรับฟังความคิดเห็นและแก้ปัญหาร่วมกัน    
๕ สามารถให้ค าแนะน ากลุ่มอ่ืนได้    
๖ ปฏิบัติการท ากิจกรรมตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้    
๗ ร่วมกันอภิปรายและสรุปผลงานของกลุ่ม    
๘ ร่วมกันปรับปรุงผลงานของกลุ่ม    

รวม    
 

 
 

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

   ผู้ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้   ๓   คะแนน 
 พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้ ๒ คะแนน 
 พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ ๑  คะแนน 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
  คะแนน ๑๗ – ๒๔ ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 คะแนน ๙ – ๑๖  ระดับคุณภาพ ดี 
 คะแนน ๑ - ๘   ระดับคุณภาพ พอใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินการให้คะแนนแบบประเมินการท างานกลุ่ม 
ประเด็นการ ระดับคุณภาพ 

ประเมิน ๓ (ด)ี ๒ (พอใช้) ๑ (ปรับปรุง) 
๑. มีการวางแผนร่วมกัน  สมาชิกส่วนใหญ่ได้

วางแผนร่วมกันก่อนการ
ท ากิจกรรมและมีการ
ออกแบบการบันทึกผลได้
อย่างเหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่มมี
การวางแผนร่วมกันก่อน
การท ากิจกรรมและมีการ
ออกแบบการบันทึกผลยัง
ไม่ค่อยเหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่ได้
วางแผนร่วมกันก่อนการ
ท ากิจกรรมและมีการ
ออกแบบการบันทึกผลยัง
ไม่เหมาะสม  

๒. การแบ่งงาน
รับผิดชอบ  

สมาชิกส่วนใหญ่ได้มีการ
แบ่งงานรับผิดชอบได้
อย่างเหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่มมี
การแบ่งงานรับผิดชอบยัง
ไม่ค่อยเหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่ได้มีการ
แบ่งงานรับผิดชอบยังไม่
เหมาะสม  

๓. มีการให้ความ
ช่วยเหลือกัน  

สมาชิกส่วนใหญ่มีการให้
ความช่วยเหลือกันได้
อย่างเหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่มมี
การให้ความช่วยเหลือกัน
ยังไม่ค่อยเหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่มีการให้
ความช่วยเหลือกันยังไม่
เหมาะสม  

๔.การรับฟังความคิดเห็น
และแก้ปัญหาร่วมกัน  

สมาชิกส่วนใหญ่มีการรับ
ฟังความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาร่วมกันได้อย่าง
เหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่มการ
รับฟังความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาร่วมกันยังไม่
ค่อยเหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่มีการรับ
ฟังความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาร่วมกันยังไม่
เหมาะสม  

๕. สามารถให้ค าแนะน า
กลุ่มอ่ืนได้  

สมาชิกส่วนใหญ่สามารถ
ให้ค าแนะน ากลุ่มอ่ืนได้
อย่างเหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
สามารถให้ค าแนะน ากลุ่ม
อ่ืนยังไม่ค่อยเหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่สามารถ
ให้ค าแนะน ากลุ่มอ่ืนไม่
เหมาะสม  

๖. ปฏิบัติการท ากิจกรรม
ตามข้ันตอนที่ก าหนดให้  

สมาชิกส่วนใหญ่สามารถ
ปฏิบัติการท ากิจกรรม
ตามข้ันตอนที่ก าหนดให้
ได้ถูกต้องและเหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
สามารถปฏิบัติการท า
กิจกรรมตามข้ันตอนที่
ก าหนดให้ไม่ค่อยถูกต้อง
และเหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่สามารถ
ปฏิบัติการท ากิจกรรม
ตามข้ันตอนที่ก าหนดให้
ไม่ถูกต้องและเหมาะสม 
 

๗. ร่วมกันอภิปรายและ
สรุปผลงานของกลุ่ม  

สมาชิกส่วนใหญ่ร่วมกัน
อภิปรายและสรุปผลงาน
ของกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
ร่วมกันอภิปรายและสรุป
ผลงานของกลุ่มไม่ค่อย
เหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่ไม่
ร่วมกันอภิปรายและสรุป
ผลงาน  

๘. ร่วมกันปรับปรุง
ผลงานของกลุ่ม  

สมาชิกส่วนใหญ่ร่วมกัน
ปรับปรุงผลงานของกลุ่ม
ได้อย่างเหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
ร่วมกันปรับปรุงผลงาน
ของกลุ่มไม่ค่อยเหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่ไม่
ร่วมกันปรับปรุงผลงาน
ของกลุ่ม  

 
 



แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิด 
การเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 

หน่วยที่ 1 เรื่องทรัพยากรธรณีส าคัญอย่างไร 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1.1 เรื่อง ก าเนิดธรณีวิทยา                          ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 
ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

พฤติกรรม 
ชื่อ-สกุล 

มี
ความสามารถ

ในการคิด
วิเคราะห์ 
สังเคราะห ์

มีทักษะใน
การคิดนอก
กรอบอย่าง
สร้างสรรค ์

สามารถคิด
อย่างมี

วิจารณญาณ 

มี
ความสามารถ

ในการคิด
อย่างมีระบบ 

ตัดสินใจ
แก้ปัญหา
เกี่ยวกับ
ตนเองได ้

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

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

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ให้     3 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     2 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     1 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน 1-5     ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 ให้คะแนน 6-10    ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน 11-15 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
       ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
          (..........................................) 
 
 



แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
การเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 

หน่วยที่ 1 เรื่องทรัพยากรธรณีส าคัญอย่างไร 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1.1 เรื่อง ก าเนิดธรณีวิทยา                           ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 
ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

พฤติกรรม 
ชื่อ-สกุล 

มี
ความสามารถ
ในการรับ – 

ส่งสาร 

มี
ความสามารถ

ในการ
ถ่ายทอด
ความรู้ 

ความคิด 
ความเข้าใจ
ของตนเอง 
โดยใช้ภาษา

อย่าง
เหมาะสม 

ใช้วิธีการ
สื่อสารที่
เหมาะสม 

วิเคราะห์
แสดงความ

คิดเห็นอย่างมี
เหตุผล 

เขียนบันทึก
เหตุการณ์

ประจ าวันแล้ว
เล่าให้เพื่อน

ฟังได้ 

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

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

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ให้     3 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     2 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     1 คะแนน 

 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน 1-5     ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 ให้คะแนน 6-10     ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน 11-15  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 
 
        ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
          (..........................................) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความใฝ่เรียนรู้ 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

พฤติกรรมตัวบ่งชี้ 
รวม

คะแนน 
(๑๒) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 

เอ
าใ

จใ
ส่ใ

นก
าร

เรีย
น 

แล
ะม

ีคว
าม

เพี
ยร

พย
าย

าม
ใน

กา
รเร

ียน
 

ศึก
ษา

ค้น
คว

้าจ
าก

แห
ล่ง

เรีย
นร

ู้อื่น
 

ๆ 
เพ

ิ่มเ
ติม

 

กา
รส

ร้า
งค

่าน
ิยม

ตา
มล

ักษ
ณะ

นิส
ัยท

ี่ดีต
่อก

ิจก
รร

มก
าร

เรีย
นร

ู้ 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐                
๑๑                
๑๒                
๑๓                
๑๔                
๑๕                
๑๖                
๑๗                
๑๘                
                   ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน    
            (.......................................) 
            ……………/……………./……………… 



สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   
             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
เกณฑ์การให้คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๑๐ - ๑๒   
 ดี (๓)    ๗ - ๙ 
 พอใช้ (๒)   ๔ - ๖ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๓ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน ความมุ่งม่ันในการท างาน 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน 
(8) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 
ตั้งใจและ

รับผิดชอบใน
การปฏิบัติ

หน้าที่การงาน 

ท างานด้วย
ความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้
งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐            
๑๑            
๑๒            
๑๓            
๑๔            
๑๕            
๑๖            
๑๗            
๑๘            

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



สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   
             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
เกณฑ์การให้คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๗ - ๘   
 ดี (๓)    ๕ - ๖ 
 พอใช้ (๒)   ๓ - ๔ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๒ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย ทรัพยากรธรณีส าคัญอย่างไร              
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ประเภททรัพยากรธรณี                  เวลา 1 ชั่วโมง 
************************************************************************************************************************* 

๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 
 2.1 บอกประเภททรัพยากรธรณี (หิน/ดิน/แร่) (S) 
 2.2 อธิบายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี (S) 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 3.1. ความรู้ 
  1) ประเภททรัพยากรธรณี (หิน/ดิน/แร่) 
  2) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี 
 3.2. ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

   ๑) ความสามารถในการคิด 
 2) ความสามารถในการสื่อสาร 

 3.3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์/ค่านิยม 

   1) ใฝ่เรียนรู้ 
  2) มุ่งม่ันในการท างาน 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 

 ขั้นน า 

  1. นักเรียนทบทวนความรู้เกี่ยวกับ ทรัพยกรธรณี โดยเทคนิคเขียนรอบวง (Round 
table) ตามข้ันตอน ดังนี้ 
   1.1 นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน 4-5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมารับกระดาษ
เอสี่ที่ครูกลุ่มละหนึ่งแผ่น 
   1.2  ครูก าหนดประเด็นให้นักเรียนทุกคนเขียนชื่อทรัพยากรธรณีท่ีนักเรียนรู้จัก 
   1.3  นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนชื่อทรัพยากรธรณีท่ีนักเรียนรู้จักคนละ 1 ค าตอบลงใน
กระดาษแล้วส่งต่อให้เพ่ือนในกลุ่มเขียนต่อเรื่อย ๆ จนกว่าจะหมดเวลาที่ครูก าหนด  
  1.4 เมื่อหมดเวลาให้แต่ละกลุ่มหยุดเขียนและน าเสนอข้อมูลของแต่ละกลุ่มในชั้นเรียน 
เปรียบเทียบค าตอบของตนเองกับกลุ่มอ่ืน ๆ ว่าตรงกันหรือไม่มีสิ่งใดต้องเพ่ิมเติม 
  ขั้นสอน   
  1. นักเรียนชมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการเกิดปิโตรเลียม ถ่านหิน หินน้ ามัน 
จากเว็บไซต์ https://www.youtube.com/watch?v=oz8IBeX8fS8 
  2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ประเภททรัพยากรธรณีโดยใช้เทคนิค Jigsaw ตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 



   2.1 นักเรียนแบ่งกลุ่ม ออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน โดยแต่ละกลุ่มประกอบด้วย
นักเรียนเก่ง  กลาง  อ่อน ตั้งชื่อกลุ่ม  คัดเลือกหัวหน้า  และเลขาของกลุ่ม  กลุ่มที่ได้เรียกว่า Home 
group นักเรียนแต่ละคนในกลุ่ม  Home Group   จะมีหมายเลขก ากับ 1, 2, 3 และ 4  โดยแต่ละ
หมายเลขมีหัวเรื่องที่แตกต่างกัน 4  หัวข้อ ดังนี้ 

1) นักเรียนหมายเลข  1  เรื่อง หิน 
2) นักเรียนหมายเลข  2   เรื่อง ดิน 
3) นักเรียนหมายเลข  3  เรื่อง แร่ 
4) นักเรียนหมายเลข  4  เรื่อง ปิโตรเลียม 

  2.2 ให้นักเรียนในกลุ่ม   Home  ของแต่ละกลุ่มที่มีหมายเลขเดียวกันแยกย้ายไป
รวมกลุ่มกันใหม่เรียกว่า  Expert  Group  จากนั้นให้ไปศึกษาความรู้ร่วมกันในหัวข้อเดียวกันจน
เข้าใจ  
  2.3 นักเรียนจากกลุ่ม Expert  Group  กลับมายังกลุ่ม  Home  Group  ของตนเองอีก
ครั้ง  แต่ละคนถ่ายทอดความรู้ของตนเองที่ได้ไปศึกษาจาก  Expert Group  โดยร่วมกันเขียนแผนผัง
ความคิด เรื่อง ประเภททรัพยากรธรณี 

 3. นักเรียนสืบค้นการน าทรัพยากรธรณีมาใช้ประโยชน์โดยความโปร่งใส ถูกต้องตาม
กฎหมาย จากสื่อออนไลน์ 

ขั้นสรุป 
  1. นักเรียนท าเป็นแผ่นพับสรุป ประโยชน์ของทรัพยากรธรณี และข้ันตอนการน า
ทรัพยากรธรณีในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์อย่างพอเพียง ถูกต้องตามกฎหมายและมีความโปร่งใส  
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
  1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการเกิดปิโตรเลียม ถ่านหิน หินน้ ามัน จากเว็บไซต์ 
https://www.youtube.com/watch?v=oz8IBeX8fS8 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) ประเมินชิ้นงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG Model (แผ่นพับสรุป 
ประโยชน์ของทรัพยากรธรณี) 
  ๒) สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบประเมินชิ้นงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG Model (แผ่นพับสรุป 
ประโยชน์ของทรัพยากรธรณี) 
  ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) มีผลการประเมินชิ้นงาน ระดับ ดี ขึ้นไป  
  ๒) มีผลการสังเกตพฤติกรรม ระดับ ดี ขึ้นไป 
 
 



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

ลงชื่อ..............................................................ครูผู้สอน 
                                    (...............................................................) 
๗. ภาคผนวก 
 - บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการเกิดปิโตรเลียม ถ่านหิน หินน้ ามัน จากเว็บไซต์ 
https://www.youtube.com/watch?v=oz8IBeX8fS8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินร่องรอยช้ินงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG Model 
แผนผังความคิดประเภทของทรัพยากรธรณี 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1.2 เรื่อง ประเภททรัพยากรธรณี                   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

ค าชี้แจง  ผู้สอนตรวจชิ้นงานของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็น 

            จริง 
 

 
 

รายชื่อกลุ่ม 

สรุปความรู้ได้
ถูกต้อง ครบถ้วน
ตรงประเด็น 

การเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง 
ตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 

มีความคิด
สร้างสรรค์ในการ
ท าแผนผัง
ความคิด 

 
 

รวม 

 
 

แปลผล 

ระดับ
คุณภาพ 

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

 

แปลผลระดับคุณภาพ 
  คะแนน  1-3 ระดับ ปรับปรุง 
 คะแนน 4-6 ระดับ พอใช้ 
 คะแนน 7-9 ระดับ ดี 
 คะแนน 10-12 ระดับ ดีมาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินร่องรอยช้ินงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG Model 
การท าแผ่นพับสรุป ประโยชน์ของทรัพยากรธรณี 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1.2 เรื่อง ประเภททรัพยากรธรณี                   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ค าชี้แจง  ผู้สอนตรวจชิ้นงานของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็น 

            จริง 
 

 
 

รายชื่อกลุ่ม 

สรุปความรู้ได้
ถูกต้อง ครบถ้วน
ตรงประเด็น 

การเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง 
ตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 

มีความคิด
สร้างสรรค์ในการ
ท าแผ่นพับ 

 
 

รวม 

 
 

แปลผล 

ระดับ
คุณภาพ 

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

 

แปลผลระดับคุณภาพ 
  คะแนน  1-3 ระดับ ปรับปรุง 
 คะแนน 4-6 ระดับ พอใช้ 
 คะแนน 7-9 ระดับ ดี 
 คะแนน 10-12 ระดับ ดีมาก 
 

 

 

 

 

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

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



แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG Model 
 กลุ่มท่ี……………………ชั้น………………… 

    ค าชี้แจง ให้ท าเครื่องหมาย  /  หน้าช่องให้ตรงกับความเป็นจริง 
ล าดับที่ รายการพฤติกรรม คุณภาพการปฏิบัต ิ

๓ ๒ ๑ 
๑ มีการวางแผนร่วมกัน    
๒ การแบ่งงานรับผิดชอบ    
๓ มีการให้ความช่วยเหลือกัน    
๔ การรับฟังความคิดเห็นและแก้ปัญหาร่วมกัน    
๕ สามารถให้ค าแนะน ากลุ่มอ่ืนได้    
๖ ปฏิบัติการท ากิจกรรมตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้    
๗ ร่วมกันอภิปรายและสรุปผลงานของกลุ่ม    
๘ ร่วมกันปรับปรุงผลงานของกลุ่ม    

รวม    
 

 
 

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

   ผู้ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้   ๓   คะแนน 
 พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้ ๒ คะแนน 
 พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ ๑  คะแนน 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
  คะแนน ๑๗ – ๒๔ ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 คะแนน ๙ – ๑๖  ระดับคุณภาพ ดี 
 คะแนน ๑ - ๘   ระดับคุณภาพ พอใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินการให้คะแนนแบบประเมินการท างานกลุ่ม 
ประเด็นการ ระดับคุณภาพ 

ประเมิน ๓ (ด)ี ๒ (พอใช้) ๑ (ปรับปรุง) 
๑. มีการวางแผนร่วมกัน  สมาชิกส่วนใหญ่ได้

วางแผนร่วมกันก่อนการ
ท ากิจกรรมและมีการ
ออกแบบการบันทึกผลได้
อย่างเหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่มมี
การวางแผนร่วมกันก่อน
การท ากิจกรรมและมีการ
ออกแบบการบันทึกผลยัง
ไม่ค่อยเหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่ได้
วางแผนร่วมกันก่อนการ
ท ากิจกรรมและมีการ
ออกแบบการบันทึกผลยัง
ไม่เหมาะสม  

๒. การแบ่งงาน
รับผิดชอบ  

สมาชิกส่วนใหญ่ได้มีการ
แบ่งงานรับผิดชอบได้
อย่างเหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่มมี
การแบ่งงานรับผิดชอบยัง
ไม่ค่อยเหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่ได้มีการ
แบ่งงานรับผิดชอบยังไม่
เหมาะสม  

๓. มีการให้ความ
ช่วยเหลือกัน  

สมาชิกส่วนใหญ่มีการให้
ความช่วยเหลือกันได้
อย่างเหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่มมี
การให้ความช่วยเหลือกัน
ยังไม่ค่อยเหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่มีการให้
ความช่วยเหลือกันยังไม่
เหมาะสม  

๔.การรับฟังความคิดเห็น
และแก้ปัญหาร่วมกัน  

สมาชิกส่วนใหญ่มีการรับ
ฟังความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาร่วมกันได้อย่าง
เหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่มการ
รับฟังความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาร่วมกันยังไม่
ค่อยเหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่มีการรับ
ฟังความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาร่วมกันยังไม่
เหมาะสม  

๕. สามารถให้ค าแนะน า
กลุ่มอ่ืนได้  

สมาชิกส่วนใหญ่สามารถ
ให้ค าแนะน ากลุ่มอ่ืนได้
อย่างเหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
สามารถให้ค าแนะน ากลุ่ม
อ่ืนยังไม่ค่อยเหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่สามารถ
ให้ค าแนะน ากลุ่มอ่ืนไม่
เหมาะสม  

๖. ปฏิบัติการท ากิจกรรม
ตามข้ันตอนที่ก าหนดให้  

สมาชิกส่วนใหญ่สามารถ
ปฏิบัติการท ากิจกรรม
ตามข้ันตอนที่ก าหนดให้
ได้ถูกต้องและเหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
สามารถปฏิบัติการท า
กิจกรรมตามข้ันตอนที่
ก าหนดให้ไม่ค่อยถูกต้อง
และเหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่สามารถ
ปฏิบัติการท ากิจกรรม
ตามข้ันตอนที่ก าหนดให้
ไม่ถูกต้องและเหมาะสม 
 

๗. ร่วมกันอภิปรายและ
สรุปผลงานของกลุ่ม  

สมาชิกส่วนใหญ่ร่วมกัน
อภิปรายและสรุปผลงาน
ของกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
ร่วมกันอภิปรายและสรุป
ผลงานของกลุ่มไม่ค่อย
เหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่ไม่
ร่วมกันอภิปรายและสรุป
ผลงาน  

๘. ร่วมกันปรับปรุง
ผลงานของกลุ่ม  

สมาชิกส่วนใหญ่ร่วมกัน
ปรับปรุงผลงานของกลุ่ม
ได้อย่างเหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
ร่วมกันปรับปรุงผลงาน
ของกลุ่มไม่ค่อยเหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่ไม่
ร่วมกันปรับปรุงผลงาน
ของกลุ่ม  

 
 
 
 



แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิด 
การเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 

หน่วยที่ 1 เรื่องทรัพยากรธรณีส าคัญอย่างไร 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1.2 เรื่อง ประเภททรัพยากรธรณี    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 
ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

พฤติกรรม 
ชื่อ-สกุล 

มี
ความสามารถ

ในการคิด
วิเคราะห์ 
สังเคราะห ์

มีทักษะใน
การคิดนอก
กรอบอย่าง
สร้างสรรค ์

สามารถคิด
อย่างมี

วิจารณญาณ 

มี
ความสามารถ

ในการคิด
อย่างมีระบบ 

ตัดสินใจ
แก้ปัญหา
เกี่ยวกับ
ตนเองได ้

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

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

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ให้     3 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     2 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     1 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

 ให้คะแนน 1-5  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 ให้คะแนน 6-10  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน 11-15 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 

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

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



แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
การเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 

หน่วยที่ 1 เรื่องทรัพยากรธรณีส าคัญอย่างไร 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1.2 เรื่อง ประเภททรัพยากรธรณี          ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 
ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

พฤติกรรม 
ชื่อ-สกุล 

มี
ความสามารถ
ในการรับ – 

ส่งสาร 

มี
ความสามารถ

ในการ
ถ่ายทอด
ความรู้ 

ความคิด 
ความเข้าใจ
ของตนเอง 
โดยใช้ภาษา

อย่าง
เหมาะสม 

ใช้วิธีการ
สื่อสารที่
เหมาะสม 

วิเคราะห์
แสดงความ

คิดเห็นอย่างมี
เหตุผล 

เขียนบันทึก
เหตุการณ์

ประจ าวันแล้ว
เล่าให้เพื่อน

ฟังได้ 

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

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

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ให้     3 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     2 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     1 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

 ให้คะแนน 1-5     ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 ให้คะแนน 6-10     ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน 11-15  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 

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

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



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความใฝ่เรียนรู้ 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

พฤติกรรมตัวบ่งชี้ 
รวม

คะแนน 
(๑๒) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 

เอ
าใ

จใ
ส่ใ

นก
าร

เรีย
น 

แล
ะม

ีคว
าม

เพี
ยร

พย
าย

าม
ใน

กา
รเร

ียน
 

ศึก
ษา

ค้น
คว

้าจ
าก

แห
ล่ง

เรีย
นร

ู้อื่น
 

ๆ 
เพ

ิ่มเ
ติม

 

กา
รส

ร้า
งค

่าน
ิยม

ตา
มล

ักษ
ณะ

นิส
ัยท

ี่ดีต
่อก

ิจก
รร

มก
าร

เรีย
นร

ู้ 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐                
๑๑                
๑๒                
๑๓                
๑๔                
๑๕                
๑๖                
๑๗                
๑๘                
                   ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน    
            (.......................................) 
            ……………/……………./……………… 



สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   
             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
เกณฑ์การให้คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๑๐ - ๑๒   
 ดี (๓)    ๗ - ๙ 
 พอใช้ (๒)   ๔ - ๖ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๓ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน ความมุ่งม่ันในการท างาน 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน 
(8) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 
ตั้งใจและ

รับผิดชอบใน
การปฏิบัติ

หน้าที่การงาน 

ท างานด้วย
ความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้
งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐            
๑๑            
๑๒            
๑๓            
๑๔            
๑๕            
๑๖            
๑๗            
๑๘            

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



สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   
             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
เกณฑ์การให้คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๗ - ๘   
 ดี (๓)    ๕ - ๖ 
 พอใช้ (๒)   ๓ - ๔ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๒ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย ทรัพยากรธรณีส าคัญอย่างไร  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การส ารวจและการพัฒนาทรัพยากรธรณี             เวลา 1 ชั่วโมง 

******************************************************************************************* 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

เพ่ือตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรณี โดยน าเสนอแนวทางการใช้อย่างประหยัดและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรณี 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 
 2.1 อธิบายการส ารวจทรัพยากรธรณี (N) 
 2.2 บอกประโยชน์การพัฒนาทรัพยากรธรณี (S) 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 3.1 ความรู้ 
  1) การส ารวจทรัพยากรธรณี 
  2) การพัฒนาทรัพยากรธรณี 
 3.2 ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
  1) ความสามารถในการคิด 
    2) ความสามารถในการสื่อสาร 
 3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์/ค่านิยม 
  1)  ใฝ่เรียนรู้ 
  2)  มุ่งม่ันในการท างาน 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 

ขั้นน า 
  1. นักเรียนทบทวนความรู้เกี่ยวกับ ทรัพยกรธรณี โดยเล่นบิงโก หินในประเทศไทย ตาม
ขั้นตอนดังนี้ 
   1.1 นักเรียนทบทวนกติกาการเล่นบิงโกเพ่ือความเข้าใจร่วมกัน 
   1.2 นักเรียนรับแผงบิงโกหินในประเทศไทยจากครูคนละ 1 แผ่น 
   1.3 นักเรียนเปลี่ยนกันออกมาจับแผ่นภาพหินคนละ 1 แผ่น ให้เพ่ือน ๆ ใส่เบี้ยตาม
แผ่นหินที่จับได้ลงในแผงบิงโกของตนเอง 
   1.4  นักเรียนคนไหนโกก่อนตามกติกาถือเป็นผู้ชนะ รับของรางวัลที่ครู 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขั้นสอน   
  1. นักเรียนชมวีดิทัศน์ ตอน เหมืองแร่ดีบุกบ้านบ่อแก้ว จากเว็บไซต์ 
https://www.youtube.com/watch?v=gNJzQ6eA7oY 
  2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การส ารวจและการพัฒนาทรัพยากรธรณี โดยใช้
เทคนิค การสอนแบบซิปปาตามข้ันตอน ดังนี้ 
   2.1 นักเรียนทบทวนความรู้เดิม โดยร่วมกันอภิปรายถึงประสบการณ์ที่นักเรียนเคย
เรียนรู้เกี่ยวกับการส ารวจแหล่งทรัพยากรธรณีและการพัฒนาทรัพยากรธรณีในท้องถิ่น 
   2.2 การแสวงหาความรู้ใหม่  นักเรียนสืบค้นข้อมูลการส ารวจและการพัฒนาแหล่ง
ทรัพยากรธรณีกลุ่มละ 1 ชนิด จากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น รายการโทรทัศน์  เว็บไซต์ สื่อยูทูป  
   2.3  การศึกษาท าความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้
เดิม นักเรียนบันทึกข้อมูลที่ได้ เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่ม  
   2.4 การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม  นักเรียนแต่ละคนน าข้อมูลของตัวเอง
มาแลกเปลี่ยนในกลุ่มแต่ละคนช่วยกันตรวจสอบข้อมูล คัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดเป็นผลงานของกลุ่ม  
   2.5 การสรุปและจัดระเบียบความรู้ นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปข้อมูลของกลุ่มเป็นแผนผัง
ความคิดข้ันตอนการส ารวจและการพัฒนาทรัพยากรธรณีที่กลุ่มตัวเองศึกษา ลงในกระดาษบรู๊พ (หรือ
โรงเรียนไหนที่พร้อมอาจน าเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์)  
   2.6 การปฏิบัติหรือการแสดงผลงาน  ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานของกลุ่มหน้าชั้น
เรียน 
 



ขั้นสรุป 
  1. นักเรียนร่วมกันสรุปขั้นตอนการส ารวจและการพัฒนาทรัพยากรธรณีที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย มีความโปร่งใส และมีความยั่งยืน โดยสรุปเป็นแผนผังขั้นตอนล าดับงาน 
  2. นักเรียนร่วมกันน าเสนอแนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
  1. วีดิทัศน์ ตอน เหมืองแร่ดีบุกบ้านบ่อแก้ว จากเว็บไซต์ 
https://www.youtube.com/watch?v=gNJzQ6eA7oY 

 2. เกมปิงโกหินในประเทศไทย 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) ประเมินชิ้นงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG Model (แผนผังความคิด
ขั้นตอนการส ารวจและการพัฒนาทรัพยากรธรณี) 
  ๒) สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบประเมินชิ้นงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG Model (แผนผัง
ความคิดข้ันตอนการส ารวจและการพัฒนาทรัพยากรธรณี) 
  ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) มีผลการประเมินชิ้นงาน ระดับ ดี ขึ้นไป  
  ๒) มีผลการสังเกตพฤติกรรม ระดับ ดี ขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................... ...................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 
 
 

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



๗. ภาคผนวก 
  1. วีดิทัศน์ ตอน เหมืองแร่ดีบุกบ้านบ่อแก้ว จากเว็บไซต์ https://www.youtube. 
com/watch?v=gNJzQ6eA7oY 

 2. เกมปิงโกหินในประเทศไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินร่องรอยช้ินงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG Model 
การเขียนแผนผังความคิด เรื่อง ขั้นตอนการส ารวจและการพัฒนาทรัพยากรธรณี 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1.3 เรื่อง การส ารวจและการพัฒนาทรัพยากรธรณี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

ค าชี้แจง  ผู้สอนตรวจชิ้นงานของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความ 

            เป็นจริง 
 

 
 

รายชื่อกลุ่ม 

สรุปความรู้ได้
ถูกต้อง ครบถ้วน
ตรงประเด็น 

การเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง 
ตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 

มีความคิด
สร้างสรรค์ใน 

การเขียนแผนผัง
ความคิด 

 
 

รวม 

 
 

แปลผล 

ระดับ
คุณภาพ 

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

 

แปลผลระดับคุณภาพ 
  คะแนน  1-3 ระดับ ปรับปรุง 
 คะแนน 4-6 ระดับ พอใช้ 
 คะแนน 7-9 ระดับ ดี 
 คะแนน 10-12 ระดับ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG Model 
 กลุ่มท่ี……………………ชั้น………………… 

    ค าชี้แจง ให้ท าเครื่องหมาย  /  หน้าช่องให้ตรงกับความเป็นจริง 
ล าดับที่ รายการพฤติกรรม คุณภาพการปฏิบัต ิ

๓ ๒ ๑ 
๑ มีการวางแผนร่วมกัน    
๒ การแบ่งงานรับผิดชอบ    
๓ มีการให้ความช่วยเหลือกัน    
๔ การรับฟังความคิดเห็นและแก้ปัญหาร่วมกัน    
๕ สามารถให้ค าแนะน ากลุ่มอ่ืนได้    
๖ ปฏิบัติการท ากิจกรรมตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้    
๗ ร่วมกันอภิปรายและสรุปผลงานของกลุ่ม    
๘ ร่วมกันปรับปรุงผลงานของกลุ่ม    

รวม    
 

 
 

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

   ผู้ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้   ๓   คะแนน 
 พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้ ๒ คะแนน 
 พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ ๑  คะแนน 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
  คะแนน ๑๗ – ๒๔ ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 คะแนน ๙ – ๑๖  ระดับคุณภาพ ดี 
 คะแนน ๑ - ๘   ระดับคุณภาพ พอใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินการให้คะแนนแบบประเมินการท างานกลุ่ม 
ประเด็นการ ระดับคุณภาพ 

ประเมิน ๓ (ด)ี ๒ (พอใช้) ๑ (ปรับปรุง) 
๑. มีการวางแผนร่วมกัน  สมาชิกส่วนใหญ่ได้

วางแผนร่วมกันก่อนการ
ท ากิจกรรมและมีการ
ออกแบบการบันทึกผลได้
อย่างเหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่มมี
การวางแผนร่วมกันก่อน
การท ากิจกรรมและมีการ
ออกแบบการบันทึกผลยัง
ไม่ค่อยเหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่ได้
วางแผนร่วมกันก่อนการ
ท ากิจกรรมและมีการ
ออกแบบการบันทึกผลยัง
ไม่เหมาะสม  

๒. การแบ่งงาน
รับผิดชอบ  

สมาชิกส่วนใหญ่ได้มีการ
แบ่งงานรับผิดชอบได้
อย่างเหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่มมี
การแบ่งงานรับผิดชอบยัง
ไม่ค่อยเหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่ได้มีการ
แบ่งงานรับผิดชอบยังไม่
เหมาะสม  

๓. มีการให้ความ
ช่วยเหลือกัน  

สมาชิกส่วนใหญ่มีการให้
ความช่วยเหลือกันได้
อย่างเหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่มมี
การให้ความช่วยเหลือกัน
ยังไม่ค่อยเหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่มีการให้
ความช่วยเหลือกันยังไม่
เหมาะสม  

๔.การรับฟังความคิดเห็น
และแก้ปัญหาร่วมกัน  

สมาชิกส่วนใหญ่มีการรับ
ฟังความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาร่วมกันได้อย่าง
เหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่มการ
รับฟังความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาร่วมกันยังไม่
ค่อยเหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่มีการรับ
ฟังความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาร่วมกันยังไม่
เหมาะสม  

๕. สามารถให้ค าแนะน า
กลุ่มอ่ืนได้  

สมาชิกส่วนใหญ่สามารถ
ให้ค าแนะน ากลุ่มอ่ืนได้
อย่างเหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
สามารถให้ค าแนะน ากลุ่ม
อ่ืนยังไม่ค่อยเหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่สามารถ
ให้ค าแนะน ากลุ่มอ่ืนไม่
เหมาะสม  

๖. ปฏิบัติการท ากิจกรรม
ตามข้ันตอนที่ก าหนดให้  

สมาชิกส่วนใหญ่สามารถ
ปฏิบัติการท ากิจกรรม
ตามข้ันตอนที่ก าหนดให้
ได้ถูกต้องและเหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
สามารถปฏิบัติการท า
กิจกรรมตามข้ันตอนที่
ก าหนดให้ไม่ค่อยถูกต้อง
และเหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่สามารถ
ปฏิบัติการท ากิจกรรม
ตามข้ันตอนที่ก าหนดให้
ไม่ถูกต้องและเหมาะสม 
 

๗. ร่วมกันอภิปรายและ
สรุปผลงานของกลุ่ม  

สมาชิกส่วนใหญ่ร่วมกัน
อภิปรายและสรุปผลงาน
ของกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
ร่วมกันอภิปรายและสรุป
ผลงานของกลุ่มไม่ค่อย
เหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่ไม่
ร่วมกันอภิปรายและสรุป
ผลงาน  

๘. ร่วมกันปรับปรุง
ผลงานของกลุ่ม  

สมาชิกส่วนใหญ่ร่วมกัน
ปรับปรุงผลงานของกลุ่ม
ได้อย่างเหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
ร่วมกันปรับปรุงผลงาน
ของกลุ่มไม่ค่อยเหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่ไม่
ร่วมกันปรับปรุงผลงาน
ของกลุ่ม  

 
 
 
 



แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิด 
การเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 

หน่วยที่ 1 เรื่องทรัพยากรธรณีส าคัญอย่างไร 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1.3 เรื่อง การส ารวจและการพัฒนาทรัพยากรธรณี     

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

พฤติกรรม 
ชื่อ-สกุล 

มี
ความสามารถ

ในการคิด
วิเคราะห์ 
สังเคราะห ์

มีทักษะใน
การคิดนอก
กรอบอย่าง
สร้างสรรค ์

สามารถคิด
อย่างมี

วิจารณญาณ 

มี
ความสามารถ

ในการคิด
อย่างมีระบบ 

ตัดสินใจ
แก้ปัญหา
เกี่ยวกับ
ตนเองได ้

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

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

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ให้     3 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     2 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     1 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

 ให้คะแนน 1-5  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 ให้คะแนน 6-10  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน 11-15 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 

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

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



แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
การเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 

หน่วยที่ 1 เรื่องทรัพยากรธรณีส าคัญอย่างไร 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1.3 เรื่อง การส ารวจและการพัฒนาทรัพยากรธรณี     

กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 
ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

พฤติกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ-สกุล 

มี
ความสามารถ
ในการรับ – 

ส่งสาร 

มี
ความสามารถ

ในการ
ถ่ายทอด
ความรู้ 

ความคิด 
ความเข้าใจ
ของตนเอง 
โดยใช้ภาษา

อย่าง
เหมาะสม 

ใช้วิธีการ
สื่อสารที่
เหมาะสม 

วิเคราะห์
แสดง
ความ
คิดเห็น
อย่างมี
เหตุผล 

เขียน
บันทึก

เหตุการณ์
ประจ าวัน
แล้วเล่าให้
เพ่ือนฟัง

ได้ 

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

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

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ให้     3 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     2 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     1 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

 ให้คะแนน 1-5  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 ให้คะแนน 6-10  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน 11-15 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความใฝ่เรียนรู้ 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

พฤติกรรมตัวบ่งชี้ 
รวม

คะแนน 
(๑๒) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 

เอ
าใ

จใ
ส่ใ

นก
าร

เรีย
น 

แล
ะม

ีคว
าม

เพี
ยร

พย
าย

าม
ใน

กา
รเร

ียน
 

ศึก
ษา

ค้น
คว

้าจ
าก

แห
ล่ง

เรีย
นร

ู้อื่น
 

ๆ 
เพ

ิ่มเ
ติม

 

กา
รส

ร้า
งค

่าน
ิยม

ตา
มล

ักษ
ณะ

นิส
ัยท

ี่ดีต
่อก

ิจก
รร

มก
าร

เรีย
นร

ู้ 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐                
๑๑                
๑๒                
๑๓                
๑๔                
๑๕                
๑๖                
๑๗                
๑๘                
                   ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน    
            (.......................................) 
            ……………/……………./……………… 



สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   
             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
เกณฑ์การให้คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๑๐ - ๑๒   
 ดี (๓)    ๗ - ๙ 
 พอใช้ (๒)   ๔ - ๖ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๓ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน ความมุ่งม่ันในการท างาน 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน 
(8) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 
ตั้งใจและ

รับผิดชอบใน
การปฏิบัติ

หน้าที่การงาน 

ท างานด้วย
ความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้
งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐            
๑๑            
๑๒            
๑๓            
๑๔            
๑๕            
๑๖            
๑๗            
๑๘            

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



สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   
             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
เกณฑ์การให้คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๗ - ๘   
 ดี (๓)    ๕ - ๖ 
 พอใช้ (๒)   ๓ - ๔ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๒ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย ทรัพยากรธรณีส าคัญอย่างไร                               
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรณี                 เวลา 1 ชั่วโมง 

******************************************************************************************* 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
 เพ่ือตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรณี โดยน าเสนอแนวทางการใช้อย่างประหยัดและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรณี 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.1 ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรณี (S) 
2.2 น าเสนอแนวทางการใช้อย่างประหยัดและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรณี (S) 

๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
  1) ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรณี (ทางตรงและทางอ้อม) 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

 ๑) ความสามารถในการคิด 
 2) ความสามารถในการสื่อสาร 

 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
  1) ใฝ่เรียนรู้ 
  2) มุ่งมั่นในการท างาน 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 

ขั้นน า 
  1. นักเรียนทบทวนความรู้เกี่ยวกับ ทรัพยกรธรณี โดยท ากิจกรรม ดังนี้ 
      1.1 ฝึกการคิดคล่องโดยให้นักเรียนเขียนชื่อทรัพยากรธรณีท่ีนักเรียนรู้จักมาให้ได้มาก 
ที่สุดในเวลา 3 นาที ลงในกระดาษ Post it เมื่อหมดเวลาให้น ามาติดบนกระดานแล้วให้แต่ละคนอ่าน
ของเพ่ือนคนอ่ืน ๆ  
      1.2 ฝึกการคิดตั้งค าถามโดยเล่นเกมถามตอบ 3 ค าถาม ให้นักเรียนจับคู่กันแล้วถาม
ตอบ ตามขั้นตอน ดังนี้ 
          1) นักเรียนแต่ละคนรับบัตรภาพทรัพยากรธรณีจากครูคนละ 1 ภาพ โดยไม่ให้ใครเห็น 
          2) นักเรียนผลัดกันถามตอบ ดังนี้ 
  นักเรียนคนที่ 1 ถือภาพทรัพยากรธรณีท่ีเป็นค าตอบไว้โดยไม่ให้คู่เล่นของตัวเองเห็น 
  นักเรียนคนที่ 2 ตั้งค าถามที่ 1 ทรัพยากรธรณีนี้มีมากในภาคใต้ใช่หรือไม่ 
  นักเรียนคนที่ 1 ตอบ ถ้าใช่ให้ตอบว่าใช่ ถ้าไม่ใช่ให้ตอบว่าไม่ใช่ 
  นักเรียนคนที่ 2 ตั้งค าถามที่ 2 ทรัพยากรธรณีนี้น ามาใช้ประโยชน์ในด้านพลังงานใช่
หรือไม่ 



  นักเรียนคนที่ 1 ตอบ ถ้าใช่ให้ตอบว่าใช่ ถ้าไม่ใช่ให้ตอบว่าไม่ใช่ 
  นักเรียนคนที่ 2 ตั้งค าถามที่ 3 ทรัพยากรธรณีนี้น ามาใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าใช่หรือไม่ 
  นักเรียนคนที่ 1 ตอบ ถ้าใช่ให้ตอบว่าใช่ ถ้าไม่ใช่ให้ตอบว่าไม่ใช่ 
  นักเรียนคนที่ 2 บอกค าตอบที่ตัวเองคิดไว้ 
  นักเรียนคนที่ 1 เฉลยค าตอบ 
      3) นักเรียนคู่อ่ืน ๆ ก็ท าเช่นเดียวกัน แต่ค าถามอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการคิดของ
นักเรียน 
 ขั้นสอน   
  1. นักเรียนชมวีดิทัศน์ ผลกระทบจากการท าเหมือง จากเว็บไซต์ 
https://www.youtube.com/watch?v=uPF4bW0sWYU 
  2.  จากการชมวิดีทัศน์ให้นักเรียนวิเคราะห์โดยตอบค าถาม ดังนี้ 
   1.1 จากวิดีทัศน์ที่นักเรียนได้ชมการท าเหมืองมีผลกระทบอย่างไรบ้าง 
   1.2 ผลกระทบทางตรงของการท าเหมืองมีอะไรบ้าง 
   1.3 ผลกระทบทางอ้อมของการท าเหมืองมีอะไรบ้าง 
  3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรณี โดยใช้
เทคนิค การสอนแบบซิปปาตามข้ันตอน ดังนี้ 
   3.1 นักเรียนทบทวนความรู้เดิม โดยร่วมกันอภิปรายถึงผลกระทบจากการใช้ทรัพยากร
ธรณีการท าเหมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม  
   3.2 การแสวงหาความรู้ใหม่  นักเรียนแบ่งกลุ่มสืบค้นข้อมูลการใช้ทรัพยากรธรณีอ่ืน ๆ 
กลุ่มละ 1 ชนิด โดยไม่ให้ซ้ ากัน จากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น รายการโทรทัศน์  เว็บไซต์ สื่อยูทูป แล้ว
วิเคราะห์ในประเด็นต่อไปนี้ 
    1. ทรัพยากรธรณีที่น ามาใช้คืออะไร 
    2. ทรัพยากรธรณีน ามาใช้ประโยชน์ในด้านใด 
    3. การน าทรัพยากรธรณีชนิดนี้มาใช้มีผลกระทบทางตรงและทางอ้อมอย่างไรบ้าง 
   3.3  การศึกษาท าความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้
เดิม นักเรียนน าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบผลกระทบกับการท าเหมืองที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงท่ีผ่านมาว่ามี
ผลกระทบใดที่เหมือนกัน มีผลกระทบใดที่แตกต่างกัน  
   3.4 การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม  นักเรียนแต่ละกลุ่มน าข้อมูลของกลุ่ม
ตัวเองมาแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนกลุ่มอ่ืน ๆ ในห้องเรียน แต่ละกลุ่มช่วยกันตรวจสอบข้อมูล และน า
ข้อมูลของแต่ละกลุ่มมาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างกันของผลกระทบการน า
ทรัพยากรธรณีแต่ละชนิดมาใช้ประโยชน์  
   3.5 การสรุปและจัดระเบียบความรู้ นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปข้อมูลของแต่ละกลุ่มท่ีได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นแผนผังความคิดแบบก้างปลาผลกระทบการน าทรัพยากรธรณีมาใช้ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมลงในกระดาษบรู๊พ (หรือรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสม)  
   3.6 การปฏิบัติหรือการแสดงผลงาน  ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานของกลุ่มหน้าชั้น
เรียน 



ขั้นสรุป 
  1. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานการเขียนแผนผังความคิดผลกระทบการท าเหมือง 
ร่วมกันเติมเต็มซึ่งกันและกัน  
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
  1. วีดิทัศน์ ผลกระทบจากการท าเหมือง จากเว็บไซต์ https://www.youtube.com/ 
watch?v=uPF4bW0sWYU 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) ประเมินชิ้นงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG Model (แผนผังความคิด
ผลกระทบการน าทรัพยากรธรณีมาใช้) 
  ๒) สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบประเมินชิ้นงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG Model (แผนผัง
ความคิดผลกระทบการน าทรัพยากรธรณีมาใช้) 
  ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) มีผลการประเมินชิ้นงาน ระดับ ดี ขึ้นไป  
  ๒) มีผลการสังเกตพฤติกรรม ระดับ ดี ขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
 

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



๗. ภาคผนวก 
 1. วีดิทัศน์ ผลกระทบจากการท าเหมือง จากเว็บไซต์ https://www.youtube.com/ 
watch?v=uPF4bW0sWYU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินร่องรอยช้ินงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG Model 
การเขียนแผนผังความคิดผลกระทบการน าทรัพยากรธรณีมาใช้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1.4 เรื่อง ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรณี   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ค าชี้แจง  ผู้สอนตรวจชิ้นงานของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็น 
            จริง 
 

 
 

รายชื่อกลุ่ม 

สรุปความรู้ได้
ถูกต้อง ครบถ้วน
ตรงประเด็น 

การเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง 
ตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 

มีความคิด
สร้างสรรค์ในการ
เขียนแผนผัง
ความคิด 

 
 

รวม 

 
 

แปลผล 
ระดับ

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

 
แปลผลระดับคุณภาพ 
  คะแนน  1-3 ระดับ ปรับปรุง 
 คะแนน 4-6 ระดับ พอใช้ 
 คะแนน 7-9 ระดับ ดี 
 คะแนน 10-12 ระดับ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG Model 
 กลุ่มท่ี……………………ชั้น………………… 

    ค าชี้แจง ให้ท าเครื่องหมาย  /  หน้าช่องให้ตรงกับความเป็นจริง 
ล าดับที่ รายการพฤติกรรม คุณภาพการปฏิบัต ิ

๓ ๒ ๑ 
๑ มีการวางแผนร่วมกัน    
๒ การแบ่งงานรับผิดชอบ    
๓ มีการให้ความช่วยเหลือกัน    
๔ การรับฟังความคิดเห็นและแก้ปัญหาร่วมกัน    
๕ สามารถให้ค าแนะน ากลุ่มอ่ืนได้    
๖ ปฏิบัติการท ากิจกรรมตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้    
๗ ร่วมกันอภิปรายและสรุปผลงานของกลุ่ม    
๘ ร่วมกันปรับปรุงผลงานของกลุ่ม    

รวม    
 

 
 

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

   ผู้ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้   ๓   คะแนน 
 พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้ ๒ คะแนน 
 พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ ๑  คะแนน 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
  คะแนน ๑๗ – ๒๔ ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 คะแนน ๙ – ๑๖  ระดับคุณภาพ ดี 
 คะแนน ๑ - ๘   ระดับคุณภาพ พอใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินการให้คะแนนแบบประเมินการท างานกลุ่ม 
ประเด็นการ ระดับคุณภาพ 

ประเมิน ๓ (ดี) ๒ (พอใช้) ๑ (ปรับปรุง) 
๑. มีการวางแผน
ร่วมกัน  

สมาชิกส่วนใหญ่ได้
วางแผนร่วมกันก่อน
การท ากิจกรรมและมี
การออกแบบการ
บันทึกผลได้อย่าง
เหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่มมี
การวางแผนร่วมกันก่อน
การท ากิจกรรมและมี
การออกแบบการบันทึก
ผลยังไม่ค่อยเหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่ได้
วางแผนร่วมกันก่อนการ
ท ากิจกรรมและมีการ
ออกแบบการบันทึกผล
ยังไม่เหมาะสม  

๒. การแบ่งงาน
รับผิดชอบ  

สมาชิกส่วนใหญ่ได้มี
การแบ่งงานรับผิดชอบ
ได้อย่างเหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่มมี
การแบ่งงานรับผิดชอบ
ยังไม่ค่อยเหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่ได้มีการ
แบ่งงานรับผิดชอบยังไม่
เหมาะสม  

๓. มีการให้ความ
ช่วยเหลือกัน  

สมาชิกส่วนใหญ่มีการ
ให้ความช่วยเหลือกัน
ได้อย่างเหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่มมี
การให้ความช่วยเหลือ
กันยังไม่ค่อยเหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่มีการให้
ความช่วยเหลือกันยังไม่
เหมาะสม  

๔.การรับฟังความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา
ร่วมกัน  

สมาชิกส่วนใหญ่มีการ
รับฟังความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาร่วมกันได้
อย่างเหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่มการ
รับฟังความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาร่วมกันยังไม่
ค่อยเหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่มีการรับ
ฟังความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาร่วมกันยังไม่
เหมาะสม  

๕. สามารถให้
ค าแนะน ากลุ่มอ่ืนได้  

สมาชิกส่วนใหญ่
สามารถให้ค าแนะน า
กลุ่มอ่ืนได้อย่าง
เหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
สามารถให้ค าแนะน า
กลุ่มอ่ืนยังไม่ค่อย
เหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่สามารถ
ให้ค าแนะน ากลุ่มอ่ืนไม่
เหมาะสม  

๖. ปฏิบัติการท า
กิจกรรมตามข้ันตอน
ที่ก าหนดให้  

สมาชิกส่วนใหญ่
สามารถปฏิบัติการท า
กิจกรรมตามข้ันตอนที่
ก าหนดให้ได้ถูกต้อง
และเหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
สามารถปฏิบัติการท า
กิจกรรมตามข้ันตอนที่
ก าหนดให้ไม่ค่อยถูกต้อง
และเหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่สามารถ
ปฏิบัติการท ากิจกรรม
ตามขั้นตอนที่ก าหนดให้
ไม่ถูกต้องและเหมาะสม 

๗. ร่วมกันอภิปราย
และสรุปผลงานของ
กลุ่ม  

สมาชิกส่วนใหญ่
ร่วมกันอภิปรายและ
สรุปผลงานของกลุ่มได้
อย่างเหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
ร่วมกันอภิปรายและสรุป
ผลงานของกลุ่มไม่ค่อย
เหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่ไม่
ร่วมกันอภิปรายและสรุป
ผลงาน  

๘. ร่วมกันปรับปรุง
ผลงานของกลุ่ม  

สมาชิกส่วนใหญ่
ร่วมกันปรับปรุงผลงาน
ของกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
ร่วมกันปรับปรุงผลงาน
ของกลุ่มไม่ค่อย
เหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่ไม่
ร่วมกันปรับปรุงผลงาน
ของกลุ่ม  



แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิด 
การเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 

หน่วยที่ 1 เรื่องทรัพยากรธรณีส าคัญอย่างไร 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1.4 เรื่อง ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรณี   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

พฤติกรรม 
ชื่อ-สกุล 

มี
ความสามารถ

ในการคิด
วิเคราะห์ 
สังเคราะห ์

มีทักษะใน
การคิดนอก
กรอบอย่าง
สร้างสรรค ์

สามารถคิด
อย่างมี

วิจารณญาณ 

มี
ความสามารถ

ในการคิด
อย่างมีระบบ 

ตัดสินใจ
แก้ปัญหา
เกี่ยวกับ
ตนเองได ้

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

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

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ให้     3 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     2 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     1 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

 ให้คะแนน 1-5  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 ให้คะแนน 6-10  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน 11-15 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 

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

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



แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
การเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 

หน่วยที่ 1 เรื่องทรัพยากรธรณีส าคัญอย่างไร 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1.4 เรื่อง ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรณี   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 
ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

พฤติกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ-สกุล 

มี
ความสามารถ
ในการรับ – 

ส่งสาร 

มี
ความสามารถ

ในการ
ถ่ายทอด
ความรู้ 

ความคิด 
ความเข้าใจ
ของตนเอง 
โดยใช้ภาษา

อย่าง
เหมาะสม 

ใช้วิธีการ
สื่อสารที่
เหมาะสม 

วิเคราะห์
แสดงความ

คิดเห็น
อย่างมี
เหตุผล 

เขียนบันทึก
เหตุการณ์
ประจ าวัน
แล้วเล่าให้
เพื่อนฟังได้ 

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

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

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ให้     3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     1 คะแนน 
เกณฑ์การประเมิน 

 ให้คะแนน 1-5  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 ให้คะแนน 6-10  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน 11-15 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 

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

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



 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความใฝ่เรียนรู้ 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

พฤติกรรมตัวบ่งชี้ 
รวม

คะแนน 
(๑๒) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 

เอ
าใ

จใ
ส่ใ

นก
าร

เรีย
น 

แล
ะม

ีคว
าม

เพี
ยร

พย
าย

าม
ใน

กา
รเร

ียน
 

ศึก
ษา

ค้น
คว

้าจ
าก

แห
ล่ง

เรีย
นร

ู้อื่น
 

ๆ 
เพ

ิ่มเ
ติม

 

กา
รส

ร้า
งค

่าน
ิยม

ตา
มล

ักษ
ณะ

นิส
ัยท

ี่ดีต
่อก

ิจก
รร

มก
าร

เรีย
นร

ู้ 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐                
๑๑                
๑๒                
๑๓                
๑๔                
๑๕                
๑๖                
๑๗                
๑๘                
                   ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน    
            (.......................................) 
            ……………/……………./……………… 



สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   
             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
เกณฑ์การให้คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๑๐ - ๑๒   
 ดี (๓)    ๗ - ๙ 
 พอใช้ (๒)   ๔ - ๖ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๓ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป ถือว่าผ่าน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน ความมุ่งม่ันในการท างาน 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน 
(8) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 
ตั้งใจและ

รับผิดชอบใน
การปฏิบัติ

หน้าที่การงาน 

ท างานด้วย
ความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้
งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐            
๑๑            
๑๒            
๑๓            
๑๔            
๑๕            
๑๖            
๑๗            
๑๘            

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



สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   
             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
เกณฑ์การให้คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๗ - ๘   
 ดี (๓)    ๕ - ๖ 
 พอใช้ (๒)   ๓ - ๔ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๒ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย ทรัพยากรธรณีส าคัญอย่างไร                  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรณี        เวลา 1 ชั่วโมง  

******************************************************************************************* 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
 เพ่ือตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรณี โดยน าเสนอแนวทางการใช้อย่างประหยัดและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรณี 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.1 ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรณี (S) 
2.2 น าเสนอแนวทางการใช้อย่างประหยัดและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรณี (S) 

๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
   1) ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรณี (ทางตรงและทางอ้อม) 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

        ๑) ความสามารถในการคิด 
 2) ความสามารถในการสื่อสาร 
 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
  1) ใฝ่เรียนรู้ 
  2) มุ่งมั่นในการท างาน 
  3) ความซื่อสัตย์ 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 

ขั้นน า   
 1. ทบทวนความรู้เดิมโดยครูและนักเรียนอภิปรายในประเด็น ดังนี้ 
  - ทรัพยากรธรณี คืออะไร 
  - ประเภทของทรัพยากรธรณี 
  - การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี 
  - ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรณี 
 2. ครูชี้แจงเก่ียวกับ บอร์ดเกม ชุด ภารกิจพัฒนาทรัพยากรดิน โดยน าเข้าสถานการณ์
ดังต่อไปนี้..“บอร์ดเกม ชุด ภารกิจพัฒนาทรัพยากรดิน เป็นการช่วงชิงพื้นที่ชุมชนเพื่อแข่งขันการใช้
ทรัพยากรธรณ ีโดย..ผู้เล่นมีบทบาทเป็นนักลงทุนในการท าธุรกิจจากทรัพยากรธรณีประเภทต่าง ๆ 
ได้แก่ ดิน หินและแร่ต่าง ๆ ให้เกิดการใช้ประโยชน์ และหากใช้มากเกินไปจะเกิดผลกระทบต่อทั้ง
ชุมชน ผู้เล่นที่สามารถใช้ทรัพยากรธรณีได้เหมาะสมจนได้คะแนนสูงสุด จะเป็นผู้ชนะชนะในเกมนี้” 



 
 
ขั้นสอน (จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเกม) 
   1. ขั้นเตรียมความพร้อมก่อนการเล่นเกม 
  1.1 ตรวจสอบอุปกรณ์ตามจ านวนที่ระบุไว้ในคู่มือ โดยมีอุปกรณ์ ได้แก่ หมากเดิน 16 ชิ้น 

กระดานเกม 1 แผ่น การ์ดใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณี 30 ใบ การ์ดผลกระทบทรัพยากรธรณี 15 ใบ 
การ์ดกรรมสิทธิ์ 15 ใบ ลูกเต๋า 2 ลูก และเหรียญการใช้ที่ดิน 40 เหรียญ 

   1.2 จัดกลุ่ม 8 คนนั่งเป็นวงกลมหันหน้าเข้าหากัน น ากระดานวางไว้กลางวง น าการ์ดใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรณี การ์ดผลกระทบทรัพยากรธรณี และการ์ดกรรมสิทธิ์พิเศษ น ามาสับวางคว่ า
เป็นกองจั่วแต่ละประเภทเรียงไว้ข้างกระดานเกม 

   1.3 แจกอุปกรณ์ แจกหมากเดิน คนละ 1 ชิ้น และเหรียญการใช้ที่ดิน คนละ 5 เหรียญ 
   1.4 ให้สมาชิก 1 คนในเกมอ่านความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

ธรณีและผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรณีให้เพ่ือนสมาชิกในกลุ่มรับฟัง 
   1.5 ให้แต่ละคนเลือกวางหมากเดินลงไปในช่อง 1 ช่องบนกระดาน เพ่ือก าหนดจุดเริ่มต้น

ในการเดินของผู้เล่นแต่ละคน 
   1.6 ผู้เล่นทุกคนเลือกทอยลูกเต๋า 2 ลูก เพื่อก าหนดล าดับการเล่น โดยผู้ที่ทอยลูกเต๋าได้

แต้มสูงที่สุด คนนั้นจะได้เริ่มเล่นก่อนแล้วสามารถก าหนดได้ว่าจะเวียนการเล่นจากซ้ายไปขวา หรือ
ขวาไปซ้าย โดนเริ่มจากตนเอง 

   1.7 แจกการ์ดการใช้ประโยชน์ที่ดิน คนละ 2 ใบ เพ่ือก าหนดเป้าหมายในการเล่น 
2.  การเล่นเกม 
   2.1 ขั้นที่ 1 : เดิน หรือ ทอย เลือกเดิน 2 ช่อง หรือ ทอยลูกเต๋า 2 ลูก เพื่อเก็บเหรียญ 
         การใช้ที่ดิน  (หากเลือกเดินจะไม่ได้ทอยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น) 
         * หมายเหตุ  หากเลือกทอยลูกเต๋าแล้วได้แต้มซ้ ากันทั้ง 2 ลูก เช่น 2-2, 1-1, 3-3 

การ์ดผลกระทบทรัพยากรธรณี จะถูกเปิดข้ึน 1 ใบ โดยจะมีผลกับผู้เล่นทุกคนตามท่ีการ์ดนั้นระบุ 
   2.2 ขั้นที่ 2 : แลก/ซื้อ/ขาย สามารถแลกกับเพ่ือนได้ในอัตรา 1 : 1 / ซื้อการ์ดกรรมสิทธิ์ 
         พิเศษกับกองกลาง สามารถน าเหรียญการใช้ที่ดินมาแลกได้ในอัตรา 2 เหรียญ : 1 ใบ  
         / ซื้อการ์ดใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณี(เพ่ิมเติม) ในอัตรา 2 เหรียญ :1 ใบ 
   2.3 ขั้นที่ 3 : ใช้ประโยชนท์รัพยากรธรณี โดยมีเงื่อนไข คือ หมากของผู้เล่นต้องอยู่ตรง 
         ช่องนั้น มีการ์ดตรงกับทรัพยากรชนิดนั้น และจ่ายเหรียญการใช้ที่ดิน ตามจ านวนที่ 
         ช่องนั้นระบุ 
   2.4 ขั้นที่ 4 : ปรับช่องคะแนน การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีในกระดาน หากผู้เล่น 
         สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณีส าเร็จ จะได้รับการปรับคะแนนตามที่การ์ด 
         ในนั้นระบุ 
      * หมายเหตุ   
         1) ในกรณีการ์ดปัญหาทรัพยากรธรณีถูกเกิดขึ้น ผู้เล่นทุกคนสามารถร่วมกันจ่าย

การ์ดและทรัพยากรเพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมและความร่วมมือของสมาชิก 



         2) เมื่อใช้การ์ดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีไปแล้ว ให้ท าการจั่วขึ้นมาอีก 1 ใบ
หลังจากท่ีใช้ไป โดยผู้เล่นจะถือการ์ดการใช้ประโยชน์ที่ดินในมือไม่เกิน 2 ใบ 

   2.5 ขั้นที่ 5 : ขั้นใช้การ์ดกรรมสิทธิ์ โดยในขั้นนี้สามารถใช้กรรมสิทธิ์ของการ์ดที่ได้แลกมา  
         เพ่ือสนับสนุน หรือ ยับยั้งสมาชิกในกลุ่มได้ตามกรรมสิทธิ์ของการ์ดใบนั้น 
3. การยุติเกม 
   3.1 วงเล่น 2-3 คน เกมจะจบลงเมื่อมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งได้คะแนน 10 คะแนน 
   3.2 วงเล่น 4-5 คน เกมจะจบลงเมื่อมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งได้คะแนน 8 คะแนน 
   3.3 วงเล่น 6-8 คน เกมจะจบลงเมื่อมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งได้คะแนน 7 คะแนน 
4. การคิดคะแนนและสรุปผล 
  4.1 ช่องคะแนน ช่องละ 10 คะแนน 
  4.2 เหรียญการใช้ที่ดิน เหรียญละ 2 คะแนน 
  4.3 การ์ดการใช้ประโยชน์ที่ดิน การ์ดละ 2 คะแนน คิดคะแนนโดยน าคะแนนทั้งหมดมา

รวมกัน 
ขั้นสรุป 
สรุปผลโดย ครูชวนนักเรียนตัง้ค าถามเก่ียวกับลักษณะของทรัพยากร การใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรแต่ละประเภทและผลกระทบของทรัพยากร ถอดบทเรียนจากความรู้และข้อคิดที่ได้รับจาก
การเล่นเกม 
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

๑) บอร์ดเกม ชุด ภารกิจพัฒนาทรัพยากรดิน 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  1) สังเกตพฤติกรรมการเล่นบอร์ดเกม ที่สอดคล้องตามแนวทาง STRONG Model  
  2) ประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๔ ด้าน 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  1) แบบสังเกตพฤติกรรมการเล่นบอร์ดเกม   
  2) แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๔ ด้าน 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) มีผลการประเมิน ระดับ ดี ขึ้นไป 
  2) มีผลการสังเกตพฤติกรรม ระดับ ดี ขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
 

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



 
๗. ภาคผนวก 
 ๗.๑ บอร์ดเกม ชุด ภารกิจพัฒนาทรัพยากรดิน และคลิปสอนการเล่นบอร์ดเกม  
 ๗.๒ แบบสังเกตพฤติกรรมการเล่นบอร์ดเกม 

 ๗.๓ แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๔ ด้าน 
 ๗.๔ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

บอร์ดเกม ชุด ภารกิจพัฒนาทรัพยากรดิน และคลิปสอนการเล่นบอร์ดเกม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการเล่นบอร์ดเกม ภารกิจพัฒนาทรัพยากรดิน 
ที่สอดคล้องตามแนวทาง STRONG Model 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1.๕ เรื่อง ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรณี 
 

กลุ่มท่ี ...............  ชั้น........................... 
ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน   โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 
 

 
 

ล า 
ดับ
ที ่

 
 

ชื่อ – สกุล 
สมาชิกกลุ่ม 

พฤติกรรม  
 
 

รวม 

 
ความ
ร่วมมือ 

ในการเล่น
บอร์ดเกม 

 
การแสดง

ความ
คิดเห็น 

 
การรับฟัง

ความ
คิดเห็น 

 
ความตั้งใจ
ในการท า
กิจกรรม 

 
การมีส่วน
ร่วมในการ
เล่นบอร์ด

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

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

 
 
เกณฑ์การประเมิน 
  ดีมาก  = ๔ ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ๙๐-๑๐๐% หรือปฏิบัติบ่อยครั้ง 
 ดี   = ๓ ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ๗๐-๘๙% หรือปฏิบัติบางครั้ง 
 พอใช้  = ๒ ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ๕๐-๖๙% หรือปฏิบัติครั้งเดียว 
 ปรับปรุง = ๑ ประสิทธิภาพต่ ากว่าเกณฑ์ ๕๐%  หรือไม่ปฏิบัติเลย 
  
 
        ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
           (..........................................) 
 

 



แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ๔ ด้าน 
ชื่อ........................................................นามสกุล.............................................ชั้น ........  เลขที่..... 
ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

สมรรถนะท่ีประเมิน 
ระดับคะแนน สรุป 

ผล ๓ ๒ ๑ ๐ 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร      

๑.๑  มีความสามารถในการรับ – ส่งสาร     
๑.๒  มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด  
       ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม  

   
 

๑.๓ ใช้วธิีการสื่อสารที่เหมาะสม     
๑.๔  วิเคราะห์แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล     
๑.๕ เขียนบันทึกเหตุการณ์ประจ าวันแล้วเล่าให้เพื่อนฟังได้     

สรุปผลการประเมิน     
๒. ความสามารถในการคิด      

๒.๑  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์     
๒.๒  มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์     
๒.๓  สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ     
๒.๔ มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ     
๒.๕ ตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับตนเองได้     

สรุปผลการประเมิน     
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา      

๓.๑  สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้     
๓.๒  ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา     
๓.๓  เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงในสังคม     
๓.๔  แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ใน 
      การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

   
 

๓.๕  สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย     
สรุปผลการประเมิน     

๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต      
๔.๑  เรียนรู้ด้วยตนเองได้เหมาะสมตามวัย     
๔.๒  สามารถท างานกลุ่มร่วมกับผู้อ่ืนได้     
๔.๓ น าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน     
๔.๔ จัดการปัญหาและความขัดแย้งได้เหมาะสม     
๔.๕ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบ 
       ต่อตนเอง 

   
 



สรุปผลการประเมิน     
 
สรุปผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนรายบุคคล 
     ดีเยี่ยม    ดี    ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 
 
 ลงชื่อ ...............................................  ผู้ประเมิน 
           (…………….………………………) 
เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ  

ดีเยี่ยม -   พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ ให้  ๓  คะแนน   
ดี  -   พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้  ๒ คะแนน   
ผ่าน   -   พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง   ให้  ๑ คะแนน   
ไม่ผ่าน -   ไม่เคยปฏิบัติพฤติกรรม   ให้  ๐ คะแนน   

 
เกณฑ์การสรุปผล 

ดีเยี่ยม -   ๑๐-๑๒   คะแนน   
ดี  -   ๖ - ๙     คะแนน   
ผ่าน  -   ๑ - ๕     คะแนน   
ไม่ผ่าน -   ๐          คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความใฝ่เรียนรู้ 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

พฤติกรรมตัวบ่งชี้ 
รวม

คะแนน 
(๑๒) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 

เอ
าใ

จใ
ส่ใ

นก
าร

เรีย
น 

แล
ะม

ีคว
าม

เพี
ยร

พย
าย

าม
ใน

กา
รเร

ียน
 

ศึก
ษา

ค้น
คว

้าจ
าก

แห
ล่ง

เรีย
นร

ู้อื่น
 

ๆ 
เพ

ิ่มเ
ติม

 

กา
รส

ร้า
งค

่าน
ิยม

ตา
มล

ักษ
ณะ

นิส
ัยท

ี่ดีต
่อก

ิจก
รร

มก
าร

เรีย
นร

ู้ 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐                
๑๑                
๑๒                
๑๓                
๑๔                
๑๕                
๑๖                
๑๗                
๑๘                
                   ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน    
            (.......................................) 
            ……………/……………./……………… 



สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   
             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
เกณฑ์การให้คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๑๐ - ๑๒   
 ดี (๓)    ๗ - ๙ 
 พอใช้ (๒)   ๔ - ๖ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๓ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน ความมุ่งม่ันในการท างาน 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน 
(8) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 
ตั้งใจและ

รับผิดชอบใน
การปฏิบัติ

หน้าที่การงาน 

ท างานด้วย
ความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้
งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐            
๑๑            
๑๒            
๑๓            
๑๔            
๑๕            
๑๖            
๑๗            
๑๘            

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



สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   
             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
เกณฑ์การให้คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๗ - ๘   
 ดี (๓)    ๕ - ๖ 
 พอใช้ (๒)   ๓ - ๔ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๒ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน ความซื่อสัตย์สุจริต 
 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา   

 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน 
(8) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 
ประพฤติตรง
ตามความเป็น
จริงต่อตนเอง
ทั้งทางกาย 
วาจา ใจ 

ประพฤติตรง
ตามความเป็น
จริงต่อผู้อื่นทั้ง
ทางกาย วาจา 

ใจ 
คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐            
๑๑            
๑๒            
๑๓            
๑๔            
๑๕            
๑๖            

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



สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   
             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
เกณฑ์การให้คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๗ - ๘   
 ดี (๓)    ๕ - ๖ 
 พอใช้ (๒)   ๓ - ๔ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๒ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยท่ี ๒ 
ผู้ครอบครองทรัพยากรธรณี 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ ๒ ผู้ครอบครองทรัพยากรธรณี     
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑  เรื่อง การใช้ประโยชน์ร่วมกันของทรัพยากรธรณี   เวลา ๑ชั่วโมง 
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์แยกแยะเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑   บอกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมในการใช้ประโยชน์ร่วมกันของทรัพยากร
ธรณี (S) 
  ๒.๒   แยกแยกเก่ียวกับประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมในการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ของทรัพยากรธรณี  (S) 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) การใช้ประโยชน์ร่วมกันของทรัพยากรธรณี 
         ๒) ประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรธรณีต่อตนเอง 
         ๓) ประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรธรณีต่อส่วนรวม 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ความสามารถในการคิด 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑) ซื่อสัตย์สุจริต 
         ๒) มีจิตสาธารณะ 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
  ขั้นน า 
  1. นักเรียนทบทวนความรู้เกี่ยวกับ ทรัพยากรธรณี โดยโดยเทคนิคเขียนรอบวง (Round 
table) ตามข้ันตอน ดังนี้ 
    1.1 นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กันให้ได้ 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมารับกระดาษ 
A4 ที่ครูกลุ่มละหนึ่งแผ่น 
    1.2  ครูก าหนดประเด็นให้นักเรียนทุกคนเขียนชื่อทรัพยากรธรณีท่ีนักเรียนรู้จัก 
    1.3  นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนชื่อทรัพยากรธรณีท่ีนักเรียนรู้จักคนละ 1 ค าตอบลงใน
กระดาษแล้วส่งต่อให้เพ่ือนในกลุ่มเขียนต่อเรื่อย ๆ จนกว่าจะหมดเวลาที่ครูก าหนด  



    1.4 เมื่อหมดเวลาให้แต่ละกลุ่มหยุดเขียนและน าเสนอข้อมูลของแต่ละกลุ่มในชั้นเรียน 
เปรียบเทียบค าตอบของตนเองกับกลุ่มอ่ืน ๆ ว่าตรงกันหรือไม่มีสิ่งใดต้องเพ่ิมเติม เพ่ือให้ได้ประเด็น
ร่วมกันว่า ทรัพยากรธรณี ประกอบด้วย ดิน หิน และแร่ธาตุต่าง ๆ  
  ขั้นสอน   
  1. นักเรียน ตัวแทนกลุ่มออกมาจับสลากเลือกประเด็น แล้วรับลิงค ์หรือ QR Code วีดิทัศน์
ตามประเด็นที่กลุ่มได้รับ พร้อมกับรับอุปกรณ์ (กระดาษบรูฟ , กระดาษ A4 , Note page , ปากกา
เมจิก ) 
   กลุ่มท่ี 1 นักเรียนชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับปัญหาการใช้ทรัพยากรดินจาก https://youtu.be/ 
21l3l2-AnPA  
  กลุ่มท่ี 2 นักเรียนชมวีดิทัศน์ เกี่ยวกับปัญหาการใช้ทรัพยากรหิน จาก https://youtu.be/ 
ejHhtCYb8IU (นาทีท่ี 10 เป็นต้นไป) 
  กลุ่มท่ี 3 นักเรียนชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับทรัพยากรแร่ จาก https://youtu.be/3y_PHotOVQs 
  2. นักเรียนแต่ละกลุ่ม แบ่งกลุ่มย่อยภายในกลุ่มของตนเองให้ได้ 2 กลุ่มย่อย นักเรียนชมวีดิ
ทัศน์ แล้วศึกษาคลิปตามประเด็นเกี่ยวกับทรัพยากรธรณีที่กลุ่มได้รับ    
  3. นักเรียนระดมความคิดของกลุ่มเพ่ือบอกประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรธรณี ประเภทต่าง ๆ 
ตามท่ีกลุ่มของตนเองได้รับ จากการศึกษาวีดิทัศน์ร่วมกัน โดยแยกเป็น 2 ประเด็นดังนี้   
  กลุ่มย่อยที่ 1  บอกประโยชน์ของทรัพยากรธรณีท่ีเป็นประโยชน์ส่วนตน  
  กลุ่มย่อยที่ 2 บอกประโยชน์ของทรัพยากรธรณีท่ีเป็นประโยชน์ส่วนรวม เขียนลงบนกระดาษ 
A4  
  4. นักเรียนน ากระดาษ A4 ที่ได้ประเด็นการวิเคราะห์ประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์
ส่วนรวมของการใช้ทรัพยากรธรณี น ามารวมกันเป็นประเด็น การใช้ประโยชน์ร่วมกัน ลงใน
กระดาษบรู๊ฟ ของกลุ่ม 
 5. นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน อภิปราย รวบรวมข้อมูล และสรุปผลเป็นความคิด
ของกลุ่มนักเรียนอภิปรายภายในกลุ่ม วิเคราะห์แยกแยะเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์
ส่วนรวมช่วยกันออกแบบ เขียนเป็นแผนผังความคิด น าเสนอ 
  6. ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอ แผนผังความคิด ของกลุ่ม เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ของทรัพยากรธรณี ทั้งท่ีเป็นประเด็นประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม  
  ขั้นสรุป  
  ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหา โดย..ใช้เกม  ปูลงรู เพ่ือ..สุ่มนักเรียนออกมาสรุปองค์
ความรู้ที่ได้รับจากการน าเสนอของกลุ่มเพ่ือน ประมาณ 3-4 คน ขึ้นอยู่กับเวลาที่เหลือท้ายชั่วโมง 
เพ่ือช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้รับร่วมกัน 
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

๑) อุปกรณ ์(กระดาษบรูฟ กลุ่มละ 1 แผ่น , กระดาษ A4 กลุ่มละ 2 แผ่น , ปากกา
เมจิก ) 

  ๒) วีดิทัศน์ เกี่ยวกับทรัพยากรดิน https://youtu.be/21l3l2-AnPA 
  ๓) วีดิทัศน์ เกี่ยวกับทรัพยากรหิน https://youtu.be/ejHhtCYb8IU 

https://youtu.be/21l3l2-AnPA
https://youtu.be/ejHhtCYb8IU


     ๔) วีดิทัศน์ เกี่ยวกับทรัพยากรแร่ https://youtu.be/3y_PHotOVQs 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) ประเมินชิ้นงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG Model (แผนผัง
ความคิด เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ร่วมกันของทรัพยากรธรณี) 
  ๒) สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบประเมินชิ้นงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG Model (แผนผัง
ความคิด เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ร่วมกันของทรัพยากรธรณี) 
  ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) มีผลการประเมินชิ้นงาน ระดับ ดี ขึ้นไป  
  ๒) มีผลการสังเกตพฤติกรรม ระดับ ดี ขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
 

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

https://youtu.be/3y_PHotOVQs


 
๗. ภาคผนวก 
 - วีดิทัศน์ เกี่ยวกับทรัพยากรดิน https://youtu.be/21l3l2-AnPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - วีดิทัศน์ เกี่ยวกับทรัพยากรหิน https://youtu.be/ejHhtCYb8IU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - วีดิทัศน์ เกี่ยวกับทรัพยากรแร่ https://youtu.be/3y_PHotOVQs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/21l3l2-AnPA
https://youtu.be/ejHhtCYb8IU
https://youtu.be/3y_PHotOVQs


 
เอกสารเสริมความรู้ส าหรับครูผู้สอน 

 
เกม ปูลงรู 

 
  จุดประสงค์ ท าให้มีสติ มีสมาธิ จิตใจจดจ่อกับปัจจุบัน ฝึกความว่องไว ช่วยให้เกิดปฎิสัมพันธ์
กับคนรอบข้าง เพ่ิม Skill Multitasking 
  จ ำนวนผู้เล่น ได้ตั้งแต่หลักสิบคนไปจนถึงหลักร้อยคน 
  อุปกรณ์ ไม่มี 
  สถำนที ่ห้องโล่งๆ ลานกว้าง หรือสนาม 
  วิธีกำรเล่น 
  จัดผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม จะเป็นวงกลมซ้อนวงกลม หรือจะแยกวงตามจ านวนกลุ่มก็ได้ เมื่อจัด
ที่นั่งเรียบร้อย วิทยากรจะเล่าเรื่องสั้นๆ กินเวลาไม่เกิน 1-2 นาที ระหว่างเล่าเรื่องเมื่อผู้เล่นได้ยิน
ตัวเลข 1 2 3 4 ตามล าดับ ให้ท าท่าดังต่อไปนี้ 

• เมื่อพูดเลข 1 ให้ผู้เล่นท ามือซ้ายเป็นวงกลม โดยให้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งชนกัน มือขวาชูนิ้วชี้ขึ้นมา
หนึ่งนิ้ว 

• พูดเลข 2 ให้เอานิ้วชี้ขวาลูบวนๆรอบวงกลมที่มือซ้ายของเพ่ือน 
• พูดเลข 3 สอดนิ้วชี้ขวาเข้าไปในมือเพ่ือนที่ท าเป็นวงไว้ 
• พูดเลข 4 มือซ้ายที่ท าเป็นวงกลมอยู่ต้องก านิ้วชี้ขวาเพื่อนให้ได้ และในขณะเดียวกัน ก็ต้อง

ดึงนิ้วของตัวเองไม่ให้ถูกเพ่ือนจับได้เช่นกัน 
ใครที่ถูกจบันิ้วชี้ได้จะต้องถูกท าโทษ ให้ออกมาเต้น หรือปะแป้ง 
  หมำยเหตุ สามารถเปลี่ยนตัวเลขเป็นค าอ่ืนๆได้ ตามดุลพินิจของวิทยากร และสามารถใช้
กริยาอ่ืนได้ เช่น แบมือ-ก ามือ แทนการท ามือเป็นวง 
ตัวอย่ำงเรื่องเล่ำ 
  กาลครั้งหนึ่ง (ผู้เล่นท ามือซ้ายเป็นวงกลม และชี้นิ้วชี้ขวา) นานมาแล้ว เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่
แสนสดใส หนูมาลีเด็กน้อยน่ารักแสนซน อายุสอง (ผู้เล่นยกนิ้วชี้ขวาลูบวนๆรอบวงกลมที่มือซ้ายของ
เพ่ือน) ขวบ ตื่นเต้นที่จะได้ไปเจอเพ่ือนๆทั้งหมดสาม (ผู้เล่นสอดนิ้วเข้าไปในมือซ้ายของเพ่ือนที่ท าเป็น
วงไว้) คน คือ จ าเนียร วิเวียน และโตมร ซึ่งนัดกันไว้ว่าจะขับรถเครื่องสี่ (ผู้เล่นต้องจับนิ้วชี้ขวาของ
เพ่ือนให้ได้ และอย่าลืมดึงนิ้วตัวเองหนีเพื่อนด้วยนะ) ล้อด้วยกัน…. 
  ความสนุกของเกมนี้อยู่ที่ผู้เล่นต้องตั้งใจฟังเรื่องที่วิทยากรเล่า คอยจับค าที่เป็นคีย์เวิร์ด ต้อง
จับนิ้วเพ่ือนให้ได้ และในขณะเดียวกันก็ต้องยกนิ้วตัวเองให้รอดจากมือเพ่ือนเช่นกัน งานนี้บอกเลยใคร
แยกประสาทไม่ได้ก็แพ้ไปนะจ๊ะ หลังจากเล่นจบแล้วอาจจะเล่นสัก 2-3 รอบ เพื่อเรียกน้ าย่อยก่อนจะ
เปลี่ยนไปเล่นเกมอ่ืน หรือเข้าเรื่องส าคัญตามความเหมาะสม 
 ที่มา https://www.eventbanana.com/th/blogs/outing-team-building-games 

 
 

https://www.eventbanana.com/th/blogs/outing-team-building-games


แบบประเมินร่องรอยช้ินงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG Model 
แผนผังความคิด เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ร่วมกันของทรัพยากรธรณี 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2.1 เรื่อง การใช้ประโยชน์ร่วมกันของทรัพยากรธรณี   
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
ค าชี้แจง  ผู้สอนตรวจชิ้นงานของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็น
จริง 
 

 
 

รายชื่อกลุ่ม 

สรุปความรู้ได้
ถูกต้อง ครบถ้วน
ตรงประเด็น 

การเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง 
ตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 

มีความคิด
สร้างสรรค์ในการ
สร้างแผนผัง
ความคิด 

 
 

รวม 

 
 

แปลผล 
ระดับ

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

 
แปลผลระดับคุณภาพ 
  คะแนน  1-3 ระดับ ปรับปรุง 
 คะแนน 4-6 ระดับ พอใช้ 
 คะแนน 7-9 ระดับ ดี 
 คะแนน 10-12 ระดับ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 

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



แบบประเมินแผนผังความคิด   
รายการประเมิน 

1. สรุปความรู้ได้ถูกต้อง ครบถ้วนตรงประเด็น 
2. การเชื่อมโยงความรู้ได้ถูกต้อง ตามล าดับความสัมพันธ์ 
3. มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างแผนผังความคิด 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
 

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

1 สรุปความรู้ได้
ถูกต้อง ครบถ้วน
ตรงประเด็น 
 

สามารถสรุป
ความรู้ได้ครบตรง
ประเด็นและ
ถูกต้องทุกหัวข้อ 

สามารถสรุป
ความรู้ได้ครบตรง
ประเด็นและ
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ 

สรุปความรู้ไม่
ครบทุกประเด็น 

สรุปความรู้ไม่
ถูกต้อง 

2 การเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง 
ตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 
 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ครบ
ถูกต้องตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ครบ
ถูกต้องตามล าดับ
ความสัมพันธ์ได้
ค่อนข้างครบ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ครบ
ถูกต้องตามล าดับ
ความสัมพันธ์ได้
บ้าง 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ถูกต้องแต่
ตามล าดับ
ความสัมพันธ์
ไม่ได้ 

3 มีความคิด
สร้างสรรค์ในการ
สร้างแผนผัง
ความคิด 
 

สามารถเขียน
แผนผังความคิด
อยู่ในรูปแบบ
ถูกต้องและ
สวยงาม 

สามารถเขียน
แผนผังความคิด
อยู่ในรูปแบบ
ถูกต้องและมี
ข้อบกพร่องเพียง
เล็กน้อย 

สามารถเขียน
แผนผังความคิด
อยู่ในรูปแบบ
ถูกต้องและมี
ข้อบกพร่อง
บางส่วน 

สามารถเขียน
แผนผังความคิด
ได้ถูกต้องและแต่
ขาดรูปแบบความ
สวยงาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
หน่วยที่ 2 เรื่องผู้ครอบครองทรัพยากรธรณี 

การจัดการเรียนรู้ เรื่อง การใช้ประโยชน์ร่วมกันของทรัพยากรธรณี           ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
          

กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 
ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องท่ีตรง
กับความเป็นจริง 
 

พฤติกรรม 
ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ
ในการ
เรียน 

การมีส่วน
ร่วมแสดง

ความ
คิดเห็นใน

การ
อภิปราย 

การรับฟัง
ความ

คิดเห็นของ
ผู้อื่น 

การตอบ
ค าถาม 

ความ
รับผิดชอบ
ต่องานที่
ได้รับ

มอบหมาย 

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

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

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ให้     3 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     2 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     1 คะแนน 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน 1-5  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 ให้คะแนน 6-10  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน 11-15 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 
        ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
          (..........................................) 



แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิด 
การเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
หน่วยที่ ๒ เรื่องผู้ครอบครองทรัพยากรธรณี 

การจัดการเรียนรู้ เรื่อง การใช้ประโยชน์ร่วมกันของทรัพยากรธรณี           ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
   กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

พฤติกรรม 
ชื่อ-สกุล 

มี
ความสามารถ

ในการคิด
วิเคราะห์ 
สังเคราะห ์

มีทักษะใน
การคิดนอก
กรอบอย่าง
สร้างสรรค ์

สามารถคิด
อย่างมี

วิจารณญาณ 

มี
ความสามารถ

ในการคิด
อย่างมีระบบ 

ตัดสินใจ
แก้ปัญหา
เกี่ยวกับ
ตนเองได ้

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

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

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่่าเสมอ  ให้     ๓ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     ๒ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     ๑ คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน ๑๑ - ๑๕  ถ้าการท่างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 ให้คะแนน ๖ - ๑๐  ถ้าการท่างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน ๑ - ๕   ถ้าการท่างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 
 
        ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
          (..........................................) 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน ความซื่อสัตย์สุจริต 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน 
(8) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 
ประพฤติตรง
ตามความเป็น
จริงต่อตนเอง
ทั้งทางกาย 
วาจา ใจ 

ประพฤติตรง
ตามความเป็น
จริงต่อผู้อื่นทั้ง
ทางกาย วาจา 

ใจ 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐            
๑๑            
๑๒            
๑๓            
๑๔            
๑๕            
๑๖            
๑๗            
๑๘            

 
          ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน    
            (.......................................) 
สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน มีจิตสาธารณะ 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน 
(8) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 
ช่วยเหลือผู้อื่น
ด้วยความเต็ม
ใจและพึงพอใจ

โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 

เข้าร่วม
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อ

โรงเรียน ชุมชน 
และสังคม 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐            
๑๑            
๑๒            
๑๓            
๑๔            
๑๕            
๑๖            
๑๗            
๑๘            

 
             ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน    
            (.......................................) 
สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 



เกณฑ์การให้คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๗ - ๘   
 ดี (๓)    ๕ - ๖ 
 พอใช้ (๒)   ๓ - ๔ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๒ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วย ผู้ครอบครองทรัพยากรธรณี   
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒  เรื่อง การขออนุญาตใช้ทรัพยากรธรณี           เวลา ๑  ชั่วโมง 
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์แยกแยะเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม (S) 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑   อธิบายวิธีการน าทรัพยากรธรณีไปใช้อย่างถูกต้อง  (S) 
๒.๒   เสนอแนวทางการน าทรัพยากรธรณีไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  (S) 

๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) การขออนุญาตใช้ทรัพยากรธรณี 
         ๒) การน าทรัพยากรธรณีไปใช้อย่างถูกต้อง 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ความสามารถในการคิด 
       ๑) ความสามารถในการแก้ปัญหา 

 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑) ใฝ่เรียนรู้ 
         ๒) มุ่งม่ันในการท างาน 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
   ขั้นน า 
 1. ครูทักทายนักเรียนและน านักเรียนท ากิจกรรมโดยใช้เกม ปูลงรู (ที่เคยเล่นไปเมื่อชั่วโมง
ก่อน ) 
  2. นักเรียนร่วมชมวีดิทัศน์ เกี่ยวกับ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรธรณี จาก
ลิงค์   https://youtu.be/bHUnzPEy-nA 
  3. ครูใช้ค าถาม เพื่อน าเข้าสู่บทเรียน ตัวอย่างชุดค าถาม เช่น 
   - นักเรียนคิดว่าปัญหาที่เกิดในคลิป เกิดจากสิ่งใด 
   - อะไรท าให้เกิดปัญหานั้น 
  -  ในบ้าน / หมู่บ้าน / ชุมชนของนักเรียน มีผู้ที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับปัญหา
ลักษณะเดียวกันบ้างหรือไม่ 
   - นักเรียนคิดว่า สาเหตุมาจากการใช้ทรัพยากรธรณีประเภทใด  
   - ทรัพยากรธรณีท่ีน ามาใช้ ใช้แล้วหมดไปหรือไม่   
 4. ครูใช้แนวการตอบค าถามของนักเรียน เพื่อชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการใช้ทรัพยากร
ธรณีร่วมกัน ทรัพยากรเป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไป เสื่อมสภาพไป  ดังนั้นการจะน าทรัพยากรมาใช้ต้อง
ได้รับอนุญาต 



  ขั้นสอน   
 1. นักเรียนอ่าน ข่าว เรื่อง กรมทรัพยากรธรณี เปิดข้อมูล ธรณี ที่ประชาชนต้องรู้ จาก
เว็บไซต์  https://news.thaipbs.or.th/content/284258   หรือ จากใบความรู้ที่ครูเตรียมไว้ให้ 
จากนั้นครูเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรม  โดย..ใช้ค าถามกระตุ้นการคิดวิเคราะห์จากข่าวที่นักเรียนศึกษา  
 2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน  จับสลากประเด็นทรัพยากรธรณี จ านวน 3 ประเด็น 
ได้แก่ ทรัพยากรดิน , ทรัพยากรหิน , ทรัพยากรแร่  แล้วจัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิค คู่คิด (Think pair 
shair) โดยให้นักเรียนนั่งเป็นคู่ในกลุ่มของตน เพ่ือหาค าตอบที่ตกลงกัน เสนอค าตอบที่ตกลงกันต่อชั้น
เรียน ดังนี้ 
  2.1 Think ครูตั้งค าถาม เช่น นักเรียนจะมีแนวทางในการน าทรัพยากรธรณีมาใช้ถูกต้องได้
อย่างไร นักเรียนแต่ละคนคิดหาค าตอบ  
  2.2 Pair  นักเรียนจับคู่ร่วมกันคิดวิเคราะห์ค าตอบเพื่อหาค าตอบที่ดีที่สุด จดบันทึกไว้ 
 2.3 share นักเรียนรวมกลุ่ม กลุ่มละ 2 คู่ เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวคิดเก่ียวกับค าตอบของ
ประเด็นค าถาม 
  2.4  นักเรียนน าเสนอผลงานของกลุ่ม 
   (ทั้งนี้ อาจมีจ านวนกลุ่มที่รับผิดชอบประเด็น ดิน หิน แร่ แตกต่างกันข้ึนอยู่กับจ านวน
นักเรียนในชั้นเรียน) 
 3. นักเรียน จับคู่กับเพ่ือนคู่คิด (เดิม) เพ่ือเขียนสรุปเป็นแผนผังความคิด เกี่ยวกับการน า
ทรัพยากรธรณีไปใช้อย่างถูกต้อง (ในขัน้ตอนนี้อาจให้นักเรียนท าเป็นการบ้านมาส่งในชั่วโมงถัดไป) ติด
ไว้ที่กระดานหน้าห้องเรียน  
  4. นักเรียนแต่ละคนร่วมชื่นชม ผลงานการเขียนแผนผังความคิดของ เพ่ือนในห้อง 
  ขั้นสรุป  
  ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป โดยการคัดเลือกแผนผังความคิด ที่ได้รับคะแนนจากเพ่ือน โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 
  1.  แจกกระดาษ post it แผ่นเล็ก ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น ให้นักเรียนเขียนชื่อตนเองลงใน
กระดาษ  
  2.  ครูเปิดเพลง ที่ก าลังเป็นที่นิยม ประมาณ 30 วินาที ให้นักเรียนน ากระดาษ ที่เขียนชื่อ
ของตนเองไปติดผลงานของเพ่ือน โดย มีเงื่อนไขว่า ห้ามโหวดให้ผลงานตนเอง   
 3. นักเรียนและครูร่วมตรวจสอบผลการลงคะแนน การเขียนแผนผังความคิด ผลงานชิ้นใดมี
ชื่อเพ่ือนติดอยู่มากที่สุด ได้รับการคัดเลือกให้สรุปเนื้อหาหน้าชั้นเรียน 
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

๑) อุปกรณ์ (กระดาษ A4 ,  กระดาษ post it หรืออาจะใช้กระดาษเศษแผ่นเล็ก ๆ) 
  ๒) เพลง 
  ๓) ใบความรู้เกี่ยวกับ ข่าว เรื่อง กรมทรัพยากรธรณี เปิดข้อมูล ธรณี ที่ประชาชน
ต้องรู้ จากเว็บไซต์  https://news.thaipbs.or.th/content/284258   
 
 

https://news.thaipbs.or.th/content/284258%20%20หรือ
https://news.thaipbs.or.th/content/284258%20หรือ


๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) ประเมินชิ้นงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG Model (แผนผัง
ความคิด เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ร่วมกันของทรัพยากรธรณี) 
  ๒) สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบประเมินชิ้นงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG Model 
(แผนผังความคิด เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ร่วมกันของทรัพยากรธรณี) 
  ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) มีผลการประเมินชิ้นงาน ระดับ ดี ขึ้นไป  
  ๒) มีผลการสังเกตพฤติกรรม ระดับ ดี ขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
 

ลงชื่อ..............................................................ครูผู้สอน 
               (...............................................................) 
๗. ภาคผนวก 
  ๗.๑ วีดิทัศน์ เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการใช้ทรัพยากรธรณี จากเว็บไซต์   
https://youtu.be/bHUnzPEy-nA 
 
 
 
 
 
   ๗.๒ ใบความรู้ เกี่ยวกับข่าว เรื่อง กรมทรัพยากรธรณี เปิดข้อมูล ธรณี ที่ประชาชนต้องรู้ 
จากเว็บไซต์  https://news.thaipbs.or.th/content/284258   
 
 
 
 

 
 

https://youtu.be/bHUnzPEy-nA
https://news.thaipbs.or.th/content/284258%20หรือ


ใบความรู้ส าหรับนักเรียน 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การขออนุญาตใช้ทรัพยากรธรณี  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
กรมทรัพยากรธรณี เปิดข้อมูล "ธรณี" ที่ประชาชนต้องรู้ 

 

 

 รองปลัด ทส. เปิดงาน "ธรณีวิทยาก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า" ระบุ เร่งเดินหน้าก าหนด
เขตทรัพยากรแร่ “Minnig Zone” แก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างการยอมรับจากภาคอุตสาหกรรม 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ภายในปี 2564 
  วันนี้ (16 ก.ย.2562) กรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่ (กพร.) กรมทรัพยากรน้ าบาดาล กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมชลประทาน การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย สมาคมอุทกธรณีวิทยาไทย และสภาการ
เหมืองแร่ เปิดเวทีให้ผู้เชี่ยวชาญและนักธรณีวิทยาทั้งในและต่างประเทศ ได้น าเสนอผลงาน 
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในงาน“ธรณีวิทยาก้าวไกลพัฒนาไทยก้าวหน้า” 

  นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ระบุว่า 
ประเทศไทยก าลังเดินหน้าตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560-2579) โดย 5 ปีแรก จะเน้นการ
พัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ที่ไม่เพียงเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคน และการมีแหล่ง
เงินทุนที่เพียงพอเท่านั้น แต่ยังจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรธรณีวิทยาอย่างระมัดระวังและชาญฉลาด เช่น 
ทรัพยากรแร่ น้ าบาดาล แหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ ฯลฯ ที่อาจจะหมดลงในอนาคต ก็ยิ่งจ าเป็นต้อง
พัฒนาองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรณีเพ่ือบริหารจัดการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

  รองปลัดกระทรวง ทส. ยังระบุอีกว่า ที่ผ่านมารัฐบาลให้ความส าคัญกับการออกกฎหมายเพ่ือ
ใช้ทรัพยากรแร่อย่างสมดุล ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า พ.ร.บ.แร่ เพ่ือบูรณาการแร่ในทุกมิติ ทั้ง
อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กลไกส าคัญหลายส่วน เช่น แผน นโยบายคณะกรรมการนโยบาย
แร่ และก าลังเดินหน้าจัดท าแผนที่ก าหนดเขตทรัพยากรแร่ หรือ “Minnig Zone” เพ่ือท าให้การ
จัดการแร่ของประเทศมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนตามแนวทางการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
  นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ระบุว่า ภาคประชาชนจ าเป็นต้องรู้ ว่า
ประเทศไทยก าลังจะมีระบบบริหารจัดการแร่ ที่ดูแลให้เกิดความสมดุลในการใช้ทรัพยากรด้าน
เศรษฐกิจอย่างคุ้มค่า และในเวลาเดียวกัน ก็ต้องรักษาสิ่งแวดล้อม และดูแลสุขภาพประชาชนไปพร้อม



กัน ดังนั้น กลไกส าคัญของกรรมการแร่แห่งชาติ คือ การร่วมกันจัดท าแผนที่ก าหนดเขตทรัพยากรแร่ 
หรือ “Minnig Zone” ของกรมทรัพยากรธรณี และกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ โดยใน
อนาคตจะใช้การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ SEA กับแร่บางชนิด เพ่ือท าให้การก าหนด
เขตทรัพยากรแร่ เป็นที่ยอมรับของประชาชน และเกิดข้ึนมาจากการมีส่วนร่วม เพราะหากได้รับการ
ยอมรับตั้งแต่ต้น จะช่วยลดความขัดแย้ง และแนวทางหลังจากนี้ จะเดินหน้าจัดเวทีท าความเข้าใจกับ
ชุมชนที่ตั้งอยู่ในเขตทรัพยากรแร่ 
  ข้อมูลจากกรมทรัพยากรธรณี ระบุว่า การส ารวจแหล่งแร่ในปัจจุบันยังมีน้อย มีเพียง 11.6 
ล้านไร่ หรือไม่ถึงร้อยละ 1 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ แต่หากเดินหน้าได้ตามแนวทางท่ีเกิดจากการมีส่วน
ร่วม โดยใช้ข้อมูลทางธรณีวิทยาเป็นฐานการก าหนดพ้ืนที่ ก็จะยิ่งส่งผลดีกับประเทศไทย ตามแนวทาง
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน  
  ส าหรับงาน “ธรณีวิทยาก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 ก.ย.
2562 ที่โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ า เปิดให้ผู้เชี่ยวชาญและนักธรณีวิทยา ได้น าเสนอผลงาน
และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เพ่ือสร้างการรับรู้ถึงความส าคัญในการป้องกัน และแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับธรณีวิทยา คือ 

• ทรัพยากรธรณี เช่น การบริหารจัดการแร่ แผนแม่บทด้านแร่ การส ารวจแร่ทองค า แร่ควอตซ์ 
และแร่โพแทช 

• ธรณีวิทยาและซากดึกด าบรรพ์ เช่น การวิจัยเชิงลึกด้านการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก การ
ค้นพบซากดึกด าบรรพ์ไฮยีน่า จ.กระบี่ 

• ธรณีวิทยาพิบัติภัย เช่น การส ารวจรอยเลื่อนเวียงแหง จ.เชียงใหม่ พ้ืนที่ดินถล่มโบราณ จ.
อุตรดิตถ์ การบริหารจัดการพ้ืนที่เสี่ยงดินถล่มโดยชุมชนการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล 

• อุทยานธรณี/ถ้ า เช่น การถอดบทเรียนกรณีถ้ าหลวง การส ารวจธรณีวิทยาถ้ าหลวง การ
บริหารจัดการถ้ าหลวง และด้านอื่น ๆ เช่น ผลการส ารวจด้วยเครื่องมือทางธรณีฟิสิกส์ ฯลฯ 
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แบบประเมินร่องรอยช้ินงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG Model 
แผนผังความคิด เกี่ยวกับ การน าทรัพยากรธรณีไปใช้อย่างถูกต้อง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2.๒ เรื่อง การขออนุญาตใช้ทรัพยากรธรณี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
ค าชี้แจง  ผู้สอนตรวจชิ้นงานของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็น 
            จริง 
 

 
 

รายชื่อกลุ่ม 

สรุปความรู้ได้
ถูกต้อง ครบถ้วน
ตรงประเด็น 

การเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง 
ตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 

มีความคิด
สร้างสรรค์ในการ
สร้างแผนผัง
ความคิด 

 
 

รวม 

 
 

แปลผล 
ระดับ

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

 
แปลผลระดับคุณภาพ 
  คะแนน  1-3 ระดับ ปรับปรุง 
 คะแนน 4-6 ระดับ พอใช้ 
 คะแนน 7-9 ระดับ ดี 
 คะแนน 10-12 ระดับ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 

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



แบบประเมินแผนผังความคิด 
รายการประเมิน 

1. สรุปความรู้ได้ถูกต้อง ครบถ้วนตรงประเด็น 
2. การเชื่อมโยงความรู้ได้ถูกต้อง ตามล าดับความสัมพันธ์ 
3. มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างแผนผังความคิด 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
 

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

1 สรุปความรู้ได้
ถูกต้อง ครบถ้วน
ตรงประเด็น 
 

สามารถสรุป
ความรู้ได้ครบ
ตรงประเด็นและ
ถูกต้องทุกหัวข้อ 

สามารถสรุป
ความรู้ได้ครบ
ตรงประเด็นและ
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ ่

สรุปความรู้ไม่
ครบทุกประเด็น 

สรุปความรู้ไม่
ถูกต้อง 

2 การเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง 
ตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 
 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ครบ
ถูกต้องตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ครบ
ถูกต้องตามล าดับ
ความสัมพันธ์ได้
ค่อนข้างครบ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ครบ
ถูกต้องตามล าดับ
ความสัมพันธ์ได้
บ้าง 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ถูกต้องแต่
ตามล าดับ
ความสัมพันธ์
ไม่ได้ 

3 มีความคิด
สร้างสรรค์ในการ
สร้างแผนผัง
ความคิด 
 

สามารถเขียน
แผนผังความคิด
อยู่ในรูปแบบ
ถูกต้องและ
สวยงาม 

สามารถเขียน
แผนผังความคิด
อยู่ในรูปแบบ
ถูกต้องและมี
ข้อบกพร่องเพียง
เล็กน้อย 

สามารถเขียน
แผนผังความคิด
อยู่ในรูปแบบ
ถูกต้องและมี
ข้อบกพร่อง
บางส่วน 

สามารถเขียน
แผนผังความคิด
ได้ถูกต้องและแต่
ขาดรูปแบบความ
สวยงาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
หน่วยที่ 2 เรื่องผู้ครอบครองทรัพยากรธรณี 

การจัดการเรียนรู้ เรื่อง การขออนุญาตใช้ทรัพยากรธรณี                   ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 

ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องท่ีตรง 
            กับความเป็นจริง 
 

พฤติกรรม 
 
 
 
 
ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ
ในการ
เรียน 

การมีส่วน
ร่วมแสดง

ความ
คิดเห็นใน

การ
อภิปราย 

การรับฟัง
ความ

คิดเห็นของ
ผู้อื่น 

การตอบ
ค าถาม 

ความ
รับผิดชอบ
ต่องานที่
ได้รับ

มอบหมาย 

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

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

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ให้     3 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     2 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     1 คะแนน 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน 1-5  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 ให้คะแนน 6-10  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน 11-15 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 
        ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
          (..........................................) 

 



แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิด 
การเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
หน่วยที่ ๒ เรื่องผู้ครอบครองทรัพยากรธรณี 

การจัดการเรียนรู้ เรื่อง การขออนุญาตใช้ทรัพยากรธรณี             ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
  กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

พฤติกรรม 
ชื่อ-สกุล 

มี
ความสามารถ

ในการคิด
วิเคราะห์ 
สังเคราะห ์

มีทักษะใน
การคิดนอก
กรอบอย่าง
สร้างสรรค ์

สามารถคิด
อย่างมี

วิจารณญาณ 

มี
ความสามารถ

ในการคิด
อย่างมีระบบ 

ตัดสินใจ
แก้ปัญหา
เกี่ยวกับ
ตนเองได ้

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

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

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่่าเสมอ  ให้     ๓ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     ๒ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     ๑ คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน ๑๑ - ๑๕  ถ้าการท่างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 ให้คะแนน ๖ - ๑๐  ถ้าการท่างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน ๑ - ๕   ถ้าการท่างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 
 
        ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
          (..........................................) 



แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
การเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
หน่วยที่ ๒ เรื่องผู้ครอบครองทรัพยากรธรณี 

การจัดการเรียนรู้ เรื่อง การขออนุญาตใช้ทรัพยากรธรณี             ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   
กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 

ค าชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

พฤติกรรม 
ชื่อ-สกุล 

สามารถ
แก้ปัญหา

และ
อุปสรรค
ต่าง ๆ ที่
เผชิญได้ 

ใช้เหตุผล
ในการ

แก้ปัญหา 

เข้าใจ
ความสัมพันธ์

และการ
เปลี่ยนแปลง

ในสังคม 

แสวงหา
ความรู้ 
ประยุกต์
ความรู้มา
ใช้ในการ
ป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหา 

สามารถ
ตัดสินใจ

ได้
เหมาะสม
ตามวัย 

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

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

เกณฑ์การให้คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่่าเสมอ  ให้     ๓ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     ๒ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     ๑ คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน ๑๑ – ๑๕  ถ้าการท่างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 ให้คะแนน ๖ - ๑๐  ถ้าการท่างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน ๑ - ๕   ถ้าการท่างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
        ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 

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



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความใฝ่เรียนรู้ 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

พฤติกรรมตัวบ่งชี้ รวมคะแนน 
(๑๒) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 

เอ
าใ

จใ
ส่ใ

นก
าร

เรีย
น 

แล
ะม

ีคว
าม

เพี
ยร

พย
าย

าม
ใน

กา
รเร

ียน
 

ศึก
ษา

ค้น
คว

้าจ
าก

แห
ล่ง

เรีย
นร

ู้อื่น
 

ๆ 
เพ

ิ่มเ
ติม

 

กา
รส

ร้า
งค

่าน
ิยม

ตา
มล

ักษ
ณะ

นิส
ัยท

ี่ดีต
่อก

ิจก
รร

มก
าร

เรีย
นร

ู้ 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐                
๑๑                
๑๒                
๑๓                
๑๔                
๑๕                
๑๖                
๑๗                
๑๘                
                   ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน    
            (.......................................) 
            ……………/……………./……………… 



สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
เกณฑ์การให้คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๑๐ - ๑๒   
 ดี (๓)    ๗ - ๙ 
 พอใช้ (๒)   ๔ - ๖ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๓ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน ความมุ่งม่ันในการท างาน 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน 
(8) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 
ตั้งใจและ

รับผิดชอบใน
การปฏิบัติ

หน้าที่การงาน 

ท่างานด้วย
ความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้
งานส่าเร็จตาม
เป้าหมาย 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐            
๑๑            
๑๒            
๑๓            
๑๔            
๑๕            
๑๖            
๑๗            
๑๘            

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



สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
เกณฑ์การให้คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๗ - ๘   
 ดี (๓)    ๕ - ๖ 
 พอใช้ (๒)   ๓ - ๔ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๒ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ ๒ เรื่อง ผู้ครอบครองทรัพยากรธรณี   
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓  เรื่องประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม             เวลา ๑ ชั่วโมง 
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์แยกแยะเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑  อธิบายเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมในการใช้ประโยชน์ร่วมกันของ
ทรัพยากรธรณ ี(S) 

๒.๒ แยกแยกเก่ียวกับประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมในการใช้ประโยชน์ร่วมกันขอ 

ทรัพยากรธรณ ี(O) 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) ประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรธรณีต่อตนเอง 
        ๒) ประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรธรณีต่อชุมชน 
        ๓) ประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรธรณีต่อสังคม 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑) อยู่อย่างพอเพียง 
        ๒) มุ่งม่ันในการท างาน 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
  ๑) นักเรียนท ากิจกรรมละลายพฤติกรรม โดยใช้เกม รักนะ จะบ้าเหรอ ประมาณ ๓ นาที 
 ๒) นักเรียนทบทวนความรู้เกี่ยวกับ การน าทรัพยากรธรณีไปใช้อย่างถูกต้อง ของชั่วโมงท่ีผ่าน
มา โดยให้นักเรียนเขียน สิ่งที่ได้ร่วมกันเขียนในแผนผังความคิด ให้ได้มากที่สุดลงในกระดาษ post it  
ให้ได้มากท่ีสุด ในเวลา ๓ นาที เมื่อหมดเวลา น ามาติดบนกระดาน แล้วให้แต่ละคนอ่านของเพ่ือน 

 ขั้นสอน   
 ๑. นักเรียนชมสารคดี กระจกหกด้าน ตอน แร่นอง จากเว็บไซต์  https://www.youtube. 
com/watch?v=fu4EN8rfqFo จากนั้นครูเชื่อมเข้าสู่กิจกรรม   
 ๒.  จากการชมวีดิทัศน์ให้นักเรียนวิเคราะห์โดยตอบค าถาม ดังนี้ 



  ๒.๑ จากวีดิทัศน์ที่นักเรียนได้ชมการท าเหมืองเกิดประโยชน์ส่วนตนอย่างไรบ้าง 
  ๒.๒ การท าเหมือง เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างไรบ้าง 
  ๒.๓ การท าเหมือง เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างไรบ้าง 
 ๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนแผนผังความคิด เกี่ยวกับ ประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์
ส่วนรวม จากสารคดี กระจกหกด้าน ตอน แร่นอง ที่ได้รับชมตามประเด็นค าถาม ลงในกระดาษบรู้ฟ  

ขั้นสรุป 
 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานการเขียนแผนผังความคิด เกี่ยวกับ ประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม ของ สารคดี  แร่นอง แล้วติดแผนผังความคิดผลงานนักเรียนแต่ละกลุ่มไว้หน้า
กระดาน 
  2. นักเรียนร่วมเล่นเกม รักนะ จะบ้าเหรอ อีกครั้ง เพ่ือหานักเรียนที่ท าผิด  กติกาของเกม 
สุ่มนักเรียนออกมา 2-3 คน  พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลงานการเขียนแผนผังความคิดของ
เพ่ือน โดยให้บอก จุดเด่นที่ชอบ/ประทับใจในแผนผังความคิดของกลุ่มนั้น ๆ เพ่ือเสริมแรงและฝึกการ
คิดสะท้อนผลเชิงบวก / ชื่นชม  
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

๑) อุปกรณ์ (กระดาษบรูฟ , กระดาษ post it , ปากกาเมจิก ) 
  ๒) สารคดี กระจกหกด้าน ตอน แร่นอง   https://www.youtube.com/ 
watch?v=fu4EN8rfqFo 
  ๓) เกม รักนะ จะบ้าเหรอ 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) สังเกตการปฏิบัติงานกลุ่ม 
  ๒) ตรวจผลการแผนผังความคิดของกลุ่ม 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบสังเกตการปฏิบัติงานกลุ่ม 
  ๒) แบบตรวจผลงานแผนผังความคิด 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) ผ่านเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานกลุ่ม ระดับ ดี ขึ้นไป 
  ๒) ผ่านเกณฑ์การประเมินการตรวจผลงาน ระดับ ดี ขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 

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



๗. ภาคผนวก 
   

สารคดี กระจกหกด้าน ตอน แร่นอง   https://www.youtube.com/watch?v=fu4EN8rfqFo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกม..รักนะ - จะบ้าเหรอ 
 

   จุดมุ่งหมายของเกม เพ่ือละลายพฤติกรรม กระชับความสัมพันธ์ ให้กล้าพูดคุยกันมากขึ้น 
เพ่ือการท างานร่วมกัน ที่ทุกคนต้องกล้าพูดแสดงความคิดเห็นของตนออกมา 
  วิธีการเล่นเกม  

๑. นั่งล้อมวง รวมกันทั้งชั้น 
๒. ให้จ าไว้ว่า ถ้าหันหน้าไปทางซ้าย ให้พูดว่า “รักนะ” หันหน้าไปทางขวา พูดว่า “จะบ้า

เหรอ” 
๓. เมื่อคนแรกเริ่ม และหันไปทางซ้ายมือตัวเอง ก็ต้องพูดว่า “รักนะ” 
๔. จากนั้น คนถัดมาก็หันหน้ามาทางขวามือตัวเอง และพูดว่า “จะบ้าเหรอ” 
๕. แล้วก็หันกลับไปบอกคนทางซ้ายว่า “รักนะ” 
๖. ท าวนไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะเจอคนพูดผิด 

  จ านวนผู้เล่น ๑๕ - ๒๐ คน 
 เวลา  ๕ - ๑๐ นาท ี
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fu4EN8rfqFo


แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
หน่วยที่ 2 เรื่องผู้ครอบครองทรัพยากรธรณี 

การจัดการเรียนรู้ เรื่อง ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม        ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 

ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องท่ีตรง 
            กับความเป็นจริง 
 

พฤติกรรม 
ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ
ในการ
เรียน 

การมีส่วน
ร่วมแสดง

ความ
คิดเห็นใน

การ
อภิปราย 

การรับฟัง
ความ

คิดเห็นของ
ผู้อื่น 

การตอบ
ค าถาม 

ความ
รับผิดชอบ
ต่องานที่
ได้รับ

มอบหมาย 

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

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

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ให้     3 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     2 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     1 คะแนน 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน 11-15 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 ให้คะแนน 6-10  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน 1-5  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 
 
        ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
          (..........................................) 



แบบประเมินร่องรอยช้ินงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG Model 
แผนผังความคิด เกี่ยวกับ ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2.๓ เรื่อง ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม   
 
ค าชี้แจง  ผู้สอนตรวจชิ้นงานของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็น 
            จริง 
 

 
 

รายชื่อกลุ่ม 

สรุปความรู้ได้
ถูกต้อง ครบถ้วน
ตรงประเด็น 

การเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง 
ตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 

มีความคิด
สร้างสรรค์ในการ
สร้างแผนผัง
ความคิด 

 
 

รวม 

 
 

แปลผล 
ระดับ

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

 
แปลผลระดับคุณภาพ 
  คะแนน  1-3 ระดับ ปรับปรุง 
 คะแนน 4-6 ระดับ พอใช้ 
 คะแนน 7-9 ระดับ ดี 
 คะแนน 10-12 ระดับ ดีมาก 
 
 

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



แบบประเมินแผนผังความคิด   
รายการประเมิน 

1. สรุปความรู้ได้ถูกต้อง ครบถ้วนตรงประเด็น 
2. การเชื่อมโยงความรู้ได้ถูกต้อง ตามล าดับความสัมพันธ์ 
3. มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างแผนผังความคิด 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
 

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

1 สรุปความรู้ได้
ถูกต้อง ครบถ้วน
ตรงประเด็น 
 

สามารถสรุป
ความรู้ได้ครบตรง
ประเด็นและ
ถูกต้องทุกหัวข้อ 

สามารถสรุป
ความรู้ได้ครบตรง
ประเด็นและ
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ ่

สรุปความรู้ไม่
ครบทุกประเด็น 

สรุปความรู้ไม่
ถูกต้อง 

2 การเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง 
ตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 
 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ครบ
ถูกต้องตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ครบ
ถูกต้องตามล าดับ
ความสัมพันธ์ได้
ค่อนข้างครบ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ครบ
ถูกต้องตามล าดับ
ความสัมพันธ์ได้
บ้าง 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ถูกต้องแต่
ตามล าดับ
ความสัมพันธ์
ไม่ได้ 

3 มีความคิด
สร้างสรรค์ในการ
สร้างแผนผัง
ความคิด 
 

สามารถเขียน
แผนผังความคิด
อยู่ในรูปแบบ
ถูกต้องและ
สวยงาม 

สามารถเขียน
แผนผังความคิด
อยู่ในรูปแบบ
ถูกต้องและมี
ข้อบกพร่องเพียง
เล็กน้อย 

สามารถเขียน
แผนผังความคิด
อยู่ในรูปแบบ
ถูกต้องและมี
ข้อบกพร่อง
บางส่วน 

สามารถเขียน
แผนผังความคิด
ได้ถูกต้องและแต่
ขาดรูปแบบความ
สวยงาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
หน่วยที่ 2 เรื่องผู้ครอบครองทรัพยากรธรณี 

เรื่อง ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 

ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องท่ีตรง 
            กับความเป็นจริง 
 

พฤติกรรม 
ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ
ในการ
เรียน 

การมีส่วน
ร่วมแสดง

ความ
คิดเห็นใน

การ
อภิปราย 

การรับฟัง
ความ

คิดเห็นของ
ผู้อื่น 

การตอบ
ค าถาม 

ความ
รับผิดชอบ
ต่องานที่
ได้รับ

มอบหมาย 

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

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

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ให้     3 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     2 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     1 คะแนน 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน 11-15 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 ให้คะแนน 6-10  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน 1-5  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 
        ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
          (..........................................) 

 



แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
การเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 

เรื่อง ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม  
กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

พฤติกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ-สกุล 

เรียนรู้
ด้วย

ตนเองได้
เหมาะสม
ตามวัย 

สามารถ
ท างาน
กลุ่ม

ร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

น าความรู้ที่ได้
ไปใช้

ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

จัดการ
ปัญหา
และ
ความ
ขัดแย้งได้
เหมาะสม 

หลีกเลี่ยง
พฤติกรรม

ไม่พึง
ประสงค์ท่ี

ส่งผล
กระทบ

ต่อตนเอง 

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

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

เกณฑ์การให้คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ให้     ๓ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     ๒ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     ๑ คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน ๑๑ – ๑๕  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 ให้คะแนน ๖ - ๑๐  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน ๑ - ๕   ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
         ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
          (..........................................) 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านอยู่อย่างพอเพียง 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

พฤติกรรมตัวบ่งชี้ 
รวม

คะแนน 
(๑๒) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 

ใช
้ทร

ัพย
าก

รข
อง

ส่ว
นร

วม
อย

่าง
ปร

ะห
ยัด

 
คุ้ม

ค่า
 แ

ละ
เก

็บร
ักษ

าด
ูแล

อย
่าง

ดี 

วา
งแ

ผน
กา

รเร
ียน

 ก
าร

ท า
งา

น 
แล

ะก
าร

ใช
้

ชีว
ิตป

ระ
จ า

วัน
บน

พื้น
ฐา

นข
อง

คว
าม

รู้ 
ข้อ

มูล
 ข

่าว
สา

ร 

รู้เท
่าท

ันก
าร

เป
ลี่ย

นแ
ปล

งข
อง

สัง
คม

แล
ะ

สภ
าพ

แว
ดล

้อม
 ย

อม
รับ

แล
ะป

รับ
ตัว

เพื่
อ

อย
ู่ร่ว

มกั
บผ

ู้อื่น
ได

้อย
่าง

มีค
วา

มส
ุข 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑   

๑                
๒                
๓                
๔                
๕                
๖                
๗                
๘                
๙                

๑๐                
๑๑                
๑๒                
๑๓                
๑๔                
๑๕                
๑๖                
๑๗                
          ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน    
            (.......................................) 



สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
เกณฑ์การให้คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๑๐ - ๑๒   
 ดี (๓)    ๗ - ๙ 
 พอใช้ (๒)   ๔ - ๖ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๓ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน ความมุ่งม่ันในการท างาน 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน 
(8) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 
ตั้งใจและ

รับผิดชอบใน
การปฏิบัติ

หน้าที่การงาน 

ท างานด้วย
ความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้
งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐            
๑๑            
๑๒            
๑๓            
๑๔            
๑๕            
๑๖            
๑๗            
๑๘            

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



สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
เกณฑ์การให้คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๗ - ๘   
 ดี (๓)    ๕ - ๖ 
 พอใช้ (๒)   ๓ - ๔ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๒ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 

 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ ๒ เรื่อง ผู้ครอบครองทรัพยากรธรณี   
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔  เรื่อง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  
เวลา ๑ ชั่วโมง 
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์แยกแยะเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑ บอกประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ชุมชน สังคม ในการครอบครอง
ทรัพยากรธรณี(S) 

๒.๒ แยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมในการครอบครองทรัพยากรธรณี (S) 
๒.๓ อธิบายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ในการครอบครอง 

ทรัพยากรธรณ ี(S) 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม (ชุมชน สังคม) 
         ๒) การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ความสามารถในการคิด 
       ๒) ความสามารถในการแก้ปัญหา 

 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑) ซื่อสัตย์สุจริต 
         ๒) อยู่อย่างพอเพียง 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
 1. นักเรียนชมสารคดี กระจกหกด้าน ตอน แร่นอง จากเว็บไซต์ https://www.youtube. 
com/watch?v=fu4EN8rfqFo (ให้ชม ประมาณ 3 นาทีแรก) ร่วมกันอีกครั้ง เพื่อน าเข้าสู่บทเรียน  
  2. นักเรียนและครูร่วมทบทวนความรู้ จากที่เรียนมาในชั่วโมงท่ีผ่านมา  โดยใช้สื่อที่นักเรียน
ท า คือ ผลงานการเขียนแผนผังความคิด จากชั่วโมงท่ีผ่านมา 
 ขั้นสอน   
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
โดย.. 
  1. นักเรียนชมวีดิทัศน์ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จาก
เว็บไซต์ http://www.nimt.or.th/main/?p=12340  จากนั้นครูเชื่อมเข้าสู่กิจกรรม   



 2.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่ม ละ 4-5 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจ านวนนักเรียนในชั้นเรียน จากนั้น ตั้ง
ชื่อกลุ่ม แล้วเขียนชื่อกลุ่ม ลงในกระดาษแผ่นเล็กที่ครูเตรียมไว้ ม้วนเก็บไว้ที่ครูเพ่ือใช้ในการจับสลาก 
เลือกกลุ่มน าเสนองานต่อไป 
  3. นักเรียนตัวแทนกลุ่ม ออกมาจับสลากเพ่ือสุ่มเลือกประเด็น ของการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมที่ครูเตรียมไว้ ดังนี้ 
    1. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting Benefits) 
  2. การท าธุรกิจกับตัวเอง (Self-Dealing) หรือ เป็นคู่สัญญา (Contracts) 
   3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะ หรือ หลังเกษียณ (Post- 
Employment) 
   4. การท างานพิเศษ (Outside Employment) 
   5. การรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) 
   6. การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ส่วนตน (Using 
Employer) 
   7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง (Pork-
Barrelling) 
   8. ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ (Family Relation) 
   9. การใช้อิทธิพล (Influence) 
  4. นักเรียนแต่ละกลุ่ม ปรึกษากันภายในกลุ่ม คิดสถานการณ์จ าลองสั้น ๆ  (เวลา 1-2 นาท)ี 
สมมุติให้ตนเองและสมาชิกในกลุ่ม เป็นผู้คนที่อาศัยอยู่ใน ชุมชนแร่นอง ในสารคดี  จากนั้น สวม
บทบาทเป็น บุคคลต่าง ๆ ในชุมชนนี้ ที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวมที่กลุ่มจับสลากได้  ครูให้เวลานักเรียนวางแผน ปรึกษาหารือ ก าหนดบทบาท
ในการแสดง ประมาณ 10-15 นาที โดยใช้วิธีการเปิดเพลง 2-3 เพลง เป็นตัวก าหนด  
  5. เมื่อครบเวลาที่ก าหนด ครูให้สัญญาณ แล้วสุ่มจับสลาก รายชื่อกลุ่มออกมาแสดง
สถานการณ์จ าลอง/บทบาทสมมุติตามประเด็นที่กลุ่มจับสลากได้ กลุ่มละประมาณ 2-3 นาที จนครบ
ทุกกลุ่ม  
  ขั้นสรุป 
  1. นักเรียนและครูร่วมสรุปประเด็นของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวมที่แต่ละกลุ่มแสดงสถานการณ์จ าลอง/บทบาทสมมุติ ดังกล่าว โดย สรุปจากสลากประเด็น ที่
แต่ละกลุ่มได้รับ 
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

๑) อุปกรณ์ (กระดาษบรูฟ , กระดาษ post it , ปากกาเมจิก )  
  ๒) สารคดี กระจกหกด้าน ตอน แร่นอง https://www.youtube.com/ 
watch?v=fu4EN8rfqFo 
  ๓) วีดิทัศน์การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จาก
เว็บไซต์ http://www.nimt.or.th/main/?p=12340 
 



๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) สังเกตพฤติกรรมการแสดงบทบาทสมมุติตามแนวทาง STRONG Model 
(บทบาทสมมุติ เกี่ยวกับสถานการณ์จ าลอง ชุมชนแร่นอง) 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบสังเกตพฤติกรมการแสดงบทบาทสมมุติตามแนวทาง STRONG Model 
(บทบาทสมมุติ เกี่ยวกับสถานการณ์จ าลอง ชุมชนแร่นอง) 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) มีผลการสังเกตพฤติกรรมการแสดงบทบาทสมมุติ ระดับ ดี ขึ้นไป  
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 

ลงชื่อ..............................................................ครูผู้สอน 
               (............................................................) 
๗. ภาคผนวก 
  ๒) สารคดี กระจกหกด้าน ตอน แร่นอง https://www.youtube.com/ 
watch?v=fu4EN8rfqFo 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๓) วีดิทัศน์ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จาก
เว็บไซต์ http://www.nimt.or.th/main/?p=12340 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.nimt.or.th/main/?p=12340


แบบสังเกตพฤติกรรมการแสดงบทบาทสมมุติตามแนวทาง STRONG Model 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๒.๔ เรื่อง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มท่ี ...............  ชั้น........................... 
ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน   โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 
 

 
 

ล าดับ
ที ่

 
 

ชื่อ – สกุล 
สมาชิกกลุ่ม 

พฤติกรรม  
 
 

รวม 

 
ความ
ร่วมมือ 

 
การแสดง

ความ
คิดเห็น 

 
การรับฟัง

ความ
คิดเห็น 

 
ความตั้งใจ

ในการ
ท างาน 

การมีส่วน
ร่วมในการ

แสดง
บทบาท
สมมุติ 

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

 
 
เกณฑ์การประเมิน 
  ดีมาก  = ๔ ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ๙๐-๑๐๐% หรือปฏิบัติบ่อยครั้ง 
 ดี   = ๓ ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ๗๐-๘๙% หรือปฏิบัติบางครั้ง 
 พอใช้  = ๒ ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ๕๐-๖๙% หรือปฏิบัติครั้งเดียว 
 ปรับปรุง = ๑ ประสิทธิภาพต่ ากว่าเกณฑ์ ๕๐%  หรือไม่ปฏิบัติเลย 
  
 
 

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



แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
หน่วยที่ 2 เรื่องผู้ครอบครองทรัพยากรธรณี 

เรื่อง ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 

ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องท่ีตรง 
             กับความเป็นจริง 
 

พฤติกรรม 
ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ
ในการ
เรียน 

การมีส่วน
ร่วมแสดง

ความ
คิดเห็นใน

การ
อภิปราย 

การรับฟัง
ความ

คิดเห็นของ
ผู้อื่น 

การตอบ
ค าถาม 

ความ
รับผิดชอบ
ต่องานที่
ได้รับ

มอบหมาย 

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

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

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ให้     3 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     2 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     1 คะแนน 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน 11-15 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 ให้คะแนน 6-10  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน 1-5  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 
        ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
          (..........................................) 
 



แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิด 
การเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
หน่วยที่ ๒ เรื่องผู้ครอบครองทรัพยากรธรณี 

การจัดการเรียนรู้ เรื่อง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม           
  กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

พฤติกรรม 
ชื่อ-สกุล 

มี
ความสามารถ

ในการคิด
วิเคราะห์ 
สังเคราะห ์

มีทักษะใน
การคิดนอก
กรอบอย่าง
สร้างสรรค ์

สามารถคิด
อย่างมี

วิจารณญาณ 

มี
ความสามารถ

ในการคิด
อย่างมีระบบ 

ตัดสินใจ
แก้ปัญหา
เกี่ยวกับ
ตนเองได ้

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

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

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่่าเสมอ  ให้     ๓ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     ๒ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     ๑ คะแนน 
เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน ๑๑ - ๑๕  ถ้าการท่างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 ให้คะแนน ๖ - ๑๐  ถ้าการท่างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน ๑ - ๕   ถ้าการท่างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 
        ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
          (..........................................) 

 



แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
การเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
หน่วยที่ ๒ เรื่องผู้ครอบครองทรัพยากรธรณี 

การจัดการเรียนรู้ เรื่อง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม            
กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

พฤติกรรม 
ชื่อ-สกุล 

สามารถ
แก้ปัญหา

และ
อุปสรรค
ต่าง ๆ ที่
เผชิญได้ 

ใช้เหตุผล
ในการ

แก้ปัญหา 

เข้าใจ
ความสัมพันธ์

และการ
เปลี่ยนแปลง

ในสังคม 

แสวงหา
ความรู้ 
ประยุกต์
ความรู้มา
ใช้ในการ
ป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหา 

สามารถ
ตัดสินใจ

ได้
เหมาะสม
ตามวัย 

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

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

เกณฑ์การให้คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่่าเสมอ  ให้     ๓ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     ๒ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     ๑ คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน ๑๑ – ๑๕  ถ้าการท่างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 ให้คะแนน ๖ - ๑๐  ถ้าการท่างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน ๑ - ๕   ถ้าการท่างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
        ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
          (..........................................) 

 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน ความซื่อสัตย์สุจริต 
 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา   

 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน 
(8) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 
ประพฤติตรง
ตามความเป็น
จริงต่อตนเอง
ทั้งทางกาย 
วาจา ใจ 

ประพฤติตรง
ตามความเป็น
จริงต่อผู้อื่นทั้ง
ทางกาย วาจา 

ใจ 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐            
๑๑            
๑๒            
๑๓            
๑๔            
๑๕            
๑๖            
๑๗            
๑๘            

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



สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
เกณฑ์การให้คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๗ - ๘   
 ดี (๓)    ๕ - ๖ 
 พอใช้ (๒)   ๓ - ๔ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๒ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านอยู่อย่างพอเพียง 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

พฤติกรรมตัวบ่งชี้ 
รวม

คะแนน 
(๑๒) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 

ใช
้ทร

ัพย
าก

รข
อง

ส่ว
นร

วม
อย

่าง
ปร

ะห
ยัด

 
คุ้ม

ค่า
 แ

ละ
เก

็บร
ักษ

าด
ูแล

อย
่าง

ดี 

วา
งแ

ผน
กา

รเร
ียน

 ก
าร

ท า
งา

น 
แล

ะก
าร

ใช
้

ชีว
ิตป

ระ
จ า

วัน
บน

พื้น
ฐา

นข
อง

คว
าม

รู้ 
ข้อ

มูล
 ข

่าว
สา

ร 

รู้เท
่าท

ันก
าร

เป
ลี่ย

นแ
ปล

งข
อง

สัง
คม

แล
ะ

สภ
าพ

แว
ดล

้อม
 ย

อม
รับ

แล
ะป

รับ
ตัว

เพื่
อ

อย
ู่ร่ว

มกั
บผ

ู้อื่น
ได

้อย
่าง

มีค
วา

มส
ุข 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑   

๑                
๒                
๓                
๔                
๕                
๖                
๗                
๘                
๙                

๑๐                
๑๑                
๑๒                
๑๓                
๑๔                
๑๕                
๑๖                
๑๗                
 
          ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน    
            (.......................................) 



สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
เกณฑ์การให้คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๑๐ - ๑๒   
 ดี (๓)    ๗ - ๙ 
 พอใช้ (๒)   ๔ - ๖ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๓ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ ๒ เรื่อง ผู้ครอบครองทรัพยากรธรณี                                ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕  เรื่อง รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน                   เวลา ๑ ชั่วโมง 
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑  เพ่ือให้รู้เท่าทันการทุจริตทางทรัพยากรธรณี 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑  วิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ (S) 
๒.๒  แก้ปัญหาจากสถานการณ์เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนได ้  (S) 

๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน (ชุมชน สังคม) 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ความสามารถในการสื่อสาร 
       ๒) ความสามารถในการคิด 
       ๓) ความสามารถในการแก้ปัญหา 
       ๔) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   

 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑) ซื่อสัตย์สุจริต 

         ๒) อยู่อย่างพอเพียง 

         ๓) มีจิตสาธารณะ 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
  ๑ . นักเรียนฟังครูชี้แจง ลักษณะของ บอร์ดเกม ชุด ป่าชุมชนอลเวง โดยครนู ำเข้ำสถำนกำรณ์ 
ดังนี้ “บอร์ดเกม ชุด ป่าชุมชนอลเวง เป็นสถานการณ์เกี่ยวกับ กำรด ำรงชีิวิตของชุมชนแห่งหนึ่งในป่ำที่
มีทรัพยำกรธรณีจ ำนวนมำก ท ำให้นำยทุน เเละเจ้ำหน้ำที่รัฐเข้ำมำมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยผู้เล่นต้องแข่งขัน
กันโดยใช้ทรัพยำกรร่วมกัน โดยอำศัยกำรแสดงควำมคิดเห็นและมติของกำรใช้ทรัพยำกร ซึ่งนำยทุน
ต้องกำรสร้ำงผลก ำไร ชำวบ้ำนต้องกำรคุณภำพชีวิตที่ดีเเละเจ้ำหน้ำที่รัฐ ต้องกำรบริหำรนโยบำย ผู้เล่น
ที่มีคะแนนกำรใช้ทรัพยำกรที่เหมำะสมมำกท่ีสุด ชนะในเกมนี้” 

ขั้นสอน (จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเกม) 
   1. การเตรียมความพร้อมก่อนการเล่นเกม 
  1.1 ตรวจสอบอุปกรณ์ตามจ านวนที่ระบุไว้ในคู่มือ โดยมีอุปกรณ์ ได้แก่ หมากเดิน 14 ชิ้น 

ไทล์กระดาน 25 แผ่น การ์ดฟ้ืนฟูธรรมชาติ 10 ใบ การ์ดตัวละคร 7 ใบกระดานผู้เล่น 7 แผ่น เหรียญ
ด าเนินการ 40 เหรียญไทล์เหตุการณ์ 10 ชิ้น ลูกเต๋า 1 ลูก    



  1.2 จัดกลุ่ม 4-7 คนนั่งเปน็วงกลมหันหน้าเข้าหากัน ไทล์กระดานจัดไว้กลางวง(คว่ า) น า
การ์ดฟ้ืนฟูธรรมชาติหงายขึ้นวางข้างไทล์กระดาน น าเหรียญด าเนินการ ไทล์เหตุการณ์8 ชิ้น และลูกเต๋า 
วางไว้ข้างไทล์กระดาน  

   1.3 แจกอุปกรณ์ แจกหมากเดิน คนละ 2 ชิ้น สุ่มแจกการ์ดตัวละครให้ผู้เล่นเลือกคนละ 1 
ใบ 

     * หมายเหตุ เกมนี้เล่นได้เมื่อสมาชิกมี 4-7 คน โดยการแจก การ์ดตัวละคร ให้กระท าการ 
ดังนี้  

1) ผู้เล่น 4 คน ให้แจกการ์ดตัวละครเจ้าหน้าที่รัฐ 1 คน นายทุน 1 คน เเละชาวบ้าน 2 คน 
2) ผู้เล่น 5 คน ให้แจกการ์ดตัวละครเจ้าหน้าที่รัฐ 1 คน นายทุน 2 คน เเละชาวบ้าน 2 คน 
3) ผู้เล่น 6 คน ให้แจกการ์ดตัวละครเจ้าหน้าที่รัฐ 1 คน นายทุน 2 คน เเละชาวบ้าน 3 คน  
4) ผู้เล่น ๗ คน ให้แจกการ์ดตัวละครเจ้าหน้าที่รัฐ 1 คน นายทุน 2 คน เเละชาวบ้าน ๔ คน   
   1.4 แจกกระดานผู้เล่นตามตัวละครเเละเหรียญด าเนินการโดยนายทุนแจก 5 เหรียญ 

รัฐบาลแจก 4 เหรียญ เเละชาวบ้านแจก 2 เหรียญ  
   1.5 ให้แต่ละคนเลือกวางหมากเดินลงไปในช่อง 1 ช่องบนกระดาน เพ่ือก าหนดจุดเริ่มต้นใน

การเดินของผู้เล่นแต่ละคน 
   1.6 ผู้เล่นทุกคนเลือกทอยลูกเต๋า 1 ลูก เพ่ือก าหนดล าดับการเล่น โดยผู้ที่ทอยลูกเต๋าได้แต้ม

สูงที่สุด คนนั้นจะได้เริ่มเล่นก่อนแล้วสามารถก าหนดได้ว่าจะเวียนการเล่นจากซ้ายไปขวา หรือขวาไป
ซ้าย โดนเริ่มจากตนเอง 

2.  การเล่นเกม 
   2.1 ขั้นที่ 1 : เลือกเดิน/เปิดไทล์/ปิดไทล์ (2 Action) สามารถใช้ Action การเดิน-เปิดได้ 2 

ครั้ง ซึ่งสามารถเดินได้ 2 ช่อง (2 Action) หรือ เดิน 1 ช่อง (1 Action) และ เปิดไทล์อีก 1 ครั้ง (1 
Action) หรือ ปิดไทล์ (1 Action) ก็ได้  

   2.2 ขั้นที่ 2 : ทอยลูกเต๋า เก็บเหรียญด าเนินการ ตามจ านวนแต้มที่สามารถทอยได้ 
   2.3 ขั้นที่ 3 : ท าภารกิจ โดยการสร้างข้อตกลง กับผู้เล่นคนอ่ืน ๆ ตามภารกิจที่ตนเองได้รับ 

โดยสามารถสร้างข้อตกลงแบบใดก็ได้) 
    *หมายเหตุ การจะท าภารกิจนั้น ๆ ได้ต้องอยู่ในช่องนั้นแล้วให้ผู้เล่นที่ตกลงกันเเล้วโหวต 

YES/NO หากโหวต YES (ท้ังหมด) จะได้รับ Point ตามจ านวนที่ระบุในไทล์ และหากมีการโหวต NO 
แม้แต่ใบเดียว ถือว่าภารกิจนั้นไม่ส าเร็จจะไม่ได้รับ Point  

   2.4 ขั้นที่ 4 : ปรับช่องคะแนน  การปรับช่องคะแนนสามารถปรับในกระดานผู้เล่น ซึ่งการ
ปรับ Point จะเกิดจากข้อตกลงอีกครั้งโดยหากตกลงได้ 1 point จะได้ปรับคะแนนที่กระดานผู้เล่น
เพ่ิมข้ึนอีก 1 ช่อง หากได้ 2 point จะได้ปรับ 2 ช่อง 

 
ผลกระทบจากการท าลายทรัพยากร  
         เมื่อโหวต YES ในภารกิจนั้นไทล์เหตุการณ์ความเสื่อมโทรม (รูปไฟ) จะถูกวางไว้บนไทล์

กระดานแผ่นนั้นทันที    
      * หมายเหตุ   



         1) เมื่อไทล์ไทล์เหตุการณ์ด้านความเสื่อมโทรมถูกวางบนไทลกระดานทุกครั้ง จะส่งผล
ท าให้ทุกคนต้องจ่ายเหรียญด าเนินการที่เหลืออยู่สู่กองกลางคนละ 1 ชิ้นในทันที  (เนื่องจากทรัพยากร
ลดน้อยลง) 

         2) เมื่อไทล์ความเสื่อมโทรมถูกวางบนไทล์ครบ 8 ชิ้นเกมจะจบลง 
         3) การน าไทล์ความเสื่อมโทรมออก 1 ชิ้น ผู้เล่นจะต้องจ่ายเหรียญด าเนินการช่วยกัน

คนละ 1 เหรียญ 
การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
         1) การ์ดคัดค้าน สามารถคัดค้านมติที่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติได้ 1 ครั้ง (ชาวบ้านเป็นผู้มี

สิทธิ์) 
         2) การ์ดฟื้นฟูอ่ืน ๆ ได้แก่ ปลูกป่า พักหน้าดิน  ฟ้ืนฟูเหมืองแร่ ฟื้นฟูเห็ดป่า และฟ้ืนฟู

สมุนไพร สามารถช่วยกันจ่ายเหรียญด าเนินการ ตามที่การ์ด ระบุใช้ทรัพยากร 1 ครั้ง จะส่งผลท าให้
ไทล์เหตุการณ์ ด้านความเสื่อมโทรมที่ว่างอยู่บนไทล์กระดานจะเปลี่ยน เป็นด้านอุดมสมบูรณ์ซึ่งท าให้ผู้
เล่นทุกคนได้ทอยลูกเต๋ารับเหรียญฟรีคนละ 1 ครั้ง (ได้เหรียญตามจ านวนเเต้มที่ทอยได้) 

3. การยุติเกม 
    3.1 คะแนนผู้เล่นถึง 6 Point เกมจบลงทันที 
    3.2 ไทล์กระดานถูกเปิดไป 15 ใบ เกมจบลงทันที 
    3.3 ไทล์ความเสื่อมโทรมวางบนไทล์กระดานครบ 8 ชิ้นเกมจบลงทันที 
4. การคิดคะแนนเเละสรุปผล 
   4.1 ช่องคะแนนช่องละ 10 คะแนน 
   4.2 เหรียญด าเนินการ เหรียญละ 2 คะแนน       
ขั้นสรุป 
สรุปผลโดย ครูตั้งค าถามกระตุ้นความคิดนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะการใช้สถานการณ์ของ

ประโยชน์ทับซ้อนและการแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ถอดบทเรียนจากความรู้และข้อคิดที่ได้รับ
จากการเล่นเกม 
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

๑) ชุดบอร์ดเกม  ป่าชุมชนอลเวง 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
   1) สังเกตพฤติกรรมการเล่นบอร์ดเกม ที่สอดคล้องตามแนวทาง STRONG Model  
  2) ประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๔ ด้าน 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  1) แบบสังเกตพฤติกรรมการเล่นบอร์ดเกม   
  2) แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๔ ด้าน 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) มีผลการประเมิน ระดับ ดี ขึ้นไป 
  2) มีผลการสังเกตพฤติกรรม ระดับ ดี ขึ้นไป 



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

ลงชื่อ..............................................................ครูผู้สอน 
               (...............................................................) 
๗. ภาคผนวก 
 ๗.๑ บอร์ดเกม ชุด ป่าชุมชนอลเวง และคลิปสอนการเล่นการ์ดเกม ป่าชุมชนอลเวง 
 ๗.๒ แบบสังเกตพฤติกรรมการเล่นบอร์ดเกม 
 ๗.๓ แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๔ ด้าน 
 ๗.๔ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

บอร์ดเกม ชุด คดีธรณีป่วน และคลิปสอนการเล่นบอร์ดเกมคดีธรณีป่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://drive.google.com/driv
e/folders/1AF4RsUgHMF0PU
ZV4ICQb6D4d6ox6CU29?usp=
sharing 

ไฟล์ PDF และคลิปสอนการเล่น 

บอร์ดเกมป่าชุมชนอลเวง 



บอร์ดเกมป่าชุมชนอลเวง 

 
 

 
 
 
 



ค าแนะน าการเล่นบอร์ดเกม ป่าชุมชนอลเวง 
 

 
 



 

 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการเล่นบอร์ดเกม ป่าชุมชนอลเวง  
ที่สอดคล้องตามแนวทาง STRONG Model 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๒.๕ เรื่อง รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มท่ี ...............  ชั้น........................... 
ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน   โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

 
 

ล า
ดับ
ที ่

 
 

ชื่อ – สกุล 
สมาชิกกลุ่ม 

พฤติกรรม  
 
 

รวม 

 
ความ
ร่วมมือ 

ในการเล่น
บอร์ดเกม 

 
การแสดง

ความ
คิดเห็น 

 
การรับฟัง

ความ
คิดเห็น 

 
ความตั้งใจ
ในการท า
กิจกรรม 

 
การมีส่วน
ร่วมในการ
เล่นบอร์ด

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

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

เกณฑ์การประเมิน 
  ดีมาก  = ๔ ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ๙๐-๑๐๐% หรือปฏิบัติบ่อยครั้ง 
 ดี   = ๓ ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ๗๐-๘๙% หรือปฏิบัติบางครั้ง 
 พอใช้  = ๒ ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ๕๐-๖๙% หรือปฏิบัติครั้งเดียว 
 ปรับปรุง = ๑ ประสิทธิภาพต่ ากว่าเกณฑ์ ๕๐%  หรือไม่ปฏิบัติเลย 
  
        ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
           (..........................................) 

 
 
 



แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ๔ ด้าน 
ชื่อ.................................................นามสกุล............................ชั้น ........  เลขท่ี..... 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

สมรรถนะที่ประเมิน 
ระดับคะแนน สรุป 

ผล 
๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร      
๑.๑  มีความสามารถในการรับ – ส่งสาร     
๑.๒  มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด  
       ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม      

๑.๓ ใช้วธิีการสื่อสารที่เหมาะสม     
๑.๔  วิเคราะห์แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล     
๑.๕ เขียนบันทึกเหตุการณ์ประจ าวันแล้วเล่าให้เพื่อนฟังได้     

สรุปผลการประเมิน     
๒. ความสามารถในการคิด      

๒.๑  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์     
๒.๒  มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์     
๒.๓  สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ     
๒.๔ มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ     
๒.๕ ตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับตนเองได้     

สรุปผลการประเมิน     
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา      

๓.๑  สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้     
๓.๒  ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา     
๓.๓  เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงในสังคม     
๓.๔  แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ใน 
      การป้องกันและแก้ไขปัญหา     

๓.๕  สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย     
สรุปผลการประเมิน     

๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต      
๔.๑  เรียนรู้ด้วยตนเองได้เหมาะสมตามวัย     
๔.๒  สามารถท างานกลุ่มร่วมกับผู้อ่ืนได้     
๔.๓ น าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน     
๔.๔ จัดการปัญหาและความขัดแย้งได้เหมาะสม     
๔.๕ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง     

สรุปผลการประเมิน     



สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ รายบุคคล 
     ดีเยี่ยม    ดี    ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 
 
 ลงชื่อ ..........................................................................  ผู้ประเมิน 
           (………………………………) 
 
เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ  

ดีเยี่ยม -   พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ ให้  ๓  คะแนน   
ดี  -   พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้  ๒ คะแนน   
ผ่าน  -   พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง   ให้  ๑ คะแนน   
ไม่ผ่าน -   ไม่เคยปฏิบัติพฤติกรรม   ให้  ๐ คะแนน   

เกณฑ์การสรุปผลแต่ละด้าน 
ดีเยี่ยม  ๑3–๑5 คะแนน   
ดี   9 - 12  คะแนน   
ผ่าน   ๑ - 8  คะแนน   

     ไม่ผ่าน ๐          คะแนน 

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 4 ด้าน 
     ในแต่ละช่องสรุปผลสมรรถนะแต่ละด้านให้ใส่คะแนนระดับคุณภาพ  เช่น ดีเยี่ยม = 3 คะแนน,  
ดี = 2 คะแนน, ผ่าน = 1 คะแนน และไม่ผ่าน = 0 คะแนน 
เกณฑ์การสรุปผล 

ดีเยี่ยม    ๑๐-๑๒   คะแนน   
ดี     ๖ - ๙     คะแนน   
ผ่าน     ๑ - ๕     คะแนน   
ไม่ผ่าน     ๐          คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านอยู่อย่างพอเพียง 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

พฤติกรรมตัวบ่งชี้ 

รวม
คะแน

น 
(๑๒) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 

ใช
้ทร

ัพย
าก

รข
อง

ส่ว
นร

วม
อย

่าง
ปร

ะห
ยัด

 
คุ้ม

ค่า
 แ

ละ
เก

็บร
ักษ

าด
ูแล

อย
่าง

ดี 

วา
งแ

ผน
กา

รเร
ียน

 ก
าร

ท า
งา

น 
แล

ะก
าร

ใช
้

ชีว
ิตป

ระ
จ า

วัน
บน

พื้น
ฐา

นข
อง

คว
าม

รู้ 
ข้อ

มูล
 ข

่าว
สา

ร 

รู้เท
่าท

ันก
าร

เป
ลี่ย

นแ
ปล

งข
อง

สัง
คม

แล
ะ

สภ
าพ

แว
ดล

้อม
 ย

อม
รับ

แล
ะป

รับ
ตัว

เพื่
อ

อย
ู่ร่ว

มกั
บผ

ู้อื่น
ได

้อย
่าง

มีค
วา

มส
ุข 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภา

พ 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑   

๑                
๒                
๓                
๔                
๕                
๖                
๗                
๘                
๙                

๑๐                
๑๑                
๑๒                
๑๓                
๑๔                
๑๕                
 
          ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน    
            (.......................................) 
 



สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
เกณฑ์การให้คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๑๐ - ๑๒   
 ดี (๓)    ๗ - ๙ 
 พอใช้ (๒)   ๔ - ๖ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๓ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภำพ ๓ ขึ้นไปถือว่ำผ่ำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน ความซื่อสัตย์สุจริต 
 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา   

 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน 
(8) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 
ประพฤติตรง
ตามความเป็น
จริงต่อตนเอง
ทั้งทางกาย 
วาจา ใจ 

ประพฤติตรง
ตามความเป็น
จริงต่อผู้อื่นทั้ง
ทางกาย วาจา 

ใจ 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐            
๑๑            
๑๒            
๑๓            
๑๔            
๑๕            
๑๖            
๑๗            
๑๘            

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



สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
เกณฑ์การให้คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๗ - ๘   
 ดี (๓)    ๕ - ๖ 
 พอใช้ (๒)   ๓ - ๔ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๒ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภำพ ๓ ขึ้นไปถือว่ำผ่ำน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน มีจิตสาธารณะ 
 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา   

 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน 
(8) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 
ช่วยเหลือผู้อื่น
ด้วยความเต็ม
ใจและพึงพอใจ

โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 

เข้าร่วม
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อ

โรงเรียน ชุมชน 
และสังคม 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐            
๑๑            
๑๒            
๑๓            
๑๔            
๑๕            
๑๖            
๑๗            
๑๘            

             ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน    
            (.......................................) 
สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 



เกณฑ์การให้คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๗ - ๘   
 ดี (๓)    ๕ - ๖ 
 พอใช้ (๒)   ๓ - ๔ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๒ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภำพ ๓ ขึ้นไปถือว่ำผ่ำน 
 



หน่วยที่ ๓ 
คุณคือคนส ำคัญต่อทรพัยำกรธรณ ี

แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ ๓ คุณคือคนส ำคัญต่อทรัพยำกรธรณี 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องผลกระทบด้ำนลบต่อสังคมในกำรใช้ทรัพยำกรธรณีด้ำนสุขภำพ 
เวลา ๑  ชั่วโมง 

 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

เพ่ือวิเครำะห์ผลกระทบด้ำนลบของกำรใช้ทรัพยำกรธรณีที่รับผิดชอบต่อสังคม  สุขภำพ 
สิ่งแวดล้อม 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑  อธิบำยผลกระทบด้ำนลบของกำรใช้ทรัพยำกรธรณีที่มีต่อผลสุขภำพ (R) 
๒.๒ วิเครำะห์แนวทำงกำรใช้ทรัพยำกรธรณีที่รับผิดชอบต่อสุขภำพ (R) 

๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) ผลกระทบด้ำนลบของกำรใช้ทรัพยำกรธรณีท่ีส่งผลต่อสุขภำพ 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 

๑) ใฝ่เรียนรู้ 
๒) มุ่งม่ันในกำรท ำงำน 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
  ขั้นน า 
 1. ครูทักทำยนักเรียนและน ำนักเรียนท ำกิจกรรมโดยใช้เกมจับผิด แก้ว กะลำ ขัน โอ่ง  
  2. นักเรียนร่วมชมคลิปข่ำว เกี่ยวกับผลกระทบด้ำนลบต่อสังคมในกำรใช้ทรัพยำกรธรณีด้ำน
สุขภำพ จาก ข่าวค่่า THAI PBS : ผลกระทบการใช้สารเคมี จำกเว็บไซต์   https://youtu.be/ 
1EbnkefJr6I?t=67 
  3. ครูใช้ค ำถำม เพ่ือน ำเข้ำสู่บทเรียน ตัวอย่ำงชุดค ำถำม เช่น 
   - นักเรียนคิดว่ำปัญหำที่เกิดในข่ำวคืออะไร 
   - อะไรท ำให้เกิดปัญหำนั้น 
   - เมื่อรับชมแล้วนักเรียนรู้สึกอย่ำงไร 



-  ในบ้ำน / หมู่บ้ำน / ชุมชนของนักเรียน มีผู้ที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับปัญหำ
ลักษณะเดียวกันบ้ำงหรือไม่ 

   - นักเรียนคิดว่ำ สำเหตุมำจำกอะไร  
  ขั้นสอน   
  1. นักเรียนอำสำสมัคร บอกเล่ำผลกระทบด้ำนลบต่อสังคมในกำรใช้ทรัพยำกรธรณีที่ส่งผล
ต่อสุขภำพที่เคยพบเห็นบุคคลในครอบครัวหรือชุมชนที่นักเรียนอำศัยอยู่ ครูสรุปค ำตอบของนักเรียน 
จำกนั้นให้นักเรียนศึกษำควำมรู้เพ่ิมเติม จำกหนังสั้น(คลิป/power point) 
  2. นักเรียนชมวีดิทัศน์ เกี่ยวกับผลกระทบด้ำนลบต่อสังคมในกำรใช้ทรัพยำกรธรณีท่ีส่งผลต่อ
สุขภำพ เรื่อง ห้วยคลิตี้ สำยน้ ำแห่งสำรพิษ (1) จำกเว็บไซต์ https://www.youtube.com/ 
watch?v=sCEn1Cb7HLc จำกนั้นครูเชื่อมเข้ำสู่กิจกรรม  
  3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน รับอุปกรณ์ (กระดำษบรูฟ , Note page , ปำกกำเม
จิก ) แล้วระดมควำมคิดของกลุ่มเพื่อเลือกปัญหำผลกระทบด้ำนลบต่อสังคมในกำรใช้ทรัพยำกรธรณีท่ี
ส่งผลต่อสุขภำพ ตำมควำมเห็นของกลุ่มท่ีคิดว่ำเป็นปัญหำใกล้ตัวและส ำคัญที่สุด  
  4. นักเรียนแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกัน อภิปรำย รวบรวมข้อมูล และสรุปผลเป็นควำมคิด
ของกลุ่มนักเรียนอภิปรำยภำยในกลุ่มเพ่ือเสนอผลกระทบด้ำนลบ ต่อสุขภำพที่คิดว่ำเป็นปัญหำของ
กลุ่มช่วยกันเขียนแนวทำงแก้ไขปัญหำลงใน Note page  ปิดลงบนปัญหำของกลุ่มตนเองแต่ละกลุ่ม
น ำเสนอ 
  5.ครูแจกกระดำษ Note page นักเรียนเลือกปัญหำของกลุ่มเพ่ือน 1 ประเด็นแล้วเสนอ
แนวคิดในกำรแก้ปัญหำ โดยมีค ำถำมที่ว่ำ ถ้ำเจอปัญหำผลกระทบด้ำนลบต่อสังคมในกำรใช้ทรัพยำกร
ธรณีที่ส่งผลต่อสุขภำพ นักเรียนจะแก้ปัญหำด้วยวิธีใด ประเด็นปัญหำใดมีผู้เรียนเลือกเพ่ือแก้ไขปัญหำ
มำกที่สุด ทีมนั้นก็จะเป็นผู้ชนะในกำรแก้ปัญหำ  (ตัวอย่ำงปัญหำ/สถำนกำรณ์) 
 -ปัญหำกำรพังทลำยของดิน 
 -ปัญหำกำรใช้ที่ดินไม่เหมำะสม 
 -ปัญหำขำดกำรบ ำรุงรักษำที่ดิน 
 -ปัญหำกำรใช้ปุ๋ยเคมี 
 -ปัญหำกำรบุกรุกเข้ำไปใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
 -ปัญหำสำรพิษตกค้ำงอยู่ในดิน 
  ขั้นสรุป  

ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหำ  โดยสุ่มผู้เรียน (ใช้เกมจับผิด แก้ว กะลำ ขัน โอ่ง) จ ำนวน 
2-3 คน เพ่ือช่วยกันสรุปควำมรู้ที่ได้รับ 
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

๑)  อุปกรณ์ (กระดำษบรูฟ , Note page , ปำกกำเมจิก ) 
๒) วีดิทัศน์ ข่ำวค่ ำ THAI PBS : ผลกระทบกำรใช้สำรเคมี https://youtu.be/ 

1EbnkefJr6I?t=67 
3) วีดิทัศน์ เรื่อง ห้วยคลิตี้ สำยน้ ำแห่งสำรพิษ (1) จำกเว็บไซต์ https://www. 

youtube.com/watch?v=sCEn1Cb7HLc 



๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 

๑) กำรสังเกตกำรปฏิบัติกิจกรรม 
๒) กำรสังเกตกำรน ำเสนองำน  

 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑)แบบสังเกตกำรปฏิบัติกิจกรรม 
  ๒)แบบสังเกตกำรน ำเสนองำน 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) มีผลการประเมินการน่าเสนองาน ระดับ ดี ขึ้นไป  
  ๒) มีผลการสังเกตพฤติกรรม ระดับ ดี ขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
 
 

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



๗. ภาคผนวก 
1. วีดิทัศน์ ข่ำวค่ ำ THAI PBS : ผลกระทบกำรใช้สำรเคมี https://youtu.be/ 

1EbnkefJr6I?t=67 
 
 
 
 
 
 

2) วีดิทัศน์ เรื่อง ห้วยคลิตี้ สำยน้ ำแห่งสำรพิษ (1) จำกเว็บไซต์ https://www. 
youtube.com/watch?v=sCEn1Cb7HLc 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม แก้ว กะลา ขัน โอ่ง 
แก้ว กะลำ ขัน โอ่ง 
วัตถุประสงค์ :  - เพ่ือฝึกสมำธิและทักษะกำรฟัง 
  - เพ่ือฝึกควำมคล่องตัวและรวดเร็ว 
วิธีกำร  : ครูสำธิตกำรท ำท่ำทำงพร้อมพูดชื่อท่ำต่ำงๆ ดังนี้ 
  - ท่ำท่ี 1 ท่ำแก้ว ท ำมือคล้ำยรูปแก้วเล็กๆ (คล้ำยๆ กำรก ำมือ) ทั้งสองมือ 
  - ท่ำท่ี 2 ท่ำกะลำ ท ำมือคล้ำยรูปกะลำ (งอนิ้วทั้งห้ำลง) และคว่ ำมือลง 
  - ท่ำท่ี 3 ท่ำขัน ท ำมือเหมือนกับกะลำ แต่หงำยมือขึ้น 
  - ท่ำท่ี 4 ท่ำโอ่ง ยกมือขึ้นระดับหน้ำอ้ำแขนออก 
  - ท่ำท่ี 5 ท่ำเป่ำลูกโป่ง ยกมือขึ้นป้องที่ปำกตัวเอง 
และท ำย้อนกลับไปยังท่ำที่ 1 ครูเริ่มท ำกิจกรรมโดยพูดช้ำๆ ก่อน และเริ่มเร็วขึ้น “แก้ว กะลำ ขัน โอ่ง 
เป่ำลูกโป่ง โอ่ง ขัน กะลำ แก้ว” 
หมำยเหตุ :  เมื่อนักเรียนเริ่มท ำท่ำทำงได้ถูกต้อง ครูอำจจะสลับค ำเพ่ือทดสอบกำรฟัง และสมำธิ

ของนักเรียนได้ เช่น “แก้ว กะลำ ขัน โอ่ง เป่ำลูกโป่ง โอ่ง ขัน กะลำ ขัน” เป็นต้น  
 
 



แบบประเมินกำรน ำเสนอผลงำน  
เรื่อง ผลกระทบด้ำนลบต่อสังคมในกำรใช้ทรัพยำกรธรณีท่ีส่งผลต่อสุขภำพ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องผลกระทบด้ำนลบต่อสังคมในกำรใช้ทรัพยำกรธรณีด้ำนสุขภำพ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

จุดประสงค์  เพ่ือให้นักเรียนทรำบถึงจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุงของผลงำนกลุ่มและกำรน ำเสนอ 
            ผลงำนกลุ่ม  
ค ำชี้แจง  ๑. ท ำเครื่องหมำย ลงในช่องคะแนนตำมเกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรม      
   ๒. รวมคะแนนกำรประเมิน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์กำรประเมิน  
นักเรียนกลุ่มที.่...............................................ชื่อกลุ่ม............................................................................   
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล ควำมถูกต้อง 
ของเนื้อหำ 

วิธีกำรน ำ เสนอ 
ของกลุ่ม 

ใช้ภำษำถูกต้อง 
เหมำะสม 

คะแนน
รวม 

๔  ๓  ๒  ๑  ๔  ๓  ๒  ๑  ๔  ๓  ๒  ๑ 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

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

                                                 …………./………………………./…………. 
 
 
 
 
 



 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ควำมถูกต้องของเนื้อหำ  
   ๔ หมำยถึง มีเนื้อหำสำระครบถ้วนสมบูรณ์   
   ๓ หมำยถึง มีเนื้อหำสำระค่อนข้ำงครบถ้วน  
   ๒ หมำยถึง มีเนื้อหำสำระไม่ครบถ้วนแต่ภำพรวมของสำระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์พอใช้    
   ๑ หมำยถึง มีเนื้อหำสำระไม่ครบถ้วนแต่ภำพรวมของสำระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง  
วิธีกำรน ำเสนอของกลุ่ม  
   ๔ หมำยถึง รูปแบบกำรน ำเสนองำนแปลกใหม่ น่ำสนใจ ล ำดับเรื่องรำวได้ดีมำก    
 ๓ หมำยถึง รูปแบบกำรน ำเสนองำนน่ำสนใจ ล ำดับเรื่องรำวได้ดี  
   ๒ หมำยถึง รูปแบบกำรน ำเสนองำนน่ำสนใจ พอใช้ล ำดับเรื่องรำวได้พอใช้    
 ๑ หมำยถึง รูปแบบกำรน ำเสนองำนไม่น่ำสนใจ ล ำดับเรื่องรำวได้ไม่ด ี 
ใช้ภำษำถูกต้องเหมำะสม  
   ๔ หมำยถึง ใช้ภำษำถูกต้องเหมำะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีมำก ล ำดับควำมได้ชัดเจน  
เข้ำใจง่ำย    
 ๓ หมำยถึง ใช้ภำษำถูกต้องเหมำะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีล ำดับควำมได้ดีพอใช้    
 ๒ หมำยถึง ใช้ภำษำถูกต้องเหมำะสมออกเสียงได้ถูกต้องพอใช้ล ำดับควำมได้พอเข้ำใจ    
 ๑ หมำยถึง ใช้ภำษำถูกต้องเหมำะสม ออกเสียงได้ไม่ถูกต้อง ล ำดับควำมไม่ชัดเจน  
 
เกณฑ์กำรประเมินจำกคะแนนรวม 
  คะแนน ๑๐ - ๑๒  ระดับ ดีมำก 
 คะแนน ๗ – ๙  ระดับ  ดี 
 คะแนน ๔ - ๖   ระดับ  พอใช้ 
 คะแนน ๑ – ๓  ระดับ ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
หน่วยที่ 3 คุณคือคนส าคัญต่อทรัพยากรธรณี 

การจัดการเรียนรู้เรื่องผลกระทบด้ำนลบต่อสังคมในกำรใช้ทรัพยำกรธรณีด้ำนสุขภำพ 
กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 

ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท่าเครื่องหมายถูกลงในช่องท่ีตรง 
  กับความเป็นจริง 
พฤติกรรม 

ชื่อ-สกุล 
ความ

สนใจใน
การเรียน 

การมีส่วน
ร่วมแสดง

ความ
คิดเห็นใน

การ
อภิปราย 

การรับฟัง
ความ
คิดเห็น

ของผู้อ่ืน 

การตอบ
ค าถาม 

ความ
รับผิดชอบ
ต่องานที่
ได้รับ

มอบหมาย 

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

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

เกณฑ์การให้คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่่าเสมอ  ให้     3  คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     2  คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     1  คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน 1-5  ถ้าการท่างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 ให้คะแนน 6-10  ถ้าการท่างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน 11-15 ถ้าการท่างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
      ลงชื่อ...............................................ผู้ประเมิน 
            (..............................................) 



แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ด้ำนควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
กำรเรียนรู้ตำมแนวทำง STRONG Model 
หน่วยที่ ๓ คุณคือคนส ำคัญต่อทรัพยำกรธรณี 

กำรจัดกำรเรียนรู้ เรื่อง เรื่องผลกระทบด้ำนลบต่อสังคมในกำรใช้ทรัพยำกรธรณีด้ำนสังคม              
กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 

ค ำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
พฤติกรรม 

ชื่อ-สกุล 
สำมำรถ
แก้ปัญหำ

และ
อุปสรรค
ต่ำง ๆ ที่
เผชิญได้ 

ใช้เหตุผล
ในกำร

แก้ปัญหำ 

เข้ำใจ
ควำมสัมพันธ์

และกำร
เปลี่ยนแปลง

ในสังคม 

แสวงหำ
ควำมรู้ 
ประยุกต์
ควำมรู้มำ
ใช้ในกำร
ป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหำ 

สำมำรถ
ตัดสินใจ

ได้
เหมำะสม
ตำมวัย 

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

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

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่ำงสม่ ำเสมอ  ให้     ๓ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบำงครั้ง   ให้     ๒ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     ๑ คะแนน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 ให้คะแนน ๑๑ – ๑๕  ถ้ำกำรท ำงำนนั้นอยู่ในระดับดีมำก 
 ให้คะแนน ๖ - ๑๐  ถ้ำกำรท ำงำนนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน ๑ - ๕   ถ้ำกำรท ำงำนนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 
 
 
 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้ำนควำมใฝ่เรียนรู้ 
ประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

พฤติกรรมตัวบ่งชี้ รวมคะแนน 
(๑๒) 

สรุปผล 
กำร

ประเมิน 

เอ
ำใ

จใ
ส่ใ

นก
ำร

เรีย
น 

แล
ะม

ีคว
ำม

เพี
ยร

พย
ำย

ำม
ใน

กำ
รเร

ียน
 

ศึก
ษำ

ค้น
คว

้ำจ
ำก

แห
ล่ง

เรีย
นร

ู้อื่น
 

ๆ 
เพ

ิ่มเ
ติม

 

กำ
รส

ร้ำ
งค

่ำน
ิยม

ตำ
มล

ักษ
ณะ

นิส
ัยท

ี่ดีต
่อก

ิจก
รร

มก
ำร

เรีย
นร

ู้ 

คะแนน 
ที่ท ำได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

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

๑๐                
๑๑                
๑๒                
๑๓                
๑๔                
๑๕                
๑๖                
๑๗                
๑๘                
          ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน    
            (.......................................) 
            ……………/……………./……………… 



เกณฑ์กำรให้คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ ำเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบำงครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบำงครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
สรุปผลกำรประเมิน       ผ่ำน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน   

             ไม่ผ่ำน    ระดับ     ปรับปรุง 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๑๐ - ๑๒   
 ดี (๓)    ๗ - ๙ 
 พอใช้ (๒)   ๔ - ๖ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๓ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้ำน ควำมมุ่งม่ันในกำรท ำงำน 
 ประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ   

 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

รำยกำรประเมิน 
รวม

คะแนน 
(8) 

สรุปผล 
กำร

ประเมิน 
ตั้งใจและ

รับผิดชอบใน
การปฏิบัติ

หน้าที่การงาน 

ท่างานด้วย
ความเพียร

พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้
งานส่าเร็จตาม

เป้าหมาย 

คะแนน 
ที่ท ำได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

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

๑๐            
๑๑            
๑๒            
๑๓            
๑๔            
๑๕            
๑๖            
๑๗            
๑๘            
๑๙            

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



เกณฑ์กำรให้คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ ำเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบำงครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบำงครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
สรุปผลกำรประเมิน       ผ่ำน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน   

             ไม่ผ่ำน    ระดับ     ปรับปรุง 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๗ - ๘   
 ดี (๓)    ๕ - ๖ 
 พอใช้ (๒)   ๓ - ๔ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๒ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ ๓ คุณคือคนส าคัญต่อทรัพยากรธรณี 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ผลกระทบด้านลบต่อสังคมในการใช้ทรัพยากรธรณีด้านสังคม  
เวลา ๑  ชั่วโมง 
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบด้านลบของการใช้ทรัพยากรธรณีที่รับผิดชอบต่อสังคม  สุขภาพ 
สิ่งแวดล้อม 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑  อธิบายผลกระทบด้านลบของการใช้ทรัพยากรธรณีที่มีต่อผลสังคม (R) 
๒.๒ วิเคราะห์แนวทางการใช้ทรัพยากรธรณีที่รับผิดชอบต่อสังคม (R) 

๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
  ๑) ผลกระทบด้านลบของการใช้ทรัพยากรธรณีที่ส่งผลต่อสังคม 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

   ๑) ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
  ๑) ใฝ่เรียนรู้ 
  ๒) มุ่งม่ันในการท างาน 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
  ขั้นน า  

1. นักเรียนสังเกต ดินร่วน ดินทราย และดินเหนียวที่ครูเตรียมมา แล้วร่วมกันอภิปรายใน
ประเด็นต่อไปนี้  

- ดินแต่ละชนิดมีลักษณะอย่างไร 
- ดินแต่ละชนิดมีประโยชน์อย่างไร  
- ถ้านักเรียนจะเลือกดินเพ่ือปลูกพืชนักเรียนจะเลือกดินชนิดใด เพราะเหตุใด 

 ขั้นสอน 
๑. ครูจัดกิจกรรมสันทนาการให้นักเรียนจับมือกันเป็นวงกลมรอบห้องเรียน และปรมมือตาม

จังหวะเพลงครูให้นักเรียนนับเลข ๑ ๒ ๓ จนตลอดแถว 
 ๒. ก าหนดให้ นับ ๑ เป็นกลุ่มดินร่วน นับ ๒ ดินทราย นับ ๓ กลุ่มดินเหนียว แล้วแบ่งกลุ่มนั่ง

ตามกลุ่มที่ก าหนด 



๓. ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนฟังว่า ดินจัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีประโยชน์และมี
ความส าคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่างยิ่ง โดยเฉพาะมนุษย์ซึ่งได้อาศัยดินในการสร้างที่อยู่อาศัย ท าการเพาะปลูก
และเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้ได้อาหารและเกิดปัจจัยส าคัญอ่ืนๆ เช่น เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค เป็นต้นนับเป็น
หนึ่งในปัจจัยสี่ที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 ๔. นักเรียนอธิบายและยกตัวอย่างปัญหาการใช้ทรัพยากรดินที่ขาดความตระหนักรู้ ประเด็น การ
บุกรุกท าลายป่าขยายพ้ืนที่เพาะปลูก โดยวิธีการตัดไม้ เผาถางหน้าดิน การใช้สารเคมีในการปลูกพืช หรือ
การถือครองที่ดินที่เป็นที่สาธารณะประโยชน์มาใช้เป็นทรัพยากรส่วนตนและขาดการดูแลเอาใจใสในการ
จะดูแลรักษา หรือท านุบ ารุงที่ดินนั้น ๆ ให้คงสภาพที่ดี 

๕. นักเรียนเลือกปัญหา และศึกษาสาเหตุหรือผลกระทบที่ท าให้เกิดปัญหาการใช้ทรัพยากรดินที่
ขาดความตระหนักรู้ที่ส่งผลกระทบด้านลบด้านการใช้ทรัพยากรด้านสังคม โดยกระบวนการการวิเคราะห์
ปัญหา และการแก้ปัญหา เขียนเป็นแผนผังความคิด (mind map) เรื่องผลกระทบด้านลบต่อสังคมในการ
ใช้ทรัพยากรธรณี  ลงในกระดาษบรู๊ฟของแต่ละกลุ่ม 
  ขั้นสรุป 

1. นักเรียนเล่นเกมส์ (จับผิด) ตาหูจมูกปาก เพ่ือเป็นการเลือกตัวแทนนักเรียนเพ่ือน าเสนอ 
ผลงานผังมโนทัศน์ (mind map) ที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ปัญหา ของตนเอง 
จ านวนผู้เสนอ 2-3 คน อาจจะเป็นปัญหาเดี่ยวกันก็ได้ ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหา   
๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู ้

1) ตัวอย่างดินร่วน ดินทราย และดินเหนียว 
2) อุปกรณ์ (กระดาษบรูฟ,กระดาษ A4,ดินสอสี) 

 ๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) ประเมินชิ้นงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG Model (แผนผังความคิด 
เรื่อง ผลกระทบด้านลบต่อสังคมในการใช้ทรัพยากรธรณี) 
  ๒) สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบประเมินชิ้นงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG Model (แผนผัง
ความคิด เรื่อง ผลกระทบด้านลบต่อสังคมในการใช้ทรัพยากรธรณี ) 
  ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) มีผลการประเมินชิ้นงาน ระดับ ดี ขึ้นไป  
  ๒) มีผลการสังเกตพฤติกรรม ระดับ ดี ขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. ...................................... 



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

............................................................................................................................. ...................................... 
๗. ภาคผนวก 

ใบความรู้ เรื่อง ทรัพยากรธรณี 
 
 
 
ความส าคัญของทรัพยากรดิน 

ตามหลักปฐพีวิทยา (Pedology) ดินหมายถึงวัตถุธรรมชาติที่เกิดปกคลุมผิวโลก มีการจัดเรียงชั้น
ดิน (Soil profile) ตามธรรมชาติเกิดมาจากการสลายตัวผุพังของดินและอินทรียวัตถุ ถ้ามีแร่ธาตุอาหาร 
อากาศ และน้ าเหมาะสมพืชจะสามารถเจริญเติบโต ผลิดอกออกผลได้เป็นอย่างดี 

ดินในโลกมีมากมายนับหลายหมื่นชนิด ส าหรับในประเทศไทยมีดินไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ชนดิ แต่ละ
ชนิดมีลักษณะทางเคมีและกายภาพที่สามารถระบุได้ตามหลักวิทยาศาสตร์แตกต่างกันไป บางชนิดก็มี
ความเหมาะสมในการน ามาใช้ท าการเกษตร บางชนิดก็เป็นดินที่มีปัญหาและมีข้อจ ากัดต่างๆ ในการ
น ามาใช้ประโยชน์ ด้วยเหตุที่ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งมีประชากรที่ท ามาหากินในภาค
เกษตรไม่น้อยกว่า ๔๐ ล้านคน และใช้พื้นที่ท าการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๒ ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 
ดังนั้น ปัญหาเรื่องการผลิตและการเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินที่ใช้กันมานานจึงเป็นปัญหาที่จะต้องมีการ
จัดการที่เหมาะสม โดยเร่งด่วนและอย่างต่อเนื่องก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้าสู่ภาวะวิกฤติ 
ปัญหาทรัพยากรดินในประเทศไทย   ปัญหาทางกายภาพ ได้แก่ 

๑ ความเสื่อมโทรมของดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยธรรมชาติต่ า เนื่องจากวัตถุต้นก าเนิด
ดินมีแร่ธาตุอาหารพืชเป็นองค์ประกอบต่ า ประกอบกับประเทศไทยอยู่ในเขตท่ีมีฝนตกชุก แร่ธาตุต่างๆ 
เปลี่ยนสภาพและถูกชะล้างไปกับน้ าได้รวดเร็ว อีกท้ังพ้ืนที่ที่ท าการเกษตรกรรมถูกใช้มาเป็นเวลานานโดย
ไม่มีการบ ารุงรักษา ดังนี้ 

๑.๑ การปลูกพืชติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยไม่บ ารุงดิน จะท าให้ธาตุอาหารตามระดับความลึก
ของรากพืชถูกน าไปใช้มากจนดินเสื่อมความสมบูรณ์ 

๑.๒ การปลูกพืชท าลายดิน พืชบางชนิดเติบโตเร็ว ใช้ธาตุอาหารพืชจ านวนมากเพ่ือสร้างผลผลิต 
ท าให้ดินสูญเสียความสมบูรณ์ได้ง่าย เช่น ยูคาลิปตัส และมันส าปะหลัง 

๑.๓ ธาตุอาหารพืชถูกท าลาย หรืออยู่ในสภาพที่พืชใช้ประโยชน์น้อย เช่น เมื่อเกิดไฟไหม้ป่า 
ฮิวมัสจะถูกความร้อนท าลายได้ง่าย หรือเม่ือดินเปลี่ยนสภาพไปเป็นกรด (acid) หรือด่าง (alkaline) จะ
ท าให้พืชดูดธาตุอาหารบางชนิดไปใช้ประโยชน์ไม่ได้เมื่อดินเสื่อมคุณค่า ก็จะท าให้ผลผลิตทางการเกษตร
ลดลงเสียค่าปุ๋ยเพิ่มขึ้น และเศรษฐกิจของประเทศก็จะกระทบกระเทือนไปด้วย เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
   ๒. ดินมีปัญหาพิเศษไม่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ ใช้ปลูกพืชได้ไม่ดีหรือปลูกไม่ได้เลย ได้แก่ 



ดินแห้งแล้ง 
๒.๑ ดินทรายจัด (Sandy soil) มีทรายปนอยู่หนากว่า ๕๐ เซนติเมตร พบตามท่ีดอนในภาค

อีสานและชายฝั่งทะเล ทั้งภาคตะวันออกและภาคใต้ ไม่เหมาะต่อการปลูกพืช แต่ถ้ามีฝนตกชุกก็พอปลูก
พืชที่มีความทนทานได้ เช่น มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ มันส าปะหลัง และหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
  ๒.๒ ดินตื้น (Shallow soil) หน้าดินมีเนื้อดินน้อยเนื่องจากมีลูกรักกรวด และหินปูนอยู่ในระดับ
ที่ตื้นกว่า ๕๐ เซนติเมตร พบมากกว่าดินชนิดอ่ืน คือ มีรวมกันทุกภาคกว่า ๕๐ ล้านไร่ ควรใช้เป็นทุ่งหญ้า
เลี้ยงสัตว์ หรือปลูกไม้โตเร็วเพ่ือเพ่ิมเนื้อที่ป่า 

๒.๓ ดินเค็ม (Saline soil) เปน็ดินที่น้ าทะเลท่วมถึง หรือมีหินเกลืออยู่ใต้ดินซึ่งพบในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมากถึง ๑๗.๕ ล้านไร่ ในปัจจุบันมีความต้องการใช้เกลือสินเธาว์ในอุตสาหกรรมการ
ผลิตโซดาแอช แก้ว เคมีภัณฑ์ กรด และกระจก จึงมีการท านาเกลือกันมากซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อ
พ้ืนที่เพาะปลูกได้กว้างขวางขึ้น 

๒.๔ ดินเป็นกรดจัดหรือดินเปรี้ยว (Acid soil) มีพ้ืนที่ประมาณ ๙ ล้านไร่ เป็นที่ราบลุ่มชายฝั่ง
ทะเลแถบกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นครนายก ปทุมธานี อยุธยา สุพรรณบุรี และนครปฐม ๖ ล้าน
ไร่ ที่เหลือพบในภาคตะวันออกและภาคใต้ มักมีสารประกอบของไพไรต์ (pyrite) ผสมอยู่มาก เมื่อระบาย
น้ า หรือท าให้ดินแห้ง และอากาศถ่ายเทดี ก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นกรดก ามะถัน 
  ๒.๕ ดินอินทรีย์ หรือดินพรุ (Organic soil) เกิดจากการเน่าเปื่อยผุพังทับถมกันนับพันปีของพืช
พรรณตามที่ลุ่มมีน้ าขัง สีน้ าตาลแดงคล้ าจนถึงด า มีอินทรียวัตถุมากกว่าร้อยละ ๒๐ จึงมีฤทธิเป็นกรดจัด 
ชั้นล่างเป็นดินเหนียว พบมากในภาคใต้ เฉพาะที่จังหวัดนราธิวาส มีประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ไร่ 

๒.๖ ดินที่ลาดชันมาก (Steep slope) จะชันมากกว่าร้อยละ ๓๕ มีประมาณ ๑๐๐ ล้านไร่ (มีชัย, 
๒๕๓๕) มักเป็นภูเขาซึ่งไม่เหมาะต่อการท าการเกษตร (ปกติพ้ืนที่ที่ลาดชันเกินร้อยละ ๑๕ จะไม่ใช้ปลูก
พืชเพราะดินจะพังได้ง่าย และไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน) 

๒.๗ ดินที่ชุ่มน้ าหรือที่ลุ่มน้ าขัง (Wetland) จะมีน้ าขังอยู่เป็นเวลานาน หรืออาจขังทั้งปี จึงใช้
ปลูกพืชได้เฉพาะริมฝั่งเท่านั้น เช่น ทะเลสาบสงขลา บึงบอระเพ็ด และกว๊านพะเยา 

๒.๘ ดินเป็นพิษ (Toxic soil) เพราะเกิดการสะสมของสารพิษจาการทิ้งของเสีย ขยะที่มีสารพิษ 
การใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช การใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อเร่งการเจริญเติบโตหรือเพ่ิมผลผลิต และสาร
กัมมันตรังสีจากการทดลอง หรือจากโรงงานอุตสาหกรรม 

๓. สภาพภูมิอากาศไม่อ านวย เนื่องจากการเพาะปลูกส่วนใหญ่ในประเทศเรา ก็ยังอาศัยน้ าฝน
ธรรมชาติเป็นหลัก (Rainfed Cultivation) ช่วงการกระจายของฝนไม่สม่ าเสมอ ท าให้พืชที่ปลูกได้รับ
ผลกระทบกระเทือน หรือเสียหายเนื่องจากฝนตกมากเกินไป หรือฝนทิ้งช่วงท าให้พืชขาดแคลนน้ าได้ 

๔. การชะล้างพังทลายของดิน ท าให้ดินเสื่อโทรมรุนแรงที่สุด และเป็นปัญหาที่ส าคัญท่ีจะต้อง
แก้ไข เพ่ือรักษาคุณภาพของดินให้เหมาะสม และให้ใช้ประโยชน์ได้เป็นเวลานานๆ การชะล้างพังทลาย
ของดินในประเทศไทยที่ต้องการดูแล ป้องกันและรักษาไว้มีจ านวนมากถึง ๑๓๔.๕๔ ล้านไร่ หรือเท่ากับ 
๔๑.๙๕% พ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศ 



 แนวพระราชด าริสู่การพัฒนา : สร้างดินให้มีชีวิต 
แบบประเมินร่องรอยช้ินงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG Model 

แผนผังความคิด เรื่อง ผลกระทบด้านลบต่อสังคมในการใช้ทรัพยากรธรณี 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่องผลกระทบด้านลบต่อสังคมในการใช้ทรัพยากรธรณีด้านสังคม 

 
ค าชี้แจง  ผู้สอนตรวจชิ้นงานของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 
 

 
 

รายชื่อกลุ่ม 

สรุปความรู้ได้
ถูกต้อง ครบถ้วน
ตรงประเด็น 

การเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง 
ตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 

มีความคิด
สร้างสรรค์ในการ
สร้างแผนผัง
ความคิด 

 
 

รวม 

 
 

แปลผล 
ระดับ

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

แปลผลระดับคุณภาพ 
  คะแนน  1-3 ระดับ ปรับปรุง 
 คะแนน 4-6 ระดับ พอใช้ 
 คะแนน 7-9 ระดับ ดี 
 คะแนน 10-12 ระดับ ดีมาก 
 
 
 

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



แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG Model 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่องผลกระทบด้านลบต่อสังคมในการใช้ทรัพยากรธรณีด้านสังคม 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 กลุ่มท่ี……………………ชั้น………………… 

    ค าชี้แจง ให้ท าเครื่องหมาย  /  หน้าช่องให้ตรงกับความเป็นจริง 
ล าดับที่ รายการพฤติกรรม คุณภาพการปฏิบัต ิ

๓ ๒ ๑ 
๑ มีการวางแผนร่วมกัน    
๒ การแบ่งงานรับผิดชอบ    
๓ มีการให้ความช่วยเหลือกัน    
๔ การรับฟังความคิดเห็นและแก้ปัญหาร่วมกัน    
๕ สามารถให้ค าแนะน ากลุ่มอ่ืนได้    
๖ ปฏิบัติการท ากิจกรรมตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้    
๗ ร่วมกันอภิปรายและสรุปผลงานของกลุ่ม    
๘ ร่วมกันปรับปรุงผลงานของกลุ่ม    

รวม    
 

 
 

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

   ผู้ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้   ๓   คะแนน 
 พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้ ๒ คะแนน 
 พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ ๑  คะแนน 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
  คะแนน ๑๗ – ๒๔ ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 คะแนน ๙ – ๑๖  ระดับคุณภาพ ดี 
 คะแนน ๑ - ๘   ระดับคุณภาพ พอใช้ 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินการให้คะแนนแบบประเมินการท างานกลุ่ม 
ประเด็นการ ระดับคุณภาพ 

ประเมิน ๓ (ดี) ๒ (พอใช้) ๑ (ปรับปรุง) 
๑. มีการวางแผนร่วมกัน  สมาชิกส่วนใหญ่ได้

วางแผนร่วมกันก่อนการ
ท ากิจกรรมและมีการ
ออกแบบการบันทึกผลได้
อย่างเหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่มมี
การวางแผนร่วมกันก่อน
การท ากิจกรรมและมีการ
ออกแบบการบันทึกผลยัง
ไม่ค่อยเหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่ได้
วางแผนร่วมกันก่อนการ
ท ากิจกรรมและมีการ
ออกแบบการบันทึกผลยัง
ไม่เหมาะสม  

๒. การแบ่งงาน
รับผิดชอบ  

สมาชิกส่วนใหญ่ได้มีการ
แบ่งงานรับผิดชอบได้
อย่างเหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่มมี
การแบ่งงานรับผิดชอบยัง
ไม่ค่อยเหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่ได้มีการ
แบ่งงานรับผิดชอบยังไม่
เหมาะสม  

๓. มีการให้ความ
ช่วยเหลือกัน  

สมาชิกส่วนใหญ่มีการให้
ความช่วยเหลือกันได้
อย่างเหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่มมี
การให้ความช่วยเหลือกัน
ยังไม่ค่อยเหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่มีการให้
ความช่วยเหลือกันยังไม่
เหมาะสม  

๔.การรับฟังความคิดเห็น
และแก้ปัญหาร่วมกัน  

สมาชิกส่วนใหญ่มีการรับ
ฟังความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาร่วมกันได้อย่าง
เหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่มการ
รับฟังความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาร่วมกันยังไม่
ค่อยเหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่มีการรับ
ฟังความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาร่วมกันยังไม่
เหมาะสม  

๕. สามารถให้ค าแนะน า
กลุ่มอ่ืนได้  

สมาชิกส่วนใหญ่สามารถ
ให้ค าแนะน ากลุ่มอ่ืนได้
อย่างเหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
สามารถให้ค าแนะน ากลุ่ม
อ่ืนยังไม่ค่อยเหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่สามารถ
ให้ค าแนะน ากลุ่มอ่ืนไม่
เหมาะสม  

๖. ปฏิบัติการท ากิจกรรม
ตามข้ันตอนที่ก าหนดให้  

สมาชิกส่วนใหญ่สามารถ
ปฏิบัติการท ากิจกรรม
ตามข้ันตอนที่ก าหนดให้
ได้ถูกต้องและเหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
สามารถปฏิบัติการท า
กิจกรรมตามข้ันตอนที่
ก าหนดให้ไม่ค่อยถูกต้อง
และเหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่สามารถ
ปฏิบัติการท ากิจกรรม
ตามข้ันตอนที่ก าหนดให้
ไม่ถูกต้องและเหมาะสม 
 

๗. ร่วมกันอภิปรายและ
สรุปผลงานของกลุ่ม  

สมาชิกส่วนใหญ่ร่วมกัน
อภิปรายและสรุปผลงาน
ของกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
ร่วมกันอภิปรายและสรุป
ผลงานของกลุ่มไม่ค่อย
เหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่ไม่
ร่วมกันอภิปรายและสรุป
ผลงาน  

๘. ร่วมกันปรับปรุง
ผลงานของกลุ่ม  

สมาชิกส่วนใหญ่ร่วมกัน
ปรับปรุงผลงานของกลุ่ม
ได้อย่างเหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
ร่วมกันปรับปรุงผลงาน
ของกลุ่มไม่ค่อยเหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่ไม่
ร่วมกันปรับปรุงผลงาน
ของกลุ่ม  



แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
การเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
หน่วยที่ ๓ คุณคือคนส าคัญต่อทรัพยากรธรณี 

การจัดการเรียนรู้ เรื่อง เรื่องผลกระทบด้านลบต่อสังคมในการใช้ทรัพยากรธรณีด้านสังคม              
กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
พฤติกรรม 

ชื่อ-สกุล 
สามารถ
แก้ปัญหา

และ
อุปสรรค
ต่าง ๆ ที่
เผชิญได้ 

ใช้เหตุผล
ในการ

แก้ปัญหา 

เข้าใจ
ความสัมพันธ์

และการ
เปลี่ยนแปลง

ในสังคม 

แสวงหา
ความรู้ 
ประยุกต์
ความรู้มา
ใช้ในการ
ป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหา 

สามารถ
ตัดสินใจ

ได้
เหมาะสม
ตามวัย 

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

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

เกณฑ์การให้คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ให้     ๓ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     ๒ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     ๑ คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน ๑๑ – ๑๕  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 ให้คะแนน ๖ - ๑๐  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน ๑ - ๕   ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 
 



แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
การเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 

หน่วยที่ 1 เรื่องทรัพยากรธรณีส าคัญอย่างไร 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1.1 เรื่อง ก าเนิดธรณีวิทยา                           ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 
ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

พฤติกรรม 
ชื่อ-สกุล 

มี
ความสามารถ
ในการรับ – ส่ง

สาร 

มี
ความสามารถ

ในการ
ถ่ายทอด
ความรู้ 

ความคิด 
ความเข้าใจ
ของตนเอง 
โดยใช้ภาษา

อย่างเหมาะสม 

ใช้วิธีการ
สื่อสารที่
เหมาะสม 

วิเคราะห์แสดง
ความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล 

เขียนบันทึก
เหตุการณ์

ประจ าวันแล้ว
เล่าให้เพื่อนฟัง

ได้ 

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

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

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ให้     3 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     2 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     1 คะแนน 

 
 
 
 



เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน 1-5     ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 ให้คะแนน 6-10     ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน 11-15  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 
 
        ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
          (..........................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความใฝ่เรียนรู้ 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

พฤติกรรมตัวบ่งชี้ รวมคะแนน 
(๑๒) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 

เอ
าใ

จใ
ส่ใ

นก
าร

เรีย
น 

แล
ะม

ีคว
าม

เพี
ยร

พย
าย

าม
ใน

กา
รเร

ียน
 

ศึก
ษา

ค้น
คว

้าจ
าก

แห
ล่ง

เรีย
นร

ู้อื่น
 

ๆ 
เพ

ิ่มเ
ติม

 

กา
รส

ร้า
งค

่าน
ิยม

ตา
มล

ักษ
ณะ

นิส
ัยท

ี่ดีต
่อก

ิจก
รร

มก
าร

เรีย
นร

ู้ 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐                
๑๑                
๑๒                
๑๓                
๑๔                
๑๕                
                   ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน    
            (.......................................) 
            ……………/……………./……………… 
 



สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
เกณฑ์การให้คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๑๐ - ๑๒   
 ดี (๓)    ๗ - ๙ 
 พอใช้ (๒)   ๔ - ๖ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๓ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน ความมุ่งม่ันในการท างาน 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน 
(8) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 
ตั้งใจและ

รับผิดชอบใน
การปฏิบัติ

หน้าที่การงาน 

ท างานด้วย
ความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้
งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐            
๑๑            
๑๒            
๑๓            
๑๔            
๑๕            

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



สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
เกณฑ์การให้คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๗ - ๘   
 ดี (๓)    ๕ - ๖ 
 พอใช้ (๒)   ๓ - ๔ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๒ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 

 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ ๓ คุณคือคนส าคัญต่อทรัพยากรธรณี 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่องผลกระทบด้านลบต่อสังคมในการใช้ทรัพยากรธรณีด้านสิ่งแวดล้อม 
เวลา ๑  ชั่วโมง 
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบด้านลบของการใช้ทรัพยากรธรณีที่รับผิดชอบต่อสังคม  สุขภาพ 
สิ่งแวดล้อม 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑ อธิบายผลกระทบด้านลบในการใช้ทรัพยากรธรณีด้านสิ่งแวดล้อม (R) 
๒.๒ วิเคราะห์แนวทางการใช้ทรัพยากรธรณีที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (R) 

๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) ผลกระทบด้านลบต่อสังคมในการใช้ทรัพยากรธรณีด้านสิ่งแวดล้อม 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 

๑) มุ่งม่ันในการท างาน 
๒) มีจิตสาธารณะ  

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
  ขั้นน า  

1. นักเรียนนั่งท าสมาธิเพ่ือตั้งสติและให้นักเรียนคิดในใจ ว่า ถ้านักเรียนอยู่ในเหตุการณ์ธรณีพิบัติ
ภัย อะไรก็ได้นักเรียนจะแก้ปัญหาอย่างไร และจะช่วยใครเป็นคนแรก 
  ขั้นสอน 

1. นักเรียนชมวีดิทัศน์ท่องโลกธรณีกับพ่ีไดโนเสาร์ ตอน ธรณีพิบัติภัย จากเว็บไซต์ 
https://youtu.be/b5zMkYozKfE 

2.  นักเรียนเลือกปัญหา และศึกษาสาเหตุหรือผลกระทบที่ท าให้เกิดปัญหาการใช้ทรัพยากรดินที่
ขาดความตระหนักรู้ที่ส่งผลกระทบด้านลบด้านการใช้ทรัพยากร โดยกระบวนการการวิเคราะห์ปัญหา และ
การแก้ปัญหา  

3. นักเรยีนร่วมกันอภิปรายว่า ถ้าเกิดเหตุการณ์ธรณีพิบัตินักเรียนจะช่วยใครเป็นคนแรก เพราะ
เหตุใด 

https://youtu.be/


4. มนุษย์ทุกคนต่างรักชีวิตของตัวเองและรักชีวิตคนรอบข้างของเราถ้าจะให้นักเรียนเลือกคนใด
คนหนึ่งที่จะช่วยเหลือเราก็ไม่สามารถที่จะท าได้แต่ถ้าเราศึกษาและหาวิธีป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดเหตุการณ์ท่ี
ชมในสื่อนักเรียนจะมีวิธีการใดเพ่ือให้ทุกคนปลอดภัย 
 5. นักเรียนรับกระดาษรูปหัวใจและเขียนความรู้สึกถ้าวันหนึ่งเหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนกับตัวเราเรา
จะเป็นอย่างไร  

6. นักเรียนน ากระดาษรูปหัวใจอีกหน้าเขียนส่งก าลังใจให้กับผู้ที่เคยประสบภัย/หรือให้ก าลังใจ
กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 

7. นักเรียนแบ่งกลุ่มเขียนแผนผังความคิด เรื่อง ผลกระทบด้านลบต่อสังคมในการใช้ทรัพยากร
ธรณีด้านสิ่งแวดล้อม 
  ขั้นสรุป 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอการเขียนแผนผังความคิด เรื่อง ผลกระทบด้านลบต่อสังคมในการ
ใช้ทรัพยากรธรณีด้านสิ่งแวดล้อม 

2. นักเรียนกล่าวความรู้สึกท่ีมีต่อเหตุการณ์ธรณีพิบัติที่เกิดขึ้น คนละ 3 ค า 
๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

- อุปกรณ์ (กระดาษบรูฟ,กระดาษ a4,ดินสนสี,กระดาษรูปหัวใจ) 
  - วีดิทัศน์ท่องโลกธรณีกับพ่ีไดโนเสาร์ ตอน ธรณีพิบัติภัย https://youtu.be/b5zMkYozKfE   
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) ประเมินชิ้นงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG Model (แผนผังความคิด  
เรื่อง ผลกระทบด้านลบต่อสังคมในการใช้ทรัพยากรธรณีด้านสิ่งแวดล้อม) 
  ๒) สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบประเมินชิ้นงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG Model (แผนผัง
ความคิด เรื่อง ผลกระทบด้านลบต่อสังคมในการใช้ทรัพยากรธรณีด้านสิ่งแวดล้อม) 
  ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) มีผลการประเมินชิ้นงาน ระดับ ดี ขึ้นไป  
  ๒) มีผลการสังเกตพฤติกรรม ระดับ ดี ขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 

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



 
๗. ภาคผนวก 

วีดิทัศน์ ท่องโลกธรณีกับพ่ีไดโนเสาร์ ตอน ธรณีพิบัติภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/b5zMkYozKfE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/b5zMkYozKfE


แบบประเมินร่องรอยช้ินงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG Model 
แผนผังความคิด เรื่อง เรื่อง ผลกระทบด้านลบต่อสังคมในการใช้ทรัพยากรธรณีด้านสิ่งแวดล้อม 

หน่วยที่ ๓ คุณคือคนส าคัญต่อทรัพยากรธรณี 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่องผลกระทบด้านลบต่อสังคมในการใช้ทรัพยากรธรณีด้านสิ่งแวดล้อม 

 
ค าชี้แจง  ผู้สอนตรวจชิ้นงานของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 
 

 
 

รายชื่อกลุ่ม 

สรุปความรู้ได้
ถูกต้อง ครบถ้วน
ตรงประเด็น 

การเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง 
ตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 

มีความคิด
สร้างสรรค์ในการ
สร้างแผนผัง
ความคิด 

 
 

รวม 

 
 

แปลผล 
ระดับ

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

 
แปลผลระดับคุณภาพ 
  คะแนน  1-3 ระดับ ปรับปรุง 
 คะแนน 4-6 ระดับ พอใช้ 
 คะแนน 7-9 ระดับ ดี 
 คะแนน 10-12 ระดับ ดีมาก 
 
 
 

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



แบบประเมินแผนผังความคิด   
รายการประเมิน 

1. สรุปความรู้ได้ถูกต้อง ครบถ้วนตรงประเด็น 
2. การเชื่อมโยงความรู้ได้ถูกต้อง ตามล าดับความสัมพันธ์ 
3. มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างแผนผังความคิด 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
 

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

1 สรุปความรู้ได้
ถูกต้อง ครบถ้วน
ตรงประเด็น 
 

สามารถสรุป
ความรู้ได้ครบ
ตรงประเด็นและ
ถูกต้องทุกหัวข้อ 

สามารถสรุป
ความรู้ได้ครบ
ตรงประเด็นและ
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ ่

สรุปความรู้ไม่
ครบทุกประเด็น 

สรุปความรู้ไม่
ถูกต้อง 

2 การเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง 
ตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 
 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ครบ
ถูกต้องตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ครบ
ถูกต้องตามล าดับ
ความสัมพันธ์ได้
ค่อนข้างครบ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ครบ
ถูกต้องตามล าดับ
ความสัมพันธ์ได้
บ้าง 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ถูกต้องแต่
ตามล าดับ
ความสัมพันธ์
ไม่ได้ 

3 มีความคิด
สร้างสรรค์ในการ
สร้างแผนผัง
ความคิด 
 

สามารถเขียน
แผนผังความคิด
อยู่ในรูปแบบ
ถูกต้องและ
สวยงาม 

สามารถเขียน
แผนผังความคิด
อยู่ในรูปแบบ
ถูกต้องและมี
ข้อบกพร่องเพียง
เล็กน้อย 

สามารถเขียน
แผนผังความคิด
อยู่ในรูปแบบ
ถูกต้องและมี
ข้อบกพร่อง
บางส่วน 

สามารถเขียน
แผนผังความคิด
ได้ถูกต้องและแต่
ขาดรูปแบบความ
สวยงาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
หน่วยที่ ๓ คุณคือคนส าคัญต่อทรัพยากรธรณี 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่องผลกระทบด้านลบต่อสังคมในการใช้ทรัพยากรธรณีด้านสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 

ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องท่ีตรง 
  กับความเป็นจริง 

 
พฤติกรรม 

 
 
 
 
 
ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ
ในการ
เรียน 

การมีส่วน
ร่วมแสดง

ความ
คิดเห็นใน

การ
อภิปราย 

การรับฟัง
ความ

คิดเห็นของ
ผู้อื่น 

การตอบ
ค าถาม 

ความ
รับผิดชอบ
ต่องานที่
ได้รับ

มอบหมาย 

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

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

เกณฑ์การให้คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ให้     3 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     2 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     1 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน 1-5  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 ให้คะแนน 6-10  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน 11-15 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 
        ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
          (..........................................) 

 
 

 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน ความมุ่งม่ันในการท างาน 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน 
(8) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 
ตั้งใจและ

รับผิดชอบใน
การปฏิบัติ

หน้าที่การงาน 

ท างานด้วย
ความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้
งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐            
๑๑            
๑๒            
๑๓            
๑๔            
๑๕            

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

สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 



เกณฑ์การให้คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๗ - ๘   
 ดี (๓)    ๕ - ๖ 
 พอใช้ (๒)   ๓ - ๔ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๒ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน มีจิตสาธารณะ 
 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา   

 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน 
(8) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 
ช่วยเหลือผู้อื่น
ด้วยความเต็ม
ใจและพึงพอใจ

โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 

เข้าร่วม
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อ

โรงเรียน ชุมชน 
และสังคม 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐            
๑๑            
๑๒            
๑๓            
๑๔            
๑๕            
๑๖            
๑๗            
๑๘            

             ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน    
            (.......................................) 
สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 



เกณฑ์การให้คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๗ - ๘   
 ดี (๓)    ๕ - ๖ 
 พอใช้ (๒)   ๓ - ๔ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๒ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ ๓ คุณคือคนส ำคัญต่อทรัพยำกรธรณี 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่องกรณีศึกษำ(มหำวิบัติภัยธรรมชำติผลพวงจำกกำรตัดไม้ท ำลำยป่ำ)  
เวลา ๑  ชั่วโมง 

 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

เพ่ือตระหนักถึงผลกระทบด้ำนลบของกำรใช้ทรัพยำกรธรณีท่ีรับผิดชอบต่อสังคม  สุขภำพ 
สิ่งแวดล้อมโดยน ำเสนอแนวทำงในกำรเฝ้ำระวังที่อำจเกิดในท้องถิ่น 
2.จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑ อธิบำยผลกระทบด้ำนลบของกำรใช้ทรัพยำกรธรณีที่มีต่อสังคม สุขภำพ สิ่งแวดล้อม(R) 
๒.๒ เสนอแนวทำงในกำรเฝ้ำระวังผลกระทบด้ำนลบของกำรใช้ทรัพยำกรธรณีที่มีต่อสังคม 

สุขภำพ สิ่งแวดล้อม (R) 
3.สาระการเรียนรู ้

๓.๑ ความรู้  
   ผลกระทบด้ำนลบของกำรใช้ทรัพยำกรธรณีที่เก่ียวกับสังคม สุขภำพ สิ่งแวดล้อม 
 ๓.๒ ทักษะ /กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด)  
  ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
 3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์    

1) ใฝ่เรียนรู้ 
2) มุ่งม่ันในกำรท ำงำน 
3) มีจิตสำธำรณะ  

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
  ขั้นน า 
 ๑.ครูตั้งค ำถำมชวนคิด นักเรียนคิดว่ำ โลกของเรำอีก ๑๐ ปี จะเปลี่ยนแปลงอย่ำงไรบ้ำง  
จำกแนวโน้มในกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ในปัจจุบันและอนำคตจะมี
ปริมำณเพ่ิมสูงขึ้น (ค ำตอบอำจมีหลำกหลำย ไม่มีผิดหรือถูก เพียงแต่ต้องกำรกระตุ้นกำรคิด เพื่อ
น ำเข้ำสู่บทเรียน) 
  ๒. นักเรียนอำสำสมัครออกมำแสดงควำมคิดเห็น ครูเสริมแรงบวกให้กับนักเรียนอำสำสมัคร 
ขั้นสอน 

1. นักเรียนน ำเสนอควำมคิดเห็นของตนเอง  
2. นักเรียนชมวีดิทัศน์ เรื่อง มหำวิบัติภัยธรรมชำติผลพ่วงจำกกำรตัดไม้ท ำลำยป่ำ - 

Springnews https://youtu.be/sKqTzmTdgA4   ใช้เวลำ 2.53 นำท ี



3. นักเรียนรับกระดำษ post it จำกครูคนละ 1 แผ่น 
4. นักเรียนร่วมกันอภิปรำย ประสบกำรณ์หรือได้พบเห็น ปัญหำที่เกิดจำกผลพ่วงจำกกำรตัด

ไม้ท ำลำยป่ำอย่ำงไรบ้ำง 
5. นักเรียนเขียนค ำตอบลงในกระดำษ post it และน ำไปติดหน้ำชั้นเรียน และช่วยกันจัด

กลุ่มสำเหตุปัญหำ  
6. นักเรียน ร่วมกันหำวิธีกำรแก้ปัญหำบนหน้ำกระดำนโดยให้นักเรียนออกมำเขียนแสดง

ควำมคิดเห็นร่วมกัน 
ขั้นสรุป  

1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหำ และร่วมกันแต่งค ำขวัญเกี่ยวกับ กำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ 1 ค ำขวัญ เพ่ือใช้ในกำรรณรงค์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในโรงเรียน  
๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู ้
  - อุปกรณ์ (กระดำษบรูฟ,กระดำษ a4,ดินสนสี) 

- วีดิทัศน์ เรื่อง มหำวิบัติภัยธรรมชำติผลพ่วงจำกกำรตัดไม้ท ำลำยป่ำ Springnews 
https://youtu.be/sKqTzmTdgA4    
 
 
 
 
 
 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) ประเมินชิ้นงำนที่เกิดจำกพฤติกรรมตำมแนวทำง STRONG Model (แต่งค ำขวัญ
เกี่ยวกับ กำรอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติ) 
  ๒) สังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวทำง STRONG Model 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบประเมินชิ้นงำนที่เกิดจำกพฤติกรรมตำมแนวทำง STRONG Model ((แต่ง
ค ำขวัญเกี่ยวกับ กำรอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติ) 
  ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวทำง STRONG Model 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) มีผลกำรประเมินชิ้นงำน ระดับ ดี ขึ้นไป  
  ๒) มีผลกำรสังเกตพฤติกรรม ระดับ ดี ขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 



............................................................................................................................. ................................... 
๗. ภาคผนวก 

แบบประเมินร่องรอยช้ินงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG Model 
การแต่งค าขวัญ เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 กรณีศึกษำ(มหำวิบัติภัยธรรมชำติผลพวงจำกกำรตัดไม้ท ำลำยป่ำ) 
 
ค ำชี้แจง  ผู้สอนตรวจชิ้นงำนของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท ำเครื่องหมำยถูกลงในช่องที่ตรงกับควำมเป็น
จริง 
 

 
 

รำยชื่อกลุ่ม 

แต่งค ำขวัญได้
ถูกต้อง ครบถ้วน
ตรงประเด็น 

กำรเชื่อมโยง
ควำมรู้ได้ถูกต้อง 
ตำมล ำดับ
ควำมสัมพันธ์ 

มีควำมคิด
สร้ำงสรรค์ในกำร
แต่งค ำขวัญ 

 
 

รวม 

 
 

แปลผล 
ระดับ

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

แปลผลระดับคุณภำพ 
  คะแนน  1-3 ระดับ ปรับปรุง 
 คะแนน 4-6 ระดับ พอใช้ 
 คะแนน 7-9 ระดับ ดี 
 คะแนน 10-12 ระดับ ดีมำก 
 
 
 

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



แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
การเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
หน่วยที่ ๓ คุณคือคนส ำคัญต่อทรัพยำกรธรณี 

กำรจัดกำรเรียนรู้ เรื่อง เรื่องกรณีศึกษำ(มหำวิบัติภัยธรรมชำติผลพวงจำกกำรตัดไม้ท ำลำยป่ำ)              
กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
พฤติกรรม 

ชื่อ-สกุล 
สำมำรถ
แก้ปัญหำ

และ
อุปสรรค
ต่ำง ๆ ที่
เผชิญได้ 

ใช้เหตุผล
ในกำร

แก้ปัญหำ 

เข้ำใจ
ควำมสัมพันธ์

และกำร
เปลี่ยนแปลง

ในสังคม 

แสวงหำ
ควำมรู้ 
ประยุกต์
ควำมรู้มำ
ใช้ในกำร
ป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหำ 

สำมำรถ
ตัดสินใจ

ได้
เหมำะสม
ตำมวัย 

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

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

เกณฑ์การให้คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่ำงสม่ ำเสมอ  ให้     ๓ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบำงครั้ง   ให้     ๒ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     ๑ คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน ๑๑ – ๑๕  ถ้ำกำรท ำงำนนั้นอยู่ในระดับดีมำก 
 ให้คะแนน ๖ - ๑๐  ถ้ำกำรท ำงำนนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน ๑ - ๕   ถ้ำกำรท ำงำนนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 
 
 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความใฝ่เรียนรู้ 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

พฤติกรรมตัวบ่งชี้ รวมคะแนน 
(๑๒) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 

เอ
ำใ

จใ
ส่ใ

นก
ำร

เรีย
น 

แล
ะม

ีคว
ำม

เพี
ยร

พย
ำย

ำม
ใน

กำ
รเร

ียน
 

ศึก
ษำ

ค้น
คว

้ำจ
ำก

แห
ล่ง

เรีย
นร

ู้อื่น
 

ๆ 
เพ

ิ่มเ
ติม

 

กำ
รส

ร้ำ
งค

่ำน
ิยม

ตำ
มล

ักษ
ณะ

นิส
ัยท

ี่ดีต
่อก

ิจก
รร

มก
ำร

เรีย
นร

ู้ 

คะแนน 
ที่ท ำได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

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

๑๐                
๑๑                
๑๒                
๑๓                
๑๔                
๑๕                
                   ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน    
            (.......................................) 
            ……………/……………./……………… 
 

สรุปผลการประเมิน       ผ่ำน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน   

             ไม่ผ่ำน    ระดับ     ปรับปรุง 



เกณฑ์การให้คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ ำเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบำงครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบำงครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๑๐ - ๑๒   
 ดี (๓)    ๗ - ๙ 
 พอใช้ (๒)   ๔ - ๖ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๓ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน ความมุ่งม่ันในการท างาน 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน 
(8) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 
ตั้งใจและ

รับผิดชอบใน
การปฏิบัติ

หน้าที่การงาน 

ท างานด้วย
ความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้
งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

คะแนน 
ที่ท ำได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

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

๑๐            
๑๑            
๑๒            
๑๓            
๑๔            
๑๕            

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

สรุปผลการประเมิน       ผ่ำน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน   

             ไม่ผ่ำน    ระดับ     ปรับปรุง 



เกณฑ์การให้คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ ำเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบำงครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบำงครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๗ - ๘   
 ดี (๓)    ๕ - ๖ 
 พอใช้ (๒)   ๓ - ๔ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๒ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน มีจิตสาธารณะ 
 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา   

 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน 
(8) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 
ช่วยเหลือผู้อื่น
ด้วยควำมเต็ม
ใจและพึงพอใจ

โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 

เข้ำร่วม
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อ

โรงเรียน ชุมชน 
และสังคม 

คะแนน 
ที่ท ำได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

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

๑๐            
๑๑            
๑๒            
๑๓            
๑๔            
๑๕            
๑๖            
๑๗            
๑๘            

             ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน    
            (.......................................) 
สรุปผลการประเมิน       ผ่ำน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน   

             ไม่ผ่ำน    ระดับ     ปรับปรุง 



เกณฑ์การให้คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ ำเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบำงครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบำงครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๗ - ๘   
 ดี (๓)    ๕ - ๖ 
 พอใช้ (๒)   ๓ - ๔ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๒ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภำพ ๓ ขึ้นไปถือว่ำผ่ำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ ๓ คุณคือคนส ำคัญต่อทรัพยำกรธรณี 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่องกรณีศึกษำ(ภัยจำกดินถล่ม)          เวลา ๑ ชัว่โมง 
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

เพ่ือตระหนักถึงผลกระทบด้ำนลบของกำรใช้ทรัพยำกรธรณีท่ีรับผิดชอบต่อสังคม  สุขภำพ 
สิ่งแวดล้อมโดยน ำเสนอแนวทำงในกำรเฝ้ำระวังที่อำจเกิดในท้องถิ่น 
2.จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑ อธิบำยผลกระทบด้ำนลบของกำรใช้ทรัพยำกรธรณีที่มีต่อสังคม สุขภำพ สิ่งแวดล้อม (R) 
๒.๒ เสนอแนวทำงในกำรเฝ้ำระวังผลกระทบด้ำนลบของกำรใช้ทรัพยำกรธรณีที่มีต่อสังคม 

สุขภำพ สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น (R) 
3.สาระการเรียนรู ้

๓.๑ ความรู้  
  ๑) ผลกระทบด้ำนลบของกำรใช้ทรัพยำกรธรณีที่เก่ียวกับ สังคม  
  ๒) ผลกระทบด้ำนลบของกำรใช้ทรัพยำกรธรณีที่เก่ียวกับ สุขภำพ  
   ๓) ผลกระทบด้ำนลบของกำรใช้ทรัพยำกรธรณีที่เก่ียวกับ สิ่งแวดล้อม 
   ๔) แนวทำงกำรเฝ้ำระวังผลกระทบด้ำนลบของกำรใช้ทรัพยำกรธรณีในท้องถิ่น 
 ๓.๒ ทักษะ /กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด)  
  ๑) ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
 3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์    

1) ใฝ่เรียนรู้ 
2) มุ่งม่ันในกำรท ำงำน 
3) มีจิตสำธำรณะ  

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
  ขั้นน า 
  1. นักเรียนชมวีดิทัศน์ข่ำว เชียงรำย ประกำศพ้ืนที่ภัยพิบัติใน อ.เทิง หลังดินถล่ม ควำมยำว 
2.56 นำที จำกเว็บไซต์ https://youtu.be/4fd6AVHf_NA 
 2. นักเรียนช่วยกันเสนอควำมคิดเห็นเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มมีกระบวนกำรเกิดอย่ำงไร ให้
นักเรียนสังเกตจำกสื่อ และผลกระทบที่เกิดจำกแผ่นดินถล่มมีอะไรบ้ำง  

ขั้นสอน 
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันออกแบบสร้ำงแบบจ ำลองกำรเกิดดินถล่ม จำกอุปกรณ์ท่ีครู

เตรียมไว้ให้ 
2. นักเรียนเตรียมอุปกรณ์กระบวนกำรเกิดแผ่นดินถล่มจำกแบบจ ำลอง โดยกำรน ำทรำยมำ

สร้ำงเป็นที่ลำดเชิงเขำจ ำลองในกล่องพลำสติก และสร้ำงหมู่บ้ำนจ ำลองไว้บนเชิงเขำ และที่ลำดเชิง



เขำ เจำะรูขวดน้ ำพลำสติก ประมำณ 10 รูให้กระจำยทั่วก้นขวด เพ่ือสร้ำงเป็นฝนตก โดยให้ควำมสูง
ของน้ ำฝนอยู่ที่ประมำณ 10 เซนติเมตร เหนือจุดสูงสุดของที่ลำดเชิงเขำ เป็นเวลำ 1 นำท ีให้
นักเรียนตั้งสมมติฐำนว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงไร บันทึกผลไว้ 

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือสร้ำงแบบจ ำลองตำมท่ีกลุ่มตัวเองออกแบบและตรวจสอบ
สมมติฐำนที่เกิดขึ้นและบันทึกผล 

4. น ำเสนอแบบจ ำลองกำรเกิดแผ่นดินถล่ม แล้วร่วมกันอภิปรำยว่ำส่งที่เกิดข้ึนเป็นไปตำมที่
ตั้งสมมติฐำน หรือไม่อย่ำงไร 
  ขั้นสรุป 
 1.ร่วมกันอภิปรำยและลงข้อสรุปเกี่ยวกับกระบวนกำรเกิดแผ่นดินถล่ม และผลกระทบจำก
แผ่นดินถล่มที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม และให้ตัวแทนกลุ่มน ำเสนอ 

๔.๒ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
    ๑) อุปกรณ์ ได้แก่ 

1.1.ทรำยหยำบ หรือ ทรำยละเอียด 
1.2.บ้ำนจ ำลอง หรือ อุปกรณ์อ่ืนๆที่แทนได้ 
1.3.ไม้บรรทัด 
1.4.กล่องพลำสติก เจำะรูระบำยน้ ำ 1 ด้ำน 
1.5.ขวดพลำสติกขนำด 500 cm 
1.6.น้ ำสะอำด 

   ๒) วีดิทัศน์ข่ำวเชียงรำย ประกำศพ้ืนที่ภัยพิบัติใน อ.เทิง หลังดินถล่ม จำกเว็บไซต ์ 
https://youtu.be/4fd6AVHf_NA 
 
 
 
 
 
 
 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 

๑) ประเมินกำรน ำเสนอแบบจ ำลองกำรเกิดแผ่นดินถล่ม ที่เกิดจำกพฤติกรรมตำม
แนวทำง STRONG Model  

  ๒) สังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวทำง STRONG Model 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบประเมินกำรน ำเสนอแบบจ ำลองกำรเกิดแผ่นดินถล่ม ที่เกิดจำกพฤติกรรม
ตำมแนวทำง STRONG Model 
  ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวทำง STRONG Model 

https://youtu.be/4fd6AVHf_NA


 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) มีผลกำรประเมินกำรน ำเสนอแบบจ ำลอง ระดับ ดี ขึ้นไป  
  ๒) มีผลกำรสังเกตพฤติกรรม ระดับ ดี ขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
 

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



๗. ภาคผนวก 
แบบประเมินร่องรอยหลักฐานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG MODEL 

ประเมินแบบจ าลองการเกิดดินถล่ม  
เกี่ยวกับแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรณี 

หน่วยที่ ๓ คุณคือคนส ำคัญต่อทรัพยำกรธรณี 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่องกรณีศึกษำ(ภัยจำกดินถล่ม)          ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
 
ค ำชี้แจง  ผู้สอนตรวจชิ้นงำนของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท ำเครื่องหมำยถูกลงในช่องที่ตรงกับควำมเป็น
จริง 

รายช่ือ
กลุ่ม 

ควำมเหมำะสม
ของแบบจ ำลอง 

 

ควำมถูกต้อง
ของข้อมูล สำระ 

ควำมรู้ 
 

กำรน ำเสนอ
ข้อมูล 

 

ส่วนประกอบ 
อ่ืน ๆ ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ใน
กำรน ำเสนอ 

รว
ม 

แป
ลผ

ล 

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

 
แปลผลระดับคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
14-16 ดีมำก 
10-13 ดี 

7-9 พอใช้ 
4-6 ปรับปรุง 

 
เกณฑ์การผ่าน  ตั้งแต่ระดับคุณภำพดีขึ้นไป 
 

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



เกณฑ์การประเมินประเมินการออกแบบจ าลอง  
เกี่ยวกับ สถานการณ์การเกิดดินถล่ม 

 
รำยกำร 
ประเมิน 

ระดับคุณภำพ 

4 3 2           1 
ควำมเหมะสมของ
แบบจ ำลอง 

แบบจ ำลอง
เหมำะสม สื่อ
ควำมหมำย
ประกอบดีมำก 

แบบจ ำลอง
เหมำะสม สื่อ
ควำมหมำย
ประกอบดี 

แบบจ ำลอง
เหมำะสม สื่อ
ควำมหมำยได้บ้ำง 

แบบจ ำลอง
เหมำะสม ไม่
เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ที่
ก ำหนด 

ควำมถูกต้องของ
ข้อมูล สำระ 
ควำมรู้ 

เนื้อหำ ควำมรู้ 
ถูกต้องครบถ้วน 

เนื้อหำ ควำมรู้ 
ถูกต้องครบ ขำด
เนื้อหำไปบำง
ตอน 

เนื้อหำ ควำมรู้ 
ขำดหำยไปหลำย
ตอน 

เนื้อหำ ควำมรู้ ไม่
ครบถ้วน ใจควำม
ส ำคัญของเนื้อหำ
ไม่มี 

กำรน ำเสนอ
ข้อมูล 

กำรน ำเสนอข้อมูล
ลื่นไหลดีมำก  

กำรน ำเสนอ
ข้อมูลลื่นไหลดี 

กำรน ำเสนอ
ข้อมูลลื่นไหล
พอใช้ มีกำร
น ำเสนอขัดข้อง
บ้ำง 

กำรน ำเสนอมี
ควำมขัดข้อง ไม่มี
ควำมต่อเนื่องของ
กำรน ำเสนอ 

ส่วนประกอบอ่ืน 
ๆ ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ในกำร
น ำเสนอ 

มีกำรน ำอุปกรณ์
มำประกอบ ที่สื่อ
ได้ชัดเจนเหมำะสม 
ออกแบบ 
องค์ประกอบ
ครบถ้วนตำม
สถำนกำรณ์จ ำลอง
ที่ก ำหนด 

มีกำรน ำอุปกรณ์ 
ประกอบที่สื่อได้
ชัดเจน 
เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์
จ ำลอง 

มีกำรน ำอุปกรณ์ 
ประกอบ
เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์
จ ำลองบ้ำง
บำงส่วน 

ไม่มีกำรน ำ
อุปกรณ์อ่ืนใดมำ
ประกอบกำร
ออกแบบจ ำลอง
สถำนกำรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
หน่วยที่ 3 คุณคือคนส าคัญต่อทรัพยากรธรณี 

การจัดการเรียนรู้เรื่องกรณีศกึษา(ภัยจากดินถล่ม) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 

ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท ำเครื่องหมำยถูกลงในช่องท่ีตรง 
  กับควำมเป็นจริง 

 
พฤติกรรม 

ชื่อ-สกุล 
ความ

สนใจใน
การเรียน 

การมีส่วน
ร่วมแสดง

ความ
คิดเห็นใน

การ
อภิปราย 

การรับฟัง
ความ
คิดเห็น

ของผู้อ่ืน 

การตอบ
ค าถาม 

ความ
รับผิดชอบ
ต่องานที่
ได้รับ

มอบหมาย 

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

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

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่ำงสม่ ำเสมอ  ให้     3  คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบำงครั้ง   ให้     2  คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     1  คะแนน 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน 1-5  ถ้ำกำรท ำงำนนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 ให้คะแนน 6-10  ถ้ำกำรท ำงำนนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน 11-15 ถ้ำกำรท ำงำนนั้นอยู่ในระดับดีมำก 
 
        ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
             (.......................................) 
 



แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
การเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
หน่วยที่ ๓ คุณคือคนส ำคัญต่อทรัพยำกรธรณี 

การจัดการเรียนรู้ เรื่อง เรื่องผลกระทบด้ำนลบต่อสังคมในกำรใช้ทรัพยำกรธรณีด้ำนสังคม              
กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
พฤติกรรม 

ชื่อ-สกุล 
สำมำรถ
แก้ปัญหำ

และ
อุปสรรค
ต่ำง ๆ ที่
เผชิญได้ 

ใช้เหตุผล
ในกำร

แก้ปัญหำ 

เข้ำใจ
ควำมสัมพันธ์

และกำร
เปลี่ยนแปลง

ในสังคม 

แสวงหำ
ควำมรู้ 
ประยุกต์
ควำมรู้มำ
ใช้ในกำร
ป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหำ 

สำมำรถ
ตัดสินใจ

ได้
เหมำะสม
ตำมวัย 

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

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

เกณฑ์การให้คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่ำงสม่ ำเสมอ  ให้     ๓ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบำงครั้ง   ให้     ๒ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     ๑ คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน ๑๑ – ๑๕  ถ้ำกำรท ำงำนนั้นอยู่ในระดับดีมำก 
 ให้คะแนน ๖ - ๑๐  ถ้ำกำรท ำงำนนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน ๑ - ๕   ถ้ำกำรท ำงำนนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 
 
 
 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความใฝ่เรียนรู้ 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

พฤติกรรมตัวบ่งชี้ รวมคะแนน 
(๑๒) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 

เอ
ำใ

จใ
ส่ใ

นก
ำร

เรีย
น 

แล
ะม

ีคว
ำม

เพี
ยร

พย
ำย

ำม
ใน

กำ
รเร

ียน
 

ศึก
ษำ

ค้น
คว

้ำจ
ำก

แห
ล่ง

เรีย
นร

ู้อื่น
 

ๆ 
เพ

ิ่มเ
ติม

 

กำ
รส

ร้ำ
งค

่ำน
ิยม

ตำ
มล

ักษ
ณะ

นิส
ัยท

ี่ดีต
่อก

ิจก
รร

มก
ำร

เรีย
นร

ู้ 

คะแนน 
ที่ท ำได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

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

๑๐                
๑๑                
๑๒                
๑๓                
๑๔                
๑๕                
                   ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน    
            (.......................................) 
            ……………/……………./……………… 
 

สรุปผลการประเมิน       ผ่ำน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน   

             ไม่ผ่ำน    ระดับ     ปรับปรุง 



เกณฑ์การให้คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ ำเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบำงครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบำงครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๑๐ - ๑๒   
 ดี (๓)    ๗ - ๙ 
 พอใช้ (๒)   ๔ - ๖ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๓ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน ความมุ่งม่ันในการท างาน 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน 
(8) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 
ตั้งใจและ

รับผิดชอบใน
การปฏิบัติ

หน้าที่การงาน 

ท างานด้วย
ความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้
งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

คะแนน 
ที่ท ำได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

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

๑๐            
๑๑            
๑๒            
๑๓            
๑๔            
๑๕            

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

สรุปผลการประเมิน       ผ่ำน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน   

             ไม่ผ่ำน    ระดับ     ปรับปรุง 



เกณฑ์การให้คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ ำเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบำงครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบำงครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๗ - ๘   
 ดี (๓)    ๕ - ๖ 
 พอใช้ (๒)   ๓ - ๔ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๒ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน มีจิตสาธารณะ 
 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา   

 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน 
(8) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 
ช่วยเหลือผู้อื่น
ด้วยควำมเต็ม
ใจและพึงพอใจ

โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 

เข้ำร่วม
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อ

โรงเรียน ชุมชน 
และสังคม 

คะแนน 
ที่ท ำได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

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

๑๐            
๑๑            
๑๒            
๑๓            
๑๔            
๑๕            
๑๖            
๑๗            
๑๘            

             ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน    
            (.......................................) 
สรุปผลการประเมิน       ผ่ำน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน   

             ไม่ผ่ำน    ระดับ     ปรับปรุง 



เกณฑ์การให้คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ ำเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบำงครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบำงครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๗ - ๘   
 ดี (๓)    ๕ - ๖ 
 พอใช้ (๒)   ๓ - ๔ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๒ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภำพ ๓ ขึ้นไปถือว่ำผ่ำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ ๓ คุณคือคนส ำคัญต่อทรัพยำกรธรณี 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่องกรณีศึกษำ(ผจญภัยเกำะสำรพิษมฤตยู)     เวลา ๑ ชั่วโมง 

 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ เพ่ือตระหนักถึงผลกระทบด้ำนลบของกำรใช้ทรัพยำกรธรณีใช้ทรัพยำกรธรณีที่
รับผิดชอบต่อสังคม สุขภำพ สิ่งแวดล้อม โดยน ำเสนอแนวทำงในกำรเฝ้ำระวังที่อำจเกิดในท้องถิ่น 
2.จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL  

๒.๑ ตระหนักถึงผลกระทบด้ำนลบของกำรใช้ทรัพยำกรธรณีท่ีรับผิดชอบต่อสังคม สุขภำพ 
สิ่งแวดล้อม (R) 

๒.๒ เสนอแนวทำงในกำรเฝ้ำระวังผลกระทบด้ำนลบของกำรใช้ทรัพยำกรธรณีที่รับผิดชอบ
ต่อสังคม สุขภำพ สิ่งแวดล้อมที่อำจเกิดข้ึนในท้องถิ่น (R) 
3.สาระการเรียนรู ้

๓.๑ ความรู้  
        ๑) ผลกระทบด้ำนลบของกำรใช้ทรัพยำกรธรณีรับผิดชอบต่อสังคม สุขภำพ สิ่งแวดล้อม 
        2) แนวทำงในกำรเฝ้ำระวังกำรใช้ทรัพยำกรธรณีด้ำนลบที่อำจข้ึนในท้องถิ่น 
 ๓.๒ ทักษะ /กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด)  

       ๑) ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 
       ๒) ควำมสำมำรถในกำรคิด 
       ๓) ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
       ๔) ควำมสำมำรถในด้ำนทักษะชีวิต 

 3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์    
        ๑) ซื่อสัตย์สุจริต 
        3) อยู่อย่ำงพอเพียง 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 

 1. ครูและนักเรียนทบทวนควำมรู้ เรื่อง สำเหตุ ผลกระทบ และแนวทำงในกำรป้องกัน
และแก้ไขกำรใช้ทรัพยำกรธรณีด้ำนสิ่งแวดล้อม สุขภำพ และสังคม 



  ๒. ครูน ำกำร์ดเกม “ผจญภัยเกาะสารพิษมฤตยู” มำให้นักเรียนดู และชี้แจงเกี่ยวกับกำร์ด
เกม โดยน ำเข้ำสถำนกำรณ์ดังนี้.. “กำร์ดเกม ชุด ผจญภัยเกำะสำรพิษมฤตยู คือกำรผจญภัยในเกำะ
แห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยสำรพิษ ซึ่งเป็นผลจำกกำรใช้ทรัพยำกรธรณีอย่ำงหนัก ท ำให้เกิดสำรพิษรูปแบบ
ต่ำง ๆ ที่เป็นอันตรำยต่อสิ่งมีชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ผู้เล่นจะต้องเอำตัวรอดจำกผลกระทบจำก
สำรพิษต่ำง ๆ โดยผู้ที่รอดชีวิตเท่ำนั้นจึงจะสำมำรถชนะในเกมนี้”  

ขั้นสอน (จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเกม) 
1. การเตรียมความพร้อมก่อนการเล่นเกม 

   1.1 ตรวจสอบอุปกรณ์ตำมจ ำนวนที่ระบุไว้ในคู่มือ โดยมีอุปกรณ์ ได้แก่ หมำกเดิน 
8 ชิ้น กำร์ดสำรพิษ 45 ใบ กำร์ดกรรมสิทธิ์  15 ใบ กำร์ดพลังชีวิต 24 ใบ เเละลูกเต๋ำ1 ลูก 

    1.2 จัดกลุ่ม 2 - 8 คนนั่งเปน็วงกลมหันหน้ำเข้ำหำกัน น ำกำร์ดสำรพิษเเละกำร์ด
กรรมสิทธิ์มำสับรวมกันเเล้ววำงคว่ ำเรียงเป็นแถว แถวละ ๑๐ ใบ จ ำนวน ๖ แถว    

    1.3 แจกอุปกรณ์ ดังนี้ แจกหมำกเดิน คนละ 1 ชิ้น แจกกำร์ดพลังชีวิตให้คนละ 3 
ใบ  

    1.4 ให้แต่ละคนเลือกวำงหมำกเดินลงไปในช่อง 1 ช่องบนหรือบนหลังกำร์ด 1 ใบ 
เพ่ือก ำหนดจุดเริ่มต้นในกำรเดินของผู้เล่นแต่ละคน 

    1.6 ผู้เล่นทุกคนเลือกทอยลูกเต๋ำ 1 ลูก เพื่อก ำหนดล ำดับกำรเล่น โดยผู้ที่ทอย
ลูกเต๋ำได้แต้มสูงที่สุด คนนั้นจะได้เริ่มเล่นก่อนแล้วสำมำรถก ำหนดได้ว่ำจะเวียนกำรเล่นจำกซ้ำยไป
ขวำ หรือขวำไปซ้ำย โดนเริ่มจำกตนเอง 

2.  การเล่นเกม 
2.1 ขั้นที่ 1 : เลือกเดิน 1-2 ช่อง โดยสำมำรถเดินตำมแถวได้ทั้งแนวตั้งเเละ 
      เเนวนอน 

  2.2 ขั้นที่ 2 : ทอยลูกเต๋ำ เพ่ือเปิดกำร์ดหมำกอยู่บนพ้ืนที่ใบนั้นหำกทอยได้เเต้ม  
        1-3 กำร์ดจะไม่ถูกเปิด แต่หำกทอยได้แต้ม 4-6 กำร์ดจะถูกเปิดข้ึน ซึ่งจะมีผล 
        ตำมกำร์ดนั้นระบุ 
  2.3 ขั้นที่ 3 : ใช้กำร์ดกรรมสิทธิ์/กำร์ดพลังชีวิต (ถ้ำมี) หำกเปิดได้กำร์ดท ำลำยพลัง 

      ชีวิต จะเสียกำร์ดพลังชีวิตตำมจ ำนวนที่ระบุในกำร์ดใบนั้น เเละในข้ันนี้ให้ใช้  
      กำร์ดกรรมสิทธิ์(ถ้ำมี) โดยจะมีผลในทันทีหลังจำกใช้ 

  หมำยเหตุ*  
      1) ถ้ำกำร์ดพลังชีวิตหมดไป แล้วถูกกำร์ดสำรพิษท ำลำยพลังชีิวิตอีก ผู้เล่นคนนั้นจะ 

ออกจำกเกมทันทีจนเหลือจนกว่ำจะเหลือผู้เล่นคนสุดท้ำยหรือจนกว่ำกำร์ดทั้งหมดจะถูกเปิดข้ึน 
2) หำกเพ่ือนก ำลังจะออกจำกเกมเนื่องจำกไม่มีกำร์ดพลังชีวิต ผู้เล่นคนอ่ืนสำมำรถ 

มอบกำร์ดพลังชีวิตให้ผู้เล่นคนนั้นได้เล่นต่อไปได้ 
3. การยุติเกม 
     3.1 เหลือผู้รอดชีวิตเพียง 1 คน เกมจบลงทันทีเเละผู้เล่นที่รอดชีวิตจะเป็นผู้ชนะ 



     3.2 กำร์ดสำรพิษถูกเปิดออกทั้งหมดทุกใบ เกมจะจบลงทันทีโดยนับคะแนนจำก
กำร์ดพลังชีวิตที่เหลืออยู่ 

4. การคิดคะแนนเเละสรุปผล 
4.1 ผู้เล่นที่เหลือคนสุดท้ำยเป็นผู้ชนะ 
4.2 ผู้เล่นที่มีกำร์ดพลังชีวิตมำกท่ีสุดชนะ 
ขั้นสรุป 
สรุปผลโดย ครูตั้งค ำถำมกระตุ้นควำมคิดนักเรียนเกี่ยวกับผลกระทบของกำรใช้ทรัพยำกร

ธรณีด้ำนสุขภำพ ด้ำนสังคม และด้ำนสิ่งแวดล้อม ถอดบทเรียนจำกควำมรู้และข้อคิดที่ได้รับจำกกำร
เล่นเกม 
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

๑) กำร์ดเกม ชุด ผจญภัยเกำะสำรพิษมฤตยู 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  1) สังเกตพฤติกรรมกำรเล่นกำร์ดเกม ที่สอดคล้องตำมแนวทำง STRONG Model  
  2) ประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน ๔ ด้ำน 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  1) แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเล่นกำร์ดเกม   
  2) แบบประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน ๔ ด้ำน 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) มีผลกำรประเมิน ระดับ ดี ขึ้นไป 
  2) มีผลกำรสังเกตพฤติกรรม ระดับ ดี ขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 
 

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



https://drive.google.com/drive/f
olders/1AeaKTkI7nltWB0GKY48
oBE5Q-VjnL5_c?usp=sharing 

ไฟล์ PDF และคลิปสอนการเล่น 

การ์ดเกมผจญภัยเกาะสารพิษมฤตยู 

๗. ภาคผนวก 
  ๗.๑ กำร์ดเกม ชุด ผจญภัยเกำะสำรพิษมฤตยู และคลิปสอนกำรเล่นกำร์ดเกมผจญภัยเกำะ
สำรพิษมฤตยู 
 ๗.๒ แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเล่นกำร์ดเกม 

 ๗.๓ แบบประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน ๔ ด้ำน 
 ๗.๔ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

การ์ดเกม ชุด ผจญภัยเกาะสารพิษมฤตยู  
และคลิปสอนการเล่นการ์ดเกม ผจญภัยเกาะสารพิษมฤตยู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการเล่นการ์ดเกม ชุด ผจญภัยเกาะสารพิษมฤตยู 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการเล่นการ์ดเกม ที่สอดคล้องตามแนวทาง STRONG Model 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3.๖ เรื่อง กรณีศึกษา (ผจญภัยเกาะสารพิษมฤตยู)  

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มท่ี ...............  ชั้น........................... 

ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน โดยท ำเครื่องหมำยถูกลงในช่องที่ตรงกับควำมเป็นจริง 

 
 

ล ำ
ดับ
ที ่

 
 

ชื่อ – สกุล 
สมำชิกกลุ่ม 

พฤติกรรม  
 

รวม 
ควำม
ร่วมมือ 

ในกำรเล่น
กำร์ดเกม 

กำรแสดง
ควำม
คิดเห็น 

กำรรับฟัง
ควำม
คิดเห็น 

ควำมตั้งใจ
ในกำรท ำ
กิจกรรม 

กำรมีส่วน
ร่วมในกำร
เล่นกำร์ด

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

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

เกณฑ์การประเมิน 
  ดีมำก  = ๔ ประสิทธิภำพอยู่ในเกณฑ์ ๙๐-๑๐๐% หรือปฏิบัติบ่อยครั้ง 
 ดี   = ๓ ประสิทธิภำพอยู่ในเกณฑ์ ๗๐-๘๙% หรือปฏิบัติบำงครั้ง 
 พอใช้  = ๒ ประสิทธิภำพอยู่ในเกณฑ์ ๕๐-๖๙% หรือปฏิบัติครั้งเดียว 
 ปรับปรุง = ๑ ประสิทธิภำพต่ ำกว่ำเกณฑ์ ๕๐%  หรือไม่ปฏิบัติเลย 
 
  
        ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
           (..........................................) 
 
 
 

 



แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๔ ด้าน 
ชื่อ..............................................นามสกุล.......................................ชั้น...............เลขท่ี......... 

 ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

สมรรถนะท่ีประเมิน 
ระดับคะแนน สรุป 

ผล ๓ ๒ ๑ ๐ 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร      

๑.๑  มีควำมสำมำรถในกำรรับ – ส่งสำร     
๑.๒  มีควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมคิด  
       ควำมเข้ำใจของตนเอง โดยใช้ภำษำอย่ำงเหมำะสม      

๑.๓  ใช้วธิีกำรสื่อสำรที่เหมำะสม     
๑.๔  วิเครำะห์แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงมีเหตุผล     
๑.๕  เขียนบันทึกเหตุกำรณ์ประจ ำวันแล้วเล่ำให้เพื่อนฟังได้     

สรุปผลการประเมิน     
๒. ความสามารถในการคิด      

๒.๑  มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์     
๒.๒  มีทักษะในกำรคิดนอกกรอบอย่ำงสร้ำงสรรค์     
๒.๓  สำมำรถคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ     
๒.๔  มีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีระบบ     
๒.๕  ตัดสินใจแก้ปัญหำเกี่ยวกับตนเองได้     

สรุปผลการประเมิน     
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา      

๓.๑  สำมำรถแก้ปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ ที่เผชิญได้     
๓.๒  ใช้เหตุผลในกำรแก้ปัญหำ     
๓.๓  เข้ำใจควำมสัมพันธ์และกำรเปลี่ยนแปลงในสังคม     
๓.๔  แสวงหำควำมรู้ ประยุกต์ควำมรู้มำใช้ใน 
       กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ     

๓.๕  สำมำรถตัดสินใจได้เหมำะสมตำมวัย     
สรุปผลการประเมิน     

๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต      
๔.๑  เรียนรู้ด้วยตนเองได้เหมำะสมตำมวัย     
๔.๒  สำมำรถท ำงำนกลุ่มร่วมกับผู้อ่ืนได้     
๔.๓  น ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวัน     
๔.๔  จัดกำรปัญหำและควำมขัดแย้งได้เหมำะสม     



สมรรถนะท่ีประเมิน 
ระดับคะแนน สรุป 

ผล ๓ ๒ ๑ ๐ 
๔.๕  หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อ
ตนเอง     

สรุปผลการประเมิน     
 
สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 4 ด้าน 
     ดีเยี่ยม    ดี     ผ่ำน    ไม่ผ่ำน 
 
 ลงชื่อ ..................................................  ผู้
ประเมิน 
           (………………..……………..........…) 
 
เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ  

ดีเยี่ยม  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ ำเสมอ ให้  ๓  คะแนน   
ดี  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้  ๒ คะแนน   
ผ่ำน  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบำงครั้ง  ให้  ๑ คะแนน   
ไม่ผ่ำน ไม่เคยปฏิบัติพฤติกรรม   ให้  ๐ คะแนน   

 
เกณฑ์การสรุปผลแต่ละด้าน 

ดีเยี่ยม  ๑3–๑5 คะแนน   
ดี   9 - 12 คะแนน   
ผ่ำน   ๑ - 8  คะแนน   
ไม่ผ่ำน  ๐        คะแนน 
 

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 4 ด้าน 
     ในแต่ละช่องสรุปผลสมรรถนะแต่ละด้ำนให้ใส่คะแนนระดับคุณภำพ  เช่น ดีเยี่ยม = 3 คะแนน, ดี 
= 2 คะแนน, ผ่ำน = 1 คะแนน และไม่ผ่ำน = 0 คะแนน 
     สรุปผล 

 ดีเยี่ยม ๑0–๑2 คะแนน   
 ดี  6 - 9   คะแนน   
 ผ่ำน  ๑ - 5  คะแนน   
 ไม่ผ่ำน ๐        คะแนน 

 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน ความซื่อสัตย์สุจริต 
 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา    

 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน 
(8) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 
ประพฤติตรง
ตามความเป็น
จริงต่อตนเอง
ทั้งทางกาย 
วาจา ใจ 

ประพฤติตรง
ตามความเป็น
จริงต่อผู้อื่นทั้ง
ทางกาย วาจา 

ใจ 

คะแนน 
ที่ท ำได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

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

๑๐            
๑๑            
๑๒            
๑๓            
๑๔            
๑๕            
๑๖            
๑๗            
๑๘            
๑๙            
๒๐            

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



เกณฑ์การให้คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ ำเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบำงครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบำงครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
สรุปผลการประเมิน       ผ่ำน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน   

             ไม่ผ่ำน    ระดับ     ปรับปรุง 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๗ - ๘   
 ดี (๓)    ๕ - ๖ 
 พอใช้ (๒)   ๓ - ๔ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๒ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านอยู่อย่างพอเพียง 
 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา   

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

พฤติกรรมตัวบ่งชี้ 
รวม

คะแนน 
(๑๒) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 

ใช
้ทร

ัพย
ำก

รข
อง

ส่ว
นร

วม
อย

่ำง
ปร

ะห
ยัด

 
คุ้ม

ค่ำ
 แ

ละ
เก

็บร
ักษ

ำด
ูแล

อย
่ำง

ดี 

วำ
งแ

ผน
กำ

รเร
ียน

 ก
ำร

ท ำ
งำ

น 
แล

ะก
ำร

ใช
้

ชีว
ิตป

ระ
จ ำ

วัน
บน

พื้น
ฐำ

นข
อง

คว
ำม

รู้ 
ข้อ

มูล
 ข

่ำว
สำ

ร 

รู้เท
่ำท

ันก
ำร

เป
ลี่ย

นแ
ปล

งข
อง

สัง
คม

แล
ะ

สภ
ำพ

แว
ดล

้อม
 ย

อม
รับ

แล
ะป

รับ
ตัว

เพื่
อ

อย
ู่ร่ว

มกั
บผ

ู้อื่น
ได

้อย
่ำง

มีค
วำ

มส
ุข 

คะแนน 
ที่ท ำได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑   

๑                
๒                
๓                
๔                
๕                
๖                
๗                
๘                
๙                

๑๐                
๑๑                
๑๒                
๑๓                
๑๔                
๑๕                
๑๖                
๑๗                
          ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน    
            (.......................................) 



เกณฑ์การให้คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ ำเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบำงครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบำงครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
สรุปผลการประเมิน       ผ่ำน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน   

             ไม่ผ่ำน    ระดับ     ปรับปรุง 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๑๐ - ๑๒   
 ดี (๓)    ๗ - ๙ 
 พอใช้ (๒)   ๔ - ๖ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๓ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 
 
 



หน่วยท่ี ๔ 
ร่วมด้วยช่วยกัน : การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

และการฟื้นฟูทรพัยากรธรณ ี
แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๔     ร่วมด้วยช่วยกนั : การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรณี 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑  เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรณี เวลา ๑ ชั่วโมง 
............................................................................................................................. ................................... 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการทางสังคมที่เก่ียวกับการทุจริต 
สามารถบอกแหล่งแจ้งเบาะแสการทุจริตได้ 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑   อธิบายแนวทางปฎิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการทางสังคมที่เกี่ยวกับ 
การทุจริต (T) 

๒.๒   บอกแหล่งแจ้งเบาะแสการทุจริตได้ (T) 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑)  พระราชบัญญัติแร่เบื้องต้น 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ความสามารถในการคิด 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑) ซื่อสัตย์สุจริต 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
  ขั้นน า 

๑. ครูเปิดวีดิทัศน์เรื่อง “เหมืองกฎหมายแร่ฉบับใหม่” https://youtu.be/HK6cUG5 
UHlU?t=148 ให้นักเรียนชม 
  ๒. ครูใช้ค าถามกระตุ้นการคิด ในประเด็น ต่อไปนี้ “ถ้านักเรียนเป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก
การสร้างเหมืองแร่ นักเรียนควรจะมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องใดบ้าง จึงจะสามารถแก้ปัญหาที่
เกิดข้ึนให้คลี่คลายได้” 
 3. ครูแจกกระดาษสี่เหลี่ยมขนาดเล็กให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น เพ่ือให้นักเรียนเขียนค าตอบ
ของตนเอง  

4. ตัวแทนนักเรียนจ านวน 3 คน ออกมาอ่านค าตอบของเพื่อนที่เขียนลงในกระดาษ โดยสุ่ม
ค าตอบของนักเรียนจ านวน 3 ค าตอบ 

5. ครูเชื่อมโยงค าตอบของนักเรียนเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง กฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับทรัพยากรธรณี 



 ขั้นสอน   
1. ครแูบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๓ กลุ่ม และมอบหมายให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรณี โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับสลาก เลือกหัวข้อในการศึกษา ดังนี้ 
๑) พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐  
๒) ประมวลกฎหมายที่ดิน   

๓) พระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐  
 2. เมื่อนักเรียนแต่ละคนรวมกลุ่มตามหัวข้อที่ได้ศึกษาแล้ว ให้ร่วมกันสืบค้นหาข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ตหรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และร่วมกันท าชิ้นงานแผนผังความคิด หรือ infographic 
เกี่ยวกับหัวข้อที่กลุ่มได้ศึกษา 

 3. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอผลงานแผนผังความคิด หรือ infographic เกี่ยวกับ
หัวข้อที่กลุ่มทีไ่ด้ศึกษา 

 4. เมื่อกลุ่มใดน าเสนอเสร็จแล้ว นักเรียนในชั้นเรียนและครู ร่วมกันอภิปรายซักถามใน
ประเด็นที่กลุ่มเพ่ือนน าเสนอ 

 5. ปฏิบัติกิจกรรมตามข้อ 4 จนครบทุกกลุ่ม 

 ขั้นสรุป 

 1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปประเด็นเรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรณี โดย
อภิปรายซักถามนักเรียน โดยใช้ชิ้นงานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม เป็นสื่อในการสรุปบทเรียน 

 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
๑) วีดิทัศน์  “เหมืองกฎหมายแร่ฉบับใหม่”https://youtu.be/HK6cUG5UHlU?t 

=148 
๒) อุปกรณ์ (กระดาษบรูฟ กลุ่มละ 1 แผ่น , กระดาษ A4 กลุ่มละ 2 แผ่น , Note  

page ,ปากกาเมจิก ) 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) ประเมินชิ้นงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG Model (แผนผัง
ความคิด เกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรณี) 
  ๒) สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบประเมินชิ้นงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG Model (แผนผัง
ความคิด เกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรณี) 
  ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) มีผลการประเมินชิ้นงาน ระดับ ดี ขึ้นไป  
  ๒) มีผลการสังเกตพฤติกรรม ระดับ ดี ขึ้นไป 
 
 



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

ลงชื่อ..............................................................ครูผู้สอน 
               (...............................................................) 
 
 
๗. ภาคผนวก 
  

  วีดิทัศน์ “เหมืองกฎหมายแร่ฉบับใหม่” https://youtu.be/HK6cUG5UHlU?t=148 
 



แบบประเมินร่องรอยช้ินงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG Model 
แผนผังความคิด เกี่ยวกับ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรธรณี 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรณี   
 
ค าชี้แจง  ผู้สอนตรวจชิ้นงานของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็น 

  จริง 
 

 
 

รายชื่อกลุ่ม 

สรุปความรู้ได้
ถูกต้อง ครบถ้วน
ตรงประเด็น 

การเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง 
ตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 

มีความคิด
สร้างสรรค์ในการ
สร้างแผนผัง
ความคิด 

 
 

รวม 

 
 

แปลผล 
ระดับ

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

 
แปลผลระดับคุณภาพ 
  คะแนน  1-3 ระดับ ปรับปรุง 
 คะแนน 4-6 ระดับ พอใช้ 
 คะแนน 7-9 ระดับ ดี 
 คะแนน 10-12 ระดับ ดีมาก 
 
 

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



แบบประเมินแผนผังความคิด 
รายการประเมิน 

1. สรุปความรู้ได้ถูกต้อง ครบถ้วนตรงประเด็น 
2. การเชื่อมโยงความรู้ได้ถูกต้อง ตามล าดับความสัมพันธ์ 
3. มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างแผนผังความคิด 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
 

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

1 สรุปความรู้ได้
ถูกต้อง ครบถ้วน
ตรงประเด็น 
 

สามารถสรุป
ความรู้ได้ครบตรง
ประเด็นและ
ถูกต้องทุกหัวข้อ 

สามารถสรุป
ความรู้ได้ครบตรง
ประเด็นและ
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ 

สรุปความรู้ไม่
ครบทุกประเด็น 

สรุปความรู้ไม่
ถูกต้อง 

2 การเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง 
ตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 
 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ครบ
ถูกต้องตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ครบ
ถูกต้องตามล าดับ
ความสัมพันธ์ได้
ค่อนข้างครบ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ครบ
ถูกต้องตามล าดับ
ความสัมพันธ์ได้
บ้าง 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ถูกต้องแต่
ตามล าดับ
ความสัมพันธ์
ไม่ได้ 

3 มีความคิด
สร้างสรรค์ในการ
สร้างแผนผัง
ความคิด 
 

สามารถเขียน
แผนผังความคิด
อยู่ในรูปแบบ
ถูกต้องและ
สวยงาม 

สามารถเขียน
แผนผังความคิด
อยู่ในรูปแบบ
ถูกต้องและมี
ข้อบกพร่องเพียง
เล็กน้อย 

สามารถเขียน
แผนผังความคิด
อยู่ในรูปแบบ
ถูกต้องและมี
ข้อบกพร่อง
บางส่วน 

สามารถเขียน
แผนผังความคิด
ได้ถูกต้องและแต่
ขาดรูปแบบความ
สวยงาม 

 

 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
หน่วยที่ 4 ร่วมด้วยช่วยกัน : การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรณี 

การจัดการเรียนรู้ เรื่อง กฎหมายที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรธรณี 
กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 

ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องท่ีตรง 
  กับความเป็นจริง 
พฤติกรรม 

ชื่อ-สกุล 
ความสนใจ

ในการ
เรียน 

การมีส่วน
ร่วมแสดง

ความ
คิดเห็นใน

การ
อภิปราย 

การรับฟัง
ความ

คิดเห็นของ
ผู้อื่น 

การตอบ
ค าถาม 

ความ
รับผิดชอบ
ต่องานที่
ได้รับ

มอบหมาย 

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

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

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ให้     3 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     2 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     1 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน 1-5  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 ให้คะแนน 6-10  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน 11-15 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
        ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
          (..........................................) 
 
 
 
 



แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิด 
การเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 

หน่วยที่ ๔     ร่วมด้วยช่วยกนั : การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรณี 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑  เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรณี 

  กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 
ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

พฤติกรรม 
ชื่อ-สกุล 

มี
ความสามารถ

ในการคิด
วิเคราะห์ 
สังเคราะห ์

มีทักษะใน
การคิดนอก
กรอบอย่าง
สร้างสรรค ์

สามารถคิด
อย่างมี

วิจารณญาณ 

มี
ความสามารถ

ในการคิด
อย่างมีระบบ 

ตัดสินใจ
แก้ปัญหา
เกี่ยวกับ
ตนเองได ้

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

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

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่่าเสมอ  ให้     ๓ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     ๒ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     ๑ คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน ๑๑ - ๑๕  ถ้าการท่างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 ให้คะแนน ๖ - ๑๐  ถ้าการท่างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน ๑ - ๕   ถ้าการท่างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 
 
        ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
          (..........................................) 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน ความซื่อสัตย์สุจริต 
 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา   

 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน 
(8) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 
ประพฤติตรง
ตามความเป็น
จริงต่อตนเอง
ทั้งทางกาย 
วาจา ใจ 

ประพฤติตรง
ตามความเป็น
จริงต่อผู้อื่นทั้ง
ทางกาย วาจา 

ใจ 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐            
๑๑            
๑๒            
๑๓            
๑๔            
๑๕            
๑๖            
๑๗            
๑๘            
๑๙            
๒๐            

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



สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
เกณฑ์การให้คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๗ - ๘   
 ดี (๓)    ๕ - ๖ 
 พอใช้ (๒)   ๓ - ๔ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๒ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ ๔     ร่วมด้วยช่วยกนั : การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรณี 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒  เรื่อง การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรณี                                                                           เวลา ๑ ชั่วโมง 
............................................................................................................................. ...................................  
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการทางสังคมที่เก่ียวกับการทุจริต 
สามารถบอกแหล่งแจ้งเบาะแสการทุจริตได้ 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑   เสนอแนวทางการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได ้(O) 
๒.๓.  วิเคราะห์ความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (O) 

๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
       ๑)  การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
       ๒)  การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรณี 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ความสามารถในการคิด 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑) ซื่อสัตย์สุจริต 
         ๒) มีจิตสาธารณะ 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 

ขั้นน า 
1. นักเรียนฟังเพลง “ฉันจะไม่ทน” จากเว็บไซต์ (https://www.youtube.com/watch? 

v=v_Qwpca7kVQ)  
2. นักเรียนร่วมกันตอบค าถามจากเนื้อเพลง ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
    2.1. จากชื่อเพลง “ฉันจะไม่ทน” คือ จะไม่ทนต่อสิ่งใด (แนวคิดตอบ คือ การทุจริต) 
    2.2. แล้วนักเรียนจะมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต และปราบปรามการทุจริตใน

มุมมองของนักเรียนอย่างไรบ้าง 
3. ครูเชื่อมโยงแนวค าตอบของนักเรียน เข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การมีส่วนร่วม

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรณี   
ขั้นสอน 
1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายความหมาย และรูปแบบของ STRONG Model ในการ

ปราบปรามการทุจริต 
2. นักเรียนแบ่งกลุ่มจ านวน 5 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มเลือกประธาน 

รองประธาน และเลขานุการ 



 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย และร่วมกันเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตจากการใช้ทรัพยากรธรณี โดยใช้ STRONG Model เป็นฐานคิด 

  ตัวอย่างเช่น คิดหาวิธีการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการใช้หลัก 
STRONG MODEL ดังนี้ 
  S = การใช้ทรัพยากรธรณี ต้องใช้อย่างพอเพียง เหมาะสมกับพื้นท่ี รู้จักการบริหาร
จัดการการใช้ที่ดินทั้งของตนเอง และของชุมชน 

T = การไม่เบียดบังเอาที่สาธารณะมาเป็นที่ของตนเอง / ร่วมกันตรวจสอบการใช้ 
ประโยชน์ของที่ดินของคนในชุมชน และของภาครัฐ 

R = สร้างจิตส านึกให้คนในสังคมเห็นความส าคัญของการใช้ทรัพยากรธรณี และ 
การไม่ทันต่อการทุจริตที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรธรณี 

O = ร่วมกันวางแผนการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณีในชุมชนของ 
ตนเอง และการวางแผนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจากการใช้ทรัพยากร
ธรณี 

N = ส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มีความรู้ ความเข้าใจมีส่วนร่วมในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตจากการใช้ทรัพยากรธรณี 

G = สร้างความตระหนักของคนในชุมชนให้รู้และเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมใน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตจากการใช้ทรัพยากรธรณี 
 4. เมื่อแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเรื่องการมี
ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจากการใช้ทรัพยากรธรณี โดยใช้ STRONG Model 
เป็นฐานคิด แล้วกลุ่มสรุปประเด็นการอภิปรายและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นลงในกระดาษบรู๊ฟ 
โดยแยกประเด็น ของ STRONG Model ให้ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

ทางการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตจากการใช้ทรัพยากร

ธรณี โดยใช้ STRONG 

S 

T 

R 

O 

N 

G 

 

 
 

 

 

 

ตัวอย่างการสรุปประเด็นการ

พ้ืนที่เติมความ

พ้ืนที่เติมความ

พ้ืนที่เติมความ

พ้ืนที่เติมความ

พ้ืนที่เติมความ

พ้ืนที่เติมความ



5. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอสรุปผลการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ใน
ประเด็นที่ได้ร่วมการศึกษา จนครบทุกกลุ่ม 
 6. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น และซักถามเพ่ิมเติมจากกลุ่มที่ออกมา
น าเสนอ 

ขั้นสรุป 

๑. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรณี โดยการอภิปรายและสรุปประเด็นเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจมาก
ยิ่งขึ้น 
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

๑) เพลง “ฉันจะไม่ทน” 
(https://www.youtube.com/watch?v=v_Qwpca7kVQ) 
๒) อุปกรณ์ (กระดาษบรูฟ กลุ่มละ 1 แผ่น , กระดาษ A4 กลุ่มละ 2 แผ่น , Note  

page ,ปากกาเมจิก ) 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) ประเมินชิ้นงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG Model (แผนผัง
ความคิดเกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรณี) 
  ๒) สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบประเมินชิ้นงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG Model (แผนผัง
ความคิด เกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรณี) 
  ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) มีผลการประเมินชิ้นงาน ระดับ ดี ขึ้นไป  
  ๒) มีผลการสังเกตพฤติกรรม ระดับ ดี ขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
 

ลงชื่อ..............................................................ครูผู้สอน 
               (...............................................................) 
 
 
๗. ภาคผนวก

https://www.youtube.com/watch?v=v_Qwpca7kVQ)%20มา


แบบประเมินร่องรอยช้ินงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG Model 
แผนผังความคิด เรื่อง การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการฟ้ืนฟูทรัพยากร
ธรณี   
 
ค าชี้แจง  ผู้สอนตรวจชิ้นงานของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็น 

  จริง 
 

 
 

รายชื่อกลุ่ม 

สรุปความรู้ได้
ถูกต้อง ครบถ้วน
ตรงประเด็น 

การเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง 
ตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 

มีความคิด
สร้างสรรค์ในการ
สร้างแผนผัง
ความคิด 

 
 

รวม 

 
 

แปลผล 
ระดับ

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

 
แปลผลระดับคุณภาพ 
  คะแนน  1-3 ระดับ ปรับปรุง 
 คะแนน 4-6 ระดับ พอใช้ 
 คะแนน 7-9 ระดับ ดี 
 คะแนน 10-12 ระดับ ดีมาก 
 
 

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



แบบประเมินแผนผังความคิด 
เรื่อง การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรณี   
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รายการประเมิน 

1. สรุปความรู้ได้ถูกต้อง ครบถ้วนตรงประเด็น 
2. การเชื่อมโยงความรู้ได้ถูกต้อง ตามล าดับความสัมพันธ์ 
3. มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างแผนผังความคิด 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
 

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

1 สรุปความรู้ได้
ถูกต้อง ครบถ้วน
ตรงประเด็น 
 

สามารถสรุป
ความรู้ได้ครบตรง
ประเด็นและ
ถูกต้องทุกหัวข้อ 

สามารถสรุป
ความรู้ได้ครบตรง
ประเด็นและ
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ 

สรุปความรู้ไม่
ครบทุกประเด็น 

สรุปความรู้ไม่
ถูกต้อง 

2 การเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง 
ตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 
 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ครบ
ถูกต้องตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ครบ
ถูกต้องตามล าดับ
ความสัมพันธ์ได้
ค่อนข้างครบ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ครบ
ถูกต้องตามล าดับ
ความสัมพันธ์ได้
บ้าง 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ถูกต้องแต่
ตามล าดับ
ความสัมพันธ์
ไม่ได้ 

3 มีความคิด
สร้างสรรค์ในการ
สร้างแผนผัง
ความคิด 
 

สามารถเขียน
แผนผังความคิด
อยู่ในรูปแบบ
ถูกต้องและ
สวยงาม 

สามารถเขียน
แผนผังความคิด
อยู่ในรูปแบบ
ถูกต้องและมี
ข้อบกพร่องเพียง
เล็กน้อย 

สามารถเขียน
แผนผังความคิด
อยู่ในรูปแบบ
ถูกต้องและมี
ข้อบกพร่อง
บางส่วน 

สามารถเขียน
แผนผังความคิด
ไดถู้กต้องและแต่
ขาดรูปแบบความ
สวยงาม 

 

 
 
 
 
 
 

 



แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
หน่วยที่ 4 ร่วมด้วยช่วยกัน : การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรณี 
การจัดการเรียนรู้ เรื่อง  การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรณี                      

กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 
ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องท่ีตรง 

  กับความเป็นจริง 
 

พฤติกรรม 
ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ
ในการ
เรียน 

การมีส่วน
ร่วมแสดง

ความ
คิดเห็นใน

การ
อภิปราย 

การรับฟัง
ความ

คิดเห็นของ
ผู้อื่น 

การตอบ
ค าถาม 

ความ
รับผิดชอบ
ต่องานที่
ได้รับ

มอบหมาย 

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

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

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ให้     3 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     2 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     1 คะแนน 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน 1-5  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 ให้คะแนน 6-10  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน 11-15 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 
        ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
          (..........................................) 



แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิด 
การเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 

หน่วยที่ 4 เรื่อง ร่วมด้วยช่วยกัน : การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรณี 
การจัดการเรียนรู้ เรื่อง  การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรณี 

   กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 
ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

พฤติกรรม 
ชื่อ-สกุล 

มี
ความสามารถ

ในการคิด
วิเคราะห์ 
สังเคราะห ์

มีทักษะใน
การคิดนอก
กรอบอย่าง
สร้างสรรค ์

สามารถคิด
อย่างมี

วิจารณญาณ 

มี
ความสามารถ

ในการคิด
อย่างมีระบบ 

ตัดสินใจ
แก้ปัญหา
เกี่ยวกับ
ตนเองได ้

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

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

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ให้     ๓ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     ๒ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     ๑ คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน ๑๑ - ๑๕  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 ให้คะแนน ๖ - ๑๐  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน ๑ - ๕   ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 
 
        ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
          (..........................................) 
 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน ความซื่อสัตย์สุจริต 
 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  

  

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน 
(8) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 
ประพฤติตรง
ตามความเป็น
จริงต่อตนเอง
ทั้งทางกาย 
วาจา ใจ 

ประพฤติตรง
ตามความเป็น
จริงต่อผู้อื่นทั้ง

ทางกาย  
วาจา ใจ 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐            
๑๑            
๑๒            
๑๓            
๑๔            
๑๕            
๑๖            
๑๗            
๑๘            
๑๙            
๒๐            

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



สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
เกณฑ์การให้คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๗ - ๘   
 ดี (๓)    ๕ - ๖ 
 พอใช้ (๒)   ๓ - ๔ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๒ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน มีจิตสาธารณะ 
 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา   

 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน 
(8) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 
ช่วยเหลือผู้อื่น
ด้วยความเต็ม
ใจและพึงพอใจ

โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 

เข้าร่วม
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อ

โรงเรียน ชุมชน 
และสังคม 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐            
๑๑            
๑๒            
๑๓            
๑๔            
๑๕            
๑๖            
๑๗            
๑๘            
๑๙            
๒๐            

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



สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
เกณฑ์การให้คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๗ - ๘   
 ดี (๓)    ๕ - ๖ 
 พอใช้ (๒)   ๓ - ๔ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๒ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 

 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที ่๔     ร่วมด้วยชว่ยกัน : การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรณี 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓  เรื่อง การอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรณี (1)        เวลา ๑ ชั่วโมง 
....................................................................................................................................................... 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการทางสังคมที่เก่ียวกับการทุจริต 
สามารถบอกแหล่งแจ้งเบาะแสการทุจริตได้ 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑  เสนอแนวทางการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรณี (G) 
๒.2.  เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรณี (G) 

๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
       ๑)  การส่วนรว่มในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
       ๒)  การอนุรักษก์ารฟ้ืนฟูทรัพยากรธรณี 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ความสามารถในการคิด 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑) ซื่อสัตย์สุจริต 
         ๒) มีจิตสาธารณะ 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
  ขั้นน า 

1. นักเรียนชมวีดิทัศน์ เรื่อง “ปัญหาดูดทรายแม่น  าเจ้าพระยา จ.ชัยนาท https://youtu. 
be/e0bcvKGkA8I” มาให้นักเรียนดู 

2. นักเรียนตอบประเด็นค าถามจากการได้รับชมวีดิทัศน์ ดังนี  
 2.1. ปัญหาที่นักเรียนเห็นในวีดิทัศน์ น่าจะมีสาเหตุเกิดจากสาเหตุใด 

 2.2. นักเรียนคิดว่าผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น  า ได้รับผลกระทบในด้านใดบ้าง 

 2.3. หากนักเรียนเป็นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ริมน  า นักเรียนจะมีแนวทางใดบ้างในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ น 
 3. ครูเชื่อมโยงค าตอบของนักเรียน เข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง การอนุรักษ์และหวง
แหนทรัพยากรธรณี 
  ขั้นสอน   

1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม จ านวน 4 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน 
2. ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาจับฉลากหัวข้อในการท ากิจกรรม ดังนี  

2.1. กลุ่มหิน  
2.2. กลุ่มแร่  



2.3. กลุ่มทราย  
2.4. กลุ่มน  าบาดาล 

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบแผนผังความคิด เรื่อง ”การอนุรักษ์และหวงแหน
ทรัพยากรธรณี” ตามหัวข้อที่กลุ่มจับฉลากได้ โดยท าลงบนกระดาษบรูฟหรือใช้แอพพลิเคชัน Miro, 
Google Jamboard, OKMindmap  โดยนักเรียนสามารถใช้การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตหรือ
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้เพ่ือน ามาประกอบการเรียนรู้ โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที 

4. ให้แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอแผนผังความคิด เรื่อง “การอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากร
ธรณี” ตามหัวข้อของกลุ่ม หน้าชั นเรียน 

5. เมื่อแตล่ะกลุ่มน าเสนอแผนผังความคิดเสร็จแล้ว นักเรียนในชั นเรียนและครู ร่วมกัน
อภิปรายแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากประเด็นที่กลุ่มเพ่ือนน าเสนอ 

ขั้นสรุป 

๑. นักเรียนและครู ร่วมกันอภิปรายและสรุปเนื อหาเรื่อง การอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากร
ธรณี 
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

๑) วีดิทัศน์ “ปัญหาดูดทรายแม่น  าเจ้าพระยา จ.ชัยนาท https://youtu.be/e0bcvKGkA8I” 
๒) อุปกรณ์ (กระดาษบรูฟ กลุ่มละ 1 แผ่น , กระดาษ A4 กลุ่มละ 2 แผ่น , Note page ,

ปากกาเมจิก) 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) ประเมินชิ นงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG Model (แผนผัง
ความคิด เกี่ยวกับ การอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรณี) 
  ๒) สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบประเมินชิ นงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG Model (แผนผัง
ความคิด เกี่ยวกับ การอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรณี) 
  ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 

๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) มีผลการประเมินชิ นงาน ระดับ ดี ขึ นไป  
  ๒) มีผลการสังเกตพฤติกรรม ระดับ ดี ขึ นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
 

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



 
 
๗. ภาคผนวก 

วีดิทัศน์ “ปัญหาดูดทรายแม่น  าเจ้าพระยา จ.ชัยนาท” https://youtu.be/e0bcvKGkA8I” 
 



แบบประเมินร่องรอยช้ินงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG Model 
แผนผังความคิด เรื่อง การอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรณี 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3 เรื่อง การอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรณี  
 
ค าชี้แจง  ผู้สอนตรวจชิ นงานของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็น 
            จริง 

 
 

รายชื่อกลุ่ม 

สรุปความรู้ได้
ถูกต้อง ครบถ้วน
ตรงประเด็น 

การเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง 
ตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 

มีความคิด
สร้างสรรค์ในการ
สร้างแผนผัง
ความคิด 

 
 

รวม 

 
 

แปลผล 
ระดับ

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

 
แปลผลระดับคุณภาพ 
  คะแนน  1-3 ระดับ ปรับปรุง 
 คะแนน 4-6 ระดับ พอใช้ 
 คะแนน 7-9 ระดับ ดี 
 คะแนน 10-12 ระดับ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 

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



แบบประเมินแผนผังความคิด 
รายการประเมิน 

1. สรุปความรู้ได้ถูกต้อง ครบถ้วนตรงประเด็น 
2. การเชื่อมโยงความรู้ได้ถูกต้อง ตามล าดับความสัมพันธ์ 
3. มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างแผนผังความคิด 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
 

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

1 สรุปความรู้ได้
ถูกต้อง ครบถ้วน
ตรงประเด็น 
 

สามารถสรุป
ความรู้ได้ครบตรง
ประเด็นและ
ถูกต้องทุกหัวข้อ 

สามารถสรุป
ความรู้ได้ครบตรง
ประเด็นและ
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ 

สรุปความรู้ไม่
ครบทุกประเด็น 

สรุปความรู้ไม่
ถูกต้อง 

2 การเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง 
ตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 
 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ครบ
ถูกต้องตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ครบ
ถูกต้องตามล าดับ
ความสัมพันธ์ได้
ค่อนข้างครบ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ครบ
ถูกต้องตามล าดับ
ความสัมพันธ์ได้
บ้าง 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ถูกต้องแต่
ตามล าดับ
ความสัมพันธ์
ไม่ได้ 

3 มีความคิด
สร้างสรรค์ในการ
สร้างแผนผัง
ความคิด 
 

สามารถเขียน
แผนผังความคิด
อยู่ในรูปแบบ
ถูกต้องและ
สวยงาม 

สามารถเขียน
แผนผังความคิด
อยู่ในรูปแบบ
ถูกต้องและมี
ข้อบกพร่องเพียง
เล็กน้อย 

สามารถเขียน
แผนผังความคิด
อยู่ในรูปแบบ
ถูกต้องและมี
ข้อบกพร่อง
บางส่วน 

สามารถเขียน
แผนผังความคิด
ได้ถูกต้องและแต่
ขาดรูปแบบความ
สวยงาม 

 

 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
หน่วยที่ 4 เรื่อง ร่วมด้วยช่วยกัน : การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรณี 
การจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรณี             ชั นมัธยมศึกษาตอนต้น  

กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 
ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องท่ีตรง 
    กับความเป็นจริง 
 

พฤติกรรม 
ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ
ในการ
เรียน 

การมีส่วน
ร่วมแสดง

ความ
คิดเห็นใน

การ
อภิปราย 

การรับฟัง
ความ

คิดเห็นของ
ผู้อื่น 

การตอบ
ค าถาม 

ความ
รับผิดชอบ
ต่องานที่
ไดร้ับ

มอบหมาย 

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

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

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ให้     3 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั ง   ให้     2 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั ง   ให้     1 คะแนน 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน 1-5  ถ้าการท างานนั นอยู่ในระดับพอใช้ 
 ให้คะแนน 6-10  ถ้าการท างานนั นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน 11-15 ถ้าการท างานนั นอยู่ในระดับดีมาก 
 
        ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
          (..........................................) 

 



แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิด 
การเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 

หน่วยที่ 4 เรื่อง ร่วมด้วยช่วยกัน : การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรณี 
การจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรณี             ชั นมัธยมศึกษาตอนต้น  

   กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 
ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

พฤติกรรม 
ชื่อ-สกุล 

มี
ความสามารถ

ในการคิด
วิเคราะห์ 
สังเคราะห ์

มีทักษะใน
การคิดนอก
กรอบอย่าง
สร้างสรรค ์

สามารถคิด
อย่างมี

วิจารณญาณ 

มี
ความสามารถ

ในการคิด
อย่างมีระบบ 

ตัดสินใจ
แก้ปัญหา
เกี่ยวกับ
ตนเองได ้

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

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

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่่าเสมอ  ให้     ๓ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     ๒ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     ๑ คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน ๑๑ - ๑๕  ถ้าการท่างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 ให้คะแนน ๖ - ๑๐  ถ้าการท่างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน ๑ - ๕   ถ้าการท่างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 
 
        ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
          (..........................................) 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน ความซื่อสัตย์สุจริต 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน 
(8) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 
ประพฤติตรง
ตามความเป็น
จริงต่อตนเอง
ทั้งทางกาย 
วาจา ใจ 

ประพฤติตรง
ตามความเป็น
จริงต่อผู้อื่นทั้ง
ทางกาย วาจา 

ใจ 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐            
๑๑            
๑๒            
๑๓            
๑๔            
๑๕            
๑๖            
๑๗            
๑๘            

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



สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
เกณฑ์การให้คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๗ - ๘   
 ดี (๓)    ๕ - ๖ 
 พอใช้ (๒)   ๓ - ๔ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๒ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน มีจิตสาธารณะ 
 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา   

 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน 
(8) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 
ช่วยเหลือผู้อื่น
ด้วยความเต็ม
ใจและพึงพอใจ

โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 

เข้าร่วม
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อ

โรงเรียน ชุมชน 
และสังคม 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐            
๑๑            
๑๒            
๑๓            
๑๔            
๑๕            
๑๖            
๑๗            
๑๘            

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



สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
เกณฑ์การให้คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๗ - ๘   
 ดี (๓)    ๕ - ๖ 
 พอใช้ (๒)   ๓ - ๔ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๒ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 

 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ ๔     ร่วมด้วยช่วยกนั : การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรณี 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4 เรื่อง การอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรณี (2)      เวลา ๑ ชัว่โมง 
............................................................................................................................. ................................... 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการทางสังคมที่เก่ียวกับการทุจริต 
สามารถบอกแหล่งแจ้งเบาะแสการทุจริตได้ 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑  เสนอแนวทางการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรณี (G) 
๒.2.  เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรณี (G) 

๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
       ๑)  การมีความรู้ในการส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
       ๒)  อนุรักษ์การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรณี 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ความสามารถในการสื่อสาร 
       ๒) ความสามารถในการคิด 
       ๓) ความสามารถในการแก้ปัญหา 
       ๔) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑) ซื่อสัตย์สุจริต 
         ๒) มีจิตสาธารณะ 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
  ขั้นน า 

1. ครทูบทวนความรู้เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี การมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรณี และการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรณี 

2. ครูชี้แจงเก่ียวกับการ์ดเกม ชุด คดีธรณีป่วน น าเข้าสถานการณ์ ดังนี้ “การ์ดเกม ชุด คดี
ธรณีป่วน เป็นการใช้กฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับการทุจริตด้านทรัพยากรธรณี โดยอ้างอิง
กฎหมายประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 พระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และ
พระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 โดย..ผู้เล่นจะต้องท าการจับคู่กฎหมาย เเละ
สถานการณ์ที่ตรงตามการ์ดก าหนด ผู้เล่นที่สามารถท าคะแนนได้มากท่ีสุด เป็นผู้ชนะในเกมนี้” 

ขั้นสอน (จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเกม) 
 1. การเตรียมความพร้อมก่อนการเล่นเกม 

   1.1 ตรวจสอบอุปกรณ์ตามจ านวนที่ระบุไว้ในคู่มือ โดยมีอุปกรณ์ ได้แก่ การ์ดกฎหมาย 
46 ใบ การ์ดสถานการณ์ 48 ใบ การ์ดกรรมสิทธิ์ 15 ใบ เเละเหรียญด าเนินการ 80 เหรียญ 



   1.2 จัดกลุ่ม 3 - 8 คนนั่งเป็นวงกลมหันหน้าเข้าหากัน น ากระดานวางไว้กลางวง น าการ์ด
สถานการณ์ผิดกฎหมาย(สีแดง)  มาสับ คว่ าการ์ด เเล้ววางเรียงเป็น 6 แถว แถวละ 6 ใบแล้วน าการ์ด
สถานการณ์(ใช้กฎหมาย) วางตามแบบท่ีซ้ ากัน โดยมี 5 แบบ แบบละ 2-3 ใบ วางตรงกลาง   

   1.3 แจกอุปกรณ์ แจกการ์ดกฎหมายให้ผู้เล่นคนละ 3 ใบแจกเหรียญด าเนินการคนละ 2 
เหรียญ และการ์ดกรรมสิทธิ์ให้คนละ 1 ใบ 

   1.4 ผู้เล่นทุกคนเลือกทอยลูกเต๋า 1 ลูก เพ่ือก าหนดล าดับการเล่น โดยผู้ที่ทอยลูกเต๋าได้
แต้มสูงที่สุด คนนั้นจะได้เริ่มเล่นก่อนแล้วสามารถก าหนดได้ว่าจะเวียนการเล่นจากซ้ายไปขวา หรือ
ขวาไปซ้าย โดนเริ่มจากตนเอง 

2.  การเล่นเกม 
   2.1 ขั้นที่ 1 : ทอยลูกเต๋าทอยลูกเต๋า 1 ลูก เพ่ือเก็บเหรียญด าเนินการ  
      * หมายเหตุ   
        - ลูกเต๋ามีจ านวนหน้าทั้งหมด 6 หน้า ได้แก่1,2,3,4 / -1,-2 หากทอยได้เเต้มบวกจะ

ได้รับเหรียญตามจ านวนที่ทอยได้ เเต่หากได้รับแต้มติดลบ จะถูกยึดเหรียญตามจ านวนที่ทอยได้ 
เข้ากองกลาง 

        - ผู้เล่นสามารถครอบครองเหรียญในมือได้ไม่เกิน 10 ชิ้น 
    2.2 ขั้นที่ 2 : เปิดการ์ด/เปลี่ยนการ์ด สามารถเปิดการ์ดสถานการณ์ได้ 1 ใบ หรือ สุ่ม

เปลี่ยนการ์ดกฎหมาย 1 ใบ จากกองกลางหรือ เปลี่ยนการ์ดกับเพ่ือนได้ในอัตรา 1 : 1 ซึ่งต้องใช้สิทธิ์
อย่างใด อย่างหนึ่งเท่านั้น 

    2.3 ขั้นที่ 3 : จับคู่คดีป่วน โดยต้องท าการจับคู่การ์ดหมายเลขเดียวกัน ระหว่างการ์ด
กฎหมายกับการ์ดสถานการณ์ จากนั้นจ่ายเหรียญตามที่การ์ดสถานการณ์ระบุไว้ 

* หมายเหตุ   
   - การ์ดสถานการณ์(ใช้กฎหมาย) สีเขียว จะสามารถท าได้ก็ต่อเมื่อผู้เล่นที่มีการ์ดกฎหมาย

ใบนั้น ชวนผู้เล่นคนอ่ืนจ่ายเหรียญร่วมกันตามจ านวนที่การ์ดนั้นระบุเช่น การ์ดสถานการณ์ ระบุ
จ านวนเหรียญ 6 ชิ้นให้ผู้เล่นร่วมมือกัน 3 คน (สัญลักษณ์มุมการ์ด) ต้องร่วมกันจ่ายเหรียญคนละ 2 
ชิ้น เพ่ือจับคู่ จากนั้นผู้เล่นที่ร่วมมือกัน จะได้การ์ดชุดนั้นคนละ 1 ใบ 

   - หลังจากท่ีจับคู่คดีป่วนส าเร็จ ให้เปิดหงายการ์ดสถานการณ์คู่กับการ์ดกฎหมายที่หน้าตัก
ของตนเอง 

   2.4 ขั้นที่ 4 : ซื้อ/ใช้การ์ดกรรมสิทธิ์  สามารถซ้ือการ์ดกรรมสิทธิ์โดยจ่ายเหรียญให้
กองกลาง 2 เหรียญ : 1 ใบ โดยจะใช้การ์ดในทันที หรือ เก็บไว้ใช้รอบถัดไปก็ได้ 

3. การยุติเกม 
   เมื่อผู้เล่นท าการจับคู่คดีป่วนได้ จ านวน 5 ใบเกมจะจบลงในทันที 
4. การคิดคะแนนและสรุปผล 
   4.1 คู่ท่ีจับเเล้วนับคะแนนตามเหรียญของการ์ดสถานการณ์ 
   4.2 การ์ดที่เหลือทุกประเภท นับใบละ 0.5 คะแนน 
   4.3 เหรียญที่เหลือ เหรียญละ 0.25 คะแนน 
 



ขั้นสรุป 
1. ครูใช้ค าถามกระตุ้นความคิดของนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะการกระท าความผิดที่เก่ียวข้อง 

กับทรัพยากรธรณี เชื่อมโยงสู่กฎหมายที่เก่ียวข้องโดยสังเขป ถอดบทเรียนจากความรู้และข้อคิดที่ได้รับ 
จากการเล่นเกม 
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

๑) การ์ดเกมส์ ชุด คดีธรณีป่วน  
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 

5.1 วิธีการประเมิน 
  1) สังเกตพฤติกรรมการเล่นการ์ดเกม ที่สอดคล้องตามแนวทาง STRONG Model  
  2) ประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๔ ด้าน 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  1) แบบสังเกตพฤติกรรมการเล่นการ์ดเกม   
  2) แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๔ ด้าน 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) มีผลการประเมินชิ้นงาน ระดับ ดี ขึ้นไป 
  2) มีผลการสังเกตพฤติกรรม ระดับ ดี ขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
 

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



 
๗. ภาคผนวก 
 ๗.๑ การ์ดเกม ชุด คดีธรณีป่วน และคลิปสอนการเล่นการ์ดเกมคดีธรณีป่วน 
 ๗.๒ แบบสังเกตพฤติกรรมการเล่นการ์ดเกม 

 ๗.๓ แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๔ ด้าน 
 ๗.๔ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 

การ์ดเกม ชุด คดีธรณีป่วน และคลิปสอนการเล่นการ์ดเกมคดีธรณีป่วน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/d
rive/folders/1yePh7gRMg
h6mFRcZoZbJBXgKojU7oP
wA?usp=sharing 

ไฟล์ PDF และคลิปสอนการเล่น 

การ์ดเกมคดีธรณีป่วน 



 
 

 
 

 
 



 
คู่มือการเล่นการ์ดเกม ชุด คดีธรณีป่วน 

 

 
 



 
 

 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการเล่นการ์ดเกม ที่สอดคล้องตามแนวทาง STRONG Model 
การ์ดเกม คดีธรณีป่วน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4.๔ เรื่อง การอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรณี (2)  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มท่ี ...............  ชั้น........................... 
ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน   โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 
 

 
 

ล า
ดับ
ที ่

 
 

ชื่อ – สกุล 
สมาชิกกลุ่ม 

พฤติกรรม  
 

รวม 
ความ
ร่วมมือ 

ในการเล่น
การ์ดเกม 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

การรับฟัง
ความ
คิดเห็น 

ความตั้งใจ
ในการท า
กิจกรรม 

การมีส่วน
ร่วมในการ
เล่นการ์ด

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

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

 
เกณฑ์การประเมิน 
  ดีมาก  = ๔ ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ๙๐-๑๐๐% หรือปฏิบัติบ่อยครั้ง 
 ดี   = ๓ ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ๗๐-๘๙% หรือปฏิบัติบางครั้ง 
 พอใช้  = ๒ ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ๕๐-๖๙% หรือปฏิบัติครั้งเดียว 
 ปรับปรุง = ๑ ประสิทธิภาพต่ ากว่าเกณฑ์ ๕๐%  หรือไม่ปฏิบัติเลย 
  
 
        ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
           (..........................................) 
 
 
 



แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ๔ ด้าน 
ชื่อ..................................................นามสกุล...........................................ชั้น ........  เลขท่ี..... 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

สมรรถนะท่ีประเมิน 
ระดับคะแนน สรุป 

ผล ๓ ๒ ๑ ๐ 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร      

๑.๑  มีความสามารถในการรับ – ส่งสาร     
๑.๒  มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด  
       ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม      

๑.๓ ใช้วธิีการสื่อสารที่เหมาะสม     
๑.๔  วิเคราะห์แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล     
๑.๕ เขียนบันทึกเหตุการณ์ประจ าวันแล้วเล่าให้เพื่อนฟังได้     

สรุปผลการประเมิน     
๒. ความสามารถในการคิด      

๒.๑  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์     
๒.๒  มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์     
๒.๓  สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ     
๒.๔ มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ     
๒.๕ ตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับตนเองได้     

สรุปผลการประเมิน     
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา      

๓.๑  สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้     
๓.๒  ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา     
๓.๓  เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงในสังคม     
๓.๔  แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ใน 
      การป้องกันและแก้ไขปัญหา     

๓.๕  สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย     
สรุปผลการประเมิน     

 
 
 
 
 
 



 

สมรรถนะท่ีประเมิน 
ระดับคะแนน สรุป 

ผล ๓ ๒ ๑ ๐ 
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต      

๔.๑  เรียนรู้ด้วยตนเองได้เหมาะสมตามวัย     
๔.๒  สามารถท างานกลุ่มร่วมกับผู้อ่ืนได้     
๔.๓ น าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน     
๔.๔ จัดการปัญหาและความขัดแย้งได้เหมาะสม     
๔.๕ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบ 
       ต่อตนเอง     

สรุปผลการประเมิน     
 
สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 4 ด้าน 
     ดีเยี่ยม    ดี     ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 ลงชื่อ ............................................ ผู้ประเมิน 
        (………...........………………………) 
 
เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ  

ดีเยี่ยม -   พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ ให้  ๓  คะแนน   
ดี  -   พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้  ๒ คะแนน   
ผ่าน  -   พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง   ให้  ๑ คะแนน   
ไม่ผ่าน -   ไม่เคยปฏิบัติพฤติกรรม   ให้  ๐ คะแนน   

เกณฑ์การสรุปผลแต่ละด้าน 
ดีเยี่ยม  ๑3–๑5 คะแนน   
ดี   9 - 12 คะแนน   
ผ่าน   ๑ - 8  คะแนน   
ไม่ผ่าน  ๐        คะแนน 

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 4 ด้าน 
     ในแต่ละช่องสรุปผลสมรรถนะแต่ละด้านให้ใส่คะแนนระดับคุณภาพ  เช่น ดีเยี่ยม = 3 คะแนน, ดี 
= 2 คะแนน, ผ่าน = 1 คะแนน และไม่ผ่าน = 0 คะแนน 
     สรุปผล 

 ดีเยี่ยม ๑0–๑2 คะแนน   
 ดี  6 - 9   คะแนน   
 ผ่าน  ๑ - 5  คะแนน   
 ไม่ผ่าน ๐        คะแนน 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน ความซื่อสัตย์สุจริต 
 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา   

 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน 
(8) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 
ประพฤติตรง
ตามความเป็น
จริงต่อตนเอง
ทั้งทางกาย 
วาจา ใจ 

ประพฤติตรง
ตามความเป็น
จริงต่อผู้อื่นทั้ง
ทางกาย วาจา 

ใจ 
คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐            
๑๑            
๑๒            
๑๓            
๑๔            
๑๕            
๑๖            
๑๗            
๑๘            

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



สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
เกณฑ์การให้คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๗ - ๘   
 ดี (๓)    ๕ - ๖ 
 พอใช้ (๒)   ๓ - ๔ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๒ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน มีจิตสาธารณะ 
 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา   

 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน 
(8) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 
ช่วยเหลือผู้อื่น
ด้วยความเต็ม
ใจและพึงพอใจ

โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 

เข้าร่วม
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อ

โรงเรียน ชุมชน 
และสังคม 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐            
๑๑            
๑๒            
๑๓            
๑๔            
๑๕            
๑๖            
๑๗            
๑๘            

             ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน    
            (.......................................) 
สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 



เกณฑ์การให้คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๗ - ๘   
 ดี (๓)    ๕ - ๖ 
 พอใช้ (๒)   ๓ - ๔ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๒ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 

 

 

 

เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน ้า และน ้าบาดาล 
 





หน่วยท่ี ๑ 

การเดินทางของน้ำ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเดินทางของสายน้ำ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ กำเนิดเกิดน้ำและน้ำบาดาล    เวลา ๑ ชั่วโมง 
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ๑. อธิบายความหมายของทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาลได้ (N) 
 ๒. อธิบายกระบวนการเจาะน้ำบาดาลอย่างโปร่งใส (T) 
  ๓. วางแผนและออกแบบการเจาะน้ำบาดาลจากสถานการณ์ท่ีกำหนดให้อย่างเหมาะสมได ้(N) 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
  ๓.๑ ความรู้ 
   ๑) ทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล 
   ๒) ความรู้ในการขอเจาะ/ใช้น้ำบาดาลอย่างถูกต้องตามกระบวนการ   
  ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
   ๑) ทักษะการคิด 
  ๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์/ค่านิยม  
   ๑) ความซื่อสัตย์สุจริต   
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

  ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
   ขั้นนำ 
    ๑) ครูแจ้งวัตถุประสงค์ของการจดัการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเรื่อง การพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ น้ำและน้ำบาดาล สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้ น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มี
ความสำคัญต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในโลก การรักษาดูแลรวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้สังคมมีความตระหนักถึง
คุณค่าของน้ำจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นของคนทุกคนที่ต้องร่วมมือกัน หลักสูตรการเรียนรู้ในครั้งนี้ เพ่ือสร้างความรู้ที่
ถูกต้องของการใช้น้ำ ร่วมถึงมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการใช้ทรัพยากรน้ำไปในทางที่ผิด หรือการ
แสวงหาประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรน้ำเพ่ือประโยชน์ส่วนตนในชุมชน สังคมใกล้ตัว ภายใต้แนวคิด 
STRONG Model คือ Sufficient พอเพียง:แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมอย่างชัดเจน 



Transparent โปร่งใสซ: สร้างความรู้ ความเข้าใจ และวิธีสังเกต เกี่ยวกับความโปร่งใส Realize ตื่นรู้: เรียนรู้
สถานการณ์การทุจริต กรณีศึกษาที่เกิดข้ึนมาแล้ว Onward มุ่งไปข้างหน้า: การป้องกัน และ การป้องปราม 
ด้วยกระบวน การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง Knowledge ความรู้: การป้องกันการทุจริตและรู้กฎหมาย  
Generosity เอ้ืออาธร: กิจกรรมจิตอาสา การร่วมมือในการร่วมพัฒนาชุมชน  

   ๒)  ครจูัดเตรียมและนำเสนอภาพเกี่ยวกับแหล่งน้ำจำนวน ๕ ภาพ เพ่ือให้นักเรียนสังเกต
ภาพที่นำเสนอ จากนั้นตั้งคำถามว่า แหล่งน้ำมีต้นกำเนิดอย่างไร แหล่งน้ำแต่ละชนิดมีความเก่ียวข้องกัน
อย่างไร นักเรียนตัดสินเลือกภาพ ๑ ใน ๕ ภาพที่กำหนดให้ เพื่อเขียนคำอธิบายเกี่ยวทรัพยากรน้ำ และชนิด
ของแหล่งน้ำ โดยมีกรอบคำถามดังต่อไปนี้ “แหล่งน้ำที่ปรากฏในภาพประกอบไปด้วยแหล่งน้ำแบบใดบ้าง” 
“นักเรียนคิดว่าแหล่งน้ำแต่ละชนิดมีจุดกำเนิดอย่างไรและมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอย่างไร
บ้าง”  ครูสังเกตการตอบคำถามของนักเรียน 
  (แนวคำตอบ แหล่งน้ำในบรรยากาศ (Atmospheric Water) ได้แก่ สถานะไอน้ำ เช่น เมฆ หมอก 
สถานะของเหลว ได้แก่ ฝน และน้ำค้าง และสถานะของแข็ง ได้แก่ หิมะ และลูกเห็บ เป็นต้น ประโยชน์ เป็น
ต้นกำเนิดของแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน  แหล่งน้ำผิวดิน (Surface Water) ได้แก่ น้ำในบรรยากาศท่ี
กลั่นตัวเป็นหยดน้ำและตกลงสู่ผิวโลก ไหลลงมาขังตามแอ่งที่ต่ำ เช่น หนอง บึง แม่น้ำ ทะเล ทะเลสาบ เป็นต้น  
ประโยชน์ของแหล่งน้ำใช้เพื่ออุปโภคบริโภค การคมนาคมทางน้ำ แหล่งผลิตพลังงาน แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์
น้ำ เป็นต้น แหล่งน้ำใต้ดิน (Ground Water) เป็นน้ำที่ไหลซึมผ่านชั้นดิน และหิน ลงไปสะสมตัวอยู่ตาม
ช่องว่างระหว่างอนุภาคดินและหิน "น้ำบาดาล" (Ground water) เป็นแหล่งน้ำจืดที่มีปริมาณมากท่ีสุดบนโลก
ของเรา  น้ำบาดาลเกิดขึ้นจากการไหลซึมของน้ำผิวดิน  ในเนื้อดินมีรูพรุน (Pore) สำหรับอากาศและน้ำ  
น้ำใต้ดินมีประโยชน์มาก และเป็นตัวการสำคัญในการควบคุมการแพร่กระจายพรรณพืช ตลอดจนเป็นตัวทำ
ละลาย และตกตะกอนเป็นสารประกอบหลายอย่างใต้พ้ืนดิน เชื่อมโยงให้เห็นความสำคัญของป่าไม้และชั้นดิน
ในการรักษาน้ำ) 
   ๓) สุ่มนักเรียน ๑- ๒ คน ในการนำเสนอ เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน สังเกต
ปฏิกริิยาของนักเรียนในห้องเรียน หากนักเรียนยังมีแนวความคิดท่ีคลาดเคลื่อนให้เลือกนักเรียนที่มี
แนวความคิดท่ีถูกต้องมานำเสนอ เพ่ือปรับความเข้าใจพ้ืนฐานของนักเรียนหรือครูอธิบายเพ่ิมเติมตามแนว
คำตอบในข้อ ๒  

  ขั้นสอน 
    ๔) ครูนำเสนอสถานการณ์ “หน่วยงานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ขอความร่วมมือจาก
นักเรียนในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลหมู่บ้านแห่งหนึ่งเพ่ือดำเนินการขอขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล” ครูชี้แจงให้
นักเรียนอ่าน ทำความเข้าใจ วิเคราะห์สถานการณ์และตอบคำถามในใบงานที่๑ เส้นทางบ่อน้ำบาดาล พร้อม
ทั้งแจกใบความรู้เรื่องการขออนุญาตเจาะ/ใช้น้ำบาดาล 

  ๕) นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๓- ๔ คน (ปริมาณของภาระงานในกิจกรรมนี้นักเรียนไม่ควรมี
เกิน ๔ คน เพ่ือให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำงาน) วิเคราะห์สถานการณ์ที่กำหนดและตอบคำถาม  โดยมีครู



เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
    (แนวคำตอบ  ข้อ ๑ ปัจจัยที่ต้องพิจารณาคือ ความจำเป็นในการใช้น้ำ ความแห้งแล้ง ผลผลิตมี
ปัญหา ปริมาณน้ำใต้ดิน ขนาดของบ่อบาดาล  ข้อมูลบ่อน้ำบาดาลบริเวณใกล้เคียง ตำแหน่งที่ตั้ง 
ความลึก ปริมาณน้ำของบ่อน้ำบาดาลเดิมในพ้ืนที่ แผนที่น้ำบาดาล เพ่ือทราบถึงชนิดของชั้นหิน/ตะกอนให้น้ำ  
ปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาลเบื้องต้นได้ เป็นต้น ข้อ ๒  ต้องระวังการปนเปื้อนจากสารเคมีท่ีใช้ย้อมผ้าและ
ยาฆ่าแมลงในแปลงเกษตร ข้อ ๓ ขั้นตอนที่ ๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอพร้อมเอกสาร ขั้นตอนที่ ๒ พนักงาน
น้ำบาลประจำท้องที่ออกใบรับคำขอ ขั้นตอนที่ ๓ เอกสารหลักฐานครบถ้วนพิจารณาออก/ไม่ออกใบอนุญาต 
ข้อ ๔. ครูเป็นผู้พิจารณาบริเวณและคำอธิบายของนักเรียน เช่น เจาะบริเวณนี้เพราะมีน้ำบาดาล ปริมาณมาก
และห่างไกลจากอาคารฟอกสีผ้า เป็นต้น ข้อ ๕ ไม่จ่าย เพราะ การขอเจาะ/ใช้น้ำบาดาลมีกระบวนการขอที่
ชัดเจน ตรวจสอบได้ โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินให้)  
   ๖) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอคำตอบของกลุ่มตนเอง ครูสังเกตและวิเคราะห์ประเด็น
คำตอบที่น่าสนใจ เช่น นักเรียนอาจตอบว่า การมีน้ำใต้ดินเยอะ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการขุดเจาะ ซึ่งครู
สามารถให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับพื้นท่ี ความลึกและความยากง่าย ในการหาแหล่งน้ำบาดาล 
การตกลงกันของผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้างเรื่องค่าใช้จ่าย เช่น ค่าท่อกร-ุท่อกรอง ค่าน้ำมันที่ใช้ในการเจาะ เป็นต้น  

  ขั้นสรุป 
   ๗) ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล (แนวทางการทบทวน น้ำบาดาล 
(Groundwater) คือ น้ำใต้ดินที่ถูกกักเก็บและสะสมอยู่ภายในช่องว่างและรอยแตกของชั้นหินและชั้นดิน
ตะกอนลึกลงไปใต้พ้ืนดิน จากการหมุนเวียนของ “วัฏจักรน้ำ” (Hydrologic Cycle) ในธรรมชาติ ซึ่งมีจุด
กำเนิดจากหยาดน้ำฟ้า (Precipitations) หรือน้ำในบรรยากาศ (Atmospheric Water) ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ
น้ำฝน หิมะ เมฆหมอก หรือไอน้ำ ที่ตกลงสู่ผืนดินจนกลายเป็นน้ำผิวดิน (Surface Water) ให้กำเนิดแม่น้ำ ลำ
คลอง และมหาสมุทร น้ำผิวดินบางส่วนไหลลงสู่ใต้ดิน ซึมอยู่ภายในช่องว่างของเม็ดดินกลายเป็นน้ำในดินที่
สามารถระเหยกลับไปเป็นน้ำฟ้าอีกครั้ง เมื่อถูกแสงแดดแผดเผา แต่ยังน้ำบางส่วนที่ไหลลึกลงไปสู่ชั้นหินและ
ชั้นดินตะกอนด้านล่าง เติมเต็มช่องว่างและรอยแตกของชั้นหินเหล่านั้น จนกลายเป็นจุดกำเนิดของแหล่งน้ำใต้
ดิน (Subsurface Water) หรือน้ำบาดาลนั่นเอง) 
   ๘) ทบทวน STRONG Model คือ Sufficient พอเพียงในการใช้น้ำ เมื่อนักเรียนเข้าใจ 
วัฏจักรของน้ำ นักเรียนจะเห็นว่า ป่าไม้และพ้ืนดินมีความสำคัญของต่อการอนุรักษณ์น้ำ จึงต้องใช้น้ำอย่างรู้
คุณค่าTransparent โปร่งใส กระบวนการขอเจาะ/ใช้น้ำบาดาลมีขั้นตอนที่ชัดเจน ศึกษาและตรวจสอบได้  
Knowledge ความรู้เรื่องน้ำบาดาล กระบวนการขอน้ำบาดาลและปัจจัยในการขุดเจาะบ่อบาดาลให้เหมาะสม
กับบริบทพ้ืนที่โดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการใช้ประโยชน์ของน้ำบาดาลในระยะยาว  
   ๙) ตั้งคำถามชวนคิดว่า อะไรบ้างที่จะเป็นปัญหาในการเจาะ/ขอใช้น้ำบาดาล ทั้งผลกระทบ
ต่อธรรมชาติ พฤติกรรมของคนในหมู่บ้าน หรือกระบวนการดำเนินงานเจาะ/ขอใช้น้ำบาดาล 
 



  ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
  ๑) ใบความรู้เรื่องการขออนุญาตเจาะ/ใช้น้ำบาดาล 
   ๒) Application Badan4Thai 
   ๓) ใบงานที่ ๑ เส้นทางบ่อน้ำบาดาล 
๕.การประเมินผลการเรียนรู้ 
  ๕.๑ วธิีการประเมิน 
   ๑) ตรวจการอธิบายเรื่องแหล่งน้ำและน้ำบาดาลจากกิจกรรมที่ ๑  เพื่อความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล 
     ๒) ตรวจใบงานข้อ ๑ และ ๒ เพ่ือประเมินทักษะการคิด  
     ๓) ตรวจใบงานข้อ ๓ เพ่ือประเมิน N ความรู้ความเข้าใจในการขอเจาะ/ใช้น้ำบาดาล 

   ๔) ตรวจใบงานข้อ ๔ เพ่ือประเมินทักษะการคิดเรื่องน้ำบาดาล 
   ๕) ตรวจใบงานข้อ ๕ เพ่ือประเมินความซื่อสัตย์สุจริต 
   ๖) นักเรียนนำเสนอผลงาน เพ่ือ    อธิบายกระบวนการเจาะน้ำบาดาล วางแผนและ
ออกแบบการเจาะน้ำบาดาลจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ 
  ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
    ๑) แบบประเมินใบงาน 
    ๒) แบบประเมินการนำเสนอ 
  ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
   นักเรียนผ่านการประเมินในระดับดีขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
................................................................................................................................................................... ........... 
....................................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
       ลงชื่อ...............................................................ครูผู้สอน 
           (....................................................................) 
 

๗. ภาคผนวก 

 

 

 



ใบงานที่ ๑ เรื่องเส้นทางบ่อน้ำบาดาล 

แผนที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง 

  สถานการณ์: หมู่บ้านที่น้ำประปาเข้าไม่ถึง แต่ต้องการใช้น้ำบาดาลจะมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร
และบริเวณใดเหมาะสมที่สุดในการเจาะน้ำบาดาลในหมู่บ้าน 
แห่งนี้ 

 ข้อมูลเบื้องต้นของหมู่บ้านแห่งนี้ 
  หมู่บ้านสุจริต ตำบลซื่อสัตย์ อำเภอโปร่งใส จังหวัดพอเพียง มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๘ ตารางกิโลเมตร 
(ประมาณ ๕,๐๐๐ ไร่) พ้ืนที่เพาะปลูก 625 ไร่ สมาชิกท่ีใช้พ้ืนที่ร่วมกัน 20  ครัวเรือน มีแม่น้ำ 1 แห่ง คลอง 
3 แห่ง บึง 2 แห่ง ใช้น้ำจากแม่น้ำในการทำเกษตรกรรม ซึ่งมักไม่เพียงพอในหน้าแล้ง ทำให้ผลผลิตไม่ดี  
ราคาตก หมู่บ้านสุจริตยังไม่มีบ่อขุดหรือบ่อน้ำบาดาล พืชที่ปลูกส่วนใหญ่เป็น พริก มะละกอ มะเขือเทศ กล้วย  
รายได้ต่อครัวเรือนอยู่ที่ประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท รายได้เสริมคือการย้อมผ้า  

 แผนทีห่มู่บ้าน 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

L 

L 

M 

S 



 คำอธิบายสัญลักษณ์ 

       บ้านเรือน             พ้ืนที่เกษรตรกรรม 
 

             
 
อาคารย้อมผ้าของหมู่บ้าน 

                   แม่น้ำ 
 

                                  แหล่งน้ำใต้ดิน 
 
 

                           
                  ปริมาณน้ำบาดาล แสดง ๓ ขนาด ใหญ่ (L) หมายถึง ปริมาณน้ำบาดาลมาก 
ปานกลาง (M)  หมายถึง ปริมาณน้ำบาดาลปานกลาง  เล็ก (S) หมายถึง ปริมาณน้ำบาดาลน้อย  

จงวิเคราะห์สถานการณ์ที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ 

๑. การขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมควรพิจารณาปัจจัยใดบ้าง   

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

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

๒. การขอเจาะ/ใช้น้ำบาดาลมีขั้นตอนอย่างไร 

 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
๒. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
๓. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

  



๓. ระบุบริเวณที่เหมาะสมกับการทำบ่อบาดาล  พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ 

 

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

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

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

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

๔. หากมีผู้อ้างตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ สามารถอนุมัติการทำบ่อบาดาลโดยไม่ต้องผ่านระบบท่ียุ่งยาก เพียง

จ่ายเงินค่าดำเนินการครอบครัวละ ๑,๐๐๐ บาท สมาชิกในหมู่บ้านควรจ่ายเงินหรือไม่ เพราะเหตุใด 

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

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

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

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

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

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

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

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

 



เฉลยใบงานที่ ๑ เรื่องเส้นทางบ่อน้ำบาดาล 

แผนที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง 

  สถานการณ์: หมู่บ้านที่น้ำประปาเข้าไม่ถึง แต่ต้องการใช้น้ำบาดาลจะมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร
และบริเวณใดเหมาะสมที่สุดในการเจาะน้ำบาดาลในหมู่บ้าน 
แห่งนี้ 

 ข้อมูลเบื้องต้นของหมู่บ้านแห่งนี้ 
  หมู่บ้านสุจริต ตำบลซื่อสัตย์ อำเภอโปร่งใส จังหวัดพอเพียง มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๘ ตารางกิโลเมตร 
(ประมาณ ๕,๐๐๐ ไร่) พ้ืนที่เพาะปลูก 625 ไร่ สมาชิกท่ีใช้พ้ืนที่ร่วมกัน 20  ครัวเรือน มีแม่น้ำ 1 แห่ง คลอง 
3 แห่ง บึง 2 แห่ง ใช้น้ำจากแม่น้ำในการทำเกษตรกรรม ซึ่งมักไม่เพียงพอในหน้าแล้ง ทำให้ผลผลิตไม่ดี  
ราคาตก หมู่บ้านสุจริตยังไม่มีบ่อขุดหรือบ่อน้ำบาดาล พืชที่ปลูกส่วนใหญ่เป็น พริก มะละกอ มะเขือเทศ กล้วย  
รายได้ต่อครัวเรือนอยู่ที่ประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท รายได้เสริมคือการย้อมผ้า  

 แผนที่หมู่บ้าน 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

L 

L 

M 

S 



คำอธิบายสัญลักษณ์ 

       บ้านเรือน             พ้ืนที่เกษรตรกรรม 
 

             
 
อาคารย้อมผ้าของหมู่บ้าน 

                   แม่น้ำ 
 

                                  แหล่งน้ำใต้ดิน 
 
 

                           
                  ปริมาณน้ำบาดาล แสดง ๓ ขนาด ใหญ่ (L) หมายถึง ปริมาณน้ำบาดาลมาก 
ปานกลาง (M)  หมายถึง ปริมาณน้ำบาดาลปานกลาง  เล็ก (S) หมายถึง ปริมาณน้ำบาดาลน้อย  

จงวิเคราะห์สถานการณ์ที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ 

๑. การขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมควรพิจารณาปัจจัยใดบ้าง    

1. ความจำเป็นในการใช้น้ำ ความแห้งแล้ง ๒. ผลผลิตมีปัญหา ๓. ปริมาณน้ำใต้ดิน  ๔. ขนาดของบ่อบาดาล   

๕. ข้อมูลบ่อน้ำบาดาลบริเวณใกล้เคียง ๖. ตำแหน่งที่ตั้ง ๗. ความลึก ๘.ปริมาณน้ำของบ่อน้ำบาดาลเดิมใน

พ้ืนที่  ๙. แผนที่น้ำบาดาล เพื่อทราบถึงชนิดของชั้นหิน/ตะกอนให้น้ำ ๑๐. ปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาล 

๑๑. ระวังการปนเปื้อนจากสารเคมีท่ีใช้ย้อมผ้าและยาฆ่าแมลงในแปลงเกษตร 

๒. การขอเจาะ/ใช้น้ำบาดาลมีขั้นตอนอย่างไร 

 
1…………ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน………… 
 
 
๒. พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ออกใบขอรับรอง 
 

 
๓. เอกสารหลักฐานครบถ้วน พิจารณาออก/ไม่ออกใบขออนุญาต ภายใน 25 วัน 
 

 

 

  



๓. ระบุบริเวณที่เหมาะสมกับการทำบ่อบาดาล  พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ 

 

ระบุบริเวณท่ีเจาะบ่อบาดาลและให้เหตุผลสนับสนุนอย่างสมเหตุสมผล  

อ้างอิงจากประเด็นการพิจารณาในข้อ 1  

๔. หากมีผู้อ้างตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ สามารถอนุมัติการทำบ่อบาดาลโดยไม่ต้องผ่านระบบท่ียุ่งยาก เพียง

จ่ายเงินค่าดำเนินการครอบครัวละ ๑,๐๐๐ บาท สมาชิกในหมู่บ้านควรจ่ายเงินหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ไม่จ่าย เพราะ การขอเจาะ/ใช้น้ำบาดาลมีกระบวนการขอที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินให้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบความรู้ที่ ๑ เรือ่งการขออนุญาตเจาะ/ใช้น้ำบาดาล 

 

 ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจาก Application Badan4Thai 

 



๗. ภาคผนวก 

  ๑) ภาพประกอบขั้นนำ  

 

ที่มาของภาพ https://www.britannica.com/technology/water-supply-system/Surface-water-and-

groundwater

 

ที่มาของภาพ  https://www.safewater.org/fact-sheets-1/2017/1/23/groundwater 

https://www.britannica.com/technology/water-supply-system/Surface-water-and-groundwater
https://www.britannica.com/technology/water-supply-system/Surface-water-and-groundwater
https://www.britannica.com/technology/water-supply-system/Surface-water-and-groundwater
https://www.safewater.org/fact-sheets-1/2017/1/23/groundwater


 

ที่มาของภาพ https://www.safewater.org/fact-sheets-1/2017/1/23/groundwater 

 

 

ที่มาของภาพ https://www.pressreader.com/uk/how-it-works/20181024/283785674839047 

 

 

https://www.safewater.org/fact-sheets-1/2017/1/23/groundwater
https://www.pressreader.com/uk/how-it-works/20181024/283785674839047


 
ที่มาของภาพ https://www.slideshare.net/JahangirAlam168/ground-water-resources-and-
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คำอธิบายท่ีแสดงถึงความเข้าใจแหล่งน้ำและน้ำบาดาล 

  แหล่งน้ำในบรรยากาศ (Atmospheric Water) ได้แก่ สถานะไอน้ำ เช่น เมฆ หมอก สถานะของเหลว 

ได้แก่ ฝน และน้ำค้าง และสถานะของแข็ง ได้แก่ หิมะ และลูกเห็บ เป็นต้น ประโยชน์ เป็นต้นกำเนิดของแหล่ง

น้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน  แหล่งน้ำผิวดิน (Surface Water) ได้แก่ น้ำในบรรยากาศที่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ

และตกลงสู่ผิวโลก ไหลลงมาขังตามแอ่งที่ต่ำ เช่น หนอง บึง แม่น้ำ ทะเล ทะเลสาบ เป็นต้น  ประโยชน์ของ

แหล่งน้ำใช้เพื่ออุปโภคบริโภค การคมนาคมทางน้ำ แหล่งผลิตพลังงาน แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ เป็นต้น 

แหล่งน้ำใต้ดิน (Ground Water) เป็นน้ำที่ไหลซึมผ่านชั้นดิน และหิน ลงไปสะสมตัวอยู่ตามช่องว่างระหว่าง

อนุภาคดินและหิน "น้ำบาดาล" (Ground water) เป็นแหล่งน้ำจืดที่มีปริมาณมากท่ีสุดบนโลกของเรา  น้ำ

บาดาลเกิดขึ้นจากการไหลซึมของน้ำผิวดิน  ในเนื้อดินมีรูพรุน (Pore) สำหรับอากาศและน้ำ น้ำใต้ดินมี

ประโยชน์มาก และเป็นตัวการสำคัญในการควบคุมการแพร่กระจายพรรณพืช ตลอดจนเป็นตัวทำละลาย และ

ตกตะกอนเป็นสารประกอบหลายอย่างใต้พ้ืนดิน เชื่อมโยงให้เห็นความสำคัญของป่าไม้และชั้นดินในการรักษา

น้ำ) 

 



แผนการจัดการเรียนรู ้
หน่วยที่ 1  การเดินทางของสายน้ำ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ นำ้บาดาลบันดาลสุขหรือทุกข์   เวลา ๑ ชั่วโมง 
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
  เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์สภาพทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาลในชุมชนได้ 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 
  ๑. วิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของการใช้พัฒนาทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล (N) 
    ๒. ประเมินความพอเพียงและความเอ้ืออาธรต่อกันในการใช้ทรัพยากรน้ำ (G) 
  ๓. ตระหนักถึงการรักษาประโยชน์การใช้พัฒนาทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล (R) 
  ๔. ระบุวิธีการป้องกันการทุจริตในการใช้ทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล (O) 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
  ๓.๑ ความรู้ 
   ๑) วิเคราะห์สภาพทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาลในชุมชน 
  ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
   1) ทักษะการคิด  
  ๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์/ค่านิยม  
   ๑) ความซื่อสัตย์สุจริต   
 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

  ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
 ขั้นนำ 

   ครูแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้เรื่อง “น้ำบาดาลบันดาลสุขหรือทุกข์” โดยทบทวน
จากคาบที่แล้ว การเรียนรู้กระบวนการขอน้ำบาดาลอย่างโปร่งใส เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยคำถึง
ต้องความสะอาด ปลอดภัยจากการปนเปื้อน การวิเคราะห์พ้ืนที่และบริบทของบริเวณการขุดเจาะน้ำบาดาลจึง
มีความสำคัญ  รวมถึงการเรียนรู้ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพของน้ำและน้ำ
บาดาลด้วย (การดูแลป่าไม้ การลดภาวะเรือนกระจก การควบคุมการปล่อยสารพิษของโรงงานอุตสาหกรรม) 

  
   ขั้นสอน 
   ๑) ครอูธิบายขั้นตอนการทำใบงานดังนี้ 1 ใบกิจกรรมประกอบด้วย ๓ บทความ กิจกรรมใน
ครั้งนีจ้ะใช้รูปแบบการร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอ (Jigsaw) โดยกลุ่มจะมีกลุ่มบ้าน ซึ่งเป็นกลุ่มหลักประกอบด้วย 
3 คน ให้ระบุหมายเลข ๑ ๒ และ ๓ ในกลุ่ม เพ่ือแบ่งเข้ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ คือ 
  สมาชิกหมายเลข 1 จะร่วมกลุ่มกับหมายเลข ๑ ของกลุ่มอ่ืนๆ เพื่ออ่านบทความที่ ๑   

สมาชิกหมายเลข ๒ จะร่วมกลุ่มกับหมายเลข ๑ ของกลุ่มอ่ืนๆ เพื่ออ่านบทความที่ ๒ 
สมาชิกหมายเลข ๓ จะร่วมกลุ่มกับหมายเลข ๑ ของกลุ่มอ่ืนๆ เพื่ออ่านบทความที่ ๓ 

โดยมีกระบวนการ ดังนี้ แต่ละคนอ่านแล้วสรุปเป็นข้อความของตนเอง อธิบายให้เพ่ือนในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญรับ
ฟัง จากนั้นร่วมกันหาคำตอบ   



 ๒) กลุ่มเชี่ยวชาญกลับกลุ่มบ้าน โดยนำข้อมูลเรื่องบทความไปอธิบาย และให้เพ่ือนกลุ่มบ้าน
ลองตอบคำถามด้วยตนเองก่อน จากนั้นนำเสนอข้อมูลที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญอภิปรายร่วมกัน หลังจากการรับฟัง
ครบทั้ง ๓ ความแล้ว ทุกคนตอบคำถามแต่ละบทความด้วยตนเอง 

 ๓) ร่วมกันสรุปคำตอบของบทความ นำไปสู่ข้อสรุปดังต่อไปนี้ บความที่ ๑ แสดงให้เห็นถึง
ผลกระทบเชิงบวกของการขุดน้ำบาดาลคือการลดความขาดแคลนน้ำของประชาชน ส่วนผลกระทบเชิงลบคือ 
การใช้งบประมาณ  ส่งผลต่อปริมาณน้ำที่กักเก็บอยู่ใต้ดิน อาจจะส่งผลต่อการขาดแคลนในอนาคตหรือระยะ
ยาว บทความที่ ๒  การวางแผนเพ่ือให้มีน้ำที่เพียงพอและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต้องมีการประมาณการใช้น้ำ
ของตนเอง ครอบครัวและชุมชน วิเคราะห์แหล่งน้ำ การคำนึงถึงผลกระทบระยะยาวและระยะสั้นของแหล่งน้ำ
ที่ใช้  วางแผนกักเก็บน้ำ การดูแลรักษาระบบนิเวศหรือการลดมลพิษ และการเรียนรู้เพ่ือใช้ภูมิปัญญาในการใช้
และดูแลรักษาน้ำ บทความที่ ๓ การรักษาประโยชน์การใช้พัฒนาทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล โดยปรับ
พฤติกรรมให้ใช้ทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาลอย่างรู้คุณค่า  รักษาป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ลด ละเลิก พฤติกรรมที่
ส่งผลต่อการทำลายชั้นโอโซนและเกิดภาวะเรือนกระจก ไม่บุกรุกพ้ืนที่ป่า เพราะเป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อ
ทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล ดูแลระบบจัดการอุตสาหกรรมไม่ให้ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศ ทรัพยากรน้ำและน้ำ
บาดาล วางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝน 

 
ขั้นสรุป 

   ๑) จาการทำกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้ จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจผลกระทบเชิง
บวกและลบในการขุดเจาะน้ำบาดาล การเป็นภาพรวมของการใช้น้ำบาดาลในชีวิต และการดูแลรักษาน้ำและ
น้ำบาดาล  

  ๒) ครตูั้งคำถามชวนคิดว่า รัฐบาลใช้งบประมาณการขุดเจาะ/ใช้น้ำบาดาลจำนวนมาก 
ในแต่ละปี นักเรียนคิดว่ามีโอกาสที่จะเกิดการทุจริตได้ในกระบวนการใดบ้าง 
   (แนวคำตอบ การจัดของบประมาณแต่ไม่ได้ขุดเจาะบ่อบาดาลตามที่ขอ การขุด/เจาะบ่อ 
ใช้งบน้อยกว่าที่เป็นจริง อุปกรณ์ที่ใช้ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เป็นต้น)  

  ๓) เราจะมีวิธีป้องกันการทุจริตในการขุดน้ำบาดาลอย่างไรบ้าง 
  (แนวคำตอบ สร้างความเข้าใจในกระบวนการขุดเจาะน้ำบาดาล ศึกษาข้อมูลและติดตาม
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งงบประมาณในการใช้ จะมีราคากลางที่สำนักงบประมาณกำหนดเอาไว้ว่าอุปกรณ์
ในการขุดเจาะน้ำบาดาลแต่ละอย่างมีราคาเท่าไหร่ สามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส การที่ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการขุดเจาะ ขอใช้น้ำบาดาลจะช่วยให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส 
อธิบายการทำงานด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์และตรวจสอบได้ ) 

 
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
  ๑) ใบงานที่ ๒.๑ ประเด็นสภาพน้ำบาดาล 
๕.การประเมินผลการเรียนรู้ 
  ๕.๑ วธิีการประเมิน 
   ๑) ตรวจใบงานที่ ๒.๑ ทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล เพ่ือประเมินวิเคราะห์ทรัพยากรน้ำและ 
น้ำบาดาล 



 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
    ๑) แบบประเมินใบงาน 
  ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
   นักเรียนผ่านการประเมิน ในระดับดีขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ............................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
       ลงชื่อ...............................................................ครูผู้สอน 
           (....................................................................) 

๗. ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบงานที่ ๒.๑ ประเด็นปัญหาทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล 

คำชี้แจง: ให้นักเรียนวิเคราะห์แต่ละบทความและตอบคำถาม 

บทความที่ ๑ 
              จังหวัดที่ประสบภัยแล้งเนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่เคยตกเป็นปกติถึง 1,500 มิลลิเมตรต่อปี จะมี
ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาเพียง 800 มิลลิเมตรต่อปีเท่านั้น  
               รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนว่าต้องให้ทุกชุมชนทุกหมู่บ้านในประเทศไทยเข้าถึงน้ำสะอาดเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค แต่น้ำในแหล่งน้ำผิวดินปัจจุบันหลายพื้นท่ีไม่สามารถจัดหาน้ำผิวดินได้ โดยเฉพาะพ้ืนที่
หมู่บ้านห่างไกลการเข้าถึงแหล่งน้ำ ดังนั้น “น้ำบาดาล” จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาน้ำอุปโภค
บริโภค ซึ่งปัจจุบันมีการนำน้ำบาดาลมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตรและเพ่ืออุตสาหกรรม 
ประมาณ 15,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ยังคงเหลือปริมาณน้ำบาดาลที่กักเก็บอยู่ใต้ดินและสามารถ 
นำขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้อีกถึง 30,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
               งบประมาณ 2563 มีแผนเจาะบ่อน้ำบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ทั่วประเทศ รวม
ทั้งสิ้น 2,029 แห่ง ขณะนี้ได้ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลเสร็จสิ้นไปแล้ว จำนวน 680 บ่อ คงเหลืออีก
จำนวน 1,508 บ่อ ซึ่งเมื่อทุกโครงการดำเนินการเสร็จสิ้นหมดเรียบร้อยแล้ว จะมีประชาชนได้รับประโยชน์
ไม่น้อยกว่า 296,872 ครัวเรือน มีพ้ืนที่ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 63,200 ไร่ และจะมีปริมาณน้ำรวม
ไม่น้อยกว่า 206 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
ที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/869811 
เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 

คำถาม  
1. การขุดเจาะน้ำบาดาลมีผลกระทบเชิงบวกอย่างไร  
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ............................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
๒. การขุดเจาะน้ำบาดาลมีผลกระทบเชิงลบอย่างไร 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

 

 

 

 

 



บทความที่ ๒  
               กรณีที่รัฐบาลได้อนุมัติเงินหลายพันล้านเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งไปเมื่อไม่กี่วันมานี้ ส่วนหนึ่งจะ
นำไปใช้ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล  จะเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ ทำกันทุกปี  ซึ่งหลายคนอาจสงสัยว่าปัญหาน้ำ
แล้งเมื่อไหร่จะหายไป เพราะเห็นเจาะบ่อกันทุกปี คงต้องมองอีกภาพหนึ่งด้วยว่า คนเราดื่มน้ำวันละไม่เกิน 
2 ลิตร ถ้าคนหนึ่งดื่มน้ำวันละ 2 ลิตร ในบ้านคนมีสัก 3-5 คน ก็จะดื่มน้ำประมาณ 10 ลิตร เป็นปริมาณ 
นิดเดียว สมัยก่อนคนไทยไม่มีปัญหาเรื่องการขาดน้ำดื่มเพราะแต่ละบ้านจะมีโอ่งน้ำ แต่เดี๋ยวนี้คนไทยไม่มี
โอ่งไว้เก็บน้ำ ทั้งๆ ที่บ้านเรามีฝนตกมาตลอด หากแต่ละบ้านมีโอ่งน้ำสัก 3 ใบ ก็จะมีน้ำดื่มได้ตลอดฤดูแล้ง  
               สว่นเรื่องน้ำใช้ ไม่ว่าใช้อาบ ใช้ในครัว หรือนอกเหนือจากนี้  ซึ่งจะมากกว่าน้ำดื่มสัก 50 เท่า 
จึงต้องงใช้น้ำผิวดินหรือไม่ก็น้ำใต้ดิน แต่การนำน้ำใต้ดินมาใช้จะก่อให้เกิดปัญหาได้ เพราะว่าฝนตกท่ีหนึ่ง 
กว่ามันจะไหลลงใต้ดินผ่านชั้นดิน มาถึงแอ่งน้ำใต้ดินตรงจุดหนึ่งให้เราสูบน้ำไปใช้นั้น  อาจใช้เวลาเป็น 100 
ปี ถ้าเราสูบขึ้นมามาก  น้ำมามาเติมไม่ทัน แอ่งนั้นก็จะแห้ง  และถ้าอยูใกล้ทะเล น้ำทะเลเข้ามาเติม น้ำก็
เค็มและไม่เค็มเฉพาะบ่อเราแต่จะเค็มไปทั้งพ้ืนที่ นั่นคือปัญหาใหญ่ การจะแก้ภัยแล้งโดยการขุดเจาะ 
น้ำบาดาลมาใช้ ต้องคิดถึงภาพกว้างว่าจะมีผลกระทบอย่างอ่ืนตามมาหรือไม่? 
                วิธีที่ดีกว่านั้นก็คือ เอาน้ำผิวดินมาทำเป็นน้ำประปา ซึ่งไม่ยากเลย ง่าย แกว่งสารส้มก็จบแล้ว 
แต่หลายคนมองว่า น้ำจืดหรือน้ำผิวดินที่เอามาทำน้ำประปาสมัยนี้มันไม่ค่อยสะอาด เพราะมีสิ่งปนเปื้อน
จากภาคการเกษตร  โรงงาน  ชุมชน และบ้านเรือ  ถ้าเราสามารถใช้วิธีคิด ใช้ภูมิปัญญา ใช้งบประมาณใน
การแก้ปัญหาน้ำไม่ให้เน่าเสีย  เราก็จะได้น้ำสะอาดมาใช้ทำน้ำประปา ถ้าน้ำไม่เน่ายังทำให้ระบบนิเวศ 
สภาพแวดล้อม และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในน้ำดีขึ้น ถือว่ากระสุนนัดเดียวได้นกตั้งหลายตัว  แต่ยังไม่ได้ทำกัน 
อยากจะฝากว่า ต้องใช้ความพยายามในการแก้ปัญหามลพิษน้ำให้มากกว่านี้  เพ่ือให้มีน้ำสะอาด  สิ่งมีชีวิต
อยู่ได้ในระบบนิเวศที่ดี  ได้แหล่งน้ำที่ถูกที่สุดมาทำน้ำประปา ไม่ต้องไปรบกวนพื้นใต้ดิน วิธีนี้น่าจะดีกว่า 
 
ที่มา: http://www.tei.or.th/th/highlight_detail.php?event_id=558 
เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 

คำถาม  
1. วิธีการใดจะทำให้มีน้ำใช้อย่างพอเพียง แบ่งปันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
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บทความที่ ๓ 
 

ภัยแล้ง (Droughts)  
           ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆ หรือเป็นปี 
โดยทั่วไปเกิดข้ึนเมื่อพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ย เกิดผลกระทบอย่างมากต่อการ
ดำรงชีวิต การเกษตร และระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัย สาเหตุการเกิดภัยแล้งอาจเกิดข้ึนได้จากสาเหตุต่าง ๆ 
ดังนี้ 
 

โดยธรรมชาติ 
            การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก เช่น ระบบการหมุนเวียนหรือส่วนผสมของบรรยากาศเปลี่ยนแปลง 
สภาวะอากาศในฤดูร้อนที่ร้อนมากกว่าปกติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เช่น ฝนทิ้ง
ช่วง ฝนตกน้อย ดินเก็บความชื้นต่ำได้ไม่ดี ปริมาณน้ำใต้ดินมีน้อย การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเล 
ความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพ้ืนที่ไม่ต่อเนื่อง ความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อน
เคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกติ 
 

โดยการกระทำของมนุษย์ 
              การใช้น้ำอยา่งไม่เหมาะสมหรือสิ้นเปลืองเกินไป ทั้งการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ทำให้
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและน้ำใต้ดินลดลง พฤติกรรมการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่ทำลายชั้นโอโซน เกิดภาวะ
เรือนกระจก ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น เช่น การเผาพลาสติก น้ำมัน และถ่านหิน 
การพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรม ทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าส่งผลให้ความชื้นสัมพัทธ์ไม่
เพียงพอ เนื่องจากขาดต้นไม้ซึมซับน้ำ และเกิดการบุกรุกพ้ืนที่ป่า ถือครองกรรมสิทธิ์ปลูกพืชไร่ 
ระบบการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์
จากน้ำฝน 
 
ที่มา: หนังสืออยู่กับภัยใกล้ตัว สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร 

คำถาม  
1. มีวิธีการใดบ้างที่สามารถรักษาประโยชน์การใช้พัฒนาทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล  
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เฉลยใบงานที่ ๒.๑ ประเด็นสภาพน้ำบาดาล 

คำชี้แจง: ให้นักเรียนวิเคราะห์แต่ละบทความและตอบคำถาม 

บทความที่ ๑ 
              จังหวัดที่ประสบภัยแล้งเนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่เคยตกเป็นปกติถึง 1,500 มิลลิเมตรต่อปี จะมี
ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาเพียง 800 มิลลิเมตรต่อปีเท่านั้น  
 
               รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนว่าต้องให้ทุกชุมชนทุกหมู่บ้านในประเทศไทยเข้าถึงน้ำสะอาดเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค แต่น้ำในแหล่งน้ำผิวดินปัจจุบันหลายพื้นท่ีไม่สามารถจัดหาน้ำผิวดินได้ โดยเฉพาะพ้ืนที่
หมู่บ้านห่างไกลการเข้าถึงแหล่งน้ำ ดังนั้น “น้ำบาดาล” จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาน้ำอุปโภค
บริโภค ซึ่งปัจจุบันมีการนำน้ำบาดาลมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตรและเพ่ืออุตสาหกรรม 
ประมาณ 15,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ยังคงเหลือปริมาณน้ำบาดาลที่กักเก็บอยู่ใต้ดินและสามารถ 
นำขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้อีกถึง 30,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
 
               งบประมาณ 2563 มีแผนเจาะบ่อน้ำบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ทั่วประเทศ รวม
ทั้งสิ้น 2,029 แห่ง ขณะนี้ได้ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลเสร็จสิ้นไปแล้ว จำนวน 680 บ่อ คงเหลืออีก
จำนวน 1,508 บ่อ ซึ่งเมื่อทุกโครงการดำเนินการเสร็จสิ้นหมดเรียบร้อยแล้ว จะมีประชาชนได้รับประโยชน์
ไม่น้อยกว่า 296,872 ครัวเรือน มีพ้ืนที่ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 63,200 ไร่ และจะมีปริมาณน้ำรวม
ไม่น้อยกว่า 206 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
 
ที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/869811 
เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 

คำถาม  
1. การขุดเจาะน้ำบาดาลมีผลกระทบเชิงบวกอย่างไร  
   บรรเทาภัยแห้งแล้ง  ช่วยให้พื้นที่ห่างไกลมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ 
๒. การขุดเจาะน้ำบาดาลมีผลกระทบเชิงลบอย่างไร 
  การใช้งบประมาณ  ส่งผลต่อปริมาณน้ำที่กักเก็บอยู่ใต้ดิน อาจจะส่งผลต่อการขาดแคลนในอนาคต
หรือระยะยาว  

 

 

 

 

 



บทความที่ ๒  
               กรณีท่ีรัฐบาลได้อนุมัติเงินหลายพันล้านเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งไปเมื่อไม่กี่วันมานี้ ส่วนหนึ่งจะ
นำไปใช้ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล  จะเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ ทำกันทุกปี  ซึ่งหลายคนอาจสงสัยว่าปัญหาน้ำ
แล้งเมื่อไหร่จะหายไป เพราะเห็นเจาะบ่อกันทุกปี คงต้องมองอีกภาพหนึ่งด้วยว่า คนเราดื่มน้ำวันละไม่เกิน 
2 ลิตร ถ้าคนหนึ่งดื่มน้ำวันละ 2 ลิตร ในบ้านคนมีสัก 3-5 คน ก็จะดื่มน้ำประมาณ 10 ลิตร เป็นปริมาณ 
นิดเดียว สมัยก่อนคนไทยไม่มีปัญหาเรื่องการขาดน้ำดื่มเพราะแต่ละบ้านจะมีโอ่งน้ำ แต่เดี๋ยวนี้คนไทยไม่มี
โอ่งไว้เก็บน้ำ ทั้งๆ ที่บ้านเรามีฝนตกมาตลอด หากแต่ละบ้านมีโอ่งน้ำสัก 3 ใบ ก็จะมีน้ำดื่มได้ตลอดฤดูแล้ง  
               สว่นเรื่องน้ำใช้ ไม่ว่าใช้อาบ ใช้ในครัว หรือนอกเหนือจากนี้  ซึ่งจะมากกว่าน้ำดื่มสัก 50 เท่า 
จึงต้องงใช้น้ำผิวดินหรือไม่ก็น้ำใต้ดิน แต่การนำน้ำใต้ดินมาใช้จะก่อให้เกิดปัญหาได้ เพราะว่าฝนตกท่ีหนึ่ง 
กว่ามันจะไหลลงใต้ดินผ่านชั้นดิน มาถึงแอ่งน้ำใต้ดินตรงจุดหนึ่งให้เราสูบน้ำไปใช้นั้น  อาจใช้เวลาเป็น 100 
ปี ถ้าเราสูบขึ้นมามาก  น้ำมามาเติมไม่ทัน แอ่งนั้นก็จะแห้ง  และถ้าอยูใกล้ทะเล น้ำทะเลเข้ามาเติม น้ำก็
เค็มและไม่เค็มเฉพาะบ่อเราแต่จะเค็มไปทั้งพ้ืนที่ นั่นคือปัญหาใหญ่ การจะแก้ภัยแล้งโดยการขุดเจาะ 
น้ำบาดาลมาใช้ ต้องคิดถึงภาพกว้างว่าจะมีผลกระทบอย่างอ่ืนตามมาหรือไม่? 
                วิธีที่ดีกว่านั้นก็คือ เอาน้ำผิวดินมาทำเป็นน้ำประปา ซึ่งไม่ยากเลย ง่าย แกว่งสารส้มก็จบแล้ว 
แต่หลายคนมองว่า น้ำจืดหรือน้ำผิวดินที่เอามาทำน้ำประปาสมัยนี้มันไม่ค่อยสะอาด เพราะมีสิ่งปนเปื้อน
จากภาคการเกษตร  โรงงาน  ชุมชน และบ้านเรือ  ถ้าเราสามารถใช้วิธีคิด ใช้ภูมิปัญญา ใช้งบประมาณใน
การแก้ปัญหาน้ำไม่ให้เน่าเสีย  เราก็จะได้น้ำสะอาดมาใช้ทำน้ำประปา ถ้าน้ำไม่เน่ายังทำให้ระบบนิเวศ 
สภาพแวดล้อม และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในน้ำดีขึ้น ถือว่ากระสุนนัดเดียวได้นกตั้งหลายตัว  แต่ยังไม่ได้ทำกัน 
อยากจะฝากว่า ต้องใช้ความพยายามในการแก้ปัญหามลพิษน้ำให้มากกว่านี้  เพ่ือให้มีน้ำสะอาด  สิ่งมีชีวิต
อยู่ได้ในระบบนิเวศที่ดี  ได้แหล่งน้ำที่ถูกที่สุดมาทำน้ำประปา ไม่ต้องไปรบกวนพื้นใต้ดิน วิธีนี้น่าจะดีกว่า 
 
ที่มา: http://www.tei.or.th/th/highlight_detail.php?event_id=558 
เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 

คำถาม  
1. วิธีการใดจะทำให้มีน้ำใช้อย่างพอเพียง แบ่งปันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๑. ประมาณการใช้ในในครัวเรือน 
  ๒. วิเคราะห์แหล่งของน้ำที่จะนำมาใช้ 
  ๓. คำนึงถึงผลกระทบระยะยาวและระยะสั้นของแหล่งน้ำที่ใช้ 
   ๔. วางแผนกักเก็บน้ำ  
  ๕. การดูแลรักษาระบบนิเวศหรือการลดมลพิษ 
  ๖. การใช้ภูมิปัญญาในการใช้และดูแลรักษาน้ำ 
 

 

 



บทความที่ ๓ 
 

ภัยแล้ง (Droughts)  
           ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆ หรือเป็นปี 
โดยทั่วไปเกิดข้ึนเมื่อพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ย เกิดผลกระทบอย่างมากต่อการ
ดำรงชีวิต การเกษตร และระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัย สาเหตุการเกิดภัยแล้งอาจเกิดข้ึนได้จากสาเหตุต่าง ๆ 
ดังนี้ 
 

โดยธรรมชาติ 
            การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก เช่น ระบบการหมุนเวียนหรือส่วนผสมของบรรยากาศเปลี่ยนแปลง 
สภาวะอากาศในฤดูร้อนที่ร้อนมากกว่าปกติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เช่น ฝนทิ้ง
ช่วง ฝนตกน้อย ดินเก็บความชื้นต่ำได้ไม่ดี ปริมาณน้ำใต้ดินมีน้อย การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเล 
ความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพ้ืนที่ไม่ต่อเนื่อง ความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อน
เคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกติ 
 

โดยการกระทำของมนุษย์ 
              การใช้น้ำอยา่งไม่เหมาะสมหรือสิ้นเปลืองเกินไป ทั้งการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ทำให้
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและน้ำใต้ดินลดลง พฤติกรรมการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่ทำลายชั้นโอโซน เกิดภาวะ
เรือนกระจก ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น เช่น การเผาพลาสติก น้ำมัน และถ่านหิน 
การพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรม ทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าส่งผลให้ความชื้นสัมพัทธ์ไม่
เพียงพอ เนื่องจากขาดต้นไม้ซึมซับน้ำ และเกิดการบุกรุกพ้ืนที่ป่า ถือครองกรรมสิทธิ์ปลูกพืชไร่ 
ระบบการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูก ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์
จากน้ำฝน 
 
ที่มา: หนังสืออยู่กับภัยใกล้ตัว สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร 

คำถาม  
1. มีวิธีการใดบ้างที่สามารถรักษาประโยชน์การใช้พัฒนาทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล  
  ๑. ปรับพฤติกรรมให้ใช้ทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาลอย่างรู้คุณค่า  
  ๒. ดูแลรักษาป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ลด ละเลิก พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการทำลายชั้นโอโซนและเกิดภาวะ
เรือนกระจก ไม่บุกรุกพ้ืนที่ป่า เพราะเป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล 
  ๓. ดูแลระบบจัดการอุตสาหกรรมไม่ให้ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศ ทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล 
  ๔. วางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝน 

 

 

  



แผนการจัดการเรียนรู. 

 

หน1วยท่ี ๒  เกิดอะไรข้ึนกับสายน้ำ 

แผนการจัดการเรียนรู.ท่ี ๓ เร่ืองน้ำบาดาลทางเลือกยามวิกฤติ                                      เวลา ๑ ช่ัวโมง

  
๑.ผลการเรียนรู้ ตามกรอบหลกัสตูรต้านทุจริตศึกษา พทุธศกัราช ๒๕๖๔ 
    เพื$อใหว้เิคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของการพฒันาทรัพยากรนํ>า และนํ>าบาดาล 

๒. จดุประสงคก์ารเรียนรูบ้รูณาการ STRONG MODEL  
     ๒.๑ บอกประโยชนCของน้ำบาดาลไดD (N) 

     ๒.๒ อธิบายถึงการใชDทรัพยากรน้ำในชีวิตประจำวันใหDเกิดประโยชนCสูงสุด (S) 

     ๒.๓ แยกแยะการใชDน้ำในแหลTงน้ำสาธารณะเพ่ือประโยชนCสTวนตนและประโยชนCสTวนรวมไดD ( S) 

๓. สาระการเรียนรู ้
  ๓.๑ ความรู ้
        ประโยชน์ของนํ7าบาดาล 

๓.๒ ทกัษะ/กระบวนการ (สมรรถนะทีEเกดิ) 
           ๑) ความสามารถในการส่ือสาร   

                   ๒) ความสามารถในการคิด 

           ๓) ความสามารถในการแกDปWญหา 

 ๓.๓ คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์ 
                ๑.) ความซืEอสตัยส์จุรติ  

      ๒.) มวีนิยั  
      ๓.) กระบวนการคดิ 

 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ๔.๑ ขั Wนตอนการเรียนรู ้
    ขั Wนนํา 

         ๑)  ครูซักถามนักเรียนวTาแหลTงน้ำบริเวณตTาง ๆ ในโรงเรียน หรือรอบ ๆ โรงเรียน มีลักษณะเป\น

อยTางไร  

                    (แนวคำตอบ มีเศษใบไมD มีปลาอาศัยอยูT น้ำมีสีเขDม) 

      ๒) ครูสอบถามนักเรียนเพ่ิมเติมวTา นอกจากแหลTงน้ำในโรงเรียนและรอบ ๆ โรงเรียนแลDว 

นักเรียนยังเคยพบเจอแหลTงน้ำท่ีอ่ืนอีกหรือไมT แหลTงน้ำน้ันคืออะไร  

                    (แนวคำตอบ ทะเล บTอน้ำ ทะเลสาบ แมTน้ำ น้ำตก น้ำประปาจากก̂อก น้ำบาดาล สระวTายน้ำ) 

      ๓) ครูใหDขDอคิดกับนักเรียนวTา น้ำเป\นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญ ท่ีมนุษยCสามารถใชDในการ

ดำรงชีวิตไดD และซักถามนักเรียนตTอไปวTา นักเรียนคิดวTาทรัพยากรน้ำมีประโยชนCอยTางไรกับเราบDาง 



         (แนวคำตอบ ใชDในการอุปโภค บริโภค, มีบทบาทสำคัญตTอการเกิดหิน ดิน แรT ใชDใน

อุตสาหกรรม, เป\นท่ีอยูTของส่ิงมีชีวิตในน้ำ, เป\นแหลTงพักผTอนหยTอนใจและออกกำลังกาย, ใชDเป\นเสDนทาง

คมนาคมขนสTง ใชDในการสรDางพลังงานและใชDในภาคการเกษตร)  

 

    ข้ันสอน 

๑) ครูถามนักเรียนวTา น้ำท่ีเราใชDกันอยูTทุกวันมาจากแหลTงใดบDาง 

(แนวคำตอบ น้ำประปา ซ่ึงน้ำประปาก็ตDองมีกระบวนการนำน้ำจากธรรมชาติตTาง ๆ  

มาผTานกระบวนการตTาง ๆ เม่ือแบTงประเภทของแหลTงน้ำท่ีใชDในการอุปโภค และบริโภค สามารถแบTงไดD ๓ 

แหลTง ใหญT ๆ ไดDแกT แหลTงน้ำท่ีมาจากน้ำบนดิน, น้ำใตDดินหรือน้ำบาดาล และไอน้ำในบรรยากาศ) 

๒) ใหDนักเรียนพิจารณาภาพ ดังตTอไปน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๓.๑ การขุดสระ          ภาพท่ี ๓.๒ การสูบน้ำใสTไรTขDาวโพด  

ท่ีมาของภาพ : https://www.bangkokbiznews.com/  ท่ีมาของ ภาพhttps://www.bangkokbiznews. 

                   news/detail/920348                                  com/news/detail/564038 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๓.๓ การคมนาคมทางน้ำ        ภาพท่ี ๓.๔ การทำประมง 

ท่ีมาของภาพ : https://www.bangkokbiznews.com/      ท่ีมาของภาพ https://sites.google.com/ 

news/detail/920548                site/adecmju2604/home/pramng-na- 

                                                                          khem/kar-pramng-chayfang-hrux- 

                                                                          pramng-phun- ban 

                                                                                         
      ๓) ครูซักถามนักเรียนเก่ียวกับภาพ ดังน้ี 

          - จากภาพท่ี ๓.๑ เราไดDประโยชนCอยTางไรจากการขุดสระน้ำ 

         (แนวคำตอบ เพ่ือกักเก็บน้ำใชDในการเกษตร) 

          - จากภาพท่ี ๓.๒ การสูบน้ำใสTไรTขDาวโพดในชTวงหนDาแลDง จะสTงผลกระทบตTอส่ิงใดบDาง 

          (แนวคำตอบ ทำใหDระดับน้ำในแมTน้ำ หรือลำคลองลดลง อาจจะทำใหDไมTมีน้ำใชDในการปลูกพืชชนิดอ่ืน 

นอกจากน้ียังทำใหDหนDาดินทรุด และถDาบริเวณใดท่ีเกษตรกรปลูกพืชชนิดเดียวกันจำนวนมากอาจจะเกิดการ

แยTงน้ำเพ่ือการเกษตร) 

          - จากภาพท่ี ๓.๓ การขนสTงทางน้ำ มีขDอดีอยTางไรบDาง  

         (แนวคำตอบ ตDนทุนต่ำ สามารถขนสTงสินคDาขนาดใหญTไดD สามารถรองรับสินคDาไดDเกือบทุกชนิด ถือวTามี

ความปลอดภัยมากเพราะใชDความเร็วต่ำ) 

          - จากภาพท่ี ๓.๔ การทำประมงสTงผลตTอทรัพยากรประมง อยTางไร  

          (แนวคำตอบ การนำทรัพยากรประมงข้ึนมาหาเล้ียงชีพ กTอใหDทรัพยากรท้ังหลายมีความเส่ือมโทรมลง 

เชTน แนวปะการังไดDรับความเสียหาย สัตวCน้ำตTาง ๆ ลดจำนวนลงและบางชนิดอาจมีการสูญพันธุC เป\นตDน) 

       ๓) นักเรียนแบTงออกเป\นกลุTมศึกษาใบกิจกรรมท่ี ๓.๑ จากน้ันใหDสTงตัวแทนออกมานำเสนอขDอสรุปจาก

กิจกรรมตอนท่ี ๑   

 

    ขั Wนสรปุ 
         ๑) นักเรียนออกมานำเสนอแผนผังความคิด เร่ืองประโยชนCของน้ำบาดาล โดยมีครูและเพ่ือนชTวยกัน

แสดงความคิดเห็นในประเด็นตTาง ๆ  



         ๒) ครูและนักเรียนชTวยกันสรุปเร่ืองประโยชนCของน้ำบาดาล เพ่ือใหDมีความเขDาใจท่ีตรงกัน 

            (แนวคำตอบ ประโยชนCของน้ำบาดาล มีดังน้ี  

     - ใชDเป\นน้ำด่ืมในครัวเรือนไดD แตTตDองผTานการกรองอยTางมีคุณภาพ 

    - ใชDอุปโภคในครัวเรือน เชTน ลDางจาน ถูบDาน รดน้ำตDนไมD หรือนำมาอาบ แตTอาจจะตDองนำน้ำ

บาดาลข้ึนมาพักไวDในโอTงสักระยะรอใหDตกตะกอนเพ่ือใหDน้ำใสสะอาดมากย่ิงข้ึน จึงสามารถใชDอุปโภคไดD 

   - นำมาใชDในการเกษตร หากฝนไมTตกตามฤดูกาล น้ำบาดาลเป\นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีเกษตรใชD 

   - นำมาใชDในงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีตDองใชDน้ำปริมาณมาก เชTน อาหารกระป�อง 

โรงงานผลิตสุรา โรงงานผลิตน้ำด่ืม หรือโรงงานผลิตน้ำแข็ง และน้ำอัดลม โดยจำเป\นอยTางย่ิงท่ีตDองใชDน้ำใน

การผลิตปริมาณมากมายมหาศาลในแตTละวัน ซ่ึงอาจทำใหDตDองสูญเสียงบประมาณหรือตDนทุนท่ีสูง แตTการนำ

น้ำบาดาลมาใชDแทนในการ ทำระบบน้ำโรงงานอุตสาหกรรม จะชTวยประหยัดตDนทุนไดDเป\นอยTางมากเลย

ทีเดียว 

 - นำมาใชDในการประกอบธุรกิจ ธุรกิจโรงแรม สวนสนุก สนามกีฬาศูนยCการคDา สถานบันเทิง ฯลฯ  

อีกมากมาย โดยเฉพาะอยTางย่ิงธุรกิจธุรกิจ SME ขนาดยTอม อาจตDองประสบปWญหาเร่ืองเงินทุนต่ำ ซ่ึงการใชD 

น้ำบาดาลแทนการใชDน้ำประปา จะชTวยใหDธุรกิจสามารถประหยัดตDนทุนไดDมาก) 

 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
  ๕.๑ วธิกีารประเมนิ 

   ๑) นกัเรยีนตอบคาํถามจากใบกจิกรรมทีE ๓.๑   
   ๒) นกัเรยีนนําเสนอผลงานการคน้ควา้ 

  ๕.๒ เครืEองมอืทีEใชใ้นการประเมนิ 

   ๑) แบบประเมนิชิ7นงาน 

    ๒) แบบประเมนิการนําเสนอ 

   ๓) แบบสงัเกตพฤตกิรรมการทาํงานกลุม่ 

  ๕.๓ เกณฑก์ารตดัสนิ 

    นกัเรยีนผา่นการประเมนิ รอ้ยละ ๘๐ ขึ7นไป  
 
 

๖. บนัทึกหลงัสอน 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
       ลงชืEอ..........................................................ครผููส้อน 
        (..................................................) 



๗. ภาคผนวก 
 
 

ใบงานที่ ๓.๑ เรื่องน้ำบาดาล : ทางเลือกยามวิกฤต ิ

 

คำช้ีแจง   ใหDนักเรียนอTานบทความตTอไปน้ี แลDวตอบคำถามท่ีกำหนดใหD 

   

สถานการณDภัยแล.งในไทยท่ีกำลังเขDาข้ันวิกฤต แบบสาหัสสากรรจC และยาวนานกวTาท่ีผTานมาในรอบ

หลายสิบป� ในแตTละพ้ืนท่ีภัยแลDงเร่ิมแผลงฤทธ์ิใหDเห็นชัดเจนข้ึนและขยายวงกวDาง ไมTเวDนแมDแตTแมTน้ำและเข่ือน

ใหญTๆ ขณะท่ีคนกรุงเทพฯ ก็ประสบกับปWญหาน้ำประปาเค็ม เน่ืองจากระดับน้ำในแมTน้ำเจDาพระยาลดระดับลง

อยTางตTอเน่ือง จนสTงผลใหDน้ำทะเลหนุนสูงกวTาปกติเป\นบางชTวงเวลา อีกท้ังยังมีการคาดการณCวTา สถานการณC

เชTนน้ีอาจเกิดข้ึนยาวนานไปจนถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เน่ืองจากน้ำจืดไมTเพียงพอท่ีจะไปดันน้ำทะเลท่ีหนุน

เขDามาทางแมTน้ำเจDาพระยา รัฐบาลประกาศชัดวTา ให.วิกฤตน้ำเปKนวาระแห1งชาติพร.อมอนุมัติงบกลาง ๓ พัน

กว1าล.านบาทใช.บรรเทาภัยแล.ง แนวทางการจัดการแกDปWญหาภัยแล.งแบบเรTงดTวน ท่ีใชDกันมาตลอดจนถึง

รัฐบาลปWจจุบันคือ ขุดบ1อบาดาล เพ่ือท่ีจะนำน้ำบาดาลจากใตDดิน ข้ึนมาใชDแกDปWญหาภาวะขาดแคลนน้ำจืด

อยTางเรTงดTวน 

ปWจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาน้ำบาดาลมาใชDประโยชนCอยTางกวDางขวาง เพ่ือรองรับการขยายตัว

ของประชากร เศรษฐกิจ และสังคม อันเน่ืองมาจากลักษณะเดTนของน้ำบาดาล คือ คุณภาพและอุณหภูมิ

คTอนขDางคงท่ี ใชDพ้ืนท่ีและการลงทุนตTอหนTวยต่ำกวTาการใชDน้ำประปาและน้ำผิวดิน ปริมาณไมTผันแปรตาม

ฤดูกาล เราสามารถจำแนกประเภทของการใชDน้ำบาดาลไดD ๓ ประเภทดังน้ี 

๑. การใชDน้ำบาดาลเพ่ืออุปโภคบริโภคอุปโภค ไดDแกT การใชDน้ำเพ่ือเป\นน้ำด่ืม น้ำใชD ในครัวเรือน 

๒. การใชDน้ำบาดาลเพ่ือการทำเกษตรกรรม ไดDแกT การใชDน้ำเพ่ือการเพาะปลูกพืช ผัก และการเล้ียง

สัตวC 

๓. การใชDน้ำบาดาลเพ่ืออุตสาหกรรมและการประกอบธุรกิจ อาทิเชTน 

    - การใชDน้ำบาดาลในภาคอุตสาหกรรม ไดDแกT การใชDน้ำบาดาลในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ ใชDเป\น

วัตถุดิบในการผลิต เชTน โรงงานผลิตสุรา หDองเย็น อาหารกระป�อง การผลิตน้ำด่ืมบรรจุขวด โรงงานผลิต

น้ำแข็ง น้ำอัดลม เป\นตDน 

    - การใชDน้ำประกอบธุรกิจบริการ ไดDแกT การใชDน้ำบาดาลเพ่ือการบริการลูกคDา เชTน โรงแรม 

ศูนยCการคDา สวนสนุก สนามกีฬา และสถานบันเทิง เป\นตDน 

เราควรท่ีจะใชDน้ำบาดาลอยTางชาญฉลาด ซ่ึงมี หลักสำคัญอยูT ๓ ประการ คือ 

๑. การใชDน้ำบาดาลในเชิงอนุรักษC ไมTใหDเกินสมดุลตามธรรมชาติ อันเป\นการเพ่ิมศักยภาพในการกัก

เก็บของแหลTงน้ำบาดาล โดยอาจใชDมาตรการทางกฎหมาย หรือหลักเศรษฐศาสตรC และการมีสTวนรTวมของ

ประชาชน 



๒. การป�องกันคุณภาพของน้ำบาดาล โดยเฝ�าระวังไมTใหDเกิดการปนเป��อนในแหลTงน้ำบาดาล ควร

ตระหนักเสมอวTา มลพิษ สารพิษ ส่ิงปฏิกูลบนพ้ืนดินและใตDดินทุกอยTาง สTงผลกระทบตTอคุณภาพน้ำบาดาล

ดDวย 

๓. การใชDน้ำบาดาลอยTางมีคุณคTาและเกิดประโยชนCสูงสุด ควรใหDความรูDและสTงเสริมใหDประชาชน

มองเห็นความสำคัญของน้ำบาดาล ซ่ึงนำมาใชDและผลท่ีจะเกิดข้ึนในระยะส้ันและระยะยาว 

ปQจจุบันน้ี น้ำบาดาลก็ยังเปKนตัวเลือกแรกๆ ท่ีสำคัญท่ีนำมาใช.แก.ปQญหาภัยแล.ง  แมDวTาหลายฝ�าย

จะพูดถึงผลกระทบจากการขุดเจาะน้ำบาลวTาทำใหDแผTนดินทรุดก็ตาม แตTก็ไมTรูDวTาจะมีตัวเลือกไหนทดแทนไดD 

เหมือนหนังเกTาถูกฉายวน ๆ ซ้ำ ๆ ยุคแลDวยุคเลTา และถึงวันน้ีน้ำบาดาลก็ยังเป\นน้ำอมตะตลอดกาล ท่ีพอแลDงที

ก็ขุดบTอบาดาลเพ่ิมทีมาตลอด และไมTรูDวTาจะตDองขุดกันเพ่ิมอีกสักมากนDอยเทTาไหรT เพราะภัยแลDง  โลกรDอน  

และปWญหาเร่ืองทรัพยากรน้ำ ดูจะเป\นเร่ืองท่ีหนักขDอข้ึนเร่ือย ๆ 

 

แหลTงขDอมูล http://www.ilovegroundwater.com/content/usefull  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  

 

ตอนท่ี ๑ ให.นักเรียนตอบคำถามต1อไปน้ีให.ถูกต.อง สมบูรณD 

    ๑. เพราะเหตุใดน้ำบาดาลจึงมีความจำเป\นสำหรับสังคมไทย 
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............................................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

          ๒. ใหDนักเรียนบอกวิธีการใชDน้ำบาดาลใหDเกิดประโยชนCสูงสุดมา ๓ ขDอ 

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

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

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

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

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

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

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

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



ตอนทีE ๒ ใหน้กัเรยีนเขยีนแผนผงัความคดิเรืEองประโยชน์ของนํ7าบาดาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การตรวจใบงานท่ี ๓.๑ เร่ืองน้ำบาดาล : ทางเลือกยามวิกฤติ 

 

รายการ

ประเมิน 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 

๔ (ดีมาก) ๓ (ดี) ๒ (พอใช.) ๑ (ปรับปรุง) 

๑. ขDอท่ี 

๓.๑  

สามารถสรุปและบอก

ความจำเป\นถึงการ

เผชิญกับภัยแลDงของ

ประเทศไทย และสTงผล

กระทบตTอการขาด

แคลนน้ำท่ีใชD

ชีวิตประจำวันไดDท้ัง  ๕ 

ประเด็นไดDแกT  

-ใชDในครัวเรือน  

-ใชDในการอุปโภค

บริโภค  

-ใชDในภาคการเกษตร  

-ใชDในภาคอุตหกรรม    

-ใชDในธุรกิจการบริการ 

สามารถสรุปและ

บอกความจำเป\นถึง

การเผชิญกับภัยแลDง

ของประเทศไทย 

และสTงผลกระทบตTอ

การขาดแคลนน้ำใน

การนำมาใชDใน

ชีวิตประจำวันไดD

อยTางนDอย ๔ 

ประเด็น 

สามารถสรุปและบอก

ความจำเป\นถึงการ

เผชิญกับภัยแลDงของ

ประเทศไทย และสTงผล

กระทบตTอการขาด

แคลนน้ำในการ

นำมาใชDใน

ชีวิตประจำวันไดDอยTาง

นDอย ๓ ประเด็น 

สามารถสรุปและบอก

ความจำเป\นถึงการ

เผชิญกับภัยแลDงของ

ประเทศไทย และสTงผล

กระทบตTอการขาด

แคลนน้ำในการ

นำมาใชDใน

ชีวิตประจำวันไดDอยTาง

นDอย ๒ ประเด็น 

๒. ขDอ ๓.๒ บอกวิธีการใชDน้ำ

บาดาลใหDเกิดประโยชนC

สูงสุดไดD ๓ ขDอ 

บอกวิธีการใชDน้ำ

บาดาลใหDเกิด

ประโยชนCสูงสุดไดD ๒ 

ขDอ 

บอกวิธีการใชDน้ำ

บาดาลใหDเกิด

ประโยชนCสูงสุดไดD ๑ 

ขDอ  

ไมTสามารบอกวิธีการใชD

น้ำบาดาลใหDเกิด

ประโยชนCสูงสุดไดD  

๓. มี

ความคิด 

สรDางสรรคC

ในการ 

เขียนผัง

ความคิด 

สามารถเขียนผัง 

ความคิดไดDในรูป แบบ

ท่ีถูกตDองและ สวยงาม 

สามารถเขียนผัง 

ความคิดไดDถูกตDอง 

และมีขDอบกพรTอง 

เพียงเล็กนDอย 

สามารถเขียนผัง 

ความคิดไดDและ มี

ขDอบกพรTองเป\น 

บางสTวน 

สามารถเขียนผัง 

ความคิดไดDแตTขาด 

รูปแบบและความ 

สวยงาม 

 

 

 
 
 



แบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
กลุม่ทีE............... 

 
คาํชีWแจง  ผูส้อนสงัเกตการทาํงานกลุม่ของผูเ้รยีน โดยทาํเครืEองหมายถกูลงในชอ่งทีEตรงกบัความเป็น
จรงิ 
 
      

             

         

ความร1วมมือใน

การทำงาน 

ข้ันตอนการ

ทำงาน 

การมีส1วนร1วม

แสดงความ

คิดเห็น 

ความ

รับผิดชอบ 

ต1องานท่ีได.รับ

มอบหมาย 

รวม

คะแนน 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๑๒ 

๑              

๒              

๓              

๔              

๕              

๖              

๗              

๘              

๙              

๑๐              

 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ใหค้ะแนน ๐-๔ ถา้การทาํงานอยูใ่นขั 7นตองปรบัปรงุ 
 ใหค้ะแนน ๕-๘ ถา้การทาํงานนั 7นอยูใ่นระดบัพอใช ้
  ใหค้ะแนน ๙-๑๒ ถา้การทาํงานนั 7นอยูใ่นระดบัด ี
  
 
   
 
 
 
 
 
 

     ลงช่ือ                                       ผูDประเมิน 

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

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

ชื_อ-สกลุ 

พฤติกรร
ม 



เกณฑก์ารให้คะแนน 
 

                ระดับคะแนน 

 

เกณฑDการประเมิน 

๓ ๒ ๑ 

ความร1วมมือในการทำงาน สมาชิกในกลุTมทุกคน

รTวมมือกันทำงาน มีการ 

ประสานงานภายในกลุTม 

และเป�ดโอกาสใหDสมาชิก

จากกลุTมอ่ืน มีสTวนรTวม

แลกเปล่ียนในกิจกรรม

การนำเสนอตลอดเวลา 

สมาชิกในกลุTมทุกคน

รTวมมือกันทำงาน สTวน

ใหญTมีการประสานงาน

ภายในกลุTมท่ีดี และ

เป�ดโอกาสใหDสมาชิก

จากกลุTมอ่ืน มีสTวนรTวม

แลกเปล่ียนในกิจกรรม

การนำเสนอในบาง

ชTวงเวลา 

สมาชิกในกลุTมรTวมมือกัน

ทำงานดีพอสมควร ขาด

การประสานงานภายใน

กลุTมท่ีดี และไมTเป�ด

โอกาสใหDสมาชิกจาก

กลุTมอ่ืน มีสTวนรTวม

แลกเปล่ียนในกิจกรรม

การนำเสนอ 

ข้ันตอนการทำงาน สมาชิกรTวมกันกำหนด

ข้ันตอนการทำงานอยTาง

เป\นระบบ มีการแบTง

หนDาท่ีการทำงานภายใน

กลุTมอยTางชัดเจน 

สามารถดำเนินกิจกรรม

ตามข้ันตอนการทำงาน

จนกระท่ังเห็นผลงาน

สมบูรณC 

สมาชิกรTวมกันกำหนด

ข้ันตอนการทำงาน

อยTางเป\นระบบ มีการ

แบTงหนDาท่ีการทำงาน

ภายในกลุTมอยTาง

ชัดเจน แตTไมTสามารถ

ดำเนินกิจกรรมตาม

ข้ันตอนการทำงานใหD

เสร็จสมบูรณCไดD 

สมาชิกรTวมกันกำหนด

ข้ันตอนการทำงานอยTาง

เป\นระบบ แตTไมTมีการ

แบTงหนDาท่ีการทำงาน

ภายในกลุTมอยTางชัดเจน 

และไมTสามารถดำเนิน

กิจกรรมตามข้ันตอนการ

ทำงานใหDเสร็จสมบูรณC

ไดD 

การมีส1วนร1วมแสดงความ

คิดเห็น 

สมาชิกภายในกลุTมมีสTวน

รTวมในการแสดง 

ความคิดเห็นอยTาง

หลากหลาย และ

สรDางสรรคC 

สมาชิกภายในกลุTมสTวน

ใหญTมีสTวนรTวมในการ

แสดงความคิดเห็น

อยTางหลากหลาย  

และสรDางสรรคC 

สมาชิกภายในกลุTม 

ขาดการแสดงความ

คิดเห็น แลกเปล่ียน

ความรูDอยTางหลากหลาย  

และสรDางสรรคC 

ความรับผิดชอบ 

ต1องานท่ีได.รับมอบหมาย 

สมาชิกทุกคนภายใน

กลุTมทำงานท่ีไดDรับ

มอบหมายจนงาน 

เสร็จส้ินสมบูรณCตาม

เวลาท่ีกำหนด 

สมาชิกสTวนใหญTภายใน

กลุTมรTวมกันทำงาน 

ท่ีไดDรับมอบหมายจน

งานเสร็จส้ินสมบูรณC

ตามเวลาท่ีกำหนด 

สมาชิกภายในกลุTมขาด

ความรTวมมือในการ

ทำงานท่ีไดDรับมอบหมาย

และงานไมTเสร็จสมบูรณC

ตามเวลาท่ีกำหนด 



แผนการจดัการเรียนรู ้
หน่วยที4 ๒ เรื4อง เกดิอะไรขึ+นกบัสายนํ+า 
แผนการจดัการเรียนรู้ที4 ๔ กวา่จะเป็นนํ+าบาดาล                     เวลา ๑ ชั 4วโมง 
 
๑.ผลการเรียนรู้ ตามกรอบหลกัสตูรต้านทุจริตศึกษา พทุธศกัราช ๒๕๖๔ 
  เพื<อใหส้ามารถวเิคราะหผ์ลกระทบเชงิบวกและเชงิลบของการพฒันาทรพัยากรนํ+าและนํ+าบาดาล 
๒. จดุประสงคก์ารเรียนรู ้บรูณาการ STRONG MODEL 
     ๒.๑ บอกระเบียบ ข.อปฏิบัติ  และข้ันตอนของการขุดเจาะบ=อบาดาลได. (N) 

     ๒.๒ บอกหลักปฏิบัติเก่ียวกับระเบียบ ข.อปฏิบัติ ในการขุดเจาะบ=อบาดาลอย=างโปร=งใสได. (T) 

     ๒.๓ ยกตวัอยา่งพฤตกิรรมที<ไมค่วรกระทาํเพราะเสี<ยงต่อการทุจรติในการขดุเจาะบ่อบาดาล (R) 
๓. สาระการเรียนรู ้
  ๓.๑ ความรู ้
        ขั +นตอนการขดุเจาะบ่อบาดาล 

๓.๒ ทกัษะ/กระบวนการ (สมรรถนะที<เกดิ) 
                   ๑) ความสามารถในการส่ือสาร   

                   ๒) ความสามารถในการคิด 

           ๓) ความสามารถในการแก.ปNญหา 

         ๔) ความสามารถในการใช.เทคโนโลยี 

  ๓.๓ คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์ 
                ๑.) ความซื<อสตัยส์จุรติ  

      ๒.) มวีนิยั  
      ๓.) กระบวนการคดิ 

 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ๔.๑ ขั ]นตอนการเรียนรู้ 
         ขั ]นนํา 

         ๑)  นักเรียนดูคลิปวิดีโอ เร่ือง “รู.อยู=กับน้ำ” น้ำบ=อตอก ภูมิปNญญาจัดการน้ำฤดูแล.ง ท่ี 

https://www.youtube.com/watch?v=Eww7t2xtvas หรือท่ี QR Code  

 

 

 

 

 

 

 

 



 จากน้ันซักถามนักเรียนด.วยคำถามต=อไปน้ี 

๒). ภูมิปNญญาการสำรวจตาน้ำมีก่ีวิธีอะไรบ.าง 

           (แนวคำตอบ ๓ วิธี ได.แก=  

๑. เดินเท.าเปล=าสำรวจช=วงเช.ามืด ปลายฤดูฝน ต.นฤดูหนาว 

๒. สำรวจช=วงพระอาทิตยwตก ถ.ามีไออุ=นข้ึนมาให.เอากะลามะพร.าวหรือขันครอบไว. ตอน

เช.าถ.ามีน้ำเกาะอยู=แสดงว=ามีตาน้ำ 

๓. ดูจากจอมปลวก เพราะจอมปลวกจะอยู=ใกล.ตาน้ำ) 

      ๓) ถ.าต.องการเจาะหาตาน้ำท่ีมีความลึกมากกว=า ๑๕ เมตร จะต.องไปขออนุญาตต=อหน=วยงานใด 

         (แนวคำตอบ ขออนุญาตต=อกรมทรัพยากรน้ำ)  

 

ขั ]นสอน 
๑) แบ=งนักเรียนออกเปzนกลุ=ม กลุ=มละ ๕ คน ซ่ึงเรียกว=ากลุ=มบ.าน (Home Group) โดยเน.น  

ความสามารถของนักเรียน แต=ละกลุ=มมีนักเรียนเก=ง ปานกลาง อ=อน จำนวนเท=าๆ กัน และให.นักเรียนต้ังช่ือ

กลุ=ม  

๒) ครูนำเสนอเน้ือหา โดยแบ=งเน้ือหาออกเปzน ๕ หัวข.อ ดังน้ี  

- ใบความรู.ท่ี ๑ การสำรวจภูมิประเทศ 

- ใบความรู.ท่ี ๒ การคัดเลือกสถานท่ี  

- ใบความรู.ท่ี ๓  การออกแบบและก=อสร.างบ=อบาดาล 

- ใบความรู.ท่ี ๔ การวิเคราะหwคุณภาพน้ำบาดาล  

- ใบความรู.ท่ี ๕ การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล 

       ๓) นักเรียนจากกลุ=มบ.านของแต=ละกลุ=มท่ีรับผิดชอบเร่ืองเดียวกันไปรวมกลุ=มกันใหม= เรียกว=า 

กลุ=มผู.เช่ียวชาญ (Expert Group) แล.วศึกษาทำความเข.าใจเน้ือหาร=วมกันจนมีความเข.าใจในเร่ืองน้ัน ๆ เปzน

อย=างดี  

      ๔) กลับกลุ=มบ.าน (Home Group) โดยให.นักเรียนแต=ละคนกลับกลุ=มเดิมแล.วผลัดกันอธิบาย 

เน้ือหาท่ีตนเองไปศึกษามาให.สมาชิกในกลุ=มฟNงจนสมาชิกในกลุ=มเข.าใจในเน้ือหาน้ัน ๆ เปzนอย=างดี 



 ขั ]นสรปุ 
                 ๑) นักเรียนทำแบบทดสอบ เร่ือง ๑๐ ข้ันตอนการขุดเจาะน้ำบาดาล  

        ๒) นำคะแนนของนักเรียนทุกคนในกลุ=มมารวมกันเปzนคะแนนของกลุ=ม 

        ๓) ครูและเพ่ือน ๆ ชมเชยกลุ=มท่ีมีคะแนนสูงสุด หรือกลุ=มท่ีมีคะแนนผ=านเกณฑwท่ีกำหนด 

 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
  ๕.๑ วธิกีารประเมนิ 

   การทดสอบ 

 ๕.๒ เครื<องมอืที<ใชใ้นการประเมนิ 

   ๑) แบบทดสอบ เรื<อง ๑๐ ข้ันตอนการขุดเจาะน้ำบาดาล 

   ๒) แบบสงัเกตพฤตกิรรมการทาํงานกลุม่ 

  ๕.๓ เกณฑก์ารตดัสนิ 

    นกัเรยีนผา่นการประเมนิ รอ้ยละ ๘๐ ขึ+นไป  
 
 

๖. บนัทึกหลงัสอน 

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

 
       ลงชื<อ..........................................................ครผููส้อน 
        (..................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗. ภาคผนวก 
 

ใบความรู) เรื่องที่ ๑ สำรวจภูมิประเทศ 

ทุก ๆ ป�ท่ีประเทศไทยเราเผชิญปNญหาภัยแล.ง หลายคูคลองน้ำแห.งขอด รวมท้ังปNญหาน้ำเค็มรุกน้ำจืด 

ทำให.หลายพ้ืนท่ีขาดแคลนน้ำใช.อุปโภค บริโภค โดยเฉพาะน้ำเพ่ือการเกษตร “น้ำบาดาล” หรือการขุดเจาะ

บ=อบาดาล จึงถูกพูดถึงอย=างมีบทบาทสำคัญ เพราะเปzนทางออกหน่ึงท่ีจะช=วยบรรเทาความเดือดร.อนให.

ประชาชนท่ีประสบปNญหา ได.พอมีน้ำใช.ช=วงฤดูแล.งของแต=ละป� 

     ท้ังน้ี การท่ีจะได.มาซ่ึงบ=อน้ำบาดาล หรือแหล=งน้ำใต.ดิน หรือแหล=งน้ำสำรอง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล.อม ได.แจงรายละเอียด วิธีการ ข้ันตอน การขุดเจาะบ?อน้ำบาดาล

ไว. ดังน้ี 

 

๑. วิเคราะหDข.อมูล 

     - การรวบรวมข.อมูลท่ีมีอยู=แล.วในฐานข.อมูล พร.อมทำการวิเคราะหwข.อมูลเบ้ืองต.น เพ่ือให.รู.จักและทำความ

เข.าใจเก่ียวกับสถานท่ี สภาพภูมิประเทศ เส.นทางคมนาคม ช่ึงจะเปzนประโยชนwในการวางแผนสำรวจ        

การจัดเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณw และยานพาหนะ 

     - ข.อมูลน้ำบาดาลท่ีมีอยู=ทำให.ทราบว=าในพ้ืนท่ีน้ันมีบริเวณใดบ.างมีศักยภาพของแหล=งน้ำบาดาลท่ีดี        

มีปNญหาอุปสรรคใดบ.าง เช=น เปzนหินแข็งท่ีไม=ค=อยมีรอยแตก ความยาก-ง=ายในการเจาะหาช้ันน้ำ ปริมาณน้ำท่ี

คาดจะนำมาใช.ได. ความลึกของระดับน้ำ คุณภาพน้ำ 

     - แผนท่ีธรณีวิทยา ทำให.ทราบว=าพ้ืนท่ีเปzนหินชนิดใด มีโครงสร.างทางธรณีอย=างไร เพราะหินแต=ละชนิดมี

ความพรุนและความสามารถในการกักเก็บน้ำบาดาลได.มากน.อยต=างกัน รวมท้ังมีคุณสมบัติในการไหลผ=านของ

น้ำบาตาลต=างกัน 

     - แผนท่ีแหล=งน้ำบาดาล หรือแผนท่ีอุทกธรณีวิทยา ทำให.ทราบถึงศักยภาพของแหล=งน้ำฯ อย=างคร=าวๆ ว=า

เปzนอย=างไร ท้ังชนิดช้ันน้ำบาดาล เช=น เปzนช้ันกรวด ทราย หรือช้ันน้ำบาดาลในแข็งท่ีมีรอยแตก ความลึกของ

ช้ันน้ำ ปริมาณน้ำท่ีคาดว=าจะสูบข้ึนมาใช.ได. 



      - ภาพถ=ายทางอากาศ และภาพถ=ายดาวเทียม ใช.ประกอบรวมกับแผนท่ีธรณีวิทยาและแผนท่ีอุทกธรณี 

วิทยา เพ่ือใช.วิเคราะหwโครงสร.างท่ีเหมาะสมสำหรับการเกิดแหล=งน้ำบาดาล เช=น รอยเล่ือนและระบบรอยแตก

ของหิน 

๒. สำรวจภาคสนาม 

     - สำรวจเส.นทางคมนาคมและพ้ืนท่ีท่ีจะพัฒนา ได.แก= สภาพหมู=บ.าน ประชากร ฯลฯ 

     - สำรวจด.านธรณีวิทยา เพ่ือให.ทราบชนิดและลักษณะของหิน ท้ังน้ี เพราะหินต=างชนิดจะมีเน้ือหิน     

ความพรุนท่ีต=างกัน ตลอดจนลักษณะของรอยแตก หรือรอยเล่ือน ฯลฯ 

     - สำรวจด.านอุทกธรณีวิทยา (สภาพแหล=งน้ำบาดาล) ได.แก= การสำรวจข.อมูลบ=อน้ำต้ืน บ=อน้ำบาดาล 

รวมท้ังแอ=งน้ำธรรมชาติ เช=น หนอง บึง สระ และส่ิงท่ีมนุษยwสร.างข้ึน เช=น ฝาย เข่ือน เปzนต.น เพ่ือศึกษา

ความสัมพันธwของน้ำผิวดินและน้ำบาดาลในบริเวณน้ัน 

     - สำรวจด.านธรณีฟ�สิกสw เช=น สำรวจวัดค=าความต.านทานไฟฟ�า สำรวจด.วยคล่ืนไหวสะเทือน การวัดค=า

สนามแม=เหล็ก แต=วิธีท่ีนิยมใช.กันเพราะให.ผลแม=นยำสูงคือ การสำรวจวัดค=าความต.านทานไฟฟ�า ซ่ึงผลการ

สำรวจโดยวิธีน้ีนำมาคำนวณเพ่ือประเมินลักษณะของช้ันน้ำบาดาลว=าเปzนช้ันน้ำบาดาลในช้ันกรวดทราย หรือ

ในหินช้ันรอยแตก หรือเปzนโพรงในช้ันหิน ตลอดจนสามารถคำนวณความลึก ความหนา ของช้ันน้ำบาดาลและ

คุณภาพน้ำได.ว=าเปzนน้ำจืด น้ำกร=อย หรือน้ำเค็ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข.อมูล-ภาพ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล.อม 

 



ใบความรู) เรื่องที่ ๒ คัดเลือกสถานที ่

 

 

๓. คัดเลือกสถานท่ี 

    เม่ือผ=านการวิเคราะหwข.อมูลและแปลความหมายแล.วจะสามารถบอกถึงผลการสำรวจได. คือ ชนิดของช้ันน้ำ

บาดาล เช=น เปzนช้ันกรวดทราย หรือเปzนหินแข็งท่ีมีรอยแตก ความลึกของช้ันน้ำบาดาล คุณภาพน้ำ กำหนด

ประเภทของเคร่ืองจักรเจาะบ=อท่ีเหมาะสมกับช้ันน้ำบาดาลได. ดังน้ัน จึงสรุปผลการสำรวจเพ่ือกำหนดสถานท่ี

จุดเจาะท่ีเหมาะสมได. ทำให.ประหยัดเวลาและค=าใช.จ=ายท่ีจะใช. 

๔. เจาะบ?อน้ำบาดาล วิเคราะหDช้ันดิน/หิน 

     จากข.อมูลในข้ันตอนข.างต.นจะทำให.สามารถคัดเลือกเคร่ืองจักรเจาะบ=อ ท่ีเหมาะสมกับชนิดหิน และความ

ลึกของช้ันน้ำบาดาล นอกจากน้ันแล.วต.องเลือกช=างเจาะท่ีมีความชำนาญสูง เพ่ือให.ได.ผลการเจาะท่ีสมบูรณw

และไม=เกิดการผิดพลาด เช=น เกิดปNญหาก.านเจาะขาด หัวเจาะตกลงไปในบ=อ ฯลฯ ในระหว=างการเจาะจะต.อง

มีการเก็บตัวอย=างดินและหินท่ีได.จากการเจาะเพ่ือนำไปใช.ในการอ.างอิง และนำไปสู=การวิเคราะหwช้ันน้ำบาดาล

เพ่ือให.ทราบว=าจะมีน้ำบาดาลหรือไม= 

     สำหรับในบางพ้ืนท่ี เช=น ภาคกลางตอนล=าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพ้ืนท่ีในภาคใต.ท่ีติดกับ

ชายทะเล มักจะมีปNญหาในการเจาะพบน้ำกร=อยหรือน้ำเค็ม ซ่ึงในกรณีน้ีจำเปzน ต.องตรวจสอบช้ันน้ำบาดาลใน

หลุมเจาะด.วยเคร่ืองมือท่ีเรียกว=า เคร่ืองหย่ังธรณี (Electrical Logger) ทำให.สามารถระบุความลึกของช้ันน้ำ

บาดาลได.ละเอียดและแม=นยำ สามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำว=าเปzนน้ำจืด น้ำกร=อย หรือน้ำเค็มได. ทำให.การ

ก=อสร.างบ=อไม=เกิดความผิดพลาด 
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ใบความรู) เรื่องที่ ๓ การออกแบบและกDอสร)างบDอบาดาล 

 

 

 

๕ .ออกแบบและก?อสร.างบ?อน้ำบาดาล 

     จากผลการวิเคราะหwช้ันน้ำบาดาลทำให.สามารถนำมาออกแบบบ=อน้ำบาดาล และก=อสร.างบ=อให.เกิด

ประโยชนwสูงสุด ตลอดจนป�องกันความผิดพลาดในการระบุช้ันน้ำบาดาลท่ีต.องการนำมาใช. เช=น ช=วงความลึก

ของท=อกรอง ท=อเซาะร=อง ต.องวางให.ตรงกับช้ันน้ำบาดาลท่ีคัดเลือกจากการวิเคราะหw จากน้ันจึงใส=กรวดกรุ

ข.างบ=อ ซ่ึงเปzนกรวดท่ีมีขนาดเหมาะสมลงรอบ ๆ ท=อกรอง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการไหลของน้ำเข.าบ=อ  

และบริเวณเหนือช้ันกรวด ซ่ึงเปzนท=อกรุบ=อน้ันต.องอุดข.างบ=อด.วยดินเหนียวสะอาดหรือฉีดด.วยซีเมนตwรอบ ๆ

ข.างบ=อจนถึงบนผิวดิน ป�องกันน้ำเสียไหลซึมเข.าบ=อ 

๖. พัฒนาบ?อน้ำบาดาล 

     ในขณะท่ีเจาะบ=อน้ันมักจะมีน้ำโคลน คราบน้ำมัน ฯลฯ แทรกตัวเข.าไปในช้ันน้ำบาดาล ดังน้ัน จึงต.องทำ

ความสะอาดบ=อบริเวณท่ีเปzนช้ันน้ำบาดาล ซ่ึงมีหลายวิธีแต=วิธีท่ีนิยมเพราะสะดวกในการทำงานคือใช.เคร่ืองอัด

ลมท่ีมีกำลังสูงเป�าล.างบ=อ เพ่ือขจัดส่ิงปนเป��อนท่ีเกิดข้ึนในระหว=างการเจาะ เช=น น้ำโคลน เศษดิน เศษหิน 

ตลอดจนเม็ดดินเม็ดทรายละเอียดออกจากบ=อ เปzนต.น ทำให.กรวดกรุบ=อซ่ึงอยู=รอบ ๆ ท=อกรอง หรือท=อเซาะ

กรองมีการเรียงตัวท่ีดี และทำให.น้ำไหลเข.าบ=อได.สะดวกข้ึน 
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ใบความรู)ที่ ๔ การวิเคราะหGคุณภาพน้ำบาดาล 

 

 

 

๗. สูบทดสอบปริมาณน้ำบาดาล 

      - การสูบน้ำออกจากบ=อน้ำบาดาลด.วยอัตราท่ีกำหนด พร.อมท้ังวัดระดับน้ำท่ีเปล่ียนแปลง และจะใช.เวลา

สูบต=อเน่ืองกันไป ประมาณ ๖ - ๗๒ ช่ัวโมง เพ่ือประเมินคุณลักษณะของบ=อน้ำบาดาล ว=าสามารถสูบได.ใน

ปริมาณเท=าใด มีระดับน้ำปกติและระดับน้ำลดเท=าใด และยังสามารถนำข.อมูลท่ีได.ไปคำนวณหาคุณสมบัติ  

ทางชลศาสตรwของบ=อ และช้ันน้ำบาดาล ในข้ันตอนน้ีสามารถนำข.อมูลไปใช.ในการคัดเลือกชนิดและขนาด

แรงม.าของเคร่ืองสูบน้ำ 

      - การคำนวณระดับความลึกท่ีเหมาะสมในการติดต้ังท=อดูดน้ำ กำหนดอัตราการสูบท่ีเหมาะสมกับบ=อได. 

ทำให.เปzนมาตรการท่ีดีในการบริหารจัดการพัฒนาแหล=งน้ำในเชิงอนุรักษw และมีการกำหนดอัตราการสูบน้ำ

บาดาลข้ึนมาใช.ได.อย=างเหมาะสมและย่ังยืน 

๘. วิเคราะหDคุณภาพน้ำ 

     ตามปกติแล.วการจะนำน้ำบาดาลมาใช.อุปโภค บริโภค ต.องตรวจวิเคราะหwคุณภาพน้ำก=อน ได.แก= วิเคราะหw

คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี แบคทีเรีย ตลอดจนสารพิษ ว=าคุณภาพน้ำท่ีได.น้ันเปzนอย=างไร หากมีคุณภาพ    

ไม=เหมาะสมก็ต.องติดต้ังระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำก=อนนำไปใช. ซ่ึงสารส=วนเกินท่ีพบบ=อย คือ สารสะลายเหล็ก 

แมงกานีส และฟลูออไรดw เพราะถ.านำมาด่ืมกินแล.วตรวจพบว=ามีสารบางชนิดท่ีเปzนอันตรายต=อร=างกาย เช=น 

ฟลูออโรดw หรือสารหนู ก็จะทำให.เกิดการเจ็บป�วยในภายหลังได. ดังน้ัน การส=งตัวอย=างไปวิเคราะหwก=อนใช.จะ

ทำให.เกิดความม่ันใจ ถือว=าเปzนเร่ืองท่ีคุ.มค=า 
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   ใบความรู)ที่ ๕ การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล 

 

 

 

๙. ปรับปรุงคุณภาพน้ำและออกแบบระบบจ?ายน้ำ 

     การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล คือ วิธีการทำให.น้ำมีคุณภาพดีข้ึน โดยลดหรือกำจัดส่ิงท่ีไม=พึงประสงคw 

เช=น สารแขวนลอย ตะกอนต=าง ๆ เหล็ก ความกระด.าง ฟลูออไรดw ความเค็ม ไนเทรต ซ่ึงทำได.หลายวิธี เช=น 

การต.ม กรอง เติมสารเคมี เติมอากาศ แลกเปล่ียนไอออน และวิธีการออสโมซิสย.อนกลับ (RO) และหาก

ต.องการทำเปzนระบบประปาบาดาล ต.องนำข.อมูลในข้ันตอนต=าง ๆ ข.างต.นมาคำนวณและออกแบบระบบท่ี

เก่ียวข.อง จากน้ันจึงก=อสร.าง ได.แก= ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ำ ก=อสร.างอาคารสถานีสูบน้ำ หอถังสูง ติดต้ังระบบ   

กรองน้ำ ก=อสร.างระบบจ=ายน้ำ และระบบท=อจ=ายน้ำ 

๑๐. นำไปใช.ประโยชนD 

     ในการพัฒนาแหล=งน้ำบาดาลข้ึนมาใช.โดยผ=านข้ันตอนต=าง ๆ ทางวิชาการน้ำบาดาลหลายข้ันตอนอย=างเปzน

ระบบ จะข้ึนอยู=กับคุณสมบัติของบ=อน้ำบาดาล ท้ังปริมาณน้ำ คุณภาพน้ำ และวัตถุประสงคwของการใช. ได.แก= 

การนำไปใช.เพ่ือการอุปโภคบริโภค เพ่ือเกษตรกรรม หรือเพ่ืออุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

ข.อมูล-ภาพ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล.อม 



แบบทดสอบ เรื่อง กวDาจะเปMนน้ำบาดาล 

คำช้ีแจง  ให.นักเรียนเลือกคำตอบท่ีถูกต.องท่ีสุดเพียงคำตอบเดียว 

๑. ข.อใดเปzนแหล=งน้ำท่ีแตกต=างจากข.ออ่ืน 

   ก. น้ำตก แม=น้ำ    ข. ทะเลสาบ ลำคลอง 

   ข. ทะเล มหาสมุทร              ง. น้ำใต.ดิน น้ำบาดาล 

     ๒.  แหล=งน้ำบาดาลอยู=ท่ีบริเวณใด 

   ก. ในช=องว=างระหว=างช้ันหิน  ข. ในช=องว=างท่ีเปzนโพรงของถ้ำใต.ดิน 

   ค. ในช=องว=างของช้ันดิน   ง.  ในช=องว=างระหว=างเม็ดดิน 

    ๓.   แหล=งข.อมูลใดไม?สามารถบอกได.ว=าพ้ืนท่ีน้ันสามารถขุดบ=อบาดาลได. 

 ก. แผนท่ีธรณีวิทยา   ข. แผนท่ีแหล=งน้ำบาดาล 

 ค. ภาพถ=ายทางอากาศ   ง. แผนท่ีแหล=งท=องเท่ียว 

    ๔. วิธีการใดท่ีสามารถประเมินลักษณะของช้ันน้ำบาดาลได.อย=างแม=นยำท่ีสุด 

 ก. การวัดความหนาแน=นของหิน  ข. การวัดระดับความลึกด.วยเสียงสะท.อน 

 ค. วัดระยะทางโดยใช.เลเซอรw  ง. การสำรวจวัดค=าความต.านทานพลังงานไฟฟ�า 

   ๕. ข.อใดคือปNญหาท่ีพบในการขุดเจาะน้ำบาดาลในพ้ืนท่ีภาคใต.ท่ีติดกับชายทะเล 

     ก. พบน้ำกร=อย    ข. พบส่ิงมีชีวิตในทะเล 

 ค. พบซากฟอสซิสจำนวนมาก  ง. พบช้ันหินแข็งท่ีมีรอยแตก 

    ๖. ถ.าในขณะเจาะบาดาลแล.วพบคราบน้ำมันแทรกตัวเข.าไปในช้ันนำบาดาลจะมีวิธีการแก.ไข อย=างไร 

     ก. สูบคราบน้ำมันออกจนหมดก=อน 

ข. ใช.เคร่ืองอัดลมท่ีมีกำลังสูงเป�าล.างบ=อ 

ค. ฉีดน้ำด.วยระบบแรงดันสูงเพ่ือล.างบ=อ 

ง. หยุดเจาะช่ัวคราว เพ่ือให.คราบน้ำมันไหลออกมาจากบ=อ 

   ๗. การสูบน้ำบาดาลเพ่ือวัดระดับน้ำท่ีเปล่ียนแปลงจะใช.เวลาสูบต=อเน่ืองอย=างน.อยก่ีช่ัวโมง 

          ก. ๗๒  ช่ัวโมง  ข. ๗๕  ช่ัวโมง 

 ค. ๘๐  ช่ัวโมง  ง. ๘๒ ช่ัวโมง 

   ๘. ข.อใดคือสารละลายส=วนเกินท่ีพบบ=อยในน้ำบาดาล 

 ก. แคลเซียม  ข. ฟลูออไรดw  ค. แมกนีเซียม  ง. ฟอสฟอรัส 

   ๙.  ข.อใดไม?ใช?วิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล 

          ก. การกรอง    ข. การกล่ันลำดับส=วน  

 ค. การแลกเปล่ียนไอออน   ง. การออสโมซิสย.อนกลับ 

 



    ๑๐. เพราะเหตุใด เราจึงต.องใช.กรวดกรุข.างบ=อท่ีเจาะน้ำบาดาล 

          ก. เพ่ือรักษาความสะอาดของบ=อ  ข. เพ่ือช=วยให.บ=อมีความแข็งแรง 

 ค. เพ่ือความสะดวกต=อการขุดเจาะ  ง. เพ่ิมประสิทธิภาพในการไหลของน้ำเข.าบ=อ 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เฉลยแบบทดสอบ เรื่อง กวDาจะเปMนน้ำบาดาล 

๑. ง 

๒. ก 

๓. ง 

๔. ง 

๕. ก 

๖. ข 

๗. ก 

๘. ข 

๙. ข 

                                              ๑๐.ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
กลุม่ที<............... 

 
คาํชี]แจง  ผูส้อนสงัเกตการทาํงานกลุม่ของผูเ้รยีน โดยทาํเครื<องหมายถกูลงในชอ่งที<ตรงกบัความเป็น
จรงิ 
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เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ใหค้ะแนน ๐-๔ ถา้การทาํงานอยูใ่นขั +นตองปรบัปรงุ 
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  ใหค้ะแนน ๙-๑๒ ถา้การทาํงานนั +นอยูใ่นระดบัด ี
  
 
   
 
 
 
 
 
 

     ลงช่ือ                                       ผู.ประเมิน 
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เกณฑก์ารให้คะแนน 
 

                ระดับคะแนน 

 

เกณฑDการประเมิน 

๓ ๒ ๑ 

ความร?วมมือในการทำงาน สมาชิกในกลุ=มทุกคน

ร=วมมือกันทำงาน มีการ 

ประสานงานภายในกลุ=ม 

และเป�ดโอกาสให.สมาชิก

จากกลุ=มอ่ืน มีส=วนร=วม

แลกเปล่ียนในกิจกรรม

การนำเสนอตลอดเวลา 

สมาชิกในกลุ=มทุกคน

ร=วมมือกันทำงาน ส=วน

ใหญ=มีการประสานงาน

ภายในกลุ=มท่ีดี และ

เป�ดโอกาสให.สมาชิก

จากกลุ=มอ่ืน มีส=วนร=วม

แลกเปล่ียนในกิจกรรม

การนำเสนอในบาง

ช=วงเวลา 

สมาชิกในกลุ=มร=วมมือกัน

ทำงานดีพอสมควร ขาด

การประสานงานภายใน

กลุ=มท่ีดี และไม=เป�ด

โอกาสให.สมาชิกจาก

กลุ=มอ่ืน มีส=วนร=วม

แลกเปล่ียนในกิจกรรม

การนำเสนอ 

ข้ันตอนการทำงาน สมาชิกร=วมกันกำหนด

ข้ันตอนการทำงานอย=าง

เปzนระบบ มีการแบ=ง

หน.าท่ีการทำงานภายใน

กลุ=มอย=างชัดเจน 

สามารถดำเนินกิจกรรม

ตามข้ันตอนการทำงาน

จนกระท่ังเห็นผลงาน

สมบูรณw 

สมาชิกร=วมกันกำหนด

ข้ันตอนการทำงาน

อย=างเปzนระบบ มีการ

แบ=งหน.าท่ีการทำงาน

ภายในกลุ=มอย=าง

ชัดเจน แต=ไม=สามารถ

ดำเนินกิจกรรมตาม

ข้ันตอนการทำงานให.

เสร็จสมบูรณwได. 

สมาชิกร=วมกันกำหนด

ข้ันตอนการทำงานอย=าง

เปzนระบบ แต=ไม=มีการ

แบ=งหน.าท่ีการทำงาน

ภายในกลุ=มอย=างชัดเจน 

และไม=สามารถดำเนิน

กิจกรรมตามข้ันตอนการ

ทำงานให.เสร็จสมบูรณw

ได. 

การมีส?วนร?วมแสดงความ

คิดเห็น 

สมาชิกภายในกลุ=มมีส=วน

ร=วมในการแสดง 

ความคิดเห็นอย=าง

หลากหลาย และ

สร.างสรรคw 

สมาชิกภายในกลุ=มส=วน

ใหญ=มีส=วนร=วมในการ

แสดงความคิดเห็น

อย=างหลากหลาย  

และสร.างสรรคw 

สมาชิกภายในกลุ=ม 

ขาดการแสดงความ

คิดเห็น แลกเปล่ียน

ความรู.อย=างหลากหลาย  

และสร.างสรรคw 

ความรับผิดชอบ 

ต?องานท่ีได.รับมอบหมาย 

สมาชิกทุกคนภายใน

กลุ=มทำงานท่ีได.รับ

มอบหมายจนงาน 

เสร็จส้ินสมบูรณwตาม

เวลาท่ีกำหนด 

สมาชิกส=วนใหญ=ภายใน

กลุ=มร=วมกันทำงาน 

ท่ีได.รับมอบหมายจน

งานเสร็จส้ินสมบูรณw

ตามเวลาท่ีกำหนด 

สมาชิกภายในกลุ=มขาด

ความร=วมมือในการ

ทำงานท่ีได.รับมอบหมาย

และงานไม=เสร็จสมบูรณw

ตามเวลาท่ีกำหนด 



แผนการจดัการเรียนรู ้
หน่วยที4 ๒ เรื4อง เกดิอะไรขึ+นกบัสายนํ+า 
แผนการจดัการเรียนรู้ที4 ๔ ผลกระทบจากการใชนํ้+าบาดาล                             เวลา ๑ ชั 4วโมง 
 
๑.ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลกัสตูรต้านทุจริตศึกษา พทุธศกัราช ๒๕๖๔ 
  เพื=อใหต้ระหนกัถงึผลกระทบเชงิบวกและเชงิลบของการพฒันาทรพัยากรนํ+า และนํ+าบาดาล ใน
ระดบัภมูภิาค โดยปฏบิตัตินอยา่งเหมาะสม และสื=อสารอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
๒. จดุประสงคก์ารเรียนรูบ้รูณาการ STRONG MODEL 
     ๒.๑ วิเคราะห-ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของน้ำบาดาลได= (N) 

     ๒.๒ บอกวิธีการใช=ทรัพยากรน้ำในชีวิตประจำวันให=เกิดประโยชน-สูงสุด (S) 

๓. สาระการเรียนรู ้
  ๓.๑ ความรู ้
        ผลกระทบจากการใชนํ้+าบาดาล 

๓.๒ ทกัษะ/กระบวนการ (สมรรถนะที=เกดิ) 
          ๑) ความสามารถในการส่ือสาร   

                   ๒) ความสามารถในการคิด 

           ๓) ความสามารถในการแก=ปTญหา 

         ๔) ความสามารถในการใช=เทคโนโลยี 

 ๓.๓ คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์ 
                ๑.) ความซื=อสตัยส์จุรติ  

      ๒.) มวีนิยั  
      ๓.) กระบวนการคดิ 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั ]นตอนการเรียนรู ้
       ขั ]นนํา 
        ๑) ให=นักเรียนดูคลิปวิดีโอ เร่ือง ข=อควรระวังในการใช=น้ำบาดาล ทาง  

https://www.youtube.com/watch?v=e7YfR-ZrY5w , http://gg.gg/oc9c8 หรือ ทาง QR Code  

 

 

 

 

 

 

 

 

๕



 

 

           ๒) ครูซักถามนักเรียนด=วยคำถามตyอไปน้ี 

     - ถ=ามีการขุดเจาะน้ำบาดาลในพ้ืนท่ีภาคอีสานมาใช=มากเกินไปจะสyงผลอยyางไร 

         (แนวคำตอบ น้ำบาดาลจะเป{นน้ำเค็ม เพราะช้ันดินของภาคอีสานมีช้ันเกลืออยูy หากขุด

เจาะลงไปลึกมากเกินไปจะทำให=น้ำเค็มเข=าไปแทนท่ีจนเป{นน้ำกรyอยได=) 

               - ปTญหาใดท่ีมักพบในบyอบาดาลบริเวณเหมืองแรy 

       (แนวคำตอบ มักพบสารหนูในน้ำบาดาลท่ีอยูyบริเวณเหมืองแรy) 

     

           ๓)  ครูและนักเรียนรyวมกันอภิปรายสรุปข=อคิดท่ีได=จากการดูคลิปวิดีโอ วyา เทคโนโลยีการขุด

เจาะน้ำบาดาลของแตyละพ้ืนท่ีน้ันแตกตyางกัน จึงมีข=อพึงระวังแตกตyางกันไปด=วย เชyนในภาคเหนือ มักพบแรy

ฟลูออไรด-อยูyในน้ำบาดาล ซ่ึงถ=ามีปริมาณมากเกินไปจะเป{นอันตรายตyอสุขภาพ ดังน้ันจึงต=องมีการปรับปรุง

คุณภาพน้ำกyอน สyวนภาคอีสานถ=ามีการสูบน้ำบาดาลมาใช=มาเกินไปจะทำให=เกิดปTญหาน้ำเค็ม และภาคใต=

บริเวณท่ีทำเหมืองแรy มักพบสารหนูในน้ำบาดาล ดังน้ันกyอนจะขุดเจาะน้ำบาดาลหรือนำน้ำบาดาลมาใช=จึงควร

ศึกษาผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนให=ดีกyอน  

 

  ขั ]นสอน 
      ๑) ครูแบyงนักเรียนออกเป{นกลุyมแบบตละความสามารถ จากน้ันให=แตyละกลุyมศึกษาใบความรู=    

ท่ี ๕.๑ เร่ืองโครงการพัฒนาระบบน้ำบาดาล สู=ภัยแล=ง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และใบความรู=ท่ี ๕.๒ เร่ือง 

ขุดบาดาลต=านภัยแล=ง ก�อกสุดท=ายของทรัพยากรสำรอง : หว่ันย่ิงสูบ แผyนดินย่ิงทรุด  

      ๒) นักเรียนแตyละกลุyมชyวยกันวิเคราะห-และบอกถึงผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบของ

การใช=น้ำบาดาล ลงในใบงานท่ี ๕.๑  

      ๓) นักเรียนแตyละกลุyมสyงตัวแทนออกมานำเสนอผลการวิเคราะห-ผลกระทบเชิงบวกและ

ผลกระทบเชิงลบของการใช=น้ำบาดาล โดยมีครูและเพ่ือน ๆ ชyวยกันจดประเด็นสำคัญท้ังประเด็นท่ีเหมือนกัน

และแตกตyางกัน โดยเขียนผลการวิเคราะห-ในข=อท่ีเหมือนกันและแตกตyางกันบนกระดาน 

     ๔) ครูสรุปผลการวิเคราะห-ผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบของการใช=น้ำบาดาล ของ

นักเรียนในห=อง  

     ๕) นักเรียนแตyละคนทำกิจกรรมท่ี ๕.๑ เร่ืองแผyนดินไหวจากการปT�มน้ำบาดาล 

        ขั ]นสรปุ 
         ๑) ครูและนักเรียนรyวมกันผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบจากการขุดเจาะน้ำบาดาล ดังน้ี 

        (แนวคำตอบ การขุดเจาะน้ำบาดาลมีผลกระทบตyอมนุษย-ท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ ดังน้ี 



         ผลกระทบเชิงบวก ได=แกyการนำน้ำบาดาลมาใช=ในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน, นำมาใช=ในภาค

การเกษตร, นำมาใช=ในอุตสาหกรรม เชyน โรงงานผลิตน้ำแข็งและน้ำอัดลม, การใช=น้ำบาดาลในภาคธุรกิจ เชyน 

ศูนย-การค=า สนามกีฬา สถานบันเทิง เป{นต=น ) 

        ผลกระทบเชิงลบ ได=แกy แผyนดินทรุด และน้ำเค็มแทรกซึมรุกล้ำเข=ามาในช้ันน้ำบาดาล ซ่ึงแตyเดิมเคยเป{น

น้ำจืด เปล่ียนแปรสภาพเป{นน้ำกรyอยและน้ำเค็ม ผลกระทบท่ีเกิดจากแผyนดินทรุดคือ น้ำทyวมขังทyอระบายน้ำ 

และทyอประปาชำรุดเสียหาย พ้ืนถนนและทางเดินแตกร=าว ฯลฯ ทำให=เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ และสyงผลกระทบตyอคุณภาพชีวิตของประชาชน) 

  ๒) นักเรียนเขียนแผนผังความคิด เร่ืองผลกระทบเชงิบวกและเชงิลบของนํ+าบาดาล 

 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
  ๕.๑ วธิกีารประเมนิ 

   ๑) ใหน้กัเรยีนสรปุแผนผงัความคดิ เรื=องผลกระทบเชงิบวกและเชงิลบของนํ+าบาดาล 

   ๒) นกัเรยีนนําเสนอผลงานการคน้ควา้ 

  ๕.๒ เครื=องมอืที=ใชใ้นการประเมนิ 

   ๑) แบบประเมนิชิ+นงาน 

    ๒) แบบประเมนิการนําเสนอ 

   ๓) แบบสงัเกตพฤตกิรรมการทาํงานกลุม่ 

  ๕.๓ เกณฑก์ารตดัสนิ 

    นกัเรยีนผา่นการประเมนิ รอ้ยละ ๘๐ ขึ+นไป  
 
 

๖. บนัทึกหลงัสอน 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
       ลงชื=อ..........................................................ครผููส้อน 
        (..................................................) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
๗. ภาคผนวก 
 
 

ใบความรู)ที่ ๕.๑ 

โครงการพัฒนาระบบน้ำบาดาล สู)ภัยแล)ง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

 

ปTญหาภัยแล=งในป�นี้ (พ.ศ. ๒๕๖๓) "ปริมาณฝนน=อยใกล=เคียงกับป� ๒๕๒๒ แตyปริมาณความต=องการ

การใช=น้ำป�นี้มากกวyาในอดีตจากข=อมูลขณะนี้สถานการณ-การใช=น้ำและผลกระทบรุนแรงกวyาป� ๒๕๕๘ แล=ว” 

(นายสุรพงษ- สารปะ ผอ.กองพยากรณ-อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ได=ให=สัมภาษณ-กับทางนักขyาวบีบีซีไทย เม่ือ

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓)  จากการประเมินความเสียหายจะมีหลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ประชาชนและชาว

เกษตรกร จะได=รับความเดือดร=อนมากถึง ๒๑ จังหวัด ๑๒๗ อำเภอ ๖๗๔ ตำบล ทำให=ประชาชนไมyมีน้ำใช=ท้ัง 

อุปโภค บริโภค รวมไปถึงภาคการเกษตร ทั้งผลผลิตเสียหาย ผลผลิตไมyได=คุณภาพ กyอให=เกิดปTญหาหนี้สิน

สyงผลตyอเศรษฐกิจประเทศ   

หากไมyสามารถแก=สถานการณ-ได=อยyางทันทyวงที เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ทางคณะรัฐมนตรี

ได=มีการประชุมและมีมติอนุมัติงบประมาณ เพื่อแก=ปTญหาภัยแล=งอยyางจริงจัง เป{นขั้นตอน มีผู=ที่รับผิดชอบ

โครงการนี ้ทั ้งหมด ๔ กระทรวง ได=แกy กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ- กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล=อม และกระทรวงกลาโหม ได=แบyงมาตรการ ออกเป{น ๓ ระยะ ซึ่งประกอบไป

ด=วย มาตรการเรyงดyวน  มาตรการระยะสั้น และ มาตรการระยาว โดยทางรมว.ทส. วราวุธ ศิลปอาชา รyวมกับ

กรมทรัพยากรน้ำ ดำเนินโครงการจำนวน ๒,๐๔๑ โครงการ (ขุดเจาะบyอบาดาล ๑,๑๐๐ โครงการ การจัดหา

แหลyงน้ำผิวดิน ๒๓๐ โครงการ และการซyอมแซมระบบน้ำประปา ๖๕๔ โครงการ)ในพื้นที่ ๕๗ จังหวัด และได=

ทำโครงการเพิ่มในชyวงกลางป�แล=วเสร็จทั้งหมด ๒,๘๓๑ โครงการ (ข=อมูลจาก ศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทรัพยากรน้ำบาล เมื่อวันที่ ๒ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๖๓) ประชาชนที่ได=รับการบรรเทาภัยแล=งในครั้งนี้เป{นจำนวน 

๔๒๕,๐๐๐ ครัวเรือน หรือคิดเป{นประชากรจำนวน ๑,๓๖๘,๐๐๐ คน และครอบคลุมเกษตรกรรมไปถึง 

๒๐๔,๐๐๐ ไรy 

โครงการขุดเจาะบyอบาดาลมีบทบาทสำคัญในการแก=ปTญหาวิกฤตในครั้งนี้เป{นอยyางมาก ซึ่งหากมอง

ย=อนไปวyาทำไมวิกฤตในครั้งนี้ถึงแก=ปTญหาได=อยyางทันทyวงที ต=องย=อนกลับไปดูเมื่อป� ๒๕๖๒ ที่ทางรมว.ทส. 

วราวุธ ศิลปอาชา ได=สั่งการให=กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเรyงสำรวจแหลyงน้ำบาดาลทั้ง ๗๗ จังหวัด ในการจัดทำ



แผนท่ีน้ำบาดาลเพ่ือเตรียมความพร=อมรับมือวิกฤตภัยแล=งท่ีจะเกิดข้ึนในป� ๒๕๖๓ น้ี พร=อมท้ังศึกษาผลกระทบ

ท่ีอาจเกิดข้ึนได=ในระยะยาวหากมีการขุดใช=น้ำบาดาลมาใช=อยyางตyอเน่ือง ต=องคำนึงถึงระบบนิเวศน- การทรุดตัว

ของผิวดิน การปนเป��อนของสารเคมี  พร=อมทั้งปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลอยyางยั่งยืน ซึ่งทางอธิบดีกรม

ทรัพยากรน้ำบาดาล นายศักด์ิดา วิเชียรศิลป� ยืนยันวyา ๗๐ จังหวัด ทั่วประเทศไทยไมyใชyพื้นที่เสี่ยงแผyนดินทรุด 

และทุกป�น้ำฝนราว ๑๐ เปอร-เซ็นต-ก็จะถูกเติมกลับลงไป ใต=ดิน ประกอบกับปTจจุบันกรมได=ติดตั ้งบyอ

สังเกตการณ-ไว=ดูระดับน้ำใต=ดินแล=วทั่วประเทศ ดังนั้นหากพื้นที่ไหนระดับน้ำเปลี่ยนแปลงผิดปกติก็จะทราบ

ทันที จึงไมyมีอะไรต=องกังวล ในภารกิจตyอไปท่ีกระทรวงทรัพยากรและส่ิงแวดล=อมต=องทำตyอจากน้ีคือแผนระยะ

ยาวเพราะวิกฤตการณ-ในครั้งนี้ยังไมyจบเพียงเทyานี้ยังต=องคอยเฝ�าติดตามสถานการณ-วyาน้ำในเขื่อนจะกลับมา

ในชyวงหน=าฝนหรือไมy ประชาชนที่อยูyอาศัยหyางไกลจากชลประทานจะมีมาตรการรองรับอยyางไร ต=องมีการ

ประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน รyวมกันวางแผนแก=ปTญหาในการใช=นำ=ให=เพียงพอตyอการใช=อุปโภค บริโภค 

รวมไปถึงภาคการเกษตรให=ย่ังยืน ม่ันคงตyอไป 

  

 ภัยแล=ง : ป� ๒๕๖๓ ประเทศไทยจะแล=งรุนแรงและยาวนานถึงกลางป� 

 ท่ีมา : https://www.bbc.com/thai/thailand-51004534 

		

		

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

ใบความรู)ที่ ๕.๒ 

ขุดบาดาลต)านภัยแล)ง กEอกสุดท)ายของทรัพยากรสำรอง : หวั่นยิ่งสูบ แผJนดินยิ่งทรุด  

ปTญหาการสูบน้ำบาดาลกับผลกระทบตyอการทรุดตัวของแผyนดินมีความเกี่ยวข=องเชื่อมโยงกันโดยตรง 

โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ในชyวงฤดูแล=งของทุก ๆ ป�มักเกิดปTญหาถนนทรุดตัวให=เห็นอยูy

บyอยครั้ง แม=กระทั่งในรายงานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเอง เรื่อง ‘สถานการณ-น้ำบาดาลและแผyนดินทรุด 

และแนวทางการบริหารจัดการน้ำบาดาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล’ เมื่อป� ๒๕๔๙ ก็ออกมาระบุ

วyา ในอดีตที่ผyานมากรุงเทพฯ และปริมณฑลได=มีการพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช=ตั้งแตyประมาณป� พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ทั้งในด=านการอุปโภคบริโภคและการอุตสาหกรรม ด=วยปริมาณการใช=น้ำบาดาลที่มากเกินสมดุลทางธรรมชาติ

ติดตyอกันมาเป{นระยะเวลานาน ทำให=เกิดวิกฤตการณ-น้ำบาดาลข้ึน 

“สิ่งที่บyงชี้การเกิดวิกฤตการณ-น้ำบาดาลคือ แรงดันของระดับน้ำบาดาลลดต่ำลงอยyางรวดเร็ว โดยไมyมี

การคืนตัว เกิดผลกระทบตyอเนื่องคือแผyนดินทรุด และน้ำเค็มแทรกซึมรุกล้ำเข=ามาในชั้นน้ำบาดาล ซึ่งแตyเดิม

เคยเป{นน้ำจืด เปลี่ยนแปรสภาพเป{นน้ำกรyอยและน้ำเค็ม ผลกระทบที่เกิดจากแผyนดินทรุดคือ น้ำทyวมขังทyอ

ระบายน้ำ และทyอประปาชำรุดเสียหาย พื้นถนนและทางเดินแตกร=าว ฯลฯ ทำให=เกิดความสูญเสียทาง

เศรษฐกิจของประเทศ และสyงผลกระทบตyอคุณภาพชีวิตของประชาชน” รายงานดังกลyาว ระบุเชyนเดียวกับ

ข=อสรุปจาก ‘โครงการศึกษาหาสาเหตุการทรุดตัวของแผyนดินบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล’       โดย

จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย เมื่อป� ๒๕๕๒ ชี้วyา พื้นดินในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลยังมีการทรุดตัวตyอเนื่อง 

สาเหตุจากชุมชนเมืองมีแนวโน=มขยายตัวมากขึ้นทุกป� ซึ่งเป{นที่นyากังวลวyาหากไมyมีมาตรการใดรองรับ ใน

อนาคตอาจเกิดภัยพิบัติขนาดใหญyข้ึนได= 

ทั้งนี้ โครงการศึกษาดังกลyาวของจุฬาฯ ตอกย้ำด=วยวyา สาเหตุใหญyของการทรุดตัวของแผyนดินเกิดจาก

การสูบน้ำบาดาลขึ ้นมาใช=ในปริมาณมากเกินกวyาที ่น้ำบาดาลตามธรรมชาติจะไหลเข=ามาแทนที ่ได=ทัน

ขณะท่ี รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ- อาจารย-ประจำภาควิชาวิศวกรรมแหลyงน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร- 

จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย กลับมองวyา ภัยแล=งท่ีผyานมาไมyสyงผลกระทบรุนแรงตyอชั้นดินมากนัก แม=วyาในป� 

๒๕๕๙ ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะได=งบประมาณขุดบyอบาดาลอีก ๖,๐๐๐ บyอ แตyครึ่งหนึ่งของการขุด

เจาะน้ำบาดาลจะอยูyในพื้นที่ภาคกลางตอนบนและตอนกลาง หรืออยูyในชyวงบริเวณเหนือขึ้นไปของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา รศ.ดร.สุจริต บอกวyา พื้นที่ในพิกัดดังกลyาวเป{นชั้นดินที่คyอนข=างลึก เหมาะสมกับการขุด

เจาะน้ำบาดาล อีกทั้งไมyมีชั้นดินเหนียวเหมือนลักษณะพื้นดินในกรุงเทพมหานครที่มีความความเสี่ยงในการ

ทรุดตัวของชั้นดินในวงกว=าง ดังนั้น คาดการณ-วyาการขุดเจาะบาดาลในพื้นที่ภาคกลางตอนบนจะสyงผลกระทบ

คyอนข=างน=อยหรืออยูyในวงจำกัดเทyาน้ัน 



“ที่สำคัญการเรyงขุดเจาะน้ำบาดาลของภาครัฐเป{นไปเพื่อการแก=ปTญหาภัยแล=ง โดยการขุดเจาะจะ

กระจายอยูyทั่วทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป{นการเจาะในชั้นใต=ดินที่มีความลึก

ประมาณ ๖๐ เมตรข้ึนไป และขณะน้ียังไมyพบผลกระทบหรือความเปล่ียนแปลงใด ๆ” 

อยyางไรก็ดี หลายฝ¥ายยังคงมีความกังวลวyา น้ำบาดาลถือเป{นแหลyงน้ำสำรองของประเทศจึงควรมีการ

พิจารณาถึงความเหมาะสมในการนำมาใช=และต=องคำนึงถึงความสมดุลของธรรมชาติ แตyในชyวงภัยแล=งที่ผyาน

มากลับไมyมีการรายงานวyาได=สูบน้ำบาดาลมาใช=เป{นจำนวนเทyาใด และต=องใช=ระยะเวลานานแคyไหนกวyาจะได=

น้ำมาเติมให=อุyนใจดังเดิม 

ในเรื่องนี้ รศ.ดร.สุจริต แสดงความเห็นวyา การเติมน้ำกลับคืนสูyชั้นใต=ดินสyวนหนึ่งต=องรอน้ำฝนตาม

ฤดูกาลที่จะไหลซึมลงสูyชั้นใต=ดิน ซึ่งคาดการณ-วyาจะใช=เวลาประมาณ ๒ ป� หรือ ๒ ฤดูกาล ปริมาณน้ำในชั้นใต=

ดินหรือน้ำบาดาลก็จะกลับคืนมาเทyาเดิม แตyหากเกิดกรณีน้ำทyวม น้ำบาดาลก็จะคืนตัวได=เร็วข้ึน 

เมื่อถามวyา ในอนาคตหากเกิดภัยแล=งซ้ำเติมอีกครั้ง น้ำบาดาลจะยังสามารถเป{นแหลyงน้ำสำรองที่พอเพียงและ

เหมาะสมอยูyหรือไมy บนพ้ืนฐานความต=องการท่ีมากข้ึนและสภาวะอากาศท่ีแปรปรวนอยyางในปTจจุบัน 

ผู=เชี่ยวชาญรายนี้มองวyา ถึงอยyางไรน้ำบาดาลก็ยังคงเป{นที่พึ่งที่สำคัญมนุษย- ซึ่งก็เป{นแนวโน=มของทั่วโลกที่ใช=

น้ำบาดาลเป{นแหลyงน้ำสำรองในยามวิกฤติ หากแตyต=องมีมาตรการกำกับและติดตามท่ีเหมาะสมด=วย 

ถามย้ำอีกครั้งวyา หากพิจารณาถึงสภาพปTญหาสิ่งแวดล=อมในปTจจุบัน การซึมของน้ำฝนลงสูyชั้นบาดาลอาจมี

ปTญหาการปนเป��อนของสารเคมีหรือมลพิษซึมลงในน้ำใต=ดินหรือไมy รศ.ดร.สุจริต อธิบายเพิ่มเติมวyา ปTญหาน้ำ

เสียแทรกซึมลงชั้นน้ำบาดาล สyวนใหญyจะพบในพื้นที่กากอุตสาหกรรมเป{นหลัก สyวนน้ำเสียจากภาคเกษตรจะ

กระจายตัว จึงพบปTญหาคyอนข=างน=อยหรืออาจเกิดเฉพาะบางพื้นท่ี คำอธิบายของ รศ.ดร.สุจริต อาจฟTงดู

เหมือนเป{นการเชื้อเชิญให=ผู=คนมองโลกในแงyบวก ซึ่งท=ายที่สุดแล=วการใช=น้ำบาดาลด=วยวัตถุประสงค-ตyาง ๆ น้ัน

ก็ควรท่ีจะมีการควบคุมปริมาณการใช=อยyางถูกต=องเหมาะสม 

 

 

ท่ีมา : https://greennews.agency/?p=10451 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ใบงานที่ ๕.๑ ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของน้ำบาดาล 

 

คำช้ีแจง  ให=นักเรียนศึกษาใบความรู=ท่ี ๕.๑ เร่ืองโครงการพัฒนาระบบน้ำบาดาล สู=ภัยแล=ง กรม

ทรัพยากรน้ำบาดาล และใบความรู=ท่ี ๕.๒ เร่ือง ขุดบาดาลต=านภัยแล=ง ก�อกสุดท=ายของทรัพยากรสำรอง : 

หว่ันย่ิงสูบ แผyนดินย่ิงทรุด จากน้ันวิเคราะห-ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของน้ำบาดาล ลงในตารางตyอไปน้ี 

 

ผลกระทบเชิงบวกของน้ำบาดาล ผลกระทบเชิงลบของน้ำบาดาล 
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ใบกิจกรรมที่ ๕.๑ เรื่องแผJนดินไหวจากการปQRมน้ำบาดาล 

 

คำช้ีแจง   ให=นักเรียนอyานบทความตyอไปน้ี แล=วตอบคำถามท่ีกำหนดให= 

 

“นักวิจัยเชื่อวJาการปQRมน้ำบาดาลขึ้นมาใช)มากเกินไปอาจเปUนสาเหตุของแผJนดินไหวได)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เม่ือวันท่ี ๑๑ พ.ค ๒๕๖๒ เกิดเหตุแผFนดินไหวความรุนแรง ๕.๑ ริคเตอรH บริเวณเมือง Lorca  

ทางใตPของสเปน สFงผลใหPมีผูPเสียชีวิต ๙ คน บาดเจ็บอีกราว ๓๐๐ คน นับเปYนแผFนดินไหวคร้ังรุนแรงท่ีสุด

ในรอบกวFา ๕๐ ปZ มีมูลคFาความเสียหายหลายลPานยูโร 

          ไมyนานน้ีนักวิทยาศาสตร-จากแคนาดา อิตาลีและสเปน ตรวจสอบภาพถyายดาวเทียม พบวyาแนวการ

เกิดแผyนดินไหวคร้ังน้ันอยูyใกล=กับแหลyงท่ีมีการขุดเจาะน้ำบาดาลข้ึนมาใช=ปริมาณมหาศาลในชyวง ๕๐ ป�ท่ีผyาน

มา โดยสyวนใหญyเป{นการนำน้ำข้ึนมาใช=ในทางเกษตรกรรมเน่ืองจากเมือง Lorca ถือเป{นแหลyงผลิตสินค=า

เกษตรขนาดใหญyของยุโรป สyงผลให=ระดับน้ำบาดาลลดลงประมาณ ๒๕๐ เมตร 

คำถาม 

    ๑. นักเรียนคิดวyาการขุดเจาะน้ำบาดาลมีผลตyอการเกิดแผyนดินไหวหรือไมy อยyางไร 

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

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

          ๒. การขุดเจาะน้ำบาดาลมีผลกระทบตyอมนุษย-อยyางไร 

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

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

 

 



แบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
กลุม่ที=............... 

 
คาํชี]แจง  ผูส้อนสงัเกตการทาํงานกลุม่ของผูเ้รยีน โดยทาํเครื=องหมายถกูลงในชอ่งที=ตรงกบัความเป็น
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เกณฑก์ารให้คะแนน 
 

                ระดับคะแนน 

 

เกณฑHการประเมิน 

๓ ๒ ๑ 

ความรFวมมือในการทำงาน สมาชิกในกลุyมทุกคน

รyวมมือกันทำงาน มีการ 

ประสานงานภายในกลุyม 

และเป§ดโอกาสให=สมาชิก

จากกลุyมอ่ืน มีสyวนรyวม

แลกเปล่ียนในกิจกรรม

การนำเสนอตลอดเวลา 

สมาชิกในกลุyมทุกคน

รyวมมือกันทำงาน สyวน

ใหญyมีการประสานงาน

ภายในกลุyมท่ีดี และ

เป§ดโอกาสให=สมาชิก

จากกลุyมอ่ืน มีสyวนรyวม

แลกเปล่ียนในกิจกรรม

การนำเสนอในบาง

ชyวงเวลา 

สมาชิกในกลุyมรyวมมือกัน

ทำงานดีพอสมควร ขาด

การประสานงานภายใน

กลุyมท่ีดี และไมyเป§ด

โอกาสให=สมาชิกจาก

กลุyมอ่ืน มีสyวนรyวม

แลกเปล่ียนในกิจกรรม

การนำเสนอ 

ข้ันตอนการทำงาน สมาชิกรyวมกันกำหนด

ข้ันตอนการทำงานอยyาง

เป{นระบบ มีการแบyง

หน=าท่ีการทำงานภายใน

กลุyมอยyางชัดเจน 

สามารถดำเนินกิจกรรม

ตามข้ันตอนการทำงาน

จนกระท่ังเห็นผลงาน

สมบูรณ- 

สมาชิกรyวมกันกำหนด

ข้ันตอนการทำงาน

อยyางเป{นระบบ มีการ

แบyงหน=าท่ีการทำงาน

ภายในกลุyมอยyาง

ชัดเจน แตyไมyสามารถ

ดำเนินกิจกรรมตาม

ข้ันตอนการทำงานให=

เสร็จสมบูรณ-ได= 

สมาชิกรyวมกันกำหนด

ข้ันตอนการทำงานอยyาง

เป{นระบบ แตyไมyมีการ

แบyงหน=าท่ีการทำงาน

ภายในกลุyมอยyางชัดเจน 

และไมyสามารถดำเนิน

กิจกรรมตามข้ันตอนการ

ทำงานให=เสร็จสมบูรณ-

ได= 

การมีสFวนรFวมแสดงความ

คิดเห็น 

สมาชิกภายในกลุyมมีสyวน

รyวมในการแสดง 

ความคิดเห็นอยyาง

หลากหลาย และ

สร=างสรรค- 

สมาชิกภายในกลุyมสyวน

ใหญyมีสyวนรyวมในการ

แสดงความคิดเห็น

อยyางหลากหลาย  

และสร=างสรรค- 

สมาชิกภายในกลุyม 

ขาดการแสดงความ

คิดเห็น แลกเปล่ียน

ความรู=อยyางหลากหลาย  

และสร=างสรรค- 

ความรับผิดชอบ 

ตFองานท่ีไดPรับมอบหมาย 

สมาชิกทุกคนภายใน

กลุyมทำงานท่ีได=รับ

มอบหมายจนงาน 

เสร็จส้ินสมบูรณ-ตาม

เวลาท่ีกำหนด 

สมาชิกสyวนใหญyภายใน

กลุyมรyวมกันทำงาน 

ท่ีได=รับมอบหมายจน

งานเสร็จส้ินสมบูรณ-

ตามเวลาท่ีกำหนด 

สมาชิกภายในกลุyมขาด

ความรyวมมือในการ

ทำงานท่ีได=รับมอบหมาย

และงานไมyเสร็จสมบูรณ-

ตามเวลาท่ีกำหนด 
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งานเสร็จส้ินสมบูรณ-

ตามเวลาท่ีกำหนด 

สมาชิกภายในกลุyมขาด
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ตามเวลาท่ีกำหนด 



แผนการจดัการเรียนรู ้
หน่วยที4 ๒ เรื%องเกดิอะไรขึ/นกบัสายนํ/า 
แผนการจดัการเรียนรู้ที4 ๖ รูใ้ช ้รูร้กัษา รูค้ณุคา่ รว่มพฒันานํ/าบาดาล                      เวลา ๑ ชั %วโมง 
 
๑.ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลกัสตูรต้านทุจริตศึกษา พทุธศกัราช ๒๕๖ 
  เพื%อใหต้ระหนกัถงึผลกระทบเชงิบวกและเชงิลบของการพฒันาทรพัยากรนํ/า และนํ/าบาดาล ใน
ระดบัภมูภิาค โดยปฏบิตัตินอยา่งเหมาะสม และสื%อสารอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
๒. จดุประสงคก์ารเรียนรูบ้รูณาการ STRONG MODEL 
     ๒.๑ วิเคราะห-ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบท่ีเกิดจากการขุดเจาะบ<อบาดาลในพ้ืนท่ีต<าง ๆ ไดF (T) 

     ๒.๒ บอกประโยชน-ท่ีเกิดจากการขุดพบน้ำพุโซดาไดF  (N) 

๓. สาระการเรียนรู ้
     ๓.๑ ความรู ้
    การใชป้ระโยชน์จากนํ/าบาดาล 
     ๓.๒ ทกัษะ/กระบวนการ (สมรรถนะที%เกดิ) 
   ๑) ความสามารถในการส่ือสาร   

            ๒) ความสามารถในการคิด 

   ๓) ความสามารถในการแกFปTญหา 

   ๔) ความสามารถในการใชFเทคโนโลยี 

      ๓.๓ คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์ 
             ๑.) ความซื%อสตัยส์จุรติ  

   ๒.) มวีนิยั  
   ๓.) กระบวนการคดิ 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
     ๔.๑ ขั [นตอนการเรียนรู ้
            ขั [นนํา 

        ๑) ใหFนักเรียนดูคลิปวิดีโอข<าว เร่ือง ฮือฮา เจาะน้ำบาลเจอน้ำพุโซดา ทาง  

https://www.youtube.com/watch?v=aKhNKPN0zdI, http:// http://gg.gg/ocu86  

หรือ ทาง QR Code  

 

 

 

 

 

 

 



 

           ๒) ครูซักถามนักเรียนดFวยคำถามต<อไปน้ี 

     - เพราะเหตุใดจึงมีการขุดเจาะน้ำบาดาลในพ้ืนท่ี ตำบลหFวยกระเจา อำเภอหFวยกระเจา 

จังหวัดกาญจนบุรี  

         (แนวคำตอบ เพ่ือบรรเทาความเดือดรFอนจากภัยแลFงของประชาชน) 

               - น้ำบาดาลท่ีขุดเจาะไดF ณ บFานทุ<งคูณ ตำบลหFวยกระเจา อำเภอหFวยกระเจา จังหวัด

กาญจนบุรี ต<างจากน้ำบาดาลแหล<งอ่ืน ๆ อย<างไร  

       (แนวคำตอบ น้ำท่ีขุดเจาะจะพุ<งข้ึนจากพ้ืนคลFายน้ำพุสูงประมาณ ๓ เมตร และน้ำมีรสซ<า

คลFายน้ำโซดาและมีรสชาติออกหวาน) 

          ๓)  ครูและนักเรียนร<วมกันอภิปรายสรุปขFอคิดท่ีไดFจากการดูคลิปวิดีโอ ว<า กรมทรัพยากร   

น้ำบาดาล ขุดเจอบาดาลรสโซดา ท่ี จังหวัดกาญจนบุรี มีแร<ไบคาร-บอเนตสูง บริโภคไดF เตรียมขุดเพ่ิมเติมใน 

อำเภอหFวยกระเจา และอำเภอเลาขวัญ เพ่ือใหFชาวบFานบริโภคและทำการเกษตร หลังจากเป~นพ้ืนท่ีอับฝนเจอ

ภัยแลFงทุกป� 

    ขั [นสอน 
      ๑) ครูแบ<งนักเรียนออกเป~นกลุ<มแบบคละความสามารถ จากน้ันใหFแต<ละกลุ<มอ<านข<าวจาก      

ใบความรูF ท่ี ๖.๑ เร่ืองฮือฮา “น้ำพุโซดา” หวานซ<าแกFแลFง “หFวยกระเจา” ฉ่ำ   

      ๒) ครูซักถามนักเรียนเก่ียวกับข<าวท่ีอ<าน ดFวยคำถามต<อไปน้ี 

          - เพราะเหตุใดจึงไม<ควรนำน้ำพุโซดามาด่ืมโดยปราศจากวิธีการทำใหFน้ำสะอาด 

          (แนวคำตอบ เพราะอาจจะมีสารปนเป��อนท่ีเป~นอันตรายต<อร<างกาย)  

         - นักเรียนคิดว<าประชาชนในพ้ืนท่ีไดFประโยชน-อะไรบFางจากการขุดเจาะบ<อบาดาลในพ้ืนท่ี 

          (แนวคำตอบ ประชาชนในพ้ืนท่ีมีน้ำสำหรับใชFบริโภค อุปโภค ใชFในการทำการเกษตร และทำ

ใหFท่ีดินในบริเวณน้ันมีราคาสูงข้ึน ) 

 - นักเรียนคิดว<าผลกระทบเชิงลบท่ีเกิดข้ึนจากการขุดเจาะบาดาลบริเวณน้ี มีอะไรบFาง 

            (แนวคำตอบ จากการขุดบ<อบาดาลใน ตำบลหFวยกระเจา มีผลเชิงลบดังน้ี 

               - การแย<งพ้ืนท่ีในการขุดเจาะบ<อบาดาล 

    - การเขFามาลงทุนทางธุรกิจของนายทุน 

    - แนวโนFมของการเปล่ียนพ้ืนท่ีและอาชีพของประชาชนจากเกษตรกรรมสู<อุตสาหกรรม 

    -  ถFามีการขุดเจาะบ<อบาดาลจำนวนมากเกินไปอาจจะทำใหFแผ<นดินบริเวณน้ันทรุดไดF 

    - การหล่ังไหลเขFามาในพ้ืนท่ีของประชาชนจากต<างถ่ิน อาจจะส<งผลใหFเกิดปTญหาสังคมไดF) 

         ขั [นสรปุ 
           ๑) ครูแนะนำใหFนักเรียนติดตามข<าวสารเร่ืองการขุดเจาะน้ำบาดาลและการนำน้ำบาดาลจากแหล<งขุด

ตำบลหFวยกระเจา อำเภอหFวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ว<ามีผลกระทบอย<างไรบFางจากส่ือต<าง ๆ  

  ๒) นักเรียนเขียนแผนผังความคิด เร่ืองผลจากการพบนํ/าพโุซดา 



 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
  ๕.๑ วธิกีารประเมนิ 

   ๑) ใหน้กัเรยีนสรปุแผนผงัความคดิ เรื%องจากการพบนํ/าพโุซดา 

   ๒) นกัเรยีนนําเสนอผลงานการคน้ควา้ 

  ๕.๒ เครื%องมอืที%ใชใ้นการประเมนิ 

   ๑) แบบประเมนิชิ/นงาน 

    ๒) แบบประเมนิการนําเสนอ 

   ๓) แบบสงัเกตพฤตกิรรมการทาํงานกลุม่ 

  ๕.๓ เกณฑก์ารตดัสนิ 

    นกัเรยีนผา่นการประเมนิ รอ้ยละ ๘๐ ขึ/นไป  
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      ลงชื%อ..........................................................ครผููส้อน 
        (..................................................) 
 
๗. ภาคผนวก 
 
 

ใบความรู)ที่ ๖.๑ 

เรื่องฮือฮา “น้ำพุโซดา” หวานซAาแก)แล)ง “ห)วยกระเจา” ฉ่ำ  

  
ก<อนหนFาน้ี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพ้ืนท่ีสำรวจพ้ืนท่ีเจาะบ<อน้ำบาดาลใน ต.หFวยกระเจา อ.หFวย

กระเจา จ.กาญจนบุรี ท่ีมีอยู<ท้ังหมด ๒๑ หมู<บFาน เพ่ือบรรเทาความเดือดรFอนจากภัยแลFงของประชาชนใน

พ้ืนท่ี กระท่ังสามารถเจาะบาดาลท่ีหมู< ๑๒ บFานพะยอมงาม ไดF ๔ บ<อ ปริมาณน้ำท่ีพัฒนาไดF ๕๒ ลบ.ม./

ช่ัวโมง (ชม.) และท่ีหมู< ๑๙ บFานทุ<งคูณ อีก ๒ บ<อ ปริมาณน้ำท่ีพัฒนาไดF ๖๖ ลบ.ม./ชม.คิดปริมาตรรวมกว<า 

๑,๗๐๐,๐๐๐ ลบ.ม./ป� ประชากรจะไดFรับประโยชน- ๑๕ หมู<บFาน ๗,๐๐๐ กว<าครัวเรือน พ้ืนท่ีเกษตร ๖,๐๐๐ 

ไร< เม่ือเร็วๆ น้ี ศักด์ิดา วิเชียรศิลป8 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พรFอมดFวย เกรียงศักด์ิ ภิระไร      

ผูFอำนวยการ สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล พรFอมคณะเจFาหนFาท่ีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล     

ลงพ้ืนท่ีติดตามความคืบหนFาการขุดเจาะบ<อบาดาล แต?คร้ังน้ีสรBางความฮือฮาเปFนอย?างมาก เน่ืองจาก

พบว?า ๑ ในบ?อบาดาลท่ีเจาะลึกลงไป ๓๐๓ เมตร ท่ีต้ังอยู?ริมถนนสาย ๓๓๖๓ หมู? ๑๙ บBานทุ?งคูณ        

ต.หBวยกระเจา อ.หBวยกระเจา ไม?เพียงจะเหมือนน้ำด่ืมท่ีใสสะอาดท่ัวไป แต?ท้ังมีรสซ?าคลBายกับโซดา 

“เกรียงศักด์ิ” ใหFขFอมูลว<า กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ไดFสำรวจแหล<งน้ำบาดาลแร<ในพ้ืนท่ีบFานทุ<งคูณ  

ต.หFวยกระเจา อ.หFวยกระเจา พบแหล<งน้ำพุธรรมชาติท่ีมีลักษณะพิเศษ ซ่ึงไม<เคยพบท่ีใดมาก<อนในประเทศ

ไทย คือ มีรสซ<า คลFายน้ำโซดา และมีรสชาติออกหวานนิดๆ สามารถนำไปผสมเคร่ืองด่ืมแทนน้ำโซดาไดFเลย 

พ้ืนท่ีท่ีพบแหล<งน้ำแร<โซดาน้ี เป~นรอยแตกของช้ันหินแปร ท่ีอยู<ลึกลงไปจากพ้ืนดิน ๓๐๓ เมตร เม่ือเจาะลงไป

ถึงพบน้ำดังกล<าวพุข้ึนมาเองทันที โดยพุ<งข้ึนมาในปริมาณมากกว<า ๕๐ ลบ.ม.ต<อช่ัวโมง คุณสมบัติของน้ำ 

ตรวจสอบเบ้ืองตFน โดยหFองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร-ตรวจสอบน้ำบาดาล ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล     

ท่ี จ.สุพรรณบุรี พบว<า มีค<า pH หรือค<าความเป~นกรดด<างอยู<ท่ี ๖.๗๕ คุณสมบัติใกลFเคียงกับน้ำธรรมดามาก 

ไม<เจอสารพิษใด ๆ ปนเป��อน นอกจากน้ี ยังพบปริมาณไบคาร-บอเนตสูง คุณสมบัติดังกล<าวน้ี ตรวจสอบใน

นิตยสาร เมดิคอลเฮลท- พบว<า เปFนผลดีกับผูBป[วยเบาหวาน หากด่ืมในปริมาณท่ีพอเหมาะสม 

“เราพบน้ำแร<โซดาท่ีมีลักษณะเดียวกันน้ี ๒ บ<อ ในบริเวณท่ีใกลFกัน สาเหตุท่ีน้ำมีลักษณะและรสชาติดังกล<าว 

เป~นเพราะบริเวณท่ีเก็บกักน้ัน น<าจะมีหลายองค-ประกอบ เช<น หินอัคนี หรือหินรFอน ท่ีเป~นตัวทำใหFน้ำมี

อุณหภูมิสูงข้ึน คือ มีอุณหภูมิอยู<ท่ี ๓๕ องศาเซลเซียส นอกจากน้ี ยังมีหินปูน ซ่ึงเม่ือหินปูนโดนความรFอนก็จะ

คายคาร-บอนไดออกไซด-ออกมาสะสมในน้ำ เม่ือไปเจาะ น้ำจึงพุข้ึนมาไดFเอง รวมท้ังมีรสซ<า อมหวาน เหมือน



น้ำโซดาท่ีบรรจุขวดขาย สามารถนำไปผสมกับเคร่ืองด่ืมด่ืมไดFทันที ชาวบFานในพ้ืนท่ีขFางเคียง เม่ือทราบว<า เรา

เจาะน้ำบาดาล ท่ีมีรสชาติคลFายโซดา ต<างพากันสนใจ มาทดลองชิมกันจำนวนมาก 

 “เวลาน้ีเจFาหนFาท่ีจะเฝ�าสังเกตดูอัตราการไหลพุข้ึนมาของน้ำก<อนว<ามีลักษณะการไหลเป~นอย<างไร อย<างไรก็

ตามการพุหรือไม<พุข้ึนมาน้ันไม<มีความสำคัญ เพราะในท่ีสุดแลFว สามารถเจาะลงไปสูบน้ำข้ึนมาใชFไดF หลังจากน้ี

ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะทำระบบการกระจายน้ำ เพ่ือแจกจ<ายใหFประชาชนในพ้ืนท่ีไดFนำไปอุปโภค

บริโภค และใชFสำหรับการเกษตร เพราะตรวจสอบแลFวพบว<าปริมาณน้ำมีมากพอสำหรับการแจกจ<ายใหF

ประชาชนในพ้ืนท่ีใกลFเคียงใชFในช<วยฤดูแลFง“น้ำท่ีมีรสซ<า และหวานสามารถใชFในการเกษตรไดF เพราะอย<างท่ี

บอกไปตอนแรกคือ ค<าความเป~นกรดด<างอยู<ท่ี ๖.๗๕ ซ่ึงใกลFเคียงกับน้ำด่ืมปกติมาก ท้ังน้ี ในเร่ืองของความซ<า

จะเหมือนกับโซดาบรรจุขวดท่ัวไปคือ เม่ือพุออกมาจากแหล<งใหม<ๆ ความซ<าจะมีอยู< แลFวจะค<อยๆ ลดลงเม่ือ

เวลาผ<านไป” เกรียงศักด์ิแจกแจงถึงน้ำพุโซดา ดFาน “ศักด์ิดา” เสริมว<า อ.หFวยกระเจา ถือเป~นพ้ืนท่ีแหFงแลFง

อย<างมาก มีช่ือติดอยู<ในพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยแลFง  ทุกป� โดยเม่ือ ๓ สัปดาห-ท่ีผ<านมา กรมทรัพยากรน้ำบาดาลส<ง

ทีมสำรวจไปขุดเจาะน้ำบาดาลในพ้ืนท่ี มีเร่ืองท่ีน<ายินดีมาก ท่ีพบแหล<งน้ำบาดาลไม<นFอยกว<า ๕๐๐ ลFาน ลบ.ม.

เป~นน้ำสะอาด และมีรสชาติค<อนขFางพิเศษ “ปริมาณน้ำท่ีพบน้ัน สามารถแจกจ?ายใหBชาวบBานพ้ืนท่ี

รอบๆ จำนวน ๑๑ หมู?บBาน และพ้ืนท่ีเกษตรอีก ๓ พันไร? ไดBใชBตลอดฤดูแลBงน้ี พูดไดBเลยว?า อ.หBวยกระเจา 

จะไม?แหBงแลBงอีกต?อไป” อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลสรุป 

อย<างไรก็ตาม พลันท่ีข<าวการพบ น้ำพุโซดา เผยแพร<ออกไป มีชาวบFานเดินทางมาเย่ียมชม พรFอม

ทดลองชิมน้ำท่ีพุ<งออกมาจากบ<อกันอย<างต<อเน่ือง ทำใหFบรรยากาศเป~นไปอย<างคึกคักกลุ<มชาวบFานท่ีทดลองชิม

รูFสึกต่ืนเตFนอย<างมาก ต<างบอกเป~นเสียงเดียวกันว<า รสชาติของน้ำคลFายกับโซดาจริง แต<ซ<าแบบโซดาคFางคืนท่ี

ไม<ไดFแช<เย็น หากจะนำไปผสมเคร่ืองแอลกอฮอล- ก็น<าจะใชFไดFแต<ก็คงจะไม<เหมือนกับโซดาท่ีแช<เย็น อย<างไรก็

ตาม นพ.สุวรรณชัย วัฒนาย่ิงเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ออกมาเตือนว<า แมFน้ำบาดาลดังกล<าว จะมี

คุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีเหมาะสมตามเกณฑ-คุณภาพน้ำบาดาลเพ่ือการบริโภคก็ตาม แต<การนำมา

จัดทำระบบประปาเพ่ือแจกจ<ายใหFกับประชาชน ควรเพ่ิมระบบฆ<าเช้ือโรคก<อนแจกจ<ายใหFกับประชาชนดFวย 

เน่ืองจากอาจจะมีการปนเป��อนจากเช้ือโรคในระหว<างการเก็บกัก หรือในระบบจ<ายน้ำก<อนถึงครัวเรือน

ประชาชนไดF 

ขณะท่ี สิริพงศa สืบเนียม อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหFวยกระเจา เผยว<า พ้ืนท่ีตำบลหFวย

กระเจามีท้ังหมด ๒๑ หมู<บFาน โดยในพ้ืนท่ีเกิดความแหFงแลFงซ้ำซากมาเป~นระยะเวลายาวนานหลายช่ัวอายุคน 

สำหรับโครงการท่ีเกิดข้ึนในคร้ังน้ี ตFองขอขอบคุณนายศักด์ิดา วิเชียรศิลป� อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ซ่ึง

ท<านเหมือนเทวดามาโปรดพวกเราชาวตำบลหFวยกระเจา “ก<อนหนFาน้ีเม่ือวันท่ี 9 มกราคมท่ีผ<านมา ท<านอธิบดี

ลงพ้ืนท่ีดFวยตนเอง โดยผมไดFนำพาสำรวจพ้ืนท่ีเจาะบาดาลท้ัง ๒๑ หมู<บFาน ซ่ึงท<านอธิบดีพบว<า พ้ืนท่ีตำบล

หFวยกระเจาน้ันมีความแหFงแลFงจริง แต<หลังจากท่ีอธิบดีกลับไปประมาณ ๓ - ๔ วัน ก็มีเจFาหนFาท่ีชุดสำรวจกรม

บาดาล ลงพ้ืนท่ีมาสำรวจหาจุดเจาะบาดาลอีกประมาณ ๒ สัปดาห- ก็พบว<าพ้ืนท่ีบริเวณน้ีสามารถเจาะบาดาล

ไดF” อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหFวยกระเจา เล<าถึงท่ีมาไป “สิริพงศa” ยังบอกว<า บ<อแรกท่ีเจาะลงไป

ลึกประมาณ ๒๘๕ เมตร ไดFน้ำ ๓๕ คิว บ<อท่ีสอง ท่ีเกิดปรากฏการณ-น้ำมีรสชาติคลFายโซดา เจาะลึกลงไป 



๓๐๓ เมตร คร้ังแรกน้ำภายในบ<อยังมีสภาพน่ิง แต<ระหว<างท่ีเจFาหนFาท่ีกำลังนำอุปกรณ-มาตรวจสอบว<าจะไดF

ปริมาณน้ำประมาณเท<าไหร< แต<อยู<ๆ น้ำก็พุ<งข้ึนมาเป~นน้ำพุ ทุกคนท่ีเห็นต<างก็รูFสึกมหัศจรรย-ว<ามันเกิดข้ึนไดF

อย<างไร หลังจากน้ีไปเช่ือปริมาณน้ำท่ีมีจะช<วยแกFปTญหาภัยแลFงใหFกับชาวตำบลหFวยกระเจาท้ัง ๒๑ หมู<บFานไดF

อย<างแน<นอน 

ดFาน สุเวทยa สินสถาพรพงศa อายุ ๖๔ ป� ชาวบFาน หมู< ๓ ต.หFวยกระเจา อ.หFวยกระเจา เผยความรูFสึก

ว<า ดีใจเป~นอย<างมากท่ีกรมบาดาลมาเหลือชาวบFานในคร้ังน้ี ผมมีอาชีพทำไร<อFอยมีท่ีอยู<ประมาณ ๔๐ ไร< จุดท่ี

ขุดเจาะบาดาลเป~นท่ีดินของผมท่ีทำไร<อFอยอยู< ผมยินดีท่ีจะยกใหFกรมทรัพยากรน้ำบาดาลใชFประโยชน-ไดFอย<าง

เต็มท่ี “ผมเสียสละท่ีดินไปเพียง 2 งานเศษ แต<สามารถช<วยชาวบFานไดFหลายพันคน จึงมีความยินดีเป~นอย<าง

มาก เพราะชาวบFานจะไดFไม<ตFองเดือดรFอนกับปTญหาภัยแลFงอีกต<อไป ซ่ึงผมเสียผลประโยชน-จากการมอบท่ีดิน

ใหFรัฐ ไม<ถึง 1 ไร< แต<ประชาชนในพ้ืนท่ีไดFประโยชน-หลายพันคนน้ันถือว<าคุFม” สุเวทย-บอกอย<างภาคภูมิใจ 

นับจากน้ีไปพ้ืนท่ี “หBวยกระเจา” จะไม?ใช? “อีสานเมืองกาญจนa” อีกต?อไป เพราะน้ำพุโซดา และน้ำบาดาล

ทีขุดพบคร้ังน้ีจะทำใหBชาวบBานไม?ตBองทนทุกขaกับภัยแลBงอีกต?อไป 

 
  

 

 

 ท่ีมา : https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2579629 

		



		

แบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
กลุม่ที%............... 

 
คาํชี[แจง  ผูส้อนสงัเกตการทาํงานกลุม่ของผูเ้รยีน โดยทาํเครื%องหมายถกูลงในชอ่งที%ตรงกบัความเป็น
จรงิ 
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เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ใหค้ะแนน ๐-๔ ถา้การทาํงานอยูใ่นขั /นตองปรบัปรงุ 
 ใหค้ะแนน ๕-๘ ถา้การทาํงานนั /นอยูใ่นระดบัพอใช ้
  ใหค้ะแนน ๙-๑๒ ถา้การทาํงานนั /นอยูใ่นระดบัด ี
  
 
   
 
 
 
 

     ลงช่ือ                                       ผูFประเมิน 

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

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

ชื4อ-สกลุ 

พฤติกรร
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เกณฑก์ารให้คะแนน 
 

                ระดับคะแนน 

 

เกณฑaการประเมิน 

๓ ๒ ๑ 

ความร?วมมือในการทำงาน สมาชิกในกลุ<มทุกคน

ร<วมมือกันทำงาน มีการ 

ประสานงานภายในกลุ<ม 

และเป¤ดโอกาสใหFสมาชิก

จากกลุ<มอ่ืน มีส<วนร<วม

แลกเปล่ียนในกิจกรรม

การนำเสนอตลอดเวลา 

สมาชิกในกลุ<มทุกคน

ร<วมมือกันทำงาน ส<วน

ใหญ<มีการประสานงาน

ภายในกลุ<มท่ีดี และ

เป¤ดโอกาสใหFสมาชิก

จากกลุ<มอ่ืน มีส<วนร<วม

แลกเปล่ียนในกิจกรรม

การนำเสนอในบาง

ช<วงเวลา 

สมาชิกในกลุ<มร<วมมือกัน

ทำงานดีพอสมควร ขาด

การประสานงานภายใน

กลุ<มท่ีดี และไม<เป¤ด

โอกาสใหFสมาชิกจาก

กลุ<มอ่ืน มีส<วนร<วม

แลกเปล่ียนในกิจกรรม

การนำเสนอ 

ข้ันตอนการทำงาน สมาชิกร<วมกันกำหนด

ข้ันตอนการทำงานอย<าง

เป~นระบบ มีการแบ<ง

หนFาท่ีการทำงานภายใน

กลุ<มอย<างชัดเจน 

สามารถดำเนินกิจกรรม

ตามข้ันตอนการทำงาน

จนกระท่ังเห็นผลงาน

สมบูรณ- 

สมาชิกร<วมกันกำหนด

ข้ันตอนการทำงาน

อย<างเป~นระบบ มีการ

แบ<งหนFาท่ีการทำงาน

ภายในกลุ<มอย<าง

ชัดเจน แต<ไม<สามารถ

ดำเนินกิจกรรมตาม

ข้ันตอนการทำงานใหF

เสร็จสมบูรณ-ไดF 

สมาชิกร<วมกันกำหนด

ข้ันตอนการทำงานอย<าง

เป~นระบบ แต<ไม<มีการ

แบ<งหนFาท่ีการทำงาน

ภายในกลุ<มอย<างชัดเจน 

และไม<สามารถดำเนิน

กิจกรรมตามข้ันตอนการ

ทำงานใหFเสร็จสมบูรณ-

ไดF 

การมีส?วนร?วมแสดงความ

คิดเห็น 

สมาชิกภายในกลุ<มมีส<วน

ร<วมในการแสดง 

ความคิดเห็นอย<าง

หลากหลาย และ

สรFางสรรค- 

สมาชิกภายในกลุ<มส<วน

ใหญ<มีส<วนร<วมในการ

แสดงความคิดเห็น

อย<างหลากหลาย  

และสรFางสรรค- 

สมาชิกภายในกลุ<ม 

ขาดการแสดงความ

คิดเห็น แลกเปล่ียน

ความรูFอย<างหลากหลาย  

และสรFางสรรค- 

ความรับผิดชอบ 

ต?องานท่ีไดBรับมอบหมาย 

สมาชิกทุกคนภายใน

กลุ<มทำงานท่ีไดFรับ

มอบหมายจนงาน 

สมาชิกส<วนใหญ<ภายใน

กลุ<มร<วมกันทำงาน 

ท่ีไดFรับมอบหมายจน

สมาชิกภายในกลุ<มขาด

ความร<วมมือในการ

ทำงานท่ีไดFรับมอบหมาย



เสร็จส้ินสมบูรณ-ตาม

เวลาท่ีกำหนด 

งานเสร็จส้ินสมบูรณ-

ตามเวลาท่ีกำหนด 

และงานไม<เสร็จสมบูรณ-

ตามเวลาท่ีกำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แผนการจดัการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓ เรื่อง นักสืบสายน ้า 
ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  ๗  ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เวลา ๑ ชัว่โมง 
 
๑.ผลการเรียนรู้ 

๑) เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการขดักนัของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
เกีย่วกบัการใชท้รพัยากรน ้า และน ้าบาดาลในชวีติประจ าวนั 
๒. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ๑) แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เกี่ยวกับความขัดแย้งในการแย่งทรัพยากร
น ้า (S) 
 ๒) มคีวามเอื้อเฟ้ืออาทรช่วยเหลอืแบ่งปันในการจดัการทรพัยากรน ้าใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด(G) 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 

 ๓.๑ ความรู้ 

         ๑) ทรัพยากรน ้า 

  ๒) ความขัดแย้งในการจัดการทรัพยากรน ้า 

 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

        ๑) Critical Thinking (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ)   

 ๒) Analytical thinking (ทักษะการคิดวิเคราะห์) 

 ๓.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    ๑) ซื่อสัตย์สุจริต 

๒) ใฝ่เรียนรู้ 

๓) อยู่อย่างพอเพียง 

  
 
 
 

 
หน่วยท่ี ๓  

นักสืบสายน ้า 
 



๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขัน้น า 

   ๑)  นักเรยีนชมวดีทีศัน์ เรื่อง “แย่งน ้าในชุมชน จ.ชยัภูม”ิ ขา่วภาคค ่า ThaiPBSnews  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพที ่๗.๑ แย่งน ้าในชุมชน จ.ชยัภูม ิ
ทีม่า  https://www.youtube.com/watch?v=weqe9zCgYQ4 

(เวลา ๒.๐๖ นาท)ี 
 

   ๒)  นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ข่าวที่ได้รับชม เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์และ
ความส าคญัของน ้าจากสถานการณ์ภยัแลง้ 
     - นักเรยีนมคีวามรูส้กึอย่างไร เกีย่วกบัความส าคญัของน ้า 
(แนวค าตอบ น ้ามคีวามส าคญัในการด ารงชวีติของเรา มนุษยจ์งึท าทุกวถิทีาง เพื่อทีจ่ะมนี ้าไวใ้ช้) 
  ๓)  นักเรยีนแลกเปลีย่นความคดิเหน็ของตนเองกบัเพื่อน 
 

๔.๒ ขัน้สอน 
    ๑) นักเรยีนตอบค าถามต่อไปนี้  

  -   ปัญหาความขดัแยง้ทีเ่กีย่วกบัน ้าเกดิจากปัจจยัใดบา้ง 
(แนวค าตอบ ความตอ้งการใชท้รพัยากรน ้าของมนุษย ์หรอื การขาดแคลนน ้า) 

๒) ครูน าเสนอขา่วหรอืขอ้พพิาทเกีย่วกบัการจดัการทรพัยากรน ้าระหว่างหน่วยงานรฐั
กบัประชาชน โดยนักเรยีนรบัชมจากวดิทีศัน์ เรื่อง “สารพนัคดปีกครอง ตอน กรมชลประทาน
ปล่อยน ้าเสยี” 

 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่๗.๒ กรมชลประทานปล่อยน ้าเสยี  
ทีม่า  https://www.youtube.com/watch?v=VmfCE8twN7A 

(เวลา ๓.๕๗ นาท)ี 
 
  ๓) ครูน าเสนอขา่วหรอืขอ้พพิาทเกีย่วกบัการจดัการทรพัยากรน ้าระหว่างภาค
ประชาชน โดยนักเรยีนรบัชมจากวดิทีศัน์ เรื่อง “ขอ้พพิาทสวนสม้แย่งน ้าชาวนา”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่๗.๓ ขอ้พพิาทสวนสม้แย่งน ้าชาวนา 
ทีม่า  https://www.youtube.com/watch?v=7FjHkThZSG8&t=38s 

(เวลา ๒.๔๔ นาท)ี 



     ๔) นกัเรยีนแบ่งกลุม่ท าใบกจิกรรม “ใครไดป้ระโยชน์ ใครเสยีประโยชน์” โดยแบ่งเป็น 
2 กรณีศกึษา คอื  

  - กรณีศกึษาที ่๑ ขอ้พพิาทระหว่างภาครฐัและภาคประชาชน  
  - กรณีศกึษาที ่๒ ขอ้พพิาทระหวา่งภาคประชาชน 
 
    ๕. นักเรยีนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการท ากจิกรรม “ใครไดป้ระโยชน์ ใครเสยี

ประโยชน์”  
 ๔.๓ ขัน้สรปุ 
   ๑) นักเรยีนและครูร่วมกนัสรุปกจิกรรม “ใครไดป้ระโยชน์ ใครเสยีประโยชน์ จาก
กรณีศกึษา ๒ กรณีศกึษา โดยกรณีศกึษาที ่๑ ขอ้พพิาทระหว่างภาครฐัและภาคประชาชน และ
กรณีศกึษาที ่๒ ขอ้พพิาทระหว่างภาคประชาชน 

 ๒)นักเรยีนและครูร่วมกนัสรุปใหเ้หน็ถงึประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จาก
กรณีศกึษาทัง้ 2  และนกัเรยีนตอบค าถามต่อไปนี้ “นอกจากขอ้พพิาททีเ่กดิขึน้แลว้ นักเรยีนเคยเหน็ 
หรอืรบัฟังขา่วสารเกีย่วกบัโครงการทีเ่กดิประโยชน์ระหว่างภาครฐัและภาคประชาชนหรอืไม่” (ครูรบัฟัง
ค าตอบจากนกัเรยีน) 

 ๓) นักเรยีนชมวดีทีศัน์ เรื่อง “โครงการปิดทองหลงัพระ พฒันาแหล่งน ้า” ขา่วเยน็ TNN 
NEWS ซึง่เป็นโครงการของภาครฐั ร่วมกบัประชาชนในการบรหิารจดัการน ้า โดยการมสี่วนรว่มของทกุ
ภาคส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่๗.๔ โครงการปิดทองหลงัพระ พฒันาแหล่งน ้า 
ทีม่า  https://www.youtube.com/watch?v=aW0TfPpFQAE  

(เวลา ๒.๑๗ นาท)ี 
 ๒) ครูและนักเรยีนร่วมกนัสรุปและสะทอ้นความคดิเกีย่วกบักจิกรรม ใหท้ราบถงึ
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จากวดิทีศัน์ทัง้หมดทีไ่ดร้บัชม 



 ๔.๔ ส่ือการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
 ๑) เวบ็ไซต์ขา่วแย่งน ้าในชุมชน จ.ชยัภูม ิ
https://www.youtube.com/watch?v=weqe9zCgYQ4 
 ๒) เวบ็ไซต์ขา่วกรมชลประทานปล่อยน ้าเสยี
https://www.youtube.com/watch?v=VmfCE8twN7A 
 ๓) เวบ็ไซต์ขา่วขอ้พพิาทสวนสม้แย่งน ้าชาวนา 
https://www.youtube.com/watch?v=7FjHkThZSG8&t=38s 
 ๔) เวบ็ไซต์ขา่ว โครงการปิดทองหลงัพระ พฒันาแหล่งน ้า 
https://www.youtube.com/watch?v=aW0TfPpFQAE 
 ๕) ใบกจิกรรมที ่๗.๑ เรื่อง ใครไดป้ระโยชน์ ใครเสยีประโยชน์ 
  
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
  ๕.๑ วธิกีารประเมนิ 

   ๑) ใหน้ักเรยีนท าใบกจิกรรมที ่๗.๑ เรื่อง ใครไดป้ระโยชน์ ใครเสยีประโยชน์ 

   ๒) นักเรยีนน าเสนอผลการระดมความคดิ 
  ๕.๒ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิ 

   ๑) แบบประเมนิชิน้งาน 

    ๒) แบบประเมนิการน าเสนอ 

   ๓) แบบสงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุม่ 

  ๕.๓ เกณฑก์ารตดัสนิ 

    นักเรยีนผ่านการประเมนิ รอ้ยละ ๘๐ ขึน้ไป  
 

๖. บนัทึกหลงัสอน 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
                  ลงชื่อ..........................................................ครูผูส้อน 
        (..................................................)



 
ใบกิจกรรมท่ี ๗.๑ เร่ือง ใครได้ประโยชน์ ใครเสียประโยชน์ 

 
ช่ือกลุ่ม................ 
สมาชิกในกลุ่ม 

๑. ............................................................................................................................. .............. 
๒. .................................................................................................................... ....................... 
๓. ............................................................................................................................. .............. 
๔. ............................................................................................ ............................................... 
๕. ............................................................................................................................. .............. 

 

ค าช้ีแจง  ใหน้ักเรยีนแต่ละกลุ่มร่วมกนัระดมความคดิวเิคราะหก์รณีศกึษาตามหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 
 

๑. ความผดิของการกระท าในกรณีศกึษาที ่๑ คอื  
............................................................................................................................. ..............................
............................................................................................................................. .............................. 
........................................................................................................................................................... 
๒. สาเหตุของขอ้พพิาทนี้ คอื 
............................................................................................................................. ..............................
............................................................................................................................. .............................. 
๓. ใครเป็นผูไ้ดป้ระโยชน์ และผูเ้สยีประโยชน์ ในกรณีศกึษาที ่๑ 
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................. 
๔. ความผดิของการกระท าในกรณีศกึษาที ่๒ คอื 
............................................................................................................................. ..............................
........................................................................................................................................................... 
๕. สาเหตุของขอ้พพิาทนี้ คอื 
............................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. .............................. 
๖. ใครเป็นผูไ้ดป้ระโยชน์ และผูเ้สยีประโยชน์ ในกรณีศกึษาที ่๒ 
............................................................................................................................. ..............................
.................................................................................... ....................................................................... 
๗. การมสี่วนร่วมในการป้องกนัการเกดิขอ้พพิาทและวธิกีารแกไ้ขปัญหา 
............................................................................................................................. ..............................
.................................................................................... .......................................................................  



แนวค าตอบ 
ใบกิจกรรมท่ี ๗.๑ เร่ือง ใครได้ประโยชน์ ใครเสียประโยชน์ 

 
ช่ือกลุ่ม................ 
สมาชิกในกลุ่ม 

๑. ............................................................................................................................. .............. 
๒. .................................................................................................................... ....................... 
๓. ............................................................................................................................. .............. 
๔. ............................................................................................ ............................................... 
๕. ............................................................................................................................. .............. 

 

ค าช้ีแจง  ใหน้ักเรยีนแต่ละกลุ่มร่วมกนัระดมความคดิวเิคราะหก์รณีศกึษาตามหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 
 

๑. ความผดิของการกระท าในกรณีศกึษาที ่๑ คอื  
ความผดิของกรณีศกึษาที ่๑ คอื กรมชลประทานปล่อยน ้าเสยีลงในแม่น ้า ท าใหป้ลาทีช่าวประมงเลี้ยงไว้
ตายเป็นจ านวนมาก 
๒. สาเหตุของขอ้พพิาทนี้ คอื 
กรมชลประทานไม่มกีารแจง้ การปล่อยน ้าเสยีเหมอืนทุกครัง้ ท าใหช้าวประมงไม่ไดเ้ตรยีมการ จงึท าให้
ปลาในกระชงัตายเป็นจ านวนมาก 
๓. ใครเป็นผูไ้ดป้ระโยชน์ และผูเ้สยีประโยชน์ ในกรณีศกึษาที ่๑ 
การกระท านี้ ไม่มีผู้ใดได้ประโยชน์   ส่วนผู้เสียประโยชน์คือ ๑)หน่วยงานของรฐั เพราะต้องชดใช้
ค่าเสยีหายใหแ้ก่ชาวประมง ๒)ชาวประมงผูเ้ลี้ยงปลา เพราะปลาทีเ่ลี้ยงไวต้ายเป็นจ านวนมาก 
๔. ความผดิของการกระท าในกรณีศกึษาที ่๒ คอื 
ชาวสวนสม้ต่อท่อน ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาตเิขา้สวนของตนเอง ท าใหช้าวนาปลายน ้าไม่มนี ้าในการท านา 
ชาวนาจงึไดท้ าลายท่อของชาวสวนสม้จนไดร้บัความเสยีหาย 
๕. สาเหตุของขอ้พพิาทนี้ คอื 
การจดัการน ้าทีช่าวสวนสม้ไดต้่อท่อเขา้สวนของตนเอง ท าใหช้าวนาไดร้บัความเดอืดรอ้น 
๖. ใครเป็นผูไ้ดป้ระโยชน์ และผูเ้สยีประโยชน์ ในกรณีศกึษาที ่๒ 
ผูไ้ดผ้ลประโยชน์ คอื ชาวสวนสม้  และผูเ้สยีผลประโยชน์ คอื ชาวนา 
๗. การมสี่วนร่วมในการป้องกนัการเกดิขอ้พพิาทและวธิกีารแกไ้ขปัญหา 
ให้ผู้ที่เสยีผลประโยชน์ร่วมกนัหาขอ้สรุป เพื่อให้บรหิารจดัการทรพัยากรน ้าไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและ
เกดิประโยชน์สงูสุด 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เร่ือง นักสืบสายน ้า 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๘  ผลกระทบของการขุดเจาะน ้าบาดาล  เวลา ๑ ช่ัวโมง 
 
๑.ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพยากรน ้า และน ้าบาดาลในชีวิตประจ าวัน 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 
 ๑) แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ในการขุดเจาะน ้าบาดาลท่ีส่งผลท าให้เกิด
แผ่นดินทรุดหรือหลุมยุบ (S) 

 ๒) เสนอวิธีการป้องกันและเฝ้าระวังการขุดเจาะน ้าบาดาลในบริเวณพื้นท่ีเส่ียงท่ีจะเกิดแผ่นดินทรุด
หรือหลุมยุบ (G) 

๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 

 ๓.๑ ความรู้ 

         ๑) ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 

  ๒) แผ่นดินทรุดและหลุมยุบ 

 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

        ๑) Critical Thinking (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ)   

 ๒) Analytical thinking (ทักษะการคิดวิเคราะห์) 

 ๓.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    ๑) ซื่อสัตย์สุจริต 

๒) ใฝ่เรียนรู้ 

๓) อยู่อย่างพอเพียง 

 
 
 
 



๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ข้ันตอนการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 

๑)  นักเรียนสังเกตภาพข่าว ภาพเหตุการณ์หลุมยุบ แผ่นดินทรุด และตอบค าถามต่อไปนี้ 

- จากภาพข่าว นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไร (ค าตอบตามความคิดเห็นของนักเรียน) 

- เหตุการณ์ดังกล่าว นักเรียนคิดว่าควรมีสาเหตุมาจากอะไร (แนวค าตอบของนักเรียน เช่น  

เกิดจากธรรมชาติ เกิดจากฝีมือมนุษย์ เกิดจากน ้าใต้ดิน ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี ๘.๑ หลุมยุบ นครพนม 
ท่ีมา  https://www.matichon.co.th/region/news_116424 
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ขั้นสอน 
 ๑)  นักเรียนแบ่งกลุ่ม และนักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านบทความ หัวข้อ “แผ่นดินทรุด/หลุมยุบ”  

 ๒) นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ ปัญหา และสาเหตุของปรากฏการณ์แผ่นดินทรุด/หลุมยุบ จากข้อมูล
ในบทความ ลงในกระดาษบรุฟ 

 ๓) นักเรียนแต่ละน าเสนอผลการวิเคราะห์ปรากฏการณ์แผ่นดินทรุด/หลุมยุบ หน้าช้ันเรียน และให้แต่
ละกลุ่มร่วมกันสรุปสาเหตุของปรากฏการณ์ดังกล่าว 

 ๔) นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

  - สาเหตุของปรากฏการณ์แผ่นดินทรุด/หลุมยุบ คืออะไร (แนวค าตอบ เช่น การใช้น ้าบาดาล 
การกดทับของน ้าหนักจากช้ันผิวดิน เป็นต้น) 

  - นอกจากสาเหตุท่ีนักเรียนตอบมาแล้ว นักเรียนคิดว่า มีสาเหตุอื่นหรือไม่ท่ีท าให้แผ่นดินทรุด 
(รับฟังค าตอบจากนักเรียน) 

 ๕) นักเรียนอ่านข้อความจากการถามตอบ ของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล หัวข้อ เรื่องท่ีควรรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๘.๒ เรื่องท่ีควรรู้ จากกรมทรัพยากรน ้าบาดาล 
ท่ีมา http://www.dgr.go.th/th/faq/15 
 

 ๖) นักเรียนใบกิจกรรมท่ี ๘  เรื่อง แผ่นดินทรุด หลุมยุบ เกิดจากน ้าบาดาลจริงหรือ? 
 

http://www.dgr.go.th/th/faq/15


ขั้นสรุป 

 ๑) นักเรียนชมวิดีทัศน์ “ขุดบ่อบาดาลท่ัวประเทศแผ่นดินทรุดหรือไม่”  เพื่อความเข้าใจ
เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดแผ่นดินทรุดและหลุมยุบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี _๘.๓ ขุดบ่อบาดาลท่ัวประเทศแผ่นดินทรุดหรือไม่  
ท่ีมา  https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/125059 

(เวลา ๔.๕๒ นาที) 
 

 ๒) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันว่า การใช้น ้าบาดาลนั้นเป็นเพียง
สาเหตุหนึ่งท่ีท าให้เกิดแผ่นดินทรุด หรือ หลุมยุบเท่านั้น  

 ๓) ครูน าเข้าสู่การอภิปรายหัวข้อ “เท่าไหร่ถึงจะพอ” โดยให้นักเรียนน าเสนอความคิดเห็น
เกี่ยวกับการสูบน ้าบาดาลมาใช้มากจนเกินไป ท าให้ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอย่างไร 

 ๔) นักเรียนตอบค าถาม เพื่อให้ได้ข้อสรุป ดังนี้ 

 - การใช้น ้าบาดาลในชุมชนเมืองควรใช้ หรือ ไม่ควรใช้ (แนวทางในการตอบ ควรใช้ หาก
ปริมาณน ้าผิวดินไม่เพียงพอ และใช้ปริมาณน้อย เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อปรากฏการณ์แผ่นดินทรุด ) 



 - นักเรียนมีแนวทางหรือวิธีการป้องกันและเฝ้าระวังการขุดเจาะน ้าบาดาลในบริเวณพื้นท่ี
เส่ียงท่ีจะเกิดแผ่นดินทรุดหรือหลุมยุบอย่างไร (หากพบว่า บริเวณท่ีมีการขุดเจาะน ้าบาดาลเป็นพื้นท่ีเส่ียง หรือ 
มีการลักลอบขุดเจาะ ควรแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง) 

 - นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่า บริเวณใด เป็นพื้นท่ีเส่ียง หรือ ห้ามขุดเจาะน ้าบาดาล 

(แนวทางในการตอบ ศึกษาจากเว็บไซต์ กรมทรัพยากรน ้าบาดาล) 

 

 ๔.๔ สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 

 ๑) เว็บไซต์ข่าวขุดบ่อบาดาลท่ัวประเทศแผ่นดินทรุดหรือไม่ 
https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/125059 

 ๒) ใบกิจกรรมท่ี ๘ เรื่อง แผ่นดินทรุด หลุมยุบ เกิดจากน ้าบาดาลจริงหรือ? 

 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
  ๕.๑ วิธีการประเมิน 

   ๑) ให้นักเรียนท าใบกิจกรรมท่ี ๘ เรื่อง แผ่นดินทรุด หลุมยุบ เกิดจากน ้าบาดาลจริงหรือ? 

   ๒) นักเรียนน าเสนอผลการระดมความคิด 

  ๕.๒ เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 

   ๑) แบบประเมินชิ้นงาน 

    ๒) แบบประเมินการน าเสนอ 

   ๓) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

  ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 

    นักเรียนผ่านการประเมิน ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป  

 

๖. บันทึกหลังสอน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ลงช่ือ..........................................................ครูผู้สอน 
          (..........................................................)



ใบกิจกรรมท่ี ๘ เรื่อง แผ่นดินทรุด หลุมยุบ เกิดจากน ้าบาดาลจรงิหรือ? 
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ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดวิเคราะห์ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
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..................................................................................................................................................... ...... 
.............................................................................................................................................................................. 
๔. นักเรียนมีแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือ การป้องกันไม่ให้เกิดแผ่นดินทรุดอย่างไร 
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แนวค าตอบ 

ใบกิจกรรมท่ี ๘ เรื่อง แผ่นดินทรุด หลุมยุบ เกิดจากน ้าบาดาลจรงิหรือ? 
 

ชื่อกลุ่ม................ 
สมาชิกในกลุ่ม 

๑. ........................................................................................................................................... 
๒. ........................................................................................................................................... 
๓. ........................................................................................................................................... 
๔. ........................................................................................................................................... 
๕. ........................................................................................................................................... 

 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดวิเคราะห์ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 

๑. แผ่นดินทรุด คืออะไร  
 
ธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งท่ีเกิดจากพื้นผิวดินพังทลายเป็นหลุม 
 

๒. แผ่นดินทรุด เกิดมากจากสาเหตุใด 
การใช้น ้าบาดาล 
การกดทับของน ้าหนักจากช้ันผิวดิน 
 

๓. กรุงเทพมหานคร เกิดปัญหาแผ่นดินทรุดในทุกๆปี นักเรียนจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร 
  - มีระบบการจัดการน ้า โดยเฉพาะน ้าบาดาลให้เหมาะสม และทางที่ดีควรใช้น ้าผิวดินในการอุปโภค
บริโภค 
 - โครงการย้ายเมืองหลวงเหมือนประเทศอินโดนีเซีย 
 - ออกกฎหมายควบคุมการใช้น ้าบาดาล 
 

๔. นักเรียนมีแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือ การป้องกันไม่ให้เกิดแผ่นดินทรุดอย่างไร 
 - ส าหรับแผ่นดินทรุด 
 - ส ารวจและตรวจสอบดินและช้ันดินใหถ่ีถ้วนก่อนสร้างบ้านเรือน 
 - ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องโอกาสในการเกิดแผ่นดินทรุด 
 - ในเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพฯ ต้องมีระบบการจัดการน ้า โดยเฉพาะน ้าบาดาลให้เหมาะสม และทางท่ีดี
ควรใช้น ้าผิวดินในการอุปโภคบริโภค 
 



แบบประเมินการน าเสนอผลงานรายกลุ่ม (ส าหรบัครผูู้สอน/นักเรียน) 
 

จุดประสงค ์: เพื่อใหน้ักเรยีนทราบถงึจุดเด่นและจุดทีค่วรปรบัปรุงของผลงานกลุ่มและการน าเสนอ 
                  ผลงานกลุ่ม 
ค าช้ีแจง ๑. ท าเครื่องหมาย ( / ) ลงในช่องคะแนนตามเกณฑก์ารประเมนิพฤตกิรรม 
 ๒. รวมคะแนนประเมนิ และเปรยีบเทยีบกบัเกณฑก์ารประเมนิ 
 
นักเรยีนกลุ่มที.่................................ชื่อกลุ่ม........................................................................................ 
 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 
ความถูกต้อง 
ของเนื้อหา 

วิธีการนำเสนอ
ของกลุ่ม 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม คะแนนรวม 

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

 
 
 ลงชื่อ......................................ผูป้ระเมนิ 
  (..........................................) 
  ............/....................../......... 
 
 
 
 



เกณฑ์การให้คะแนน 
 

    ระดับคะแนน 
 
 
เกณฑ์การประเมิน 

๔ ๓ ๒ 

 
 
๑ 

ความถกูต้องของ
เน้ือหา 

เนื้อหาครบถ้วน
สมบูรณ์โดยระบุแนว
ทางการเฝ้าระวังและ
แจ้งเบาะแสการ
กระทำความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ
และน้ำบาดาลอย่าง
ถูกต้องและ
สมเหตุสมผล 

เนื้อหาค่อนข้างครบ
ถ้วยโดยระบุแนว
ทางการเฝ้าระวังและ
แจ้งเบาะแสการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้ำและน้ำ
บาดาลได้แต่ไม่อธิบาย
เหตุผล 

 

มีเนื้อหาสาระไม่
ครบถ้วนโดยระบุแนว
ทางการเฝ้าระวังได้แต่ไม่
สามารถระบุการแจ้ง
เบาะแสเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้ำและน้ำ
บาดาลได้ 

มีเนื้อหาไม่ครบถ้วน
โดยไม่สามารถระบุ
แนวทางการเฝ้าระวัง
และแจ้งเบาะแสการ
กระทำความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ
และน้ำบาดาลได้หรือ
อธิบายไม่สมเหตุสมผล 

วิธีการน าเสนอ
ของกลุ่ม 

รูปแบบการนำเสนอ
งานมีความแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ลำดับ
เรื่องราวได้ดีมาก 

รูปแบบการนำเสนอ
งานน่าสนใจ ลำดับ
เรื่องราวได้ดี 

 

รูปแบบการนำเสนองาน
น่าสนใจ พอใช้ ลำดับ
เรื่องราวได้พอใช้ 

รูปแบบการนำเสนอ
งานไม่น่าสนใจ พอใช้ 
ลำดับเรื่องราวได้ไม่
ต่อเนื่องและไม่
เกี่ยวข้องกัน ใช้ภาษา
ถูกต้อง 

 
ใช้ภาษาถกูต้อง
เหมาะสม 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม ออกเสียงได้
ถูกต้องดีมาก ลำดับ
ความได้ชัดเจน เข้าใจ
ง่าย 

ใ ช ้ ภ า ษ า ถ ู ก ต ้ อ ง
เหมาะสม ออกเสียงได้
ถูกต้องดี ลำดับความ
ได้ดี ชัดเจนพอใช้ 
 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสมออกเสียงได้
ถูกต้องพอใจ ลำดับ
ความได้พอเข้าใจ 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม ออกเสียงได้
ไม่ถูกต้อง ลำดับความ
ไม่ชัดเจน 

 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

คะแนน ๔ ๓ ๒ ๑ 



 
เกณฑ์การประเมินจากคะแนนรวม 
 
 

คะแนน คุณภาพ 

๑๐-๑๒ ดีมาก 

๗-๙ ดี 

๔-๖ พอใช้ 

๑-๓ ควรปรับปรุง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         แบบประเมินผลงาน 

 
ค าช้ีแจง ท าเครื่องหมาย  ✓  ลงในช่องระดับคะแนนพฤติกรรมท่ีนักเรียนปฏิบัติดังนี้ 
 

ล าดับ

ที่ 

           หวัข้อประเมิน 

 

ระดับคะแนน 

ความถูกต้อง 
ความ

เรียบร้อย 

ความคิด

สร้างสรรค ์

รวม

คะแนน 

การ

ประเมินผล 
หมายเหต ุ

ชื่อ-สกุล ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ 
 ผ่าน ไม่

ผ่าน 

 

๑               

๒               

๓               

๔               

๕               

๖               

๗               

๘               

๙               

๑๐               

 

เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนต้ังแต่ ๔-๙ ผ่าน 
 ๘-๙  หมายถึง  ดี 
 ๖-๗  หมายถึง ปานกลาง 
 ๔-๕  หมายถึง  พอใช้ 
 คะแนนต ่ากว่า  ๔  ไม่ผ่าน 
 
 



เอกสารอ้างอิง 
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ข่าวมติชนออนไลน์. (๒๕๕๙). ระทึก เกิดหลุมยุบกว่า 4 เมตร หน้าลานอุโบสถวัดนครพนม  
 ชาวบ้านเชื่อเป็นทางผ่าน ‘พญานาค’. ค้นเมื่อ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔, จาก  
 https://www.matichon.co.th/region/news_116424 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dgr.go.th/th/faq/15
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แผ่นดินทรุด 

แผ่นดินทรุด คือ ธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่เกิดจากพื้นผิวดินพังทลายเป็นหลุม เกิดจากน ้าใน
โพรงใต้ดินเหือดแห้ง หรือลดลงจากกระบวนการธรรมชาติ และการสูบน ้าบาดาลของมนุษย์  

นอกจากนี้ ยังอาจเกิดจากการกดทับของน ้าหนักจากชั้นผิวดิน เช่นการมีอาคารก่อสร้าง เมื่อบวก
กับแรงดันน ้าใต้ดินที่ลดลง รวมไปถึงดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดิน เป็นดินตะกอนประเภทไม่
แข็งตัว ได้แก่ ดินเหนียว ดินทราย เป็นต้น ท าให้เมื่อเวลาผ่านไป อาจเกิดปัญหาทรุดตัวของดินได้ 

ผลกระทบจากแผ่นดินทรุด 

เหตุการณ์แผ่นดินทรุด อาจท าให้บ้านเรือนเสียหาย เกิดการเปลี่ยนถิ่นทีอยู่อาศัย เพราะการทรุด
ตัวลงอาจท าให้พ้ืนที่อยู่ต ่ากว่าระดับน าทะเล เช่น กรุงเทพมหานคร นอกจากนั้น การทรุดลง
เฉียบพลันอาจก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ 

แผ่นดินทรุดในไทย 

ส าหรับในประเทศไทย เหตุการณ์แผ่นดินทรุดเกิดขึ้นล่าสุดที่กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2562 ได้เกิดเหตุการณ์ถนนยุบ บริเวณถนนพระราม 4 หน้าประตูทางเข้าการไฟฟ้า
นครหลวง คลองเตย โดยมีลักษณะเป็นโพรงยุบลึก 1 เมตร เกิดจากการชะของหน้าดิน ที่อยู่ใต้ผิว
ถนน 

 

 

 

 

 

รูปที่   เหตุการณ์ถนนยุบ บริเวณถนนพระราม 4 

                    ที่มา https://mgronline.com/crime/detail/9620000079219 

 

https://mgronline.com/crime/detail/9620000079219


นอกจากประเทศไทยของเรา ประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีปัญหาในเรื่องของแผ่นดินทรุดอย่างหนัก
อันเป็นผลมาจากการขุดเจาะน ้าบาดาลขึ้นมาใช้อย่างต่อเนื่อง คือกรุงจาการ์ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย โดยผลการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีบันดุงในปี 2561 ระบุว่า น ้าทะเลอาจจะทะลัก
เข้ามาท่วมพ้ืนที่ราว 26.86 เปอร์เซน็ต์ของกรุงจาการ์ต้าภายในปี พ.ศ. 2568 หรือในปี 4 ปี
ข้างหน้า ส่งผลให้รัฐบาลอินโดนีเซียตัดสินใจย้ายเมืองหลวงไปที่ “กาลิมันตัน (Kalimatan)” ตั้งอยู่
ทางทิศตะวันออกของเกาะบอร์เนียว 

แนวทางป้องกันแผ่นดินทรุด 

1.ส าหรับแผ่นดินทรุด 

2.ส ารวจและตรวจสอบดินและชั้นดินใหถี่ถ้วนก่อนสร้างบ้านเรือน 

3.ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องโอกาสในการเกิดแผ่นดินทรุด 

4.ในเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพฯ ต้องมีระบบการจัดการน ้า โดยเฉพาะน ้าบาดาลให้เหมาะสม และ
ทางที่ดีควรใช้น ้าผิวดินในการอุปโภคบริโภค 

ที่มา: https://blog.startdee.com 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : อนุญาตเจาะน ้าบาดาล อนุญาตใช้น ้าบาดาล น ้าบาดาล กรมทรัพยากรน ้าบาดาล - กรมทรัพยากรน ้า

บาดาล (dgr.go.th) 

จริงหรือไม่⁉ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ห้ามเจาะ-ใช้น ้าบาดาล 

กฎหมายน ้าบาดาล ก าหนดเขตวิกฤตการณ์น ้าบาดาล ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี 

ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา เพื่อป้องกันการใช้น ้าบาดาลเกินสมดุล ซึ่งจะท าให้เกิดผล

กระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ดังนั้น หากสามารถเช่ือมต่อระบบประปาได้จะไม่อนุญาตให้เจาะน ้าบาดาลและไม่อนุญาต ให้ใช้น ้าบาดาล 

⛔ยกเว้น⛔ 

✅การใช้น ้าบาดาลเพื่อเป็นวัตถุดิบและในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีได้รับผลกระทบจากการ

ใช้น ้าประปา 

✅การใช้น ้าในสถานท่ี โรงพยาบาลของรัฐ สถานพยาบาลของรัฐสถานฑูต สถานีดับเพลิง สถานท่ีท่ีเกี่ยวข้อง

กับความั่นคงของประเทศ รวมทั้งสถานท่ีราชการและสถานท่ีอื่น ๆ 

ซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้น ้าบาดาลเป็นแหล่งน ้ารอง เพื่อการอุปโภคหรือบริโภค อนุญาตให้เจาะน ้าบาดาล และ

อนุญาตให้ใช้น ้าบาดาลเป็นบ่อส ารองได้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

🔰สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี ส านักควบคุมกิจการน ้าบาดาล 

กรมทรัพยากรน ้าบาดาล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2666-7324 

http://www.dgr.go.th/th/newsAll/124/2925#:~:text=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A5%20%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95,%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%20%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://www.dgr.go.th/th/newsAll/124/2925#:~:text=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A5%20%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95,%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%20%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A5


แผนการจดัการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓ เรื่อง นักสืบสายน ้า 
ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  ๙ เรื่อง การกระท าทีค่วรกระท าและไม่ควรกระท า เวลา ๑ ชัว่โมง 
 
๑.ผลการเรียนรู้ 

๑) รูเ้ท่าทนัการละเมดิ หรอืการกระท าความผดิเกีย่วกบัการใชท้รพัยากรน ้า และน ้าบาดาลใน
ชวีติประจ าวนั 
๒. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ๑) เพื่อออกแบบโครงการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัแลง้(G) 
 ๒) แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ในการใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล(S) 
 ๓) เรยีนรูส้ถานการณ์การทุจรตินพืน้ทีแ่ละชุมชน(R) 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 

 ๓.๑ ความรู้ 

         ๑) ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 

  ๒) แผ่นดินทรุดและหลุมยุบ 

  ๓) การเติมน ้าใต้ดิน 

 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

        ๑) Critical Thinking (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ)   

 ๒) Analytical thinking (ทักษะการคิดวิเคราะห์) 

 ๓.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    ๑) ซื่อสัตย์สุจริต 

๒) ใฝ่เรียนรู้ 

๓) อยู่อย่างพอเพียง 

 
 
 
 
 
 



๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขัน้น า 

๑)  ครูทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับปัจจัยการเกิดแผ่นดินทรุดและดินยุบ โดยให้นักเรียนตอบ

คำถาม ต่อไปนี้ 

 - จากท่ีเราได้เรียนในช่ัวโมงท่ีผ่านมา นักเรียนช่วยบอกปัจจัยท่ีทำให้เกิดแผ่นดินทรุด

และดินยุบ (แนวทางการตอบ เช่น การสูบน้ำบาดาล การสร้างตึก การจราจรท่ีหนาแน่น) 

๒) นักเรียนสังเกตภาพต่อไปนี้และตอบคำถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที ่๙.๑ หลุมยุบ ในประเทศญี่ปุ่ น 
ทีม่า  https://www.marumura.com/sinkhole-at-hakata-station/ 

 
 



 
 

ภาพที ่๙.๒ หลุมยุบ ในกวัเตมาลา 
ทีม่า  https://www.dmcr.go.th/detailAll/1912/rn/0 

  
- ถ้านักเรียนเป็นผู้อาศัยอยู่ในสถานท่ีดังกล่าว จะรู้สึกอย่างไร (แนวคำตอบ หวาดกลัว ไม่
ปลอดภัย) 
- นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไร ถ้าไม่สามารถท่ีจะย้ายออกจากพื้นท่ีดังกล่าวได้ (รับฟังคำตอบ
ของนักเรียน เช่น ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง) 
- ถ้าน้ำบาดาลเป็นหนึ่งสาเหตุของการเกิดแผ่นดินทรุดและดินยุบ เราควรท่ีจะใช้น้ำบาดาล
อยู่หรือไม่ (รับฟังคำตอบของนักเรียน) 

 
๔.๒ ข้ันสอน 
 ๑)  นักเรียนแบ่งกลุ่มออกแบบโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ตามสถานการณ์สมมติท่ีได้รับ ดังนี้ 
 
สถานการณ์ท่ี 1 ช่วยชาวบ้าน 

“ตำบลแห่งหนึ่งท่ีอยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอ บริเวณพื้นท่ีของตำบลแห่งนี้ ชาวบ้านจำนวน 100 หลังคา
เรือน ประกอบอาชีพเพาะปลูก ในแต่ละปี ชาวบ้านอาศัยน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคจากแหล่งน้ำผิว
ดินตามธรรมชาติ และมีความเพียงพอต่อการดำรงชีวิตมาเป็นเวลานาน 



    แต่ในปีนี้ฝนไม่ตกตามฤดูกาลท่ีควรจะเป็น น้ำในแหล่งน้ำเริ่มแห้งขอด ส่งผลกระทบกับความเป็นอยู่
ของชาวบ้านทุกคน ไม่มีน้ำท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่มีน้ำใช้รดพืชพรรณผลผลิต ชาวบ้านจำเป็นต้องซื้อน้ำจาก
บริษัทเอกชนในราคาท่ีสูง 
 ปัญหาดังกล่าวเป็นการแก้ไขในระยะส้ันเท่านั้น ชาวบ้านต้องแบกรับค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ไม่บางราย
ไม่สามารถท่ีจะแบกรับภาระนี้ได้ จึงมีการรวมตัวกับเรียกร้องให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาช่วยเหลือ” 
 
 ๒) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอโครงการช่วยเหลือชาวบ้านหน้าช้ันเรียน 
 ๓) นักเรียนซักถามคำถามท่ีสงสัยเกี่ยวกับโครงการของกลุ่มอื่นๆและช่วยกันโหวตโครงการท่ีเหมาะสม
ท่ีสุด เพื่อใช้เป็นโครงการต้นแบบในการช่วยเหลือชาวบ้าน 
 ๔) นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 
  - โครงการต้นแบบท่ีช่วยเหลือชาวบ้านนั้นมีข้อดีอย่างไร (รับฟังคำตอบของนักเรียน) 
  - โครงการต้นแบบท่ีช่วยเหลือชาวบ้านนั้นมีข้อปรับปรุงอย่างไร (รับฟังคำตอบของนักเรียน) 
  - ถ้านักเรียนเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ และทราบถึงผลกระทบของการใช้น้ำบาดาลท่ีอาจจะ
ส่งผลทำให้เกิดแผ่นดินทรุดในอนาคต นักเรียนจะให้โครงการนี้เกิดขึ้นในตำบลนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด (แนว
คำตอบ เช่น ให้ดำเนินโครงการ แต่ต้องมีการจัดการท่ีดี) 
 ๕) นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านสถานการณ์ท่ี 2 
 
สถานการณ์ที่ 2 ฉันไม่ผิด 
 “ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง มีบ้าน 2 หลัง อยู่ท้ายหมู่บ้านท่ีอยู่ไกลจากพื้นท่ีบ้านหลังอื่นๆ ซึ่งบ้านหลังท่ี 1 มี
เจ้าของบ้านช่ือ ลุงหล่อ ซึ่งมีอาชีพทำสวนผลไม้ขนาดใหญ่มาต้ังแต่รุ่นปู่ของลุงหล่อ โดยบ้านของลุงหล่อ ได้ขุด
เจาะใช้น้ำบาดาลในการทำสวนและใช้ในครัวเรือน เนื่องจากมีน้ำบาดาลใช้ตลอด จึงไม่จำเป็นท่ีจะขอประปา
หมู่บ้านมาใช้  ถัดจากสวนของลุงหล่อไปไม่ไกล เป็นบ้านหลังท่ี 2  ท้ายหมู่บ้านท่ีเพิ่งสร้างได้ไม่นานนัก เป็น
บ้านของ น้องหมวย ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท โดยได้ทำการขอใช้น้ำประปาหมู่บ้าน ไม่มีการขุดเจาะ
น้ำบาดาล  

เวลาผ่านไปพบว่า น้องหมวยพบว่า บ้านของตนเริม่มีรอยร้าวที่พื้นและทรุดตัวลง จึงได้หาข้อมูลต่างๆ
ในอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว จนทำให้เช่ือว่าน่าจะเกิดจากการใช้น้ำบาดาลจากบ้านสวนของลุงหล่อ 
จึงได้ไปสอบถามลุงหล่อ เพื่อขอให้หยุดใช้น้ำบาดาล แต่ลุงหล่อไม่ยอมและตัดพ้อว่า ฉันไม่ผิด” 

 
๖) นักเรียนทำใบกิจจกรมท่ี ๙ เรื่อง ควร/ไม่ควร 

 
 
 
 



๔.๓ ขัน้สรปุ 

 ๑) นักเรยีนตอบค าถาม ต่อไปนี้ 
   - จากสถานการณ์ที ่1 ควรจะมกีารเริม่ตน้โครงการหรอืไม่ (รบัฟังค าตอบของ
นักเรยีน) 
   - จากสถาณการณืที ่2 ถา้นักเรยีนเป็นผูใ้หญ่บา้น จะมกีารไกล่เกลีย่ปัญหานี้
อย่างไร (แนวค าตอบ ใหลุ้งหลอ่ใชน้ ้าประปาหมู่บา้นแทนการใชน้ ้าบาดาล) 
   - ถา้พืน้ทีส่วนของลุงหล่อมขีนาดใหญม่าก และไม่สามารถแบกรบัค่าน ้าประปา
ในการใชร้ดน ้าตน้ไมไ้ด ้จะมวีธิอีื่นหรอืไม่ (รบัฟังค าตอบจากนักเรยีน) 
 ๒) นักเรยีนชมวดิทีศัน์ การเตมิน ้าใตด้นิ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่๙.๓ การเตมิน ้าใตด้นิ 
ทีม่า  https://www.youtube.com/watch?v=kKVY2REqsyY&t=36s 

(เวลา ๔.๐๖ นาท)ี 
 ๓) ครูและนักเรยีนร่วมกนัสรุป ถงึการละเมดิหรอืการกระท าผดิเกีย่วกบัการใช้
ทรพัยากรน ้าและน ้าบาดาล เช่น การสบูน ้าบาดาลมาใชเ้กนิความจ าเป็น การแอบสบูน ้าบาดาลในพืน้ที่
ควบคุม เป็นตน้ 

  



 ๔.๔ ส่ือการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
 ๑) เวบ็ไซต์ กรมทรพัยากรน ้าบาดาล เรือ่ง การเตมิน ้าใตด้นิ 
https://www.youtube.com/watch?v=kKVY2REqsyY&t=36s 
 ๒) ใบกจิกรรมที ่๙ เรื่อง ควร/ไม่ควร 
  
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
  ๕.๑ วธิกีารประเมนิ 

   ๑) ใหน้ักเรยีนท าใบกจิกรรมที ่๙ เรื่อง ควร/ไมค่วร 

   ๒) นักเรยีนน าเสนอผลการระดมความคดิ 
  ๕.๒ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิ 

   ๑) แบบประเมนิชิน้งาน 

    ๒) แบบประเมนิการน าเสนอ 

   ๓) แบบสงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุม่ 

  ๕.๓ เกณฑก์ารตดัสนิ 

    นักเรยีนผ่านการประเมนิ รอ้ยละ ๘๐ ขึน้ไป  
 

๖. บนัทึกหลงัสอน 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
                  ลงชื่อ..........................................................ครูผูส้อน 
        (..................................................)



ใบกิจกรรมท่ี ๙ เร่ือง ควร/ไม่ควร 
 

ช่ือกลุ่ม................ 
สมาชิกในกลุ่ม 

๑. ............................................................................................................................. .............. 
๒. .................................................................................................................... ....................... 
๓. ............................................................................................................................. .............. 
๔. ............................................................................................ ............................................... 
๕. ............................................................................................................................. .............. 

 
ค าช้ีแจง  ใหน้ักเรยีนแต่ละกลุ่มร่วมกนัระดมความคดิวเิคราะหต์ามหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 
 

๑. จากสถานการณ์ที่ 1 เกี่ยวขอ้งกบัการขุดเจาะน ้าบาดาล เพื่อช่วยเหลอืชาวบ้านในต าบลนี้ มคีวาม
เหมาะสมหรอืไม่ เพราะเหตุใด 
............................................................................................................................. ..............................
........................................................................................................................................................... 
๒. จากสถานการณ์ที ่1 ถา้มกีารด าเนินโครงการขุดเจาะ จนชาวบา้นมนี ้าบาดาลใชใ้นระยะยาวจะส่งผล
กระทบใดบา้ง 
............................................................................................................................. ..............................
...........................................................................................................................................................  
๓. จากสถานการณ์ที่ 2 การใช้น ้าบาดาลของลุงหล่อ ส่งผลกระทบต่อการทรุดตัวของพื้น บ้านของ    
น้องหมวยหรอืไม่ อย่างไร 
............................................................................................................................. ..............................
...........................................................................................................................................................  
๔. หากนักเรยีนเป็นผูใ้หญ่บา้น นักเรยีนจะมวีธิกีารจดัการปัญหาในสถานการณ์ที ่2 อย่างไร 
...........................................................................................................................................................
................................................................................................................... ........................................ 
............................................................................................................................. .............................. 
๕. จากสถานการณ์ทัง้ 2 นักเรยีนมวีธิกีารป้องกนัการกระท าความผดิเกีย่วกบัการใช้ทรพัยากรน ้าและ
น ้าบาลดาลอย่างไร 
...........................................................................................................................................................
................................................................................................................... ........................................ 
............................................................................................................................. .............................. 
 



แนวค าตอบ 
ใบกิจกรรมท่ี ๙ เร่ือง ควร/ไม่ควร 

 
ช่ือกลุ่ม................ 
สมาชิกในกลุ่ม 

๑. ............................................................................................................................. .............. 
๒. .................................................................................................................... ....................... 
๓. ............................................................................................................................. .............. 
๔. ............................................................................................ ............................................... 
๕. ............................................................................................................................. .............. 

 
ค าช้ีแจง  ใหน้ักเรยีนแต่ละกลุ่มร่วมกนัระดมความคดิวเิคราะหต์ามหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 
 

๑. จากสถานการณ์ที่ 1 เกี่ยวขอ้งกบัการขุดเจาะน ้าบาดาล เพื่อช่วยเหลอืชาวบ้านในต าบลนี้ มคีวาม
เหมาะสมหรอืไม่ เพราะเหตุใด 
มีความเหมาะสม เพราะการขุดเจาะน ้าบาดาลเป็นการช่วยเหลือความเดอืดร้อนของชาวบ้าน อย่าง
เร่งด่วน  
๒. จากสถานการณ์ที ่1 ถา้มกีารด าเนินโครงการขุดเจาะ จนชาวบา้นมนี ้าบาดาลใชใ้นระยะยาวจะส่งผล
กระทบใดบา้ง 
พืน้ดนิบรเิวณหมู่บา้นในอนาคตอาจจะทรุดตวัลง ตอ้งมกีารบรหิารจดัการน ้าบาดาลทีด่ ีหรอืมกีารเตมิน ้า
ใตด้นิ 
๓. จากสถานการณ์ที่ 2 การใช้น ้าบาดาลของลุงหล่อ ส่งผลกระทบต่อการทรุดตัวของพื้น บ้านของ    
น้องหมวยหรอืไม่ อย่างไร 
อาจจะมผีลท าให้เกิดการทรุดตวั เพราะมกีารใช้น ้าบาดาลในพื้นที่เป็นเวลานาน หรอือาจจะเป็นเพราะ
ปัจจยัอื่นทีท่ าใหเ้กดิการทรุดตวัดงักล่าว 
๔. หากนักเรยีนเป็นผูใ้หญ่บา้น นักเรยีนจะมวีธิกีารจดัการปัญหาในสถานการณ์ที ่2 อย่างไร 
หาวิธีที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับทัง้ 2 ฝ่าย เช่น ให้ลุงหล่อลดการใช้น ้าบาดาลลง โดยใช้เฉพาะรด
ตน้ไมใ้นสวนเท่านัน้ มกีารเตมิน ้าใตด้นิ เพื่อใหเ้กดิการหมุนเวยีนของน ้าใตด้นิ และใชน้ ้าประปาหมู่บ้าน
ในครวัเรอืน 
๕. จากสถานการณ์ทัง้ 2 นักเรยีนมวีธิกีารป้องกนัการกระท าความผดิเกีย่วกบัการใชท้รพัยากรน ้าและน ้า
บาลดาลอย่างไร 
สร้างความเข้าใจและข้อตกลงในการใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลของคนในชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ตรงกันและใช้ทรัพยากรน ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนในชุมชน 



เอกสารอ้างอิง 
 
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล.(๒๕๖๔).การเติมน ้าใต้ดิน. คน้เมื่อ ๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๔,  
 จาก https://www.youtube.com/watch?v=kKVY2REqsyY&t=36s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สถานการณ์ที่ 1 ช่วยชาวบา้น 
“ตำบลแห่งหนึ่งที่อยูห่่างไกลจากตัวอำเภอ บริเวณพื้นทีข่องตำบลแห่งนี้ ชาวบา้น

จำนวน 100 หลังคาเรือน ประกอบอาชพีเพาะปลกู ในแต่ละป ีชาวบ้านอาศัยนำ้ เพื่อใช้
ในการอุปโภคและบริโภคจากแหล่งน้ำผวิดินตามธรรมชาต ิและมีความเพียงพอต่อการ
ดำรงชีวิตมาเป็นเวลานาน 
    แต่ในปีนี้ฝนไม่ตกตามฤดูกาลที่ควรจะเป็น น้ำในแหล่งน้ำเร่ิมแห้งขอด ส่งผล
กระทบกับความเป็นอยู่ของชาวบ้านทกุคน ไม่มีน้ำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่มีน้ำใช้รดพืช
พรรณผลผลิต ชาวบ้านจำเป็นต้องซ้ือน้ำจากบริษัทเอกชนในราคาที่สูง 
 ปัญหาดังกล่าวเป็นการแก้ไขในระยะสั้นเท่านั้น ชาวบ้านต้องแบกรับค่าใช้จ่าย
จำนวนมาก ไม่บางรายไม่สามารถทีจ่ะแบกรับภาระนี้ได้ จึงมีการรวมตวักับเรียกร้องให้
หน่วยงานที่เกีย่วข้องมาช่วยเหลือ” 

 
สถานการณ์ที่ 2 ฉันไม่ผดิ 
 “ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง มีบา้น 2 หลัง อยูท่้ายหมู่บา้นที่อยู่ไกลจากพื้นที่บา้นหลัง
อื่นๆ ซ่ึงบ้านหลังที่ 1 มีเจ้าของบ้านชื่อ ลุงหล่อ ซ่ึงมีอาชีพทำสวนผลไม้ขนาดใหญ่มา
ตั้งแต่รุ่นปู่ของลุงหล่อ โดยบา้นของลุงหล่อ ได้ขุดเจาะใช้น้ำบาดาลในการทำสวนและใช้
ในครัวเรือน เนื่องจากมีน้ำบาดาลใช้ตลอด จึงไม่จำเป็นที่จะขอประปาหมู่บา้นมาใช้  ถัด
จากสวนของลุงหล่อไปไม่ไกล เป็นบ้านหลังที่ 2  ท้ายหมู่บา้นที่เพิ่งสร้างได้ไม่นานนัก 
เป็นบ้านของ น้องหมวย ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท โดยได้ทำการขอใช้
น้ำประปาหมู่บ้าน ไม่มีการขุดเจาะน้ำบาดาล  

เวลาผ่านไปพบว่า นอ้งหมวยพบว่า บ้านของตนเริ่มมีรอยร้าวที่พื้นและทรุดตัวลง 
จึงได้หาข้อมูลต่างๆในอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว จนทำให้เช่ือว่านา่จะเกิดจาก
การใช้น้ำบาดาลจากบ้านสวนของลุงหลอ่ จึงได้ไปสอบถามลุงหล่อ เพือ่ขอใหห้ยดุใช้น้ำ
บาดาล แต่ลุงหล่อไม่ยอมและตัดพอ้วา่ ฉันไม่ผิด” 
 



แผนการจดัการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓ เรื่อง นักสืบสายน ้า 
ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  ๑๐ ความขดัแยง้ในการใชน้ ้าบาดาล   เวลา ๑ ชัว่โมง 
 
๑.ผลการเรียนรู้ 

๑) รูเ้ท่าทนัการละเมดิ หรอืการกระท าความผดิเกีย่วกบัการใชท้รพัยากรน ้าและน ้าบาดาลใน
ชวีติประจ าวนั 
๒. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ๑) เพื่อแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมในการใช้น้ำบาดาลในชุมชน(S) 
 ๒) เพื่อเรียนรู้จากสถานการณ์การทุจริตในพื้นท่ีและชุมชนเกี่ยวกับใช้น้ำบาดาล(R) 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 

 ๓.๑ ความรู้ 

         ๑) ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 

  ๒) แผ่นดินทรุดและหลุมยุบ 

 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

        ๑) Critical Thinking (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ)   

 ๒) Analytical thinking (ทักษะการคิดวิเคราะห์) 

 ๓) Collaboration, Teamwork and Leadership (การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ) 

 ๓.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    ๑) ซื่อสัตย์สุจริต 

๒) ใฝ่เรียนรู้ 

๓) อยู่อย่างพอเพียง 

 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ๔.๑ ขัน้น า 

๑)  นักเรียนสังเกตตัวอย่างการทดลองต่อไปนี้และตอบคำถาม 

ตัวอย่างการทดลอง กล่องใบหนึ่งบรรจุทราย โดยมีแผ่นกั้น ดังรูป 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เมื่อดึงแผ่นกั้นออก ทรายจะไหลออกในช่องใดมากท่ีสุด (แนวคำตอบ คือ ช่อง B) 
- เพราะเหตุใดทรายจึงไหลออกในช่อง B มากท่ีสุด (แนวคำตอบ คือ มีขนาดใหญ่ท่ีสุด) 
- ถ้าปิดช่อง B การไหลของทรายจะเป็นอย่างไร (แนวคำตอบ คือ ทรายจะไหลในช่อง A C 
และ D มากขึ้นในปริมาณท่ีเท่ากัน) 

 
๔.๒ ข้ันสอน 
 ๑)  นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาสถานการณ์จากข่าวและร่วมกันวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งเกี่ยวกับน้ำบาดาล จากสถานการณ์ในเอกสารประกอบกิจกรรมท่ี ๑๐  

๒) นักเรียนแต่ละนำเสนอปัญหา สาเหตุและแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยสรุปลงใน
กระดาษ 

๓) แต่ละกลุ่มเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุดของห้องเรียน ครูเขียนแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาท่ีนักเรียนเลือกนั้นลงในกระดาน 

๔) นักเรียนวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีนกัเรียนได้ร่วมกนัออกแบบ ว่าตรงกับแนวทางการ
แก้ไขปัญหาจากท่ีประชุมจริงหรือไม่  

๕) นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 

ทราย แผ่นกั้น 

A B C D 

3 ซม. 3 ซม. 3 ซม. 8 ซม. 



 - นักเรียนเห็นด้วยกับการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริงหรือไม่ ถ้าไม่เห็นด้วยควรจะมีแนวทางการ
แก้ไขปัญหาอย่างไร (รับฟังคำตอบของนักเรียน) 

๗) นักเรียนทำใบกิจกรรมท่ี ๑๐ เรื่อง ความขัดแย้งเกี่ยวกับน้ำบาดาล 
๔.๓ ขัน้สรปุ 

 ๑) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมความขัดแย้งเกี่ยวกับการใช้น้ำบาดาล เพื่อให้เข้าใจถึง
การใช้น้ำบาดาลท่ีมากจนเกินไป ทำให้ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น โดยอ้างอิงสถานการณ์ในกิจกรรมท่ี ๑๐ 
  ๒) ครูและนักเรียนร่วมกนัสรุปแนวทางการมีส่วนร่วมในการใช้น้ำบาดาลท่ีส่งผลกระทบต่อ
ผู้อื่นน้อยท่ีสุด เช่น ในข้อสรุปของกิจกรรมท่ี  ๑๐ ท่ีประชุมมีข้อยุติให้กลุ่มชาวนาส่วนน้อยท่ีใช้น้ำจากบ่อ
บาดาลขนาดใหญ่แห่งนี้ หยุดการสูบน้ำช่ัวคราวเพื่อไม่ให้เกิดการดึงน้ำใต้ดิน โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำ
บาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี จะจัดหาแหล่งขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเล็กให้กลุ่มชาวนาส่วนน้อยไว้ใช้แทน เพื่อให้
ชาวนาท้ังหมดในพื้นท่ีสามารถสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้เท่าเทียมกัน ไม่เกิดการดึงน้ำใต้ดินระหว่างกันเพื่อให้นา
ข้าวที่ปลูกไว้ในพื้นท่ีกว่า 3,000 ไร่ จะได้ไม่ต้องขาดน้ำแห้งตาย และไม่ทำให้เกิดความขัดแย้ง แย่งน้ำกันใช้
ระหว่างชาวนาในตำบลเดียวกัน  
  ๓) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการกระทำท่ีเป็นการละเมิดหรือการกระทำผิด

เกี่ยวกับการใช้น้ำบาดาล เช่น การขุดเจาะใช้น้ำบาดาลโดยไม่ได้ขออนุญาต   

  
 ๔.๔ ส่ือการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
 ๑) เว็บไซต์ข่าวผู้จัดการออนไลน์ เรื่อง ความยัดแย้งเกี่ยวกับน้ำบาดาล 
https://mgronline.com/local/detail/9580000073717 
 ๒) ใบกิจกรรมท่ี ๑๐ เรื่อง ความยัดแย้งเกี่ยวกับน้ำบาดาล 
 ๓) เอกสารประกอบกิจกรรมท่ี ๑๐ เรื่อง ความยัดแย้งเกี่ยวกับน้ำบาดาล 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
  ๕.๑ วิธีการประเมิน 

   ๑) ให้นักเรียนทำใบกิจกรรมท่ี ๑๐ เรื่อง ความยัดแย้งเกี่ยวกับน้ำบาดาล 

   ๒) นักเรียนนำเสนอผลการระดมความคิด 
  ๕.๒ เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 

   ๑) แบบประเมินชิ้นงาน 

    ๒) แบบประเมินการนำเสนอ 

   ๓) แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 

  ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 

    นักเรียนผ่านการประเมิน ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป  
 



๖. บนัทึกหลงัสอน 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
                  ลงชื่อ..........................................................ครูผูส้อน 
        (..................................................)



  ใบกิจกรรมท่ี ๑๐ เร่ือง ความยดัแย้งเก่ียวกบัน ้าบาดาล 
ช่ือกลุ่ม................................ 
สมาชิกในกลุ่ม 

๑. ............................................................................................................................. .............. 
๒. .................................................................................................................... ....................... 
๓. ............................................................................................................................. .............. 
๔. ............................................................................................ ............................................... 
๕. ............................................................................................................................. .............. 

 
ค าช้ีแจง  ใหน้ักเรยีนแต่ละกลุ่มร่วมกนัระดมความคดิวเิคราะหต์ามหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 
 

๑. ปัญหาของชาวนาบ้านทุ่งกระถินและชาวนาบ้านทุ่งกระถินพัฒนาคืออะไร 
............................................................................................................................. ..............................
..................................................................................................... ...................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
๒. สาเหตุของปัญหาเกิดจากอะไร 
............................................................................................................................. ..............................
........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
........................................................................................................................................................... 
......................................................................................................... .................................................. 
๓. นักเรียนมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร ท่ีส่งผลกระทบน้อยที่สุดและชาวบ้านได้ประโยชน์มากท่ีสุด 
............................................................................................................ ...............................................
............................................................................................................................. .............................. 
........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. .............................. 

 
(นักเรียนเขียนแนวทางการแก้ไขลงในกระดาษ เพื่อนำเสนอ) 

 
 

 



แนวค าตอบ 
  ใบกิจกรรมท่ี ๑๐ เร่ือง ความยดัแย้งเก่ียวกบัน ้าบาดาล 

ช่ือกลุ่ม................ 
สมาชิกในกลุ่ม 

๑. ............................................................................................................................. .............. 
๒. .................................................................................................................... ....................... 
๓. ............................................................................................................................. .............. 
๔. ............................................................................................ ............................................... 
๕. ............................................................................................................................. .............. 

 
ค าช้ีแจง  ใหน้ักเรยีนแต่ละกลุ่มร่วมกนัระดมความคดิวเิคราะหต์ามหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 
 

๑. ปัญหาของชาวนาบ้านทุ่งกระถินและชาวนาบ้านทุ่งกระถินพัฒนาคอือะไร 
การดงึน ้าใตด้นิระหว่างบ่อบาดาลขนาดใหญ่กบับ่อบาดาลขนาดเลก็  
 
๒. สาเหตุของปัญหาเกดิจากอะไร 
การเปิดใช้น ้าจากบ่อบาดาลขนาดใหญ่ จะท าให้เกิดการดงึน ้าใต้ดนิจากบริเวณโดยรอบ ส่งผลให้บ่อ
บาดาลขนาดเลก็ไม่สามารถสบูน ้าขึน้มาใชไ้ด ้ 
 
๓. นักเรยีนมแีนวทางในการแกไ้ขปัญหาอย่างไร ทีส่่งผลกระทบน้อยทีสุ่ดและชาวบา้นได้ประโยชน์มาก
ทีสุ่ด 
(ขึน้อยู่กบัแนวความคดิของกลุ่ม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



เอกสารอ้างอิง 
 
ผูจ้ดัการออนไลน์.(๒๕๕๘).ความยดัแย้งเก่ียวกบัน ้าบาดาล.คน้เมื่อ ๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๔, จาก
https://mgronline.com/local/detail/9580000073717 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบกิจกรรมที่ ๑๐ เร่ือง ความยัดแย้งเก่ียวกับน้ำบาดาล  

 
เทศบาลตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เรียกชาวนาบ้านทุ่งกระถินประชุมลดความ

ขัดแย้งสูบน้ำจากบ่อบาดาลมาใช้ทำนา 

- เทศบาลตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี เรียกชาวนาบ้านทุ่งกระถินประชุมลดความขัดแย้งสูบน้ำจากบ่อ

บาดาลมาใช้ทำนาท่ีเกิดการดึงน้ำใต้ดินระหว่างบ่อบาดาลขนาดใหญ่ 32 วา ท่ีกลุ่มชาวนาส่วนน้อยได้ใช้

ประโยชน์ กับบ่อบาดาลขนาดเล็ก 18 วา ท่ีกลุ่มชาวนาส่วนใหญ่ไม่สามารถสูบน้ำข้ึนมาใช้ได้ ส่วนชาวนา

อ่างทอง เร่งสูบน้ำบาดาลทำนากว่า 40 ไร่ แม้เส่ียงขาดทุน แต่ก็ต้องสู้เพื่อหารายได้ 

วันนี้ (30 มิ.ย.) ท่ีศาลาประชาคม หมู่ 16 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท เทศบาลตำบล (ทต.) ดงคอน อำเภอ

สรรคบุรี จังหวัดชัยนาท และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้เรียกประชุมชาวนาบ้านทุ่งกระถิน หมู่ท่ี 6 และชาวนา

บ้านทุ่งกระถินพฒันา หมู่ท่ี 16 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท กว่า 100 คน เกี่ยวกับความขัดแย้งในการสูบ

น้ำจากบ่อบาดาลมาใช้ทำนาท่ีเกิดการดึงน้ำใต้ดินระหว่างบ่อบาดาลขนาดใหญ่ 32 วา ท่ีกลุ่มชาวนาส่วนน้อย

ได้ใช้ประโยชน์ กับบ่อบาดาลขนาดเล็ก 18 วา ท่ีกลุ่มชาวนาส่วนใหญ่ไม่สามารถสูบน้ำข้ึนมาใช้ได้ เพื่อหาแนว

ทางแก้ไขปัญหา และทำความเข้าใจร่วมกัน ไม่ให้เกิดการแย่งน้ำ และลดความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้น เพราะต่างมี

ความต้องการนำน้ำไปใช้หล่อเล้ียงต้นข้าวที่กำลังจะแห้งตายเหมือนกัน 

 

 



โดยกลุ่มชาวนาส่วนใหญ่ อ้างว่า ไม่สามารถสูบน้ำจากบ่อบาดาลขนาดเล็กของแต่ละคนขึ้นมาใช้ทำนาได้ 

เนื่องจากมีบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่ท่ีทางราชการเจาะไว้ให้ ต้ังอยู่ท่ีหมู่ 6 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ซึ่งมี

แรงสูบน้ำมาก และกลุ่มชาวนาส่วนน้อยได้ใช้ประโยชน์ ทุกครั้งเมื่อมีการเปิดใช้น้ำจากบ่อบาดาลขนาดใหญ่ จะ

ทำให้เกิดการดึงน้ำใต้ดินจากบริเวณโดยรอบ ส่งผลให้บ่อบาดาลขนาดเล็กไม่สามารถสูบน้ำข้ึนมาใช้ได้ ขณะท่ี

กลุ่มชาวนาส่วนน้อยบอกว่า ใช้ประโยชน์จากบ่อบาดาลท่ีทางราชการเจาะให้ไว้มาหลายปีแล้วก็ไม่เห็นว่าจะมี

ปัญหาอะไร 

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการน้ำบาดาล สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี จึงได้ตรวจสอบข้อมูล

ของบ่อบาดาลขนาดใหญ่ท่ีกลุ่มชาวนาส่วนใหญ่อ้างถึง พบว่า เป็นบ่อบาดาลท่ีเจาะไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 มี

ความลึก 48 เมตร ท่อวัดน้ำ 36-42 เมตร ซึ่งเป็นการใช้น้ำช้ันเดียวกันกับบ่อขนาดเล็กท่ีกลุ่มชาวนาส่วนใหญ่

ใช้ แต่มีแรงสูบมากกว่า ทำให้เมื่อเปิดใช้งานจะทำให้เกิดกรวยน้ำลดขยายวงกว้าง อีกท้ังสภาพความแห้งแล้ง 

ส่งผลให้บ่อบาดาลขนาดเล็กไม่สามารถสูบน้ำข้ึนมาได้ 

 

 

ท่ีมา : https://mgronline.com/local/detail/9580000073717  สืบค้นเมื่อ วันท่ี 1 ก.พ.2564 

 

https://mgronline.com/local/detail/9580000073717%20%20สืบค้น


แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เร่ือง นักสืบสายน้ำ 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑๑ พฤติกรรมที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ  เวลา ๑ ช่ัวโมง 
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลกัสูตรต้านทจุริตศึกษา พทุธศกัราช ๒๕๖๔ 

๑) มีความรู้ ความเข้าใจการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรน้ำ และน้ำบาดาลในชีวิตประจำวัน 

๒) รู้เท่าทันการละเมิด หรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน้ำ และน้ำบาดาลใน
ชีวิตประจำวัน 

๒. จุดประสงคก์ารเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 
 ๑) เพื่อเรียนรู้จากสถานการณ์การทุจริตในพื้นท่ีและชุมชน 

 ๒) เพื่อแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมในการใช้พื้นท่ีแหล่งน้ำในชุมชน 

 ๓) เพื่อออกแบบร้านกาแฟริมน้ำท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำของคนในชุมชน 

๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 

 ๓.๑ ความรู้ 

         ๑) ทรพัยากรน ้า 

 ๓.๒ ทกัษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

        ๑) Critical Thinking (ทกัษะดา้นการคดิอย่างมวีจิารณญาณ)   

 ๒) Analytical thinking (ทกัษะการคดิวเิคราะห)์ 

 ๓.๓ คณุลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

    ๑) ซื่อสตัยส์จุรติ 

๒) ใฝ่เรยีนรู ้

๓) อยู่อยา่งพอเพยีง 

 

 
 



๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
๔.๑ ขัน้ตอนการเรียนรู้ 
 ขัน้น า 

๑)  ครูถามคำถามเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ดังนี้ 
 - นักเรียนเคยไเท่ียวในสถานท่ีต่างๆท่ีสวยงามหรือไม่ (เคย) 
 - ยกตัวอย่างสถานท่ีท่องเท่ียวที่เราช่ืนชอบ (ทะเล ภูเขา น้ำตก) 
 - น้ำตก หรือ ธารน้ำ นักเรียนเคยไปเล่นหรือไม่ และรู้สึกอย่างไร (เคย รู้สึกช่ืนชอบ 

น้ำเย็น เป็นธรรมชาติ) 
 - เคยเห็นส่ิงปลูกสร้างท่ีสร้างริม หรือสร้างในธารน้ำหรือไม่  ครูแสดงรูปภาพให้

นักเรียนดู 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ทันที! เจ้าท่าฯ ส่ังรื้อคอนกรีตรุกล้ำคลองสาธารณะพื้นท่ีน้ำตกท่าแพ 

 

 

 

 

 

https://mgronline.com/south/detail/9620000100534 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัทลุงก็มี! ต้ังเพิงร้านอาหารขวาง “แก่งหูแร่” แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม 
https://mgronline.com/south/detail/9620000099697 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย้ย ก.ม.! ร้านอาหาร-คาเฟ่ อ.แม่ริม รุกล้ำแม่น้ำเพียบ จนท.รัฐตรวจสอบด่วน 
https://mgronline.com/travel/detail/9630000064674 

๒) จากภาพท่ีได้ดูไปนั้น นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร (ครูรับฟังคำตอบของนักเรียน) 
 



ขั้นสอน 
 ๑)  ครูนำเสนอข่าวหรือข้อพิพาทในปัจจุบันเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างไม่เหมาะสม ดังนี้ 

๒) นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจากข่าวในเอกสารประกอบกิจกรรมท่ี ๑๑ แล้ว

ตอบคำถามต่อไปนี้  

 - ร้านอาหารและร้านกาแฟในข่าวกระทำความผิดอย่างไร (นักเรียนตอบได้อย่างอิสระ 

นักเรียนอาจจะตอบว่า รุกล้ำพื้นท่ีแหล่งน้ำสาธารณะ) 

 - จากการเปิดร้านอาหารและร้านกาแฟ ดังกล่าว ใครเป็นผู้ได้ประโยชน์ (ผู้ประกอบการ) 

 - ถ้านักเรียนพบเห็นการกระทำเช่นนี้อีก นักเรียนจะดำเนินการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส

อย่างไร (แจ้งกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแสดล้อม 

(ปทส.) หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง) 

 ๓) นักเรียนทำใบกิจกรรมท่ี ๑๑.๑ เรื่อง พฤติกรรมท่ีควรกระทำและไม่ควรกระทำ 

           ๔) นักเรียนทำใบกิจกรรมท่ี ๑๑.๒ เรื่อง ร้านกาแฟริมน้ำของฉัน 
           ๕) นักเรียนตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอกิจกรรม ร้านกาแฟริมน้ำของฉัน 

ขัน้สรปุ 

 ๑) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงพฤติกรรมท่ีควรกระทำและไม่ควรกระทำเกี่ยวกับทรัพยากร
น้ำ ตามสถานการณ์ตัวอย่าง การรุกล้ำพื้นท่ีแหล่งน้ำในชุมชนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเป็นสถานการณ์การ
ทุจริตในพื้นท่ีและชุมชน   
 ๒) นักเรียนสรุปถึงการมีส่วนร่วมในการป้องกนั เฝ้าระวังพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการทุจริต 
เช่น การแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการกระทำผิดนั้น 
 ๓) ครูและนักเรียนร่วมกันเสนอแนวทางการป้องกนัการรุกล้ำพื้นท่ีน้ำในชุมชน เพื่อให้ทุกคน
ในชุมชนได้ใช้ทรัพยากรน้ำร่วมกัน  

  
 ๔.๒ส่ือการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
 ๑) เว็บไซต์ข่าวผู้จัดการออนไลน์ เรื่อง ร้านอาหาร-คาเฟ่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ รุกล้ำลำน้ำแม่สา 
https://mgronline.com/travel/detail/9630000064674 
 ๒) ใบกิจกรรมท่ี ๑๑.๑ เรื่อง พฤติกรรมท่ีควรกระทำและไม่ควรกระทำ 
 ๓) ใบกิจกรรมท่ี ๑๑.๒ เรื่อง ร้านกาแฟริมน้ำของฉัน 
  



๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
  ๕.๑ วธิกีารประเมนิ 

   ๑) ให้นักเรียนทำใบกิจกรรมท่ี ๑๑.๑ เรื่อง พฤติกรรมท่ีควรกระทำและไม่ควรกระทำ 
  ๒) ให้นักเรียนทำใบกิจกรรมท่ี ๑๑.๒ เรื่อง ร้านกาแฟริมน้ำของฉัน 
   ๓) นักเรียนนำเสนอผลการระดมความคิด 
  ๕.๒ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิ 

   ๑) แบบประเมินชิ้นงาน 

    ๒) แบบประเมินการนำเสนอ 

   ๓) แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 

  ๕.๓ เกณฑก์ารตดัสนิ 

    นักเรยีนผ่านการประเมนิ รอ้ยละ ๘๐ ขึน้ไป  
 

๖. บนัทึกหลงัสอน 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
                  ลงชื่อ..........................................................ครูผูส้อน 
        (..................................................)



  ใบกิจกรรมท่ี ๑๑.๑ เรื่อง พฤติกรรมท่ีควรกระท าและไม่ควรกระท า 
ช่ือกลุ่ม................ 
สมาชิกในกลุ่ม 

๑. ............................................................................................................................. .............. 
๒. .................................................................................................................... ....................... 
๓. ............................................................................................................................. .............. 
๔. ............................................................................................ ............................................... 
๕. ............................................................................................................................. .............. 

 
ค าช้ีแจง  ใหน้ักเรยีนแต่ละกลุ่มร่วมกนัระดมความคดิวเิคราะหต์ามหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 
 

๑. จากภาพเหตุการณ์นี้เป็นพฤติกรรมท่ีควรกระทำหรือไม่ควรกระทำเพราะเหตุใด 
 
 
 
 
 

  ท่ีมา https://workpointtoday.com/today 
 
............................................................................................................................. ..............................
..................................................................................................... ...................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
...........................................................................................................................................................  
๒. ถา้นักเรยีนจ าเป็นตอ้งเขา้รบับรกิารในรา้นอาหารดงักล่าว นักเรยีนจะปฏบิตัตินอย่างไร 
............................................................................................................................. .............................. 
.................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
  
๓. ระบุพฤตกิรรมทีค่วรกระท า เกีย่วกบัทรพัยากรน ้าและน ้าบาดาล 
 

 
 
 

 

พฤติกรรมท่ีควรกระทำ 

1. 

2. 

3. 

 



แนวค าตอบ 
  ใบกิจกรรมท่ี ๑๑.๑ เรื่อง พฤติกรรมท่ีควรกระท าและไม่ควรกระท า 

ช่ือกลุ่ม................ 
สมาชิกในกลุ่ม 

๑. ............................................................................................................................. .............. 
๒. .................................................................................................................... ....................... 
๓. ............................................................................................................................. .............. 
๔. ............................................................................................ ............................................... 
๕. ............................................................................................................................. .............. 

 
ค าช้ีแจง  ใหน้ักเรยีนแต่ละกลุ่มร่วมกนัระดมความคดิวเิคราะหต์ามหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 
 

๑. จากภาพเหตุการณ์นี้เป็นพฤติกรรมท่ีควรกระทำหรือไม่ควรกระทำเพราะเหตุใด 
 
 
 
 
 

  ท่ีมา https://workpointtoday.com/today 
 
จากภาพเป็นพฤตกิรรมทีไ่ม่ควรกระท า เพราะเหน็แก่ประโยชน์ส่วนตวัท าให้ผู้อื่นไดร้บัความเดอืดรอ้น 
เป็นการรุกล ้าพืน้ทีน่ ้าสาธารณะ 
๒. ถา้นักเรยีนจ าเป็นตอ้งเขา้รบับรกิารในรา้นอาหารดงักล่าว นักเรยีนจะปฏบิตัตินอย่างไร 
เลอืกทีจ่ะใชบ้รกิารในส่วนทีไ่ม่รุกล ้าพืน้ทีน่ ้าสาธารณะ  
  
๓. ระบุพฤตกิรรมทีค่วรกระท าและไม่ควรกระท า เกีย่วกบัทรพัยากรน ้าและน ้าบาดาล 
 

 
 
 

 
 

 
 

พฤติกรรมท่ีควรกระทำ 

1. ไม่รุกล้ำพื้นท่ีน้ำสาธารณะ 

2. ขออนุญาตขุดเจาะน้ำบาดาลให้ถูกต้องตามกฤหมาย 

3. แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เมื่อพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ 



ใบกิจกรรมท่ี ๑๑.๒ เรื่อง ร้านกาแฟริมน้ำของฉัน 

 

ให้นักเรียนออบแบบร้านกาแฟริมน้ำ ที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พืน้ที่ออกแบบ 

รา้นกาแฟริมน า้ 

ชื่อรา้นกาแฟ 



เอกสารอ้างอิง 
 
ผูจ้ดัการออนไลน์.(๒๕๖๓).ชาวบ้านร้องเรียน ร้านอาหาร-คาเฟ่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ รุกล้ำลำน้ำแม่สา 

 จำนวนมาก. คน้เมือ่ ๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๔, จาก
https://mgronline.com/travel/detail/9630000064674 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 เอกสารประกอบกิจกรรมที่ ๑๑ 
 
ชาวบ้านร้องเรียน ร้านอาหาร-คาเฟ ่อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ รุกล้ำลำน้ำแม่สาจำนวนมาก จ้ี จนท.รัฐ
ตรวจสอบ จัดระเบียบใหม่ ร้ือถอนสิ่งผิดกฎหมาย เนื่องจากเปน็พื้นที่สาธารณะ และแม่น้ำดังกล่าวเป็น
เส้นเลอืดหลักที่ชาวแม่ริมใช้ด่ืมกิน 
 

ผู้ส่ือข่าวท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผย กับ MGR Travel ว่า มีชาวบ้านมาร้องเรียนว่ามี
ร้านอาหารและร้านกาแฟแนวแช่เท้า ใน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ หลายร้าน ทำการรุกล้ำลำน้ำแม่สาซึ่งเป็นแม่น้ำ
สาธารณะจำนวนมาก 
 

โดยมีท้ังการสร้างซุ้ม เรือนไม้ การตั้งเป็นโต๊ะ-เก้าอี้ แคร่ แพ ขวางแม่น้ำ และรุกล้ำลำน้ำกันเป็น
จำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีบางร้านสร้างส่ิงก่อสรา้งโครงเหล็กรุกเข้าไปในแม่น้ำอย่างน่าเกลียด 
 

 
 

สำหรับลำน้ำแม่สา เป็นแม่น้ำสาธารณะ ถือเป็นเส้นเลือดหลักของชาวแม่ริม ท่ีใช้ทำประปา อุปโภค บริโภค 
การสร้างส่ิงแก่สร้างรุกล้ำแม่น้ำ หรือการยึดพื้นท่ีแม่น้ำมาเป็นพื้นท่ีส่วนตัวจึงเป็นเรื่องผิดกฎหมาย 
นอกจากนี้การนำโต๊ะ เก้าอี้ แคร่ ไปวางในลำน้ำแล้วเปิดให้มีการด่ืม-กิน อาหาร ย่อมสร้างผลกระทบต่อสัตว์น้ำ 
และต่อสายน้ำท่ีเป็นเส้นเลือดหลักของชาวแม่ริม เนื่องจากอาจมีขยะส่ิงปฏิกูลถูกท้ิงลงในลำน้ำแม่สา ทำให้เกิด
ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมตามมา 
 



ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านในพื้นท่ีละแวกนั้น จึงร้องเรียนมาเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ 
จัดระเบียบร้านอาหารประเภทแช่เท้า ไม่ให้รุกล้ำลำน้ำ และดำเนินการรื้อถอนส่ิงก่อสร้างท่ีผิดกฎหมาย รวมถึง
ตรวจสอบมาตรการด้านสาธารณสุขเรื่องป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วย เนื่องจากมีบางร้าน 
ยังคงละเลย และหละหลวมต่อมาตรการดังกล่าว 
 

 
 

สำหรับอำเภอแม่ริม บนถนนเส้น อ.แม่ริม – อ.สะเมิง วันนี้ถือเป็นหนึ่งในเส้นทางท่องเท่ียวที่สำคัญของจังหวัด
เชียงใหม่ ระหว่างทางมีสถานท่ีท่องเท่ียวน่าสนใจหลากหลาย รวมถึงทุ่ง-แปลงดอกไม้ท่ีกำลังมาแรง 
 
ด้วยเหตุนี้จึงมีร้านอาหาร ร้านกาแฟจำนวนมาก เปิดร้านแนวแช่เท้า รุกล้ำพื้นท่ีแม่น้ำสาธารณะเพื่อเป็นจุด
ดึงดูดลูกค้า สร้างประโยชน์ทางธุรกิจให้กับตัวเอง ซึ่งหลายร้านมีการทำรุกล้ำ ทำผิดกฎหมายอย่างชัดเจน 

โดยเหตุการณ์ร้านอาหารรุกล้ำลำน้ำแม่สา ท่ีเป็นพื้นท่ีสาธารณะ ได้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ปรากฏเป็นข่าว
โด่งดังเมื่อปลายปี 2560 จนทางจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้ามาส่ังรื้อถอนส่ิงปลูกสร้างผิดกฎหมาย และจัดระเบียบ
ร้านอาหารริมน้ำแม่สา อ.แม่ริม ใหม่ ซึ่งวันนี้สถานการณ์การทำผิดกฎหมายแบบเดิมก็ได้หวนคืนมาอีกครั้งหนึ่ง 

 
เผยแพร่: 23 มิ.ย. 2563 15:32   ปรับปรุง: 23 มิ.ย. 2563 16:11   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
ท่ีมา https://mgronline.com/travel/detail/9630000064674 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ ๓  นักสืบสายน้้า  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒  เรื่อง การเก็บตัวอย่างน้้า   เวลา  ๑  ชั่วโมง 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์คุณภาพน้้า วิธีทดสอบคุณภาพทางวิทยาศาสตร์
ด้วยเครื่องมือหรือวิธีการอย่างง่าย  
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL  

๒.๑ เก็บตัวอย่างน้้าพ่ือน้ามาวิเคราะห์คุณภาพน้้าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (N) 
๒.๒ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตนที่สามารถแยกแยะการกระท้าที่แป็นเพื่อ

ประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมที่มีผลต่อคุณภาพแหล่งน้้าได้อย่างเหมาะสม (S)  
๒.๓ มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการเฝ้าระวัง ป้องกัน การกระท้าท่ีท้าเพ่ือประโยชน์ส่วนตน (O)  

๓. ขอบเขตการเรียนรู้    
 ๓.๑ ความรู้ 
         ๑) การเก็บตัวอย่างน้้า    

๒) การเก็บรักษาสภาพตัวอย่างน้้า 
๓) คุณภาพน้้าทางกายภาพ (สี กลิ่น รส)   

 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
       ๑) ความสามารถในการคิด 

 ๒) ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 

๑) มีวินัย  
๒) ใฝ่เรียนรู้ 
๓) ซื่อสัตย์สุจริต 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 

ขั้นน า 
๑) ครูผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงเรียน “การเก็บ

ตัวอย่างน้้าจากแหล่งน้้าต่างๆน้้าผิวดิน และน้้าใต้ดิน เพ่ือการตรวจสอบคุณภาพน้้าอย่างง่าย”  
๒) นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างน้้าและการเก็บรักษาสภาพตัวอย่างน้้าในใบ

ความรู้ที่ ๑ เรื่องการเก็บตัวอย่างน้้า และใบความรู้ที่ ๒ เรื่องคุณภาพน้้าทางกายภาพ   
 ขั้นสอน 

 ๑) กิจกรรมระดมสมองเรื่อง“นักส้ารวจแหล่งน้้า” โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละกลุ่ม
ไม่เกิน ๕ คน  

๒) แต่ละกลุ่มศึกษากระบวนเก็บตัวอย่างน้้าและออกแบบ วางแผนการเก็บน้้าตัวอย่างส้าหรับ
การน้ามาตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพในใบกิจกรรมที่ ๑ เรื่อง“นักส้ารวจแหล่งน้้า”   

๓) แต่ละกลุ่มน้าเสนอผลการศึกษาตามกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 
ขั้นสรุป 



ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการท้ากิจกรรมของแต่ละกลุ่มในประเด็นดังต่อไปนี้  
๑) จากการส้ารวจข้อมูลสภาพรอบๆบริเวณแหล่งน้้าตัวอย่างที่น้ามาศึกษา คุณภาพของน้้า น้้า

ที่มีลักษณะใดเป็นผลมาจากการกระท้าเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
๒) หากนักเรียนเป็นผู้มีส่วนในการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้าในชุมชนที่อาศัย การมีส่วนร่วมใน

การรักษาคุณภาพแหล่งน้้าที่เป็นทรัพยากรของส่วนรวมนั้น นักเรียนจะมีแนวทางหรือวิธีการอย่างไร 
๓) นักเรียนจะมีวิธีการบอกคุณภาพของน้้าที่เหมาะสมในการน้าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

อย่างไร  
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้   

๑) ใบความรู้ที่ ๑ เรื่องการเก็บตัวอย่างน้้า  
๒) ใบความรู้ที่ ๒ เรื่องคุณภาพน้้าทางกายภาพ       

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) ใบกิจกรรมที่ ๑ เรื่อง “นักส้ารวจแหล่งน้้า” 
   ๒) นักเรียนน้าเสนอใบกิจกรรมเรื่อง “นักส้ารวจแหล่งน้้า” 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบประเมินการน้าเสนอกิจกรรมที่ ๑ เรื่อง “นักส้ารวจแหล่งน้้าชุมชน” 
   ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการท้างานกลุ่ม 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) นักเรียนผ่านการประเมิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังสอน  
............................................................................................................................. .................................................... 
.................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 

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



๗. ภาคผนวก 
ใบความรู้ที่ ๑  

เรื่อง การเก็บตัวอย่างน้ า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.การเก็บตัวอย่างน้ าแบบจ้วง การเก็บตัวอย่างน้้าแบบจ้วงเป็นการจ้วงเอาตัวอย่างน้้ามาวิเคราะห์ อาจใช้คน
เก็บจากแหล่งน้้าด้วยภาชนะต่างๆ หรืออาจใช้เครื่องจักรกลเก็บตัวอย่างแบบอัตโนมัติก็ได้ เหมาะส้าหรับการเก็บ
ตัวอย่างของ น้้าประปา น้้าใต้ดิน น้้าผิวดิน แหล่งน้้าเสียที่ไม่ได้มีการไหลอย่างต่อเนื่อง หรือแหล่งน้้าเสียที่มี
คุณลักษณะคงที่ คือ ตัวอย่างน้้าที่ได้จากการเก็บเป็นครั้งๆ จุดละ 1 ตัวอย่าง  
 

การเก็บตัวอย่างแบบจ้วง จะเลือกจุดเก็บตรงกึ่งกลางของ
ล้าน้้า และจุดก่ึงกลางของความลึก 

ผลการวิเคราะห์ที่ได้จะแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติของน้้า ณ 
จุดเก็บเฉพาะในวันและเวลาที่เก็บตัวอย่างน้้านั้นๆ เท่านั้น  
วิธีนี้จะใช้กับกรณีที่น้้าทิ้งไม่ได้ไหลแบบต่อเนื่อง หรือใช้ใน
กรณีท่ีน้้าเสียมีคุณลักษณะและคุณสมบัติไม่เปลี่ยนแปลง
มากนัก คุณสมบัติของน้้ามีความแปรผันน้อย  

 

ท่ีมาภาพ: http://reo13news.blogspot.com/2017/03/13-
2560.html 

 

 

ที่มาภาพ: http://www.eimcdiw.com/web/news/detail/100 
 

การเก็บตัวอย่างน้ าแบบจ้วง วิธีนี้
จะใช้กับกรณีที่น้้าทิ้งไม่ได้ไหล
แบบต่อเนื่องหรือใช้ในกรณีท่ีน้้าเสีย
มีคุณลักษณะและคุณสมบัติไม่
เปลี่ยนแปลงมากนักคุณสมบัติของ
น้้ามีความแปรผันน้อย   
 

2. การเก็บแบบผสมรวม   
เป็นการเก็บตัวอย่างแบบผสม โดยเก็บ ณ จุดเดียวกัน แต่ต่างเวลากัน เช่น เก็บทุก 3 ชั่วโมง ในเวลา 24 ชั่วโมง แลว้
น้ามาผสมรวมกัน การเก็บตัวอย่างแบบนี้เพ่ือให้ทราบค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของตัวอย่างน้้า ในกรณีท่ีแหล่งน้้านั้นมี
คุณสมบัติเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หรือเป็นการเก็บตัวอย่าง ณ เวลาเดียวกัน แต่หลายจุด แล้วน้ามาผสมรวมกันซ่ึง
จะใช้วิธีนี้ในกรณีท่ีแม่น้้าหรือแหล่งน้้ามีความแตกต่างในแนวหน้าตัดทั้งตามความยาวและความลึกของแหล่งน้้า  
 
 

วิธีการเก็บตัวอย่างแบบผสมรวมนี้มักใช้เก็บตัวอย่างน้้าที่มี
คุณลักษณะทางกายภาพ และทางเคมี ที่ไม่คงท่ีในแต่ละช่วงเวลา 
เนื่องมาจากกิจกรรมที่ปฏิบัติมีความแตกต่างกัน ได้แก่ แหล่งน้้า
เสีย เช่น น้้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม น้้าเสียจากระบบบ้าบัด
น้้าเสีย และน้้าเสียจากอาคารบ้านเรือน 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

น้ าผิวดิน 

 

 

https://sites.google.com/site/webthrrmchati
swy/haelng-na-lathar 

 

http://tumsikwae.blogspot.com/2014/05/kl
ong-sanumchai.html 

1.2 แหล่งน้ านิ่ง ซึ่งได้แก่ ทะเลสาบ 
หนอง บึง อ่างเก็บน้้า เป็นต้น ให้เก็บที่ระดับ
ความลึก 1 เมตร ณ จุดตรวจสอบ ส้าหรับ
แหล่งน้้าที่มีความลึกเกินกว่า 2 เมตร และ
ให้เก็บท่ีจุดกึ่งกลางความลึก ณ จุด
ตรวจสอบส้าหรับแหล่งน้้าที่มีความลึกไม่
เกิน 2 เมตร  
 

1.1 แหล่งน้ าไหล ซึ่งได้แก่ แม่น้้า ล้้าธาร ห้วย 
คลอง เป็นต้น ให้เก็บท่ีจุดกึ่งกลางความ กว้างของ
แหล่งน้้าที่ระดับกึ่งกลางความลึก ณ จุดตรวจสอบ  

ไม่ควรเก็บใกล้ฝั่ง เช่นให้เก็บที่ระดับความลึก 1 เมตร (ส้าหรับแหล่งน้้าที่มีความลึกเกินกว่า 2 เมตร) หรือ
ให้เก็บท่ีจุดกึ่งกลางความลึก (ส้าหรับแหล่งน้้าที่มีความลึกไม่เกิน 2 เมตร) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเก็บตัวอย่างน้ าผิวดิน 

การเก็บตัวอย่างน้้าผิวดินจะใช้วิธีเก็บแบบจ้วง ใช้วิธีการจุ่มขวดเก็บตัวอย่างน้้าโดยตรงกรณีน้้าลึกไม่
เกิน 2 เมตร และ ผู้เก็บตัวอย่างสามารถสัมผัสน้้าได้โดยตรง ถ้าหากน้้าลึกเกินกว่า 2 เมตร หรือผู้เก็บไม่

สามารถสัมผัสน้้าได้โดยตรงอาจใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่างช่วยเก็บ แล้วถ่ายลงขวดเก็บตัวอย่าง แต่ต้องกลั้วขวด
เก็บตัวอย่างด้วยน้้าตัวอย่างที่เก็บก่อนทุกครั้ง 

ทุกครั้งที่เปิดและปิดฝาขวดตัวอย่าง ต้องระวังไม่ให้มือสัมผัสปากขวดโดยเด็ดขาด เพ่ือป้องกันการ
ปนเปื้อนจากความสกปรกของมือผู้เก็บตัวอย่าง ในการเก็บต้องหันปากขวดไปทางตรงกันข้ามกับทิศทางการ
ไหลของน้้าเสมอเพ่ือไม่ให้น้้าไหลพาแบคทีเรียเข้ามาในขวด จากนั้นน้าขวดตัวอย่างขึ้นมาห่อด้วยวัสดุกันแสง

เพ่ือป้องกันไม่ให้แบคทีเรียถูกท้าลายโดยแสงแดดและต้องแช่เย็นขณะน้าตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการ 
 

ที่มาภาพ: http://xn--72cb1bbjr8ckcxsctt3czc9bi2w4e0a.com/service_detail.php?service_id=00003 
 

ปริมาณตัวอย่างน้้าที่เก็บจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเก็บตัวอย่าง ว่าต้องการทราบผลหรือคุณสมบัติของ
น้้าทางด้านใดและจะต้องวิเคราะห์อะไรบ้าง โดยทั่วไปแล้วตัวอย่างน้้าประมาณ 1 ลิตร 

 

2. น้ าใต้ดิน ได้แก่ บ่อน้้าบาดาล ที่มีปั๊มหรือสูบมือโยก วิธีการ
เก็บตัวอย่างน้้า ต้องสูบน้้าขึ้นมาก่อน จนกว่าระดับของการปั๊ม
คงท่ีแล้วค่อยปล่อยให้น้้าไหลทิ้งประมาณ 3-5 นาที จากนั้นจึง
น้าขวดไปรองรับตัวอย่างน้้าและระวังอย่าให้ปากขวดสัมผัสกับ
ปากปั๊ม แต่หากบ่อน้้าติดปั๊มอัตโนมัติ ต้องเก็บตัวอย่างที่ปลาย
เส้นท่อหรือก๊อก 
 

 
ที่มา: 

https://www.matichon.co.th/local/news_186621  
 

3. น้ าประปา การเก็บตัวอย่างน้้าประปาเก็บจากก๊อกน้้า
โดยตรง ไม่เก็บผ่านสายยาง เครื่องกรองน้้า ถังพักน้้า ก่อนเก็บ
ตัวอย่างใช้ส้าลีชุบแอลกอฮอล์ 70% ท้าความสะอาดก๊อกน้้า 
เพ่ือเป็นการฆ่าเชื้อโรคก่อนท้าการสุ่มเก็บตัวอย่างน้้า แล้วเปิด
ก๊อกให้น้้าไหลทิ้ง ประมาณ 3-5 นาที เพ่ือให้น้้าที่ค้างตามท่อ
ไหลทิ้งให้หมด จากนั้นจึงน้้าขวดไปรองรับตัวอย่างน้้า การสุ่ม
เก็บตัวอย่างน้้าส้าหรับตรวจหาแบคทีเรีย ระวังอย่างให้ปาก
ขวดที่เก็บตัวอย่างไปสัมผัสกับปลายก๊อกหรือสิ่งอ่ืนๆที่จะท้าให้
เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค ติดฉลากข้างขวดพร้อมทั้งเขียน
รายละเอียดการเก็บตัวอย่าง เช่น ชื่อตัวอย่าง จุดเก็บ วัน เวลา 
ผู้ เก็บ บรรจุลงกล่องโฟม และแช่น้้าแข็ง เพ่ือรักษาสภาพ
ตัวอย่างน้้า 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ข้อปฏิบัติในการเก็บตัวอย่างน้ า 

ก. ก่อนเก็บตัวอย่าง ต้องใช้ตัวอย่างน้้ากลั้ว (Rinse) ขวดเก็บตัวอย่างก่อนสัก 2-3 ครั้ง แล้วจึงบรรจุตัวอย่าง
น้้าใส่ในขวดเก็บตัวอย่าง 

ข. ขวดเก็บตัวอย่างต้องปิดฝาอยู่ตลอดเวลา เมื่อจะเก็บตัวอย่างน้้าจึงเปิดและวางฝาขวดให้หงายขึ้น อย่าวาง
คว่้าลงบนพื้นเพราะจะท้าให้เกิดการปนเปื้อนได้ และเมื่อบรรจุตัวอย่างน้้าลงในขวดเรียบร้อยแล้ว ควรปิดฝา
ขวดให้แน่น และอาจน้าเทปมาพันรอบคอขวดด้วยในกรณีที่ต้องขนส่งตัวอย่างน้้าในระยะทางไกล 

                    
 
 

ภาชนะที่ใช้บรรจุควรจะเป็น แก้วหรือ พลาสติกชนิดโพลีเอทิลีน 

 

การเก็บรักษาสภาพตัวอย่างน้ า 

วิธีการรักษาสภาพตัวอย่างน้้าเพ่ือให้ได้ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะหรือค่าดัชนีคุณภาพน้้าหรือผลการ
วิเคราะห์ปริมาณของสารที่ต้องการทราบในตัวอย่างน้้ามีความถูกต้องและน่าเชื่อถือมากที่สุดจะต้องท้าการ
เก็บตวัอย่างและท้าการวิเคราะห์ในทันทีแต่ถ้าหากไม่สามารถด้าเนินการวิเคราะห์ได้จะต้องท้าการรักษา
สภาพของตัวอย่างให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพน้อยที่สุดซึ่งวิธีการรักษาสภาพของตัวอย่างน้้าที่ใช้กัน
โดยทั่วไปและใช้กันมากที่สุดก็คือการเก็บตัวอย่างไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิต่้า (ประมาณ 4 องศาเชลเซียส) เพ่ือ
ลดการเปลี่ยนแปลงลักษณะของน้้า ในการตรวจคุณภาพน้้าทางกายภายอย่างง่าย เช่น สี  
ระยะเวลาของการเก็บรักษาตัวอย่างที่ยอมให้เก็บได้ คือ2 วัน  

หลักการโดยทั่วไปที่ใช้ในการรักษาสภาพตัวอย่างน้้า  
♦ การชะลอปฎิกิริยาทางชีววิทยา  
♦ การชะลอการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบในกระบวนการไฮโดรไลซีส  
♦ ลดอัตราการละเหยของสารประกอบที่ระเหยได้ในน้้า  

เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนของตัวอย่างน้้าในการน้ามาวิเคราะห์ทุกตัวอย่างจะต้องปิดป้ายหรือฉลาก
ตัวอย่างก้ากับโดยมีรายละเอียดดังนี้ ประเภทของน้้าตัวอย่าง ระบุเป็นน้้าทิ้ง หรือจากแหล่งก้าเนิดประเภท
ใด ชื่อของผู้เก็บตัวอย่าง วันและเวลาที่เก็บ สถานที่เก็บและการรักษาสภาพตัวอย่าง  
 



ใบความรู้ที่ ๒ เรื่องคุณภาพน้ าทางกายภาพ 
 

การสังเกตสีของน้ า 
     สีของน้้าจะบ่งชี้ถึงสาเหตุที่ท้าให้เกิดสีได้ หรือบอกถึงสิ่งที่ละลายอยู่ในน้้าได้ การประเมินสีอาจท้าได้โดยการ
เปรียบเทียบสีกับสีมาตรฐานหรือการใช้ ความรู้สึกของผู้ส้ารวจแต่ควรเป็นความเห็นที่มาจากหลายๆ คนวิธีการ
ตรวจสอบ สังเกตสีของน้้าจากแหล่งน้้าโดยตรงหรือตักน้้าขึ้นมาอย่างน้อย 2 ลิตร ควรตักลงไปลึกประมาณ
ครึ่งหนึ่งของความลึก ขึ้นมาใส่หลอดแก้วหรือขวดแก้วใสแล้วจึงสังเกตสี 
การแปรผล สีที่เกิดข้ึนของน้้าเป็นตัวชี้ให้เห็นถึงสาเหตุที่ท้าให้เกิดสีได้อย่างคร่าวๆ อย่างไรก็ตามถึง แม้ว่าน้้าจะ
ใสไม่มีสีก็ไม่อาจรับรองได้ว่าแหล่งน้้านั้นมีคุณภาพดีไม่มีการปนเปื้อนเลย ควรจะมีการติดตามตรวจสอบต่อไป 
 

กล่ิน 
    กลิ่นของน้้าจะบ่งบอกถึงสาเหตุมลพิษของล้าน้้านั้นได้ เช่น น้้าที่ได้รับการปนเปื้อนจากน้้าเสียชุมชนก็จะมี
กลิ่นเหม็นก๊าซไข่เน่า เป็นต้น รวมทั้งระดับที่ได้กลิ่นก็บอกได้ว่า คุณภาพน้้ามีการปนเปื้อนของมลพิษมากหรือ
น้อยอย่างคร่าวๆ ได้ 
วิธีการตรวจสอบ โดยการดมกลิ่นของน้้าจากแหล่งน้้าโดยตรง คือการไปยืนริมน้้าแล้วสูดหายใจดมกลิ่น หรือตัก
น้้าขึ้นมาอย่างน้อย 2 ลิตร ควรตักลงไปลึกประมาณครึ่งหนึ่งของความลึกใส่หลอดแก้ว หรือขวดแก้วใสแล้วจึงดม
กลิ่นโดยใช้มือโบกกลิ่นให้โชยเข้าจมูก 
การแปรผล กลิ่นของน้้าจะบ่งบอกถึงสาเหตุมลพิษของล้าน้้านั้นได้อย่างคร่าวๆ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ไม่ได้กลิ่นก็
ไม่อาจสรุปได้ว่าแหล่งน้้านั้นมีคุณภาพดี ไม่มีการปนเปื้อนเสียทีเดียวเลย ควรจะมีการติดตามตรวจสอบต่อไป 

 

รส 

        รสชาติของน้้าเกิดจากสารละลายในน้้า เช่นความกระด้างท้าให้รสชาติเฝื่อน คลอไรด์หรือซัลเฟตท้าให้
รสชาติกร่อย 

น้ ากระด้าง คือน้้าที่มีแคลเซียมไอออน แมกนีเซียมไอออนหรือ ไอออนที่มีประจุบวกสองละลายอยู่ เช่น น้้าคลอง 
น้้าบ่อ น้้าประปา น้้าบาดาล ความกระด้างของน้้าแบ่งได้ ๒ ประเภทคือกระด้างชั่วคราวและถาวร  
        น้ ากระด้างชั่วคราวเป็นน้้าที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตเมื่อผ่านการต้มแล้วแล้วจะตกตะกอนเป็นตะกรัน
ความกระด้างของน้้าจะหายไปเมื่อให้ความร้อน แต่ถ้ามีแคลเซียมบวกกับแมกนิเซียมซัลเฟตหรือคลอไรด์จัดเป็น 
      น้ ากระด้างถาวร ซึ่งจะไม่ตกตะกอนเมื่อผ่านการต้มวิธีท้าให้ตกตะกอนสามารถใช้ปูนขาวและโซดาแอชเติม
ลงในน้้ากระด้างถาวร 
     น้้าบาดาลที่มีความกระด้างสูงเมื่อน้ามาต้มแคลเซียมในน้้าบาดาลจะท้าปฏิกิริยากับออกซิเจนกลายเป็น
แคลเซียมคาร์บอเนตแล้วตกตะกอนกลายเป็นตระกรันเกาะตามก้นภาชนะดังนั้นการปรับปรุงคุณภาพน้้ากระด้าง
ท้าได้โดยการต้มน้้า 
น้ ากร่อย คือน้้าทะเลผสมกับน้้าจืด มีสภาพเป็นด่างอ่อน ๆ (pH7.3-8.5) พบได้ตามปากอ่าวแม่น้้าออกทะเลและ
ไม่นิยมน้ามาดื่ม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B7%E0%B8%94


แสดงรายละเอียดลักษณะทางกายภาพของน้้า (สี กลิ่น รส) ที่ปรากฏ 
ลักษณะทาง

กายภาพ 
รายละเอียดที่ปรากฏ สาเหตุ/ที่มา  

 
 
ส ี

ไม่มีสี ยังไม่ควรสรุปว่าน้้าสะอาดเพราะอาจมีสิ่งเจือปนอยู่ 
สีเขียว แพลงค์ตอนพืช 
สีเหลืองหรือสีน้้าตาลหรือ สีชาใส มีซากพืชย่อยสลาย 
สีแดงหรือสีเหลืองหรือ (dinoflagellates) 
สีมะฮอกกานี 

เป็นสีของสาหร่ายอีกจ้าพวกหนึ่ง (dinoflagellates) 

สีน้้าตาลขุ่นหรือสีแดง มีตะกอนดินเจือปนอาจเกิดจากการกัดเซาะหน้าดินหรือ
ชายฝั่ง 

สีรุ้ง มีคราบน้้ามันที่ผิวหน้า 
สีเทาหรือสีด้า น้้าเน่าจากสิ่งปฏิกูล หรืออาจมีแร่ธาตุจากธรรมชาติเจือปน 

 
 
 

กลิ่น 

กลิ่นหอม กลิ่นผลไม้ กลิ่นกระเทียม กลิ่นแตงกวา กลิ่นน้้าหอม กลิ่น
ยาต่างๆ 

กลิ่นต้นไม้ กลิ่นสาหร่าย กลิ่นหญ้า กลิ่นต้นไม้ กลิ่นแพลงค์ตอนต่างๆ 
กลิ่นดินและเชื้อรา กลิ่นดิน กลิ่นโคลน กลิ่นเชื้อราต่างๆ 
กลิ่นคาว กลิ่นคาวปลา กลิ่นน้้ามันตับปลา กลิ่นหอยต่างๆ 
กลิ่นยา กลิ่นฟีนอล กลิ่นน้้ามันทาร์ กลิ่นน้้ามัน กลิ่นไขมัน กลิ่น

พาราฟินกลิ่นคลอรีน กลิ่นไฮโดรเจนซัลไซด์ กลิ่นคลอโรฟี
นอล 
หรือกลิ่นผลิตภัณฑ์ยาต่างๆ 

กลิ่นเน่า กลิ่นของสดเน่า กลิ่นขยะ กลิ่นน้้าทิ้ง กลิ่นคอกหมูกลิ่นมูล
สัตว์ต่างๆ 

 
รส 

น้้ากระด้าง มีแคลเซียมไอออน แมกนีเซียมไอออน ละลายอยู่ 
น้้ากร่อย มีสภาพเป็นด่างอ่อนๆ (pH7.3-8.5) และมีแร่ธาตุหลายชนิด

ไม่นิยมน้ามาดื่ม 
 
ที่มา : ปรับปรุงข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ (คู่มือการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างงาย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบกิจกรรมท่ี ๑  
เรื่อง นักส ารวจแหล่งน้ า 

ค าสั่ง ให้สมาชิกในกลุ่มนักเรียนเลือกแหล่งน้้าตัวอย่างที่จะใช้เป็นจุดเก็บตัวอย่างน้้า และช่วยกนั
วางแผนและออกแบบการวิเคราะห์คุณภาพของน้้าทางกายภาพ โดยให้วาดภาพแสดงต้าแหน่งและบริเวณรอบๆ
แหล่งน้้านั้น โดยระบุสิ่งปลูกสร้างที่ใกล้เคียงแหล่งน้้าที่พบ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ชุมชน สถานที่เลี้ยงสัตว ์
แหล่งเกษตรกรรม และพ้ืนที่การใช้ประโยชน์อื่นๆ 

ประเด็นทีน่้าเสนอประกอบด้วย 
▪ จุดเก็บตัวอย่างน้้า   
▪ วิธีการเก็บตัวอย่างน้้า  
▪ ข้อมูลสภาพการเก็บตัวอย่างน้้า  
▪ ข้อมูลสภาพรอบๆบริเวณแหล่งน้้า 
▪ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้เก็บตัวอย่างน้้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ค าถาม 
๑) สิ่งปลูกสร้างที่ใกล้เคียงแหล่งน้้าที่พบมีอะไรบ้าง 

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

๒) สิ่งปลูกสร้างที่ใกล้เคียงแหล่งน้้าที่พบนั้นหรือแหล่งเกษตรกรรมส่งผลต่อคุณภาพของแหล่งน้้านั้น 
อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓) คุณภาพน้้าทางกายภาพ ด้านสี และ กลิ่น จากการส้ารวจเป็นอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ใบงานที่ ๑ 
เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ าอย่างง่าย 

ค าสั่ง ให้นักเรียนอธิบายวิธีการตรวจคุณภาพน้้าทางกายภาพอย่างง่าย ด้านสี กลิ่น และรส 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

การตรวจสอบความสะอาดน า้เบือ้งต้นในกจิกรรมนี้
ตรวจสอบอะไรบ้างและมีวธีิการอย่างไร 

 

 

 

สี 

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

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

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

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

 

ความกระด้างของน า้ สารแขวนลอย  

ความโปร่งใส เป็นต้น 

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

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

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

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

 

กลิน่ 

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

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

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

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



แนวทางการตอบค าถาม ใบกิจกรรมที่ ๑  
เรื่อง นักส ารวจแหล่งน้ า 

ค าสั่ง ให้สมาชิกในกลุ่มนักเรียนเลือกแหล่งน้้าตัวอย่างที่จะใช้เป็นจุดเก็บตัวอย่างน้้าและช่วยกันวางแผน
และออกแบบการวิเคราะห์คุณภาพของน้้าทางกายภาพ โดยให้วาดภาพแสดงต้าแหน่งและบริเวณรอบๆแหล่งน้้า
นั้น โดยระบุสิ่งปลูกสร้างที่ใกล้เคียงแหล่งน้้าที่พบ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ชุมชน สถานที่เลี้ยงสัตว์ และแหล่ง
เกษตรกรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โรงผลติแป้ง 

 

 

 

 

 

พืน้ทีป่ลูกข้าว 

 

 

 

 

พืน้ทีป่ลูกข้าว 

พืน้ทีป่ลูกอ้อย พืน้ทีป่ลูกมันส าประหลัง 



ค าถาม 
๑) สิ่งปลูกสร้างที่ใกล้เคียงแหล่งน้้าที่พบมีอะไรบ้าง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………บันทึกตามสังเกต……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๒) สิ่งปลูกสร้างที่ใกล้เคียงแหล่งน้้าที่พบนั้นหรือแหล่งเกษตรกรรมส่งผลต่อคุณภาพของแหล่งน้้านั้น 
อย่างไร 

พ้ืนที่การใช้ประโยชน์ต่างๆ อาจเป็นแหล่งก้าเนิดมลพิษ น้้าทิ้งจากแหล่งชุมชนที่ระบายลงแหล่งน้้ามีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้้า 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
พ้ืนที่การใช้ประโยชน์ต่างๆ อาจเป็นแหล่งก้าเนิดมลพิษ น้้าทิ้งจากแหล่งชุมชนที่ระบายลงแหล่งน้้ามีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้้า 
 

๓) คุณภาพน้้าทางกายภาพ ด้านสี และ กลิ่น จากการส้ารวจเป็นอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………บันทึกตามสังเกต……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แนวทางการตอบใบงานที่ ๑ 
เรื่อง การตรวจคุณภาพน้ าทางกายภาพ 

ค าสั่ง ให้นักเรียนบอกวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าทางกายภาพอย่างง่ายด้านสี กลิ่น และรส 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

การตรวจสอบความสะอาดน า้เบือ้งต้นในกจิกรรมนี้
ตรวจสอบอะไรบ้างและมีวธีิการอย่างไร 

 

 

 

 

สี 

สังเกตสีของน ้าจากแหล่งน ้าโดยตรงหรือตกัน ้าข้ึนมา
แหล่งน ้าแลว้ใส่หลอดแกว้หรือขวดแกว้ใสแลว้จึงสังเกตสี 

 

 

ความกระด้างของน า้ สารแขวนลอย  

ความโปร่งใส เป็นต้น 

การตรวจสอบความกระดา้งของน ้าท าไดโ้ดย
การตม้ น ้าท่ีถูกตม้แคลเซียมในน ้าจะท าปฏิกิริยา
กบัออกซิเจนกลายเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต 
แลว้ตกตะกอนกลายเป็นตระกรันเกาะตามกน้
ภาชนะ

 

กลิน่ 

วธีิการตรวจสอบกล่ิน โดยการดมกล่ินของน ้าจาก
แหล่งน ้าโดยตรง คือการไปยืนริมน ้าแลว้สูด
หายใจดมกล่ิน หรือตกัน ้าข้ึนมาอยา่งนอ้ย 2 ลิตร 
ควรตกัลงไปลึกประมาณคร่ึงหน่ึงของความลึกใส่
หลอดแกว้ หรือขวดแกว้ใสแลว้จึงดมกล่ินโดยใช้
มือโบกกล่ินใหโ้ชยเขา้จมูก 



แบบประเมินการน าเสนอผลงานรายกลุ่ม (ส าหรับครูผู้สอน/นักเรียน) 
จุดประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทราบถึงจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุงของผลงานกลุ่มและการน้าเสนอผลงานกลุ่ม 
ค าชี้แจง ๑. ท้าเครื่องหมาย ( / ) ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม 
 ๒. รวมคะแนนประเมิน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
 
นักเรียนกลุ่มที่...................................................ชื่อกลุ่ม........................................................................................  
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
ความถูกต้อง 
ของเนื้อหา 

วิธีการน้าเสนอ
ของกลุ่ม 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม คะแนนรวม 

  ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
 ลงชื่อ..........................................ผู้ประเมิน 
  (..........................................) 
  ............/....................../......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การให้คะแนน 
 ความถูกต้องของเนื้อหา 
 ๔ หมายถึง มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์โดยระบุแนวทางการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการกระท้าความผิด 
  เกี่ยวกับทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาลอย่างถูกต้องและสมเหตุสมผล 
 ๓ หมายถึง มีเนื้อหาค่อนข้างครบถ้วยโดยระบุแนวทางการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการกระท้าความผิด
  เกี่ยวกับทรัพยากรน้้าและน้้าบาลดาลได้แต่ไม่อธิบายเหตุผล 
 ๒ หมายถึง มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนโดยระบุแนวทางการเฝ้าระวังได้แต่ไม่สามารถระบุการแจ้งเบาะแส
  เกี่ยวกับทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาลได้ 
 ๑ หมายถึง มีเนื้อหาไม่ครบถ้วนโดยไม่สามารถระบุแนวทางการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการกระท้า
  ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาลได้หรืออธิบายไม่สมเหตุสมผล  
 วิธีการน าเสนอของกลุ่ม 
 ๔ หมายถึง รูปแบบการน้าเสนองานมีความแปลกใหม่ น่าสนใจ ล้าดับเรื่องราวได้ดีมาก 
 ๓ หมายถึง รูปแบบการน้าเสนองานน่าสนใจ ล้าดับเรื่องราวได้ดี 
 ๒ หมายถึง รูปแบบการน้าเสนองานน่าสนใจ พอใช้ ล้าดับเรื่องราวได้พอใช้ 
 ๑ หมายถึง รูปแบบการน้าเสนองานไม่น่าสนใจ พอใช้ ล้าดับเรื่องราวได้ไม่ต่อเนื่องและไม่เก่ียวข้องกัน 
  ใช้ภาษาถูกต้อง 
 ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม 
 ๔ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีมาก ล้าดับความได้ชัดเจน เข้าใจง่าย 
 ๓ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดี ล้าดับความได้ดี ชัดเจนพอใช้ 
 ๒ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมออกเสียงได้ถูกต้องพอใจ ล้าดับความได้พอเข้าใจ 
 ๑ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ไม่ถูกต้อง ล้าดับความไม่ชัดเจน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
คะแนน ๔ ๓ ๒ ๑ 

 
เกณฑ์การประเมินจากคะแนนรวม 

คะแนน คุณภาพ 
๑๐-๑๒ ดีมาก 

๗-๙ ดี 
๔-๖ พอใช้ 
๑-๓ ควรปรับปรุง 

 

 
 
 
 



 
แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

เรื่อง ……………………………………. 
กลุ่มท่ี............... 

 
ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตการท้างานกลุ่มของผู้เรียน โดยท้าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 
 
      
             
         

ความร่วมมือใน
การท้างาน 

ขั้นตอนการ
ท้างาน 

การมีส่วนร่วม
แสดงความ

คิดเห็น 

ความรับผิดชอบ 
ต่องานที่ได้รับ

มอบหมาย 

รวม
คะแนน 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๑๒ 
๑              
๒              
๓              
๔              
๕              
๖              
๗              
๘              
๙              
๑๐              
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ให้คะแนน ๐-๔ ถ้าการท้างานอยู่ในข้ันตองปรับปรุง 
 ให้คะแนน ๕-๘ ถ้าการท้างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
  ให้คะแนน ๙-๑๒ ถ้าการท้างานนั้นอยู่ในระดับดี 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรม 

ช่ือ-สกุล 

     ลงช่ือ                                       ผูป้ระเมิน 

            

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

        



เกณฑ์การให้คะแนน 
 

                ระดับคะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

๓ ๒ ๑ 

 
 

ความร่วมมือในการท้างาน 

สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ร่วมมือกันท้างาน มีการ 

ประสานงานภายในกลุ่ม 
และเปิดโอกาสให้สมาชิก
จากกลุ่มอ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอตลอดเวลา 

สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ร่วมมือกันท้างาน ส่วน
ใหญ่มีการประสานงาน
ภายในกลุ่มที่ดี และ
เปิดโอกาสให้สมาชิก
จากกลุ่มอ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอในบาง
ช่วงเวลา 

สมาชิกในกลุ่มร่วมมือกัน
ท้างานดีพอสมควร ขาด
การประสานงานภายใน
กลุ่มท่ีดี และไม่เปิด
โอกาสให้สมาชิกจาก
กลุ่มอ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอ 

 

ขั้นตอนการท้างาน 
สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั้นตอนการท้างานอย่าง
เป็นระบบ มีการแบ่ง
หน้าที่การท้างานภายใน
กลุ่มอย่างชัดเจน 
สามารถด้าเนินกิจกรรม
ตามข้ันตอนการท้างาน
จนกระท่ังเห็นผลงาน
สมบูรณ์ 

สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั้นตอนการท้างาน
อย่างเป็นระบบ มีการ
แบ่งหน้าที่การท้างาน
ภายในกลุ่มอย่าง
ชัดเจน แต่ไม่สามารถ
ด้าเนินกิจกรรมตาม
ขั้นตอนการท้างานให้
เสร็จสมบูรณ์ได้ 

สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั้นตอนการท้างานอย่าง
เป็นระบบ แต่ไม่มีการ
แบ่งหน้าที่การท้างาน
ภายในกลุ่มอย่างชัดเจน 
และไม่สามารถด้าเนิน
กิจกรรมตามข้ันตอนการ
ท้างานให้เสร็จสมบูรณ์
ได้ 

 

การมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

สมาชิกภายในกลุ่มมีส่วน
ร่วมในการแสดง 

ความคิดเห็นอย่าง
หลากหลาย และ
สร้างสรรค ์

สมาชิกภายในกลุ่มส่วน
ใหญ่มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น
อย่างหลากหลาย  

และสร้างสรรค์ 

สมาชิกภายในกลุ่ม 
ขาดการแสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยน
ความรู้อย่างหลากหลาย  

และสร้างสรรค์ 
 

ความรับผิดชอบ 
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

สมาชิกทุกคนภายใน
กลุ่มท้างานที่ได้รับ
มอบหมายจนงาน 

เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตาม
เวลาที่ก้าหนด 

สมาชิกส่วนใหญ่ภายใน
กลุ่มร่วมกันท้างาน 
ที่ได้รับมอบหมายจน
งานเสร็จสิ้นสมบูรณ์
ตามเวลาที่ก้าหนด 

สมาชิกภายในกลุ่มขาด
ความร่วมมือในการ
ท้างานที่ได้รับมอบหมาย
และงานไม่เสร็จสมบูรณ์
ตามเวลาที่ก้าหนด 

 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ ๓ นักสืบสายน้้า  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓  เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้้าอย่างง่าย เวลา  ๑  ชั่วโมง 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์คุณภาพน้้า วิธีทดสอบคุณภาพทางวิทยาศาสตร์
ด้วยเครื่องมือหรือวิธีการอย่างง่าย  
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑ นักเรียนตรวจสอบคุณภาพน้้าและเลือกใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้้า ตามระดับคุณภาพน้้าได้
อย่างเหมาะสม (N, T)       

๒.๒ นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติส่วนรวมได้อย่าง
เหมาะสม (S) 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้  
 ๓.๑ ความรู้ 
         ๑) วิธีการการตรวจสอบคุณภาพน้้า  
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) กระบวนการคิด 
 ๒) ความสามารถในการแก้ปัญหา 

 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
๑) มีวินัย  
๒) ใฝ่เรียนรู้ 
๓) ซื่อสัตย์สุจริต 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 

ขั้นน า  
ครูผู้สอนผู้สอนให้นักเรียนชมคลิปวีดีโอ “มารู้จักน้้าบาดาลกัน”  
 
 
 
 
 
 
เพ่ือให้นักเรียนได้รู้ขั้นตอนการผลิตน้้าดาลและการตรวจคุณภาพของน้้าบาดาลก่อนน้ามาใช้

เพ่ือการอุปโภคและบริโภค 
ขั้นสอน  
๑) ครูเตรียมอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพน้้าและตัวอย่างน้้า (น้้าผิวดิน น้้าใต้ดิน และน้้าประปา) 

ให้นักเรียนศึกษากลุ่มละ ๓ ตัวอย่าง 

จากแหล่งขอ้มูล  + QR Code 



๒) ครูแจ้งแนวปฏิบัติของกิจกรรมการเรียนการสอน แนะน้าวัสดุอุปกรณ์ และให้นักเรียนศึกษา
ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบคุณภาพน้้าจากใบความรู้ที่ ๑ เรื่องการตรวจสอบคุณภาพน้้า  

๓) นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ ๕ คน ศึกษาการตรวจคุณภาพน้้าตามใบกิจกรรมที่ ๑ เรื่องการ
ตรวจสอบคุณภาพน้้า โดยมีครูเป็นแนะน้าและผู้อ้านวยความสะดวกในการเรียนรู้  
     ๔) บันทึกผลการศึกษาลงในแบบบันทึกกิจกรรมที่ก้าหนดให้และตอบค้าถาม 
   ๕) ครูให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน้าเสนอผลการศึกษาด้านหน้าห้องเรียน เมื่อครบทุกกลุ่ม 
ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการท้ากิจกรรมของแต่ละกลุ่มในประเด็นดังต่อไปนี้  
๑) หากในอนาคตนักเรียนพบแหล่งน้้าผิวดินและน้้าจากแหล่งน้้าใต้ดินอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่

เหมาสมหรือมีลักษณะผิดปกตินักเรียนควรท้าอย่างไรเพ่ือเกิดความโปร่งใสและน้าไปสู่การแก้ไขต่อไป (เก็บ
ตัวอย่างน้้า ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้้าอย่างง่าย หรือส่งให้หน่วยงานที่เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพต่อไป (T) 

๒) ผลจากการศึกษาคุณภาพน้้านักเรียนมีแนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้้าได้
เหมาะสมตามระดับคุณภาพน้้าอย่างไร เช่น น้้าผิวดินที่มีความขุ่นมากเหมาะกับการน้าไปใช้ในการเกษตรกรรม 
เป็นต้น   

๓) นักเรียนจะมีการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อต้องใช้ทรัพยากรน้้าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค  
การเกษตรกรรม การอุตสารกรรม  
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

๑) ใบความรู้ที่ ๑ เรื่องการตรวจสอบคุณภาพน้้า  
๒) คลิปวีดีโอเรื่องมารู้จักน้้าบาดาลกันที่มาhttp://www.dgr.go.th/bgr11/th/vdo/120/196 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้  
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) ตรวจใบงานที่ ๑ เรื่อง“การตรวจสอบคุณภาพน้้า”  

   ๒) นักเรียนน้าเสนอรายงานใบงานที่ ๑ เรื่อง“การตรวจสอบคุณภาพน้้า” 

 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
    ๑) แบบประเมินการน้าเสนอ 

   ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการท้างานกลุ่ม 

 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) นักเรียนผ่านการประเมิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
.............................................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... .................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 

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

http://www.dgr.go.th/bgr11/th/vdo/120/196


๗. ภาคผนวก 
ใบความรู้ที่ ๑  

เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ าอย่างง่าย  
 ๑.วัสดุและอุปกรณ์ 

๑. ตัวอย่างน้้าผิวดิน ปริมาณ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร     
๒. ตัวอย่างน้้าใต้ดิน ปริมาณ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร     
๓. ตัวอย่างน้้าประปา ปริมาณ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร     
๔. บิ๊กเกอร์ ขนาด ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร    

๒. วิธีการตรวจวิเคราะห์น้ าผิวดิน  
๒.๑. เก็บตัวอย่างน้้าจากท่ีกึ่งกลางความลึกของแหล่งน้้า ๑ ลิตร   
๒.๒. การตรวจสี และวัดกลิ่น ของน้้าโดยการสังเกตและบันทึกผล  
๒.๓. น้าน้้าตัวอย่างน้้าปริมาณ ๕๐๐ มิลลิลิตร เทลงในบิ๊กเกอร์ใส ขนาด ๑,๐๐๐ มิลลิลติร  
๒.๔. สังเกตสีของน้้าในบิ๊กเกอร์ (เป็นความเห็นที่มาจากหลายๆ คน)  
๒.๕. บันทึกสีที่ปรากฏที่สังเกตได้ 
๒.๖. วธิีการตรวจสอบกลิ่นของน้้าท้าได้โดยการดมกลิ่น โดยใช้มือโบกกลิ่นให้โชยเข้าจมูกและ

บันทึกผล  
๒.๗. ตรวจวัดค่าความเป็น กรด-ด่าง (pH) โดยใช้เครื่อง pH meter เปรียบเทียบกับแผนภาพ

ด้านล่าง และบันทึกผล (ความเป็นกรด-ด่างในแหล่งน้้านั้นควรมีค่าอยู่ในช่วง 5-9) 
 

ข้อควรระวัง การ
ตรวจกลิ่นของน้ า 

● ควรท้าเฉพาะตัวอย่างที่พิจารณาแล้วว่าปลอดภัยเท่านั้น  
● อย่าใช้กับน้้าทิ้งท่ัวไป 
● ท้าการตรวจวิเคราะห์ในห้องที่ปราศจากกลิ่นรบกวน  

 
ข้อควรระวังการ
ตรวจวิเคราะห์ 
รสของน้ า 

● ควรท้าเฉพาะตัวอย่างที่พิจารณาแล้วว่าปลอดภัยเท่านั้น  
● อย่าใช้กับน้้าทิ้งท่ัวไป 
● เครื่องมือและภาชนะท่ีใส่ตัวอย่างน้้าต้องสะอาด 
● ท้าการตรวจวิเคราะห์ในห้องที่ปราศจากกลิ่นรบกวน  

 
๓. วิธีการตรวจสอบน้ าใต้ดิน (น้ าบาดาล)   

คุณลักษณะทางกายภาพของน้้าบาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภค ควรเป็นน้้าที่ปราศจากสี กลิ่น 
รส และความขุ่น และความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.0-8.5  มีวิธีการตรวจสอบดังนี้ 

๓.๑. เก็บตัวอย่างน้้าบาดาลที่ปลายเส้นท่อหรือก๊อก (ไม่ควรเก็บตัวอย่างน้้าผ่านสายที่ต่อจาก
ท่อหรือก๊อก) 

๓.๒. การตรวจสี และวัดกลิ่นของน้้าโดยการสังเกตและบันทึกผล  



๓.๓. น้าน้้าตัวอย่างน้้าปริมาณ ๕๐๐ มิลลิลิตร เทลงในบิ๊กเกอร์ใส ขนาด ๑,๐๐๐ มิลลิลติร  
๓.๔. สังเกตสีของน้้าในบิ๊กเกอร์ (เป็นความเห็นที่มาจากหลายๆ คน)  
๓.๕. บันทึกสีที่ปรากฏที่สังเกตได้ 

 ๓.๖. วิธีการตรวจสอบกลิ่นของน้้าท้าได้โดยการดมกลิ่น โดยใช้มือโบกกลิ่นให้โชยเข้าจมูกและ
บันทึกผล  

๓.๗. ตรวจวัดค่าความเป็น กรด-ด่าง (pH) โดยใช้เครื่อง pH meter เปรียบเทียบกับแผนภาพ
ด้านล่าง และบันทึกผล (ความเป็นกรด-ด่างในแหล่งน้้านั้นควรมีค่าอยู่ในช่วง 5-9) 
 ๔. วิธีการตรวจสอบน้ าประปา “สี กล่ิน ความเป็น กรด-ด่าง (pH)” 

๔.๑. เก็บตัวอย่างน้้าประปาเก็บจากก๊อกน้้าโดยตรง ไม่ควรเก็บผ่านสายยาง เครื่องกรองน้้า ถัง
พักน้้า  

๔.๒. การตรวจสี และวัดกลิ่น ของน้้าโดยการสังเกตและบันทึกผล   
๔.๓. น้าน้้าตัวอย่างน้้าปริมาณ 500 มิลลิลิตร เทลงในบิ๊กเกอร์ใส ขนาด 1,000 มิลลิลิตร  
๔.๔. สังเกตสีของน้้าในบิ๊กเกอร์ (เป็นความเห็นที่มาจากหลายๆ คน)  
๔.๕. บันทึกสีที่ปรากฏที่สังเกตได้ 
๔.๖. วิธีการตรวจสอบกลิ่นของน้้าท้าได้โดยการดมกลิ่น โดยใช้มือโบกกลิ่นให้โชยเข้าจมูกและ

บันทึกผล  
๔.๗. ตรวจวัดค่าความเป็น กรด-ด่าง (pH) โดยใช้เครื่อง pH meter เปรียบเทียบกับแผนภาพ

ด้านล่าง และบันทึกผล (ความเป็นกรด-ด่างในแหล่งน้้านั้นควรมีค่าอยู่ในช่วง 5-9) 

 
แผนภาพแสดงค่าความเป็นกรด-ด่าง 



ใบงานที่ ๑ 
  เรื่อง “การตรวจคุณภาพน้ า”   

ค้าชี้แจง : ให้นักเรียนบันทึกผลการตรวจคุณภาพน้้าลงในแบบบันทึกกิจกรรมและตอบค้าถาม 
ตัวอย่างน้ า สภาพทั่วไปของ

ตัวอย่างน้ า 
ผลการตรวจคุณภาพน้ าด้าน 

สี กล่ิน ความเป็น 
กรด-ด่าง (pH) 

 
น้ าผิวดิน 

  
 
 
 
 

  

 
น้ าใต้ดิน 

(น้ าบาดาล) 

 
 

 
 
 
 
 

  

 
 

น้ าประปา 

  
 
 
 
 

  

 
สรุปและบันทึกผล 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการตอบใบงานที่ ๑ 
  เรื่อง “การตรวจคุณภาพน้ า”   

ค้าชี้แจง : ให้นักเรียนบันทึกผลการตรวจคุณภาพน้้าลงในแบบบันทึกกิจกรรมและตอบค้าถาม 
ตัวอย่างน้ า สภาพทั่วไปของ

ตัวอย่างน้ า 
ผลการตรวจคุณภาพน้ าด้าน 

สี กล่ิน ความเป็น 
กรด-ด่าง (pH) 

 
 

น้้าผิวดิน 

 
- ความกว้างของแหล่ง
น้้า 
- การไหลของน้้า หรือ 
น้้านิ่ง  

 
 

บันทึกตามสังเกต 

 
 

บันทึกตามสังเกต 

 
 

บันทึกตามสังเกต 

 
น้้าใต้ดิน 

(น้้าบาดาล) 

 
ตัวอย่างน้้าเก็บผ่านสาย
ที่ต่อจากท่อหรือก๊อก
หรือ สิ่งเจือปนที่พบใน
ตัวอย่างระหว่างการเก็บ
ตัวอย่าง 
 

 
บันทึกตามสังเกต 

 
บันทึกตามสังเกต 

 
บันทึกตามสังเกต 

 
 

น้้าประปา 
 

 
ตัวอย่างน้้าเก็บจากก๊อก
น้้าโดยตรง หรือเก็บผ่าน
เครื่องกรองน้้า หรือถัง
พักน้้า หรือ สิ่งเจือปนที่
พบในตัวอย่างระหว่าง
การเก็บตัวอย่าง 
 

 
 

บันทึกตามสังเกต 

 
 

บันทึกตามสังเกต 

 
 

บันทึกตามสังเกต 

 
สรุปและบันทึกผล 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………ตามการทดลองจริง………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 
 



แบบประเมินการน าเสนอผลงานรายกลุ่ม (ส าหรับครูผู้สอน/นักเรียน) 
จุดประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทราบถึงจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุงของผลงานกลุ่มและการน้าเสนอผลงานกลุ่ม 
ค าชี้แจง ๑. ท้าเครื่องหมาย ( / ) ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม 
 ๒. รวมคะแนนประเมิน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
 
นักเรียนกลุ่มที่...................................................ชื่อกลุ่ม........................................................................................  
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
ความถูกต้อง 
ของเนื้อหา 

วิธีการน้าเสนอ
ของกลุ่ม 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม คะแนนรวม 

  ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
 ลงชื่อ..........................................ผู้ประเมิน 
  (..........................................) 
  ............/....................../......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การให้คะแนน 
 ความถูกต้องของเนื้อหา 
 ๔ หมายถึง มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์โดยระบุแนวทางการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการกระท้าความผิด 
  เกี่ยวกับทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาลอย่างถูกต้องและสมเหตุสมผล 
 ๓ หมายถึง มีเนื้อหาค่อนข้างครบถ้วยโดยระบุแนวทางการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการกระท้าความผิด
  เกี่ยวกับทรัพยากรน้้าและน้้าบาลดาลได้แต่ไม่อธิบายเหตุผล 
 ๒ หมายถึง มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนโดยระบุแนวทางการเฝ้าระวังได้แต่ไม่สามารถระบุการแจ้งเบาะแส
  เกี่ยวกับทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาลได้ 
 ๑ หมายถึง มีเนื้อหาไม่ครบถ้วนโดยไม่สามารถระบุแนวทางการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการกระท้า
  ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาลได้หรืออธิบายไม่สมเหตุสมผล  
 วิธีการน าเสนอของกลุ่ม 
 ๔ หมายถึง รูปแบบการน้าเสนองานมีความแปลกใหม่ น่าสนใจ ล้าดับเรื่องราวได้ดีมาก 
 ๓ หมายถึง รูปแบบการน้าเสนองานน่าสนใจ ล้าดับเรื่องราวได้ดี 
 ๒ หมายถึง รูปแบบการน้าเสนองานน่าสนใจ พอใช้ ล้าดับเรื่องราวได้พอใช้ 
 ๑ หมายถึง รูปแบบการน้าเสนองานไม่น่าสนใจ พอใช้ ล้าดับเรื่องราวได้ไม่ต่อเนื่องและไม่เก่ียวข้องกัน 
  ใช้ภาษาถูกต้อง 
 ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม 
 ๔ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีมาก ล้าดับความได้ชัดเจน เข้าใจง่าย 
 ๓ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดี ล้าดับความได้ดี ชัดเจนพอใช้ 
 ๒ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมออกเสียงได้ถูกต้องพอใจ ล้าดับความได้พอเข้าใจ 
 ๑ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ไม่ถูกต้อง ล้าดับความไม่ชัดเจน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
คะแนน ๔ ๓ ๒ ๑ 

 
เกณฑ์การประเมินจากคะแนนรวม 

คะแนน คุณภาพ 
๑๐-๑๒ ดีมาก 

๗-๙ ดี 
๔-๖ พอใช้ 
๑-๓ ควรปรับปรุง 

 

 
 
 
 



แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
เรื่อง ……………………………………. 

กลุ่มท่ี............... 
 

ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตการท้างานกลุ่มของผู้เรียน โดยท้าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 
 
      
             
         

ความร่วมมือใน
การท้างาน 

ขั้นตอนการ
ท้างาน 

การมีส่วนร่วม
แสดงความ

คิดเห็น 

ความรับผิดชอบ 
ต่องานที่ได้รับ

มอบหมาย 

รวม
คะแนน 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๑๒ 
๑              
๒              
๓              
๔              
๕              
๖              
๗              
๘              
๙              
๑๐              
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ให้คะแนน ๐-๔ ถ้าการท้างานอยู่ในข้ันตองปรับปรุง 
 ให้คะแนน ๕-๘ ถ้าการท้างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
  ให้คะแนน ๙-๑๒ ถ้าการท้างานนั้นอยู่ในระดับดี 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรม 

ช่ือ-สกุล 

     ลงชื่อ                                       ผู้ประเมิน 

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



เกณฑ์การให้คะแนน 
 

                ระดับคะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

๓ ๒ ๑ 

 
 

ความร่วมมือในการท้างาน 

สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ร่วมมือกันท้างาน มีการ 

ประสานงานภายในกลุ่ม 
และเปิดโอกาสให้สมาชิก
จากกลุ่มอ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอตลอดเวลา 

สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ร่วมมือกันท้างาน ส่วน
ใหญ่มีการประสานงาน
ภายในกลุ่มที่ดี และ
เปิดโอกาสให้สมาชิก
จากกลุ่มอ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอในบาง
ช่วงเวลา 

สมาชิกในกลุ่มร่วมมือกัน
ท้างานดีพอสมควร ขาด
การประสานงานภายใน
กลุ่มท่ีดี และไม่เปิด
โอกาสให้สมาชิกจาก
กลุ่มอ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอ 

 

ขั้นตอนการท้างาน 
สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั้นตอนการท้างานอย่าง
เป็นระบบ มีการแบ่ง
หน้าที่การท้างานภายใน
กลุ่มอย่างชัดเจน 
สามารถด้าเนินกิจกรรม
ตามข้ันตอนการท้างาน
จนกระท่ังเห็นผลงาน
สมบูรณ์ 

สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั้นตอนการท้างาน
อย่างเป็นระบบ มีการ
แบ่งหน้าที่การท้างาน
ภายในกลุ่มอย่าง
ชัดเจน แต่ไม่สามารถ
ด้าเนินกิจกรรมตาม
ขั้นตอนการท้างานให้
เสร็จสมบูรณ์ได้ 

สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั้นตอนการท้างานอย่าง
เป็นระบบ แต่ไม่มีการ
แบ่งหน้าที่การท้างาน
ภายในกลุ่มอย่างชัดเจน 
และไม่สามารถด้าเนิน
กิจกรรมตามข้ันตอนการ
ท้างานให้เสร็จสมบูรณ์
ได้ 

 

การมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

สมาชิกภายในกลุ่มมีส่วน
ร่วมในการแสดง 

ความคิดเห็นอย่าง
หลากหลาย และ
สร้างสรรค ์

สมาชิกภายในกลุ่มส่วน
ใหญ่มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น
อย่างหลากหลาย  

และสร้างสรรค์ 

สมาชิกภายในกลุ่ม 
ขาดการแสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยน
ความรู้อย่างหลากหลาย  

และสร้างสรรค์ 
 

ความรับผิดชอบ 
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

สมาชิกทุกคนภายใน
กลุ่มท้างานที่ได้รับ
มอบหมายจนงาน 

เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตาม
เวลาที่ก้าหนด 

สมาชิกส่วนใหญ่ภายใน
กลุ่มร่วมกันท้างาน 
ที่ได้รับมอบหมายจน
งานเสร็จสิ้นสมบูรณ์
ตามเวลาที่ก้าหนด 

สมาชิกภายในกลุ่มขาด
ความร่วมมือในการ
ท้างานที่ได้รับมอบหมาย
และงานไม่เสร็จสมบูรณ์
ตามเวลาที่ก้าหนด 

 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ ๓ นักสืบสายน้้า  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๔  เรื่อง การวิเคราะห์คุณภาพน้้าบาดาล  เวลา  ๑  ชั่วโมง 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์คุณภาพน้้า วิธีทดสอบคุณภาพทางวิทยาศาสตร์
ด้วยเครื่องมือหรือวิธีการอย่างง่าย 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑ สามารถวิเคราะห์คุณภาพน้้าบาดาลได้และเลือกใช้ประโยชน์ตามคุณภาพน้้าบาดาลได้อย่าง
เหมาะสม (T, S)    

๒.๒ มีความตระหนักในการใช้น้้าบาดาลเพ่ือประโยชน์ส่วนตนอย่างประหยัดและตามความจ้าเป็นได้
อย่างเหมาะสม (S)   

๒.๓ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในแนวทางการอนุรักษ์น้้าบาดาลเพ่ือการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน
(O)    
 ๒.๔ เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติตนที่แสดงถึงการมีจิตอาสาในการให้ความร่วมมือพัฒนาชุมชน (G)       
๓. ขอบเขตการเรียนรู้  
 ๓.๑ ความรู้ 
  มาตรฐานคุณภาพน้้าบาดาลและการใช้ประโยชน์ส้าหรับกิจกรรมต่างๆ 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) กระบวนการคิด 
 ๒) ความสามารถในการแก้ปัญหา 

 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
๑) มีวินัย  
๒) ใฝุเรียนรู้ 
๓) ซื่อสัตย์สุจริต 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 

ขั้นน า  
๑) ครูผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงเรียน             

“การวิเคราะห์คุณภาพน้้าบาดาล”   
๒) ครูน้าเข้าสู่บทเรียนโดยการตั้งค้าถามเก่ียวกับคุณภาพและลักษณะที่ปลอดภัยของน้้าที่

น้ามาใช้เพื่อการอุโภคบริโภคในชีวิตประจ้าวัน ดังนี้ 
น ้าที่น้ามาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคควรมีลักษณะอย่างไร? (การสังเกตคุณภาพน้้าเบื้องต้น

จะต้อง ใส ปราศจากสี และกลิ่น) 
น ้าบาดาลที่มีลักษณะใสจะรู้ได้อย่างไรว่ามีความปลอดภัยไม่มีการปนเปื้อนของสารหรือ

ปราศจากเชื อแบคทีเรีย (ต้องมีการเก็บตัวอย่างน้้าบาดาลและน้าไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าทางกายภาพ ทาง
เคมี ตรวจหาสารที่เป็นพิษ และตรวจเชื้อแบคทีเรีย) 
 ขั้นสอน 



 ๑) กิจกรรมระดมสมอง เรื่อง“การวิเคราะห์คุณภาพน้้าบาดาล” โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น
กลุ่มๆ ละกลุ่มไม่เกิน ๕ คน  

๒) นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ ๑ เรื่องมาตรฐานคุณภาพน้้าบาดาลส้าหรับกิจกรรมต่างๆ  
๓) นักเรียนช่วยกันการวิเคราะห์คุณภาพน้้าบาดาลตามสถานการณ์ท่ีก้าหนดในใบกิจกรรมที่ ๑ 

เรื่องการวิเคราะห์คุณภาพน้้าบาดาลและการใช้ประโยชน์และสรุปผล พร้อมทั้งตอบค้าถามท้ายกิจกรรม 
๔) นักเรียนแต่ละกลุ่มน้าเสนอผลการศึกษากิจกรรมที่ ๑ หน้าชั้นเรียนจนครบทุกกลุ่ม 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการท้ากิจกรรมของแต่ละกลุ่มในประเด็นดังต่อไปนี้   
๑) นักเรียนสามารถระบุคุณภาพของน้้าที่เหมาะสม ต่อการน้าไปใช้ประโยชน์และปลอดภัยต่อ

การใช้บริโภคและการน้าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ อย่างไร   
๒) นักเรียนมีแนวทางในการใช้น้้าบาดาลเพ่ือประโยชน์ส่วนตนอย่างประหยัดและตามความ

จ้าเป็นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนรวมได้อย่างเหมาะสมอย่างไร  
๓) นักเรียนมีแนวทางในการอนุรักษ์น้้าบาดาลเพ่ือการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของชุมชนได้อย่างไร 

 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑) ใบความรู้ที่ ๑ เรื่องมาตรฐานคุณภาพน้้าบาดาลส้าหรับกิจกรรมต่างๆ  

๒) ใบความรู้ที่ ๒ การอนุรักษ์น้้าบาดาล 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 

 ๑) ตรวจใบงานที่ ๑ เรื่อง การวิเคราะห์คุณภาพน้้าบาดาลและการใช้ประโยชน์  
   ๒) นักเรียนน้าเสนอรายงานใบงานที่ ๑ เรื่องการวิเคราะห์คุณภาพน้้าบาดาลและการใช้
ประโยชน์ 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบประเมินการน้าเสนอ 

   ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการท้างานกลุ่ม 

 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) นักเรียนผ่านการประเมิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 
 

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



๗. ภาคผนวก 
ใบความรู้ที่ 1  

เรื่องมาตรฐานคุณภาพน้ าบาดาลส าหรับกิจกรรมต่างๆ 
มาตรฐานคุณภาพน้ าบาดาล 

มาตรฐานคุณภาพน้้าบาดาลส้าหรับกิจกรรมต่างๆ การบริหารจัดการด้านคุณภาพของน้้าบาดาลจะต้อง
พิจารณาเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าบาดาลส้าหรับกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 1. การอุปโภคบริโภค 2. อุตสาหกรรม 
และ 3. เกษตรกรรม 

1. คุณภาพน้ าบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค  
คุณภาพน้้าที่เหมาะส้าหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค สามารถพิจารณาได้จากคุณลักษณะต่างๆ ดังนี้ 
1.1 คุณลักษณะทางกายภาพ เป็นคุณลักษณะภายนอกของน้้าที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา ชิมรส และ

ดมกลิ่นได้ ซึ่งลักษณะทางกายภาพของน้้าบาดาลที่ดีควรเป็นน้้าที่ปราศจากสี กลิ่น รส และความขุ่น 
1.2 คุณลักษณะทางเคมี ต้องท้าการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของน้้าบาดาล ได้แก่ ค่าความกระด้าง              

คลอไรด์ ซัลเฟต ไนเตรต ฟลูออไรด์ เหล็ก แมงกานีส และปริมาณมวลสารที่ละลายได้ทั้งหมด ตัวบ่งชี้ คุณภาพ
น้้าโดยทั่วไปมักพิจารณาค่าปริมาณมวลสารที่ละลายได้ทั้งหมด ซึ่งเป็นค่ารวมของปริมาณเกลือแร่ทั้งหมดที่มีอยู่
ในน้้า 

1.3 คุณลักษณะทางสารพิษ สารพิษในน้้าบาดาลที่น้้ามาพิจารณาตรวจวิเคราะห์ทางเคมี ได้แก่ สารหนู 
ปรอท ตะกั่ว ซีลีเนียม แคดเมียม และไซยาไนด์ น้้าบาดาลตามธรรมชาติส่วนใหญ่จะตรวจไม่พบสารพิษเหล่านี้ 
นอกจากอาจเกิดการรั่วไหลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือจากแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม ท้าให้น้้าบาดาลตามธรรมชาติ
นั้นถูกปนเปื้อน 

1.4 คุณลักษณะทางแบคทีเรีย น้้าบาดาลได้ผ่านการกรองโดยธรรมชาติจึงเป็นน้้าที่สะอาด เชื้อโรคที่
ตรวจพบในน้้าบาดาลมักเกิดโดยการปนเปื้อนจากภายนอก  

มาตรฐานน้้าเพื่อการบริโภคประเภทต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 1 
ตารางที่1 มาตรฐานคุณภาพน้้าบาดาลที่ใช้บริโภค 

ดัชนีคุณภาพน้้า เกณฑ์ก้าหนดที่เหมาะสม เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 
คุณลักษณะทางกายภาพ  
1. สี (Colour) 5 (หน่วยแพลทินัม-โคบอลต์) 15 (หน่วยแพลทินัม-โคบอลต์) 
2. ความขุ่น (Turbidity) 5 (หน่วยความขุ่น) 20 (หน่วยความขุ่น) 
3. ความเปนกรด-ด่าง (pH) 7.0-8.5 6.5-9.2 
คุณลักษณะทางเคมี (มิลลิกรัมต่อลิตร)  
4. เหล็ก (Fe) ไม่เกิน 0.5 1.0 
5. แมงกานีส (Mn)  ไม่เกิน 0.3 0.5 
6. ทองแดง (Cu)  ไม่เกิน 1.0 1.5 
7. สังกะสี (Zn)  ไม่เกิน 5.0 15.0 
8. ซัลเฟต (SO4)  ไม่เกิน 200 250 
9. คลอไรด (Cl) ไม่เกิน 250 600 



10. ฟลูออไรด (F) ไม่เกิน 0.7 1.0 
11. ไนเตรต (NO3)  ไม่เกิน 45 45 
12. ความกระด้างทั้งหมด  
(Total hardness as CaCO3)  

ไม่เกิน 300 500 
 

13. ความกระด้างถาวร (Non-
carbonate hardness as CaCO3)  

ไม่เกิน 200 ไม่เกิน 250 
 

14. ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ 
(Total dissolved solids, TDS)  

ไม่เกิน 600 
 

1,200 
 

คุณลักษณะที่เป็นพิษ  (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
15. สารหนู (As)  ต้องไม่มีเลย 0.05 
16. ไซยาไนด์ (CN)  ต้องไม่มีเลย 0.1 
17. ตะกั่ว (Pb)  ต้องไม่มีเลย 0.05 
18. ปรอท (Hg)  ต้องไม่มีเลย 0.001 
19. แคดเมียม (Cd)  ต้องไม่มีเลย 0.01 
20. ซิลิเนียม (Se)  ต้องไม่มีเลย 0.01 
คุณสมบัติทางแบคทีเรีย  
21. แบคทีเรียที่ตรวจพบโดยวิธี Standard plate count  ไม่เกิน 500 (โคโลนี/ลบ.ซม.)  
22. แบคทีเรียที่ตรวจพบโดยวิธี MPN  น้อยกว่า 2.2 (เอ็มพีเอ็น/100 ลบ.ซม.)  
23. อี.โคไล (E.coli)  ต้องไม่มีเลย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. คุณภาพน้ าบาดาลเพื่อการอุตสาหกรรม 
เกณฑ์คุณภาพน้้าบาดาลเพ่ือการอุตสาหกรรมจะมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้

น้้าเช่น อุตสาหกรรมการผลิตเบียร์ ต้องใช้น้้าบาดาลที่ปราศจากกลิ่น รส เหล็ก และแมงกานีสอุตสาหกรรมการ
ผลิตน้้าแข็งต้องพิจารณาปริมาณซิลิกา และความเป็นด่าง ในอุตสาหกรรมยาและเครื่องส้าอางต้องใช้น้้าบริสุทธิ์  
ตารางที่ 2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ดัชนีคุณภาพน้้า เกณฑ์ก้าหนดที่เหมาะสม เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 
คุณลักษณะทางกายภาพ  
1. สี (Colour)  5 15 (Platinum-Cobalt, Pt-Co) 
2. รส (Taste)  ไม่เป็นที่รังเกียจ ไม่เป็นที่รังเกียจ 
3. กลิ่น (Odour)  ไม่เป็นที่รังเกียจ ไม่เป็นที่รังเกียจ 
4. ความขุ่น (Turbidity)  5 20 (Silica scale unit, SSU) 
5. ความเปนกรด-ด่าง (pH)  6.5-8.5 9.2 
คุณลักษณะทางเคมี (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
6. ปริมาณสารทั งหมด (Total solids)  500 1,500 
7. เหล็ก (Fe)  0.5 1.0 
8. แมงกานีส (Mn)  0.3 0.5 
9. เหล็กและมังกานีส (Fe & Mn)  0.5 1.0 
10. ทองแดง (Cu)  1.0 1.5 
11. สังกะสี (Zn)  5.0 15.0 
12. คัลเซียม (แคลเซียม) (Ca)  75 b 200 
13. แมกนีเซียม (Mg)  50 150 
14. ซัลเฟต (SO4)  200 250 c 
15. คลอไรด์ (Cl)  250 600 
16. ฟลูออไรด์ (F)  0.7 1.0 
17. ไนเตรต (NO3)  45 45 
18. อัลคิลเบนซิลซัลโฟเนต (Alkybenzyl 
Sulfonate, ABS)  

0.5 1.0 

19. ฟิโนลิกซับสแตนซ์ (Phenolic 
substances as phenol)  

0.001 0.002 

คุณลักษณะที่เป็นพิษ  (มิลลิกรัมต่อลิตร)   
20. ปรอท (Hg)  0.001 - 
21. ตะกั่ว (Pb)  0.05 - 
22. อาร์เซนิก (As)  0.05 - 
23. ซิลิเนียม (Se)  0.01 - 
24. โครเมียม (Cr hexavalent)  0.05 - 
25. ไซยาไนด์ (CN)  0.2 - 



26. แคดเมียม (Cd)  0.01 - 
27. แบเรียม (Ba)  1.0 - 
28. แสตนดาร์ดเพลทเคานต์ (Standard 
Plate Count)  

500 (Colonies/cm3) - 

29. เอ็มพีเอ็น (MPN)  น้อยกว่า 2.2 Coliform 
Organism/100 cm3) 

 

30. อี.โคไล (E.coli)  ไมมี  
 
หมายเหตุ : a เกณฑ์ที่อนุโลมให้สูงสุดเป็นเกณฑ์ท่ีอนุญาตให้ส้าหรับน้้าประปาหรือน้าบาดาลที่มีความ

จ้าเป็นต้องใช้บริโภคเป็นการชั่วคราว และน้าที่มีคุณลักษณะอยู่ในระหว่างเกณฑ์ก้าหนดสูงสุด กับเกณฑ์อนุโลม
สูงสุดนั้น ไม่ใช่น้้าที่ให้เครื่องหมายมาตรฐานได้   

b หากแคลเซียมมีปริมาณสูงสุดกว่าที่ก้าหนด และแมกนีเซียมมีปริมาณต่้ากว่าที่ก้าหนดใน
มาตรฐาน ให้พิจารณาแคลเซียมและแมกนีเซียมในเทอมของความกระด้างทั้งหมด (total hardness) ถ้ารวม
ความกระด้างทั้งหมดเพ่ือค้านวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตมีปริมาณต้่ากว่า 300 มก./ล. ใหถือว่าน้้านั้นเป็นไป
ตามมาตรฐานการแบ่งระดับความกระด้างของน้้า ดังต่อไปนี้  

0-75 มก./ล. เรียก น้้าออน  
75-150 มก./ล. เรียก น้้ากระด้างปานกลาง  
150-300 มก./ล. เรียก น้้ากระด้าง  
>300 มก./ล. เรียก น้้ากระด้างมาก  

c หากซัลเฟตมีปริมาณถึง 250 มก./ล. แมกนีเซียมตองมีปริมาณไมเกิน 30 มก./ล.  
(ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 332, 2521) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. คุณภาพน้ าบาดาลเพื่อเกษตรกรรม   
คุณภาพน้้าบาดาลเพื่อการเกษตรกรรม สามารถพิจารณาจากปริมาณของโซเดียม (Na) เป็นส้าคัญ 

เนื่องจาก Na มีผลต่อคุณสมบัติในการระบายน้้าของดิน ซึ่งสามารถพิจารณาจาก 1) soluble-sodium  
percentage ดังแสดงในตารางที่ 3 และ 2) Sodium Absorption Ration (SAR) ดังแสดงในตารางที่ 4
นอกจากธาตุโซเดียมแล้วยังต้องพิจารณาถึงปริมาณเกลือแร่ทั้งหมดที่มีอยู่ในน้้าบาดาล ซึ่งพืชแต่ละชนิดมีความ
ต้านทานความเค็มที่แตกต่างกันไป นอกจากนี้ ยังมีธาตุที่เป็นตัวชี้บอกคุณภาพน้้าบาดาลเพื่อการเกษตรได้ดี
เช่นกัน คือ โบรอน (Bo) ซึ่งเป็นธาตุที่จ้าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช และพืชต้องการในปริมาณเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น  
ตารางที่ 3 คุณภาพน้้าบาดาลส้าหรับการใช้เพ่ือการเกษตรกรรมโดยพิจารณาจ้านวนร้อยละของโซเดียม              
(Todd,1980) 

ชั้นคุณภาพ % Na Electrical conductance (Ec) 
(µS/cm) 

ดีเยี่ยม (excellent)  < 20 < 250 
ดี (good)  20 - 40 250 - 750 
ใช้ได้ (permissible)  40 - 60 750 - 2,000 
ไม่ค่อยเหมาะสม (doubtful)  60 - 80 2,000 - 3,000 
ไม่เหมาะสม (unsuitable)  > 80 > 3,000 
 
ตารางที่ 4 คุณภาพน้้าบาดาลส้าหรับการใช้เพื่อการเกษตรกรรม โดยพิจารณาจาก Sodium Absorbtion 
Ration (SAR) (Todd, 1980) 

SAR (meq/l) คุณภาพน้้าบาดาล 
< 10  น้้าดีเยี่ยม (Excellent water)   
10 - 18  น้้าดีมาก (Good water)   
18 - 26  น้้าพอใช้ (Fair water)   
> 26  น้้าไม่เหมาะสม (Poor water)  
ที่มา : คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา .กรมทรัพยากรน้้าบาดาล กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.สถาบันวิจัยทรัพยากรน้้าใต้ดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น. มิถุนายน 2561.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู้ที่ 2 
การอนุรักษ์น้ าบาดาล 

 

 
 

ที่มา : กรมทรัพยากรน้้าบาดาล  
http://www.dgr.go.th/th/newsAll/124/3743 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



กิจกรรมที่ 1  
การวิเคราะห์คุณภาพน้ าบาดาลและการใช้ประโยชน์  

ค าชี้แจง นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ที่ก้าหนดแล้วตอบค้าถาม 
สถานการณ์   
ชุมชนแห่งหนึ่งมีอาชีพท้าการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ โดยปกติจะมีการน้าน้้าผิวดินมาใช้เพ่ือการอุปโภค

และบริโภคแต่ในฤดูแล้งพบว่าน้้าผิวดินไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชนจึงได้มีการขุดเจาะน้้าบาดาล
บริเวณใกล้เคียงชุมชนสองแหล่งโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ส้าหรับการอุปโภคบริโภคในชุมชนนั้นเพ่ือต้องการ
ความแน่ใจในความปลอดภัยว่าไม่มีสารที่จะก่อให้เกิดอันตรายผู้ดูแลน้้าบาดาลของชุมชนจึงได้ส่งตัวอย่างน้้า
บาดาลจากแหล่งที่ 1 และแหล่งที่ 2 ตรวจวิเคราะห์คุณทางกายภาพ เคมี แบคทีเรีย และสารพิษจากหน่วยงาน
แห่งหนึ่ง ผลการตรวจวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 1 และตารางท่ี 2   

ให้นักเรียนวิเคราะห์คุณภาพน้้าบาดาลจากแหล่งที่ 1 และแหล่งที่ 2 ว่ามีลักษณะอย่างไร เหมาะสมต่อ
การน้าไปใช้ประโยชน์และปลอดภัยต่อการใช้บริโภคหรือไม่และจะมีวิธีการอนุรักษ์น้้าบาดาลเพ่ือการใช้ประโยชน์
ที่ยั่งยืนอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
    

 

น้ าบาดาลแหล่งท่ี 1 

     

 

    

น้ าบาดาลแหล่งท่ี 2 

 

ชุมชนท่ีอยูอ่าศยั 

บ่อบาดาล 

 พื้นท่ีการเกษตร 

 



ผลการตรวจคุณภาพน้ าบาดาลแหล่งท่ี 1 
ตารางที่ 1 แสดงผลการตรวจคุณภาพน้้าบาดาลจากแหล่งที่ 1 

คุณลักษณะทาง
กายภาพ 

 คุณลักษณะทางเคมี   
(มิลลิกรัม/ลิตร) 

คุณลักษณะที่เป็นพิษ 
(มิลลิกรัม/ลิตร) 

ความเป็นกรด-ด่าง  7.7 แคลเซียม (Ca) 34 คลอไรด์ (Cl) 14 สารหนู (As) <0.0028 
การน้าไฟฟูา  487 แมกนีเซียม (Mg) 13 คาร์บอเนต (CO3) 0 ตะกั่ว (Pb) <0.0007 
ความขุ่น 0.1 โซเดียม (Na) 58 ไบคาร์บอเนต (HCO3) 293 แคดเมียม (Cd) <0.0004 
สี  0 โพแทสเซียม (K) 3.8 ฟลูออไรด์ (F) 0.6 โครเมียม (Cr) <0.0024 

  เหล็ก (Fe) 0.1 ไนไทรต์ (NO2) - ปรอท (Hg) <0.0002 
  แมงกานีส (Mn) 0.0 ไนเทรต (NO3) <0.9 ซีลีเนียม (Se) <0.0000 
  ทองแดง (Cu) 0.0 ความกระด้างทั้งหมด  140   
  สังกะสี (Zn) 0.0 ความกระด้างถาวร  0   
  ซัลเฟต (So4) 4 ปริมาณสารทั้งหมดที่

ละลายได้ 
317   

ลักษณะตัวอย่างน้้าขณะทดสอบ ใส 
คุณลักษณะทางบัคเตรี ตรวจไม่พบเชื้อ E.coli  

 
สรุปผลการวิเคราะห์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ผลการตรวจคุณภาพน้ าบาดาลแหล่งท่ี 2 
ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจคุณภาพน้้าบาดาลจากแหล่งที่ 2 

คุณลักษณะทาง
กายภาพ 

 คุณลักษณะทางเคมี   
(มิลลิกรัม/ลิตร) 

คุณลักษณะที่เป็นพิษ 
(มิลลิกรัม/ลิตร) 

ความเป็นกรด-ด่าง  8.0 แคลเซียม (Ca) 14 คลอไรด์ (Cl) 42 สารหนู (As) <0.0028 
การน้าไฟฟูา  610 แมกนีเซียม (Mg) 9.2 คาร์บอเนต (CO3) 0 ตะกั่ว (Pb) <0.0007 
ความขุ่น 0.0 โซเดียม (Na) 110 ไบคาร์บอเนต (HCO3) 314 แคดเมียม (Cd) <0.0004 
สี  0 โพแทสเซียม (K) 2.7 ฟลูออไรด์ (F) 1.1 โครเมียม (Cr) <0.0024 

  เหล็ก (Fe) 0.1 ไนไทรต์ (NO2) - ปรอท (Hg) <0.0002 
  แมงกานีส (Mn) 0.0 ไนเทรต (NO3) <0.9 ซีลีเนียม (Se) <0.0018 
  ทองแดง (Cu) 0.0 ความกระด้างทั้งหมด  72   
  สังกะสี (Zn) 0.0 ความกระด้างถาวร 0   
  ซัลเฟต (So4) 10 ปริมาณสารทั้งหมดที่

ละลายได้ 
396   

ลักษณะตัวอย่างน้้าขณะทดสอบ ใส 
คุณลักษณะทางบัคเตรี ตรวจไม่พบเชื้อ E.coli   

 
สรุปผลการวิเคราะห์ 
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
 
แนวทางการอนุรักษ์น้้าบาดาลเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน 
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 



ค าถาม  
1. เมื่อมีความจ้าเป็นที่ต้องน้าน้้าบาดาลมาใช้ประโยชน์ควรต้องพิจารณาด้านใดบ้าง  
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
2. ก่อนจะน้าน้้าบาดาลมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคเพ่ือความปลอดภัยจะต้อต้องมีการวิเคราะห์คุณภาพน้้าใน
คุณลักษณะใดบ้าง 
 ………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 

 
3. การวิเคราะห์คุณภาพน้้าบาดาลมีความส้าคัญอย่างไร 
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
4. คุณภาพน้้าบาดาลในแหล่งต่างๆมีคุณภาพและความเหมาะสมในการอุปโภคบริโภคแตกต่างการมีสาเหตุมา
จากอะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
5. นักเรียนมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้าบาดาลได้อย่างไร 
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการตอบค าถาม 
ผลการตรวจคุณภาพน้ าบาดาลแหล่งท่ี 1 

ตารางที่ 1 แสดงผลการตรวจคุณภาพน้้าบาดาลจากแหล่งที่ 1 
คุณลักษณะทาง

กายภาพ 
 คุณลักษณะทางเคมี   

(มิลลิกรัม/ลิตร) 
คุณลักษณะที่เป็นพิษ 

(มิลลิกรัม/ลิตร) 
ความเป็นกรด-ด่าง  7.7 แคลเซียม (Ca) 34 คลอไรด์ (Cl) 14 สารหนู (As) <0.0028 
การน้าไฟฟูา  487 แมกนีเซียม (Mg) 13 คาร์บอเนต (CO3) 0 ตะกั่ว (Pb) <0.0007 
ความขุ่น 0.1 โซเดียม (Na) 58 ไบคาร์บอเนต (HCO3) 293 แคดเมียม (Cd) <0.0004 
สี  0 โพแทสเซียม (K) 3.8 ฟลูออไรด์ (F) 0.6 โครเมียม (Cr) <0.0024 

  เหล็ก (Fe) 0.1 ไนไทรต์ (NO2) - ปรอท (Hg) <0.0002 
  แมงกานีส (Mn) 0.0 ไนเทรต (NO3) <0.9 ซีลีเนียม (Se) <0.0000 
  ทองแดง (Cu) 0.0 ความกระด้างทั้งหมด  140   
  สังกะสี (Zn) 0.0 ความกระด้างถาวร  0   
  ซัลเฟต (So4) 4 ปริมาณสารทั้งหมดที่

ละลายได้ 
317   

ลักษณะตัวอย่างน้้าขณะทดสอบ ใส 
คุณลักษณะทางบัคเตรี ตรวจไม่พบเชื้อ E.coli  
สรุปผลการวิเคราะห์ ใช้บริโภคได้ตามมาตรฐานน้ าบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ 

ผลการตรวจคุณภาพน้ าบาดาลแหล่งท่ี 2 
ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจคุณภาพน้้าบาดาลจากแหล่งที่ 2 

คุณลักษณะทาง
กายภาพ 

 คุณลักษณะทางเคมี   
(มิลลิกรัม/ลิตร) 

คุณลักษณะที่เป็นพิษ 
(มิลลิกรัม/ลิตร) 

ความเป็นกรด-ด่าง  8.0 แคลเซียม (Ca) 14 คลอไรด์ (Cl) 42 สารหนู (As) <0.0028 
การน้าไฟฟูา  610 แมกนีเซียม (Mg) 9.2 คาร์บอเนต (CO3) 0 ตะกั่ว (Pb) <0.0007 
ความขุ่น 0.0 โซเดียม (Na) 110 ไบคาร์บอเนต (HCO3) 314 แคดเมียม (Cd) <0.0004 
สี  0 โพแทสเซียม (K) 2.7 ฟลูออไรด์ (F) 1.1 โครเมียม (Cr) <0.0024 

  เหล็ก (Fe) 0.1 ไนไทรต์ (NO2) - ปรอท (Hg) <0.0002 
  แมงกานีส (Mn) 0.0 ไนเทรต (NO3) <0.9 ซีลีเนียม (Se) <0.0018 
  ทองแดง (Cu) 0.0 ความกระด้างทั้งหมด  72   
  สังกะสี (Zn) 0.0 ความกระด้างถาวร 0   
  ซัลเฟต (So4) 10 ปริมาณสารทั้งหมดที่

ละลายได้ 
396   

ลักษณะตัวอย่างน้้าขณะทดสอบ ใส 
คุณลักษณะทางบัคเตรี ตรวจไม่พบเชื้อ E.coli   

 
สรุปผลการวิเคราะห์ ไม่เหมาะท่ีจะใช้บริโภคเนื่องจากมีปริมาณฟลูออไรด์เกินเกณฑ์มาตรฐานน้ าบาดาลที่จะ
ใช้บริโภคได ้



แนวทางการอนุรักษ์น้้าบาดาลเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน 
- จากสถานการณ์ท่ีก้าหนดในกิจกรรมที่ 1 ชุมชนสามารถน้าแหล่งน้้าผิวดินมาใช้ร่วมกับน้้าบาดาลจะ

ช่วยให้ชุมชนสามารถการใช้น้้าบาดาลได้อย่างยั่งยืน 
- ใช้น้้าบาดาลอย่างประหยัดและใช้เท่าที่จ้าเป็น 
- ปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายเพื่อปูองกันการลักลอบเจาะน้้าบาดาลขึ้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 
- ปูองกันคุณภาพของน้้าบาดาลมิให้เกิดการปนเปื้อนหรือเสื่อมโทรม เช่นการฝังกลบขยะ การทิ้ง

สารเคมีต่างๆ ลงสู่แม่น้้าล้าคลอง พื้นดินและบ่น้้าบาดาล  
- เฝูาระวังและแจ้งเบาะแสหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากพบเห็นการลักลอบขุดเจาะและใช้น้้าบาดาลโดย

ไม่ได้รับอนุญาต 
- รักษาปุาไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ต้นน้้าบาดาล ร่วมรณรงค์สร้างจิตส้านึกการใช้น้้าบาดาลอย่างรู้คุณค่า 

เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยค้านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต 
 
ค าถาม  
1. เมื่อมีความจ้าเป็นที่ต้องน้าน้้าบาดาลมาใช้ประโยชน์ควรต้องพิจารณาด้านใดบ้าง  

คุณสมบัติของบ่อน้้าบาดาล ทั้งปริมาณน้้า คุณภาพน้้า  และวัตถุประสงค์ของการใช้  
2. ก่อนจะน้าน้้าบาดาลมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคเพ่ือความปลอดภัยจะต้อต้องมีการวิเคราะห์คุณภาพน้้าใน
คุณลักษณะใดบ้าง 

 คุณลักษณะทางกายภาพ เคมี คุณลักษณะที่เป็นพิษ และแบคทีเรีย 
3. การวิเคราะห์คุณภาพน้้าบาดาลมีความส้าคัญอย่างไร 

การตรวจสอบคุณภาพของน้้าบาดาลมีความส้าคัญต่อการพัฒนาน้าน้้าบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ ช่วยให้
ทราบความเหมาะสมต่อการน้าน้้าบาดาลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การบริโภค อุปโภค หรือเพ่ือ
การเกษตร 
4. คุณภาพน้้าบาดาลในแหล่งต่างๆมีคุณภาพและความเหมาะสมในการอุปโภคบริโภคแตกต่างการมีสาเหตุมา
จากอะไรบ้าง 

ปริมาณแร่ธาตุในดินและสภาพทางธรณีเดิมของพ้ืนที่ การปนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตร การปนเปื้อน
จากชุมชนที่อยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 
5. นักเรียนมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้าบาดาลได้อย่างไร 

1. ใช้น้้าบาดาลอย่างประหยัดและเท่าที่จ้าเป็น 
2. เฝูาระวังและปูองกันการปนเปื้อนของแหล่งน้้าบาดาลโดยไม่ทิ้งของเสียลงสู่พื้นดินโดยตรง 
3. หากพบเห็นแหล่งก้าเนิดมลพิษให้แจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. เมื่อพบการลักลอบขุดเจาะและใช้น้้าบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาตให้แจ้งแก่ทางหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินการน าเสนอผลงานรายกลุ่ม (ส าหรับครูผู้สอน/นักเรียน) 

จุดประสงค์ : เพ่ือให้นักเรียนทราบถึงจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุงของผลงานกลุ่มและการน้าเสนอผลงานกลุ่ม 
ค าชี้แจง ๑. ท้าเครื่องหมาย ( / ) ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม 
 ๒. รวมคะแนนประเมิน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
 
นักเรียนกลุ่มที่...................................................ชื่อกลุ่ม........................................................................................  
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
ความถูกต้อง 
ของเนื้อหา 

วิธีการน้าเสนอ
ของกลุ่ม 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม คะแนนรวม 

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

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



 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ความถูกต้องของเนื้อหา 
 ๔ หมายถึง มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์โดยระบุแนวทางการเฝูาระวังและแจ้งเบาะแสการกระท้าความผิด 
  เกี่ยวกับทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาลอย่างถูกต้องและสมเหตุสมผล 
 ๓ หมายถึง มีเนื้อหาค่อนข้างครบถ้วยโดยระบุแนวทางการเฝูาระวังและแจ้งเบาะแสการกระท้าความผิด
  เกี่ยวกับทรัพยากรน้้าและน้้าบาลดาลได้แต่ไม่อธิบายเหตุผล 
 ๒ หมายถึง มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนโดยระบุแนวทางการเฝูาระวังได้แต่ไม่สามารถระบุการแจ้งเบาะแส
  เกี่ยวกับทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาลได้ 
 ๑ หมายถึง มีเนื้อหาไม่ครบถ้วนโดยไม่สามารถระบุแนวทางการเฝูาระวังและแจ้งเบาะแสการกระท้า
  ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาลได้หรืออธิบายไม่สมเหตุสมผล  
 วิธีการน าเสนอของกลุ่ม 
 ๔ หมายถึง รูปแบบการน้าเสนองานมีความแปลกใหม่ น่าสนใจ ล้าดับเรื่องราวได้ดีมาก 
 ๓ หมายถึง รูปแบบการน้าเสนองานน่าสนใจ ล้าดับเรื่องราวได้ดี 
 ๒ หมายถึง รูปแบบการน้าเสนองานน่าสนใจ พอใช้ ล้าดับเรื่องราวได้พอใช้ 
 ๑ หมายถึง รูปแบบการน้าเสนองานไม่น่าสนใจ พอใช้ ล้าดับเรื่องราวได้ไม่ต่อเนื่องและไม่เก่ียวข้องกัน 
  ใช้ภาษาถูกต้อง 
 ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม 
 ๔ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีมาก ล้าดับความได้ชัดเจน เข้าใจง่าย 
 ๓ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดี ล้าดับความได้ดี ชัดเจนพอใช้ 
 ๒ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมออกเสียงได้ถูกต้องพอใจ ล้าดับความได้พอเข้าใจ 
 ๑ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ไม่ถูกต้อง ล้าดับความไม่ชัดเจน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
คะแนน ๔ ๓ ๒ ๑ 

 
เกณฑ์การประเมินจากคะแนนรวม 

คะแนน คุณภาพ 
๑๐-๑๒ ดีมาก 

๗-๙ ดี 
๔-๖ พอใช้ 
๑-๓ ควรปรับปรุง 

 

 
 
 



 
แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

เรื่อง ……………………………………. 
กลุ่มท่ี............... 

 
ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตการท้างานกลุ่มของผู้เรียน โดยท้าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 
 

      
             
         

ความร่วมมือใน
การท้างาน 

ขั้นตอนการ
ท้างาน 

การมีส่วนร่วม
แสดงความ

คิดเห็น 

ความรับผิดชอบ 
ต่องานที่ได้รับ

มอบหมาย 

รวม
คะแนน 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๑๒ 
๑              
๒              
๓              
๔              
๕              
๖              
๗              
๘              
๙              
๑๐              

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ให้คะแนน ๐-๔ ถ้าการท้างานอยู่ในข้ันตองปรับปรุง 
 ให้คะแนน ๕-๘ ถ้าการท้างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
  ให้คะแนน ๙-๑๒ ถ้าการท้างานนั้นอยู่ในระดับดี 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรม 

ช่ือ-สกุล 

     ลงช่ือ                                       ผูป้ระเมิน 

            

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

        



 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

                ระดับคะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

๓ ๒ ๑ 

 
 

ความร่วมมือในการท้างาน 

สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ร่วมมือกันท้างาน มีการ 

ประสานงานภายในกลุ่ม 
และเปิดโอกาสให้สมาชิก
จากกลุ่มอ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอตลอดเวลา 

สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ร่วมมือกันท้างาน ส่วน
ใหญ่มีการประสานงาน
ภายในกลุ่มที่ดี และ
เปิดโอกาสให้สมาชิก
จากกลุ่มอ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอในบาง
ช่วงเวลา 

สมาชิกในกลุ่มร่วมมือกัน
ท้างานดีพอสมควร ขาด
การประสานงานภายใน
กลุ่มท่ีดี และไม่เปิด
โอกาสให้สมาชิกจาก
กลุ่มอ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอ 

 

ขั้นตอนการท้างาน 
สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั้นตอนการท้างานอย่าง
เป็นระบบ มีการแบ่ง
หน้าที่การท้างานภายใน
กลุ่มอย่างชัดเจน 
สามารถด้าเนินกิจกรรม
ตามข้ันตอนการท้างาน
จนกระท่ังเห็นผลงาน
สมบูรณ์ 

สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั้นตอนการท้างาน
อย่างเป็นระบบ มีการ
แบ่งหน้าที่การท้างาน
ภายในกลุ่มอย่าง
ชัดเจน แต่ไม่สามารถ
ด้าเนินกิจกรรมตาม
ขั้นตอนการท้างานให้
เสร็จสมบูรณ์ได้ 

สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั้นตอนการท้างานอย่าง
เป็นระบบ แต่ไม่มีการ
แบ่งหน้าที่การท้างาน
ภายในกลุ่มอย่างชัดเจน 
และไม่สามารถด้าเนิน
กิจกรรมตามข้ันตอนการ
ท้างานให้เสร็จสมบูรณ์
ได้ 

 

การมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

สมาชิกภายในกลุ่มมีส่วน
ร่วมในการแสดง 

ความคิดเห็นอย่าง
หลากหลาย และ
สร้างสรรค ์

สมาชิกภายในกลุ่มส่วน
ใหญ่มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น
อย่างหลากหลาย  

และสร้างสรรค์ 

สมาชิกภายในกลุ่ม 
ขาดการแสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยน
ความรู้อย่างหลากหลาย  

และสร้างสรรค์ 
 

ความรับผิดชอบ 
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

สมาชิกทุกคนภายใน
กลุ่มท้างานที่ได้รับ
มอบหมายจนงาน 

เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตาม
เวลาที่ก้าหนด 

สมาชิกส่วนใหญ่ภายใน
กลุ่มร่วมกันท้างาน 
ที่ได้รับมอบหมายจน
งานเสร็จสิ้นสมบูรณ์
ตามเวลาที่ก้าหนด 

สมาชิกภายในกลุ่มขาด
ความร่วมมือในการ
ท้างานที่ได้รับมอบหมาย
และงานไม่เสร็จสมบูรณ์
ตามเวลาที่ก้าหนด 

 
 
 

 



หน่วยท่ี 4 
ผู้พิทักษ์แห่งสายน ้า 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 4 ชื่อหน่วย ผู้พิทักษ์แห่งสายน ้า    
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑5  เรื่อง ผู้สร้างของเสีย(Waste builder)   เวลา  ๑  ชั่วโมง 

 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ เพ่ือให้มีเจตคติหวงแหนทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล โดยการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการเฝ้า
ระวัง แจ้งเบาะแสการใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 
๑. อธิบายการหาผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรน ้า และน ้าบาดาล 
2. แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในการใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลได้  
3. สะท้อนคิดการใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลอย่างเหมาะสมและพอเพียง  
จากกิจกรรม Waste builder  

  4. เสนอแนวทางการใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลอย่างเหมาะสม และพอเพียง  
5. วางแผนและสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการกลุ่ม  

๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
         ๑) ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
  ๒) รูปแบบของการหาผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรน ้า และน ้าบาดาล  
  ๓) ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม  
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

        ๑) Critical Thinking (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ)   
 ๒) Analytical thinking (ทักษะการคิดวิเคราะห์) 
 ๓) Communicative skill (ทักษะการสื่อสาร)  

 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
    ๑) ซื่อสัตย์สุจริต 

๒) ใฝ่เรียนรู้ 
๓) อยู่อย่างพอเพียง 
๔) มุ่งม่ันในการท้างาน 

 



๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
๔.๑ ขั นตอนการเรียนรู้ 
ขั นน้า 
๑) ครูให้นักเรียนช่วยกันสังเกตน ้าที่อยู่ในแก้วที่ครูก้าลังยกขึ นแสดงให้เห็นทั งห้อง จากนั นตั งค้าถามว่า“นักเรียน
ทราบหรือไม่ น้้าในแก้วนี้มีต้นก้าเนิดมาจากท่ีใด”  
(แนวการตอบ น ้าฝนเป็นต้นก้าเนิดของน ้าที่ปรากฏบนผิวโลก เมื่อฝนตกลงมาบนพื นดิน จะมีน ้าบางส่วนขังอยู่
บนผิวดิน และบางส่วน ซึมลงไปสะสมอยู่ใต้ดิน ท้าให้เกิดเป็นแหล่งน ้าตามธรรมชาติในดิน ที่อ้านวยประโยชน์
ให้กับพืชได้โดยตรง เมื่อมีฝนตกมาก น ้าไม่สามารถจะขังอยู่ได้บนผิวดิน และซึมลงไปในดินได้ทั งหมด ก็จะเกิด
เป็นน ้าไหลนองไปบนผิวดิน จากนั นจะไหลลงสู่ที่ลุ่ม ที่ต่้า ล้าน ้า ล้าธาร แม่น ้า แล้วจึงไหลลงสู่ทะเล และ
มหาสมุทรต่อไป เมื่อน ้าในแหล่งน ้าต่าง ๆ ได้รับความร้อนจึงเกิดการระเหยรวมตัวกันในอากาศกลายเป็นเมฆ 
หมุนเวียนเป็นวัฏจักรของน ้า)   
(ที่มา:http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=7&chap=7&page=t7-7-infodetail05.html เข้าถึง
เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2564)  

๒) ครูตั งค้าถามตรวจสอบความรู้รอบตัวนักเรียน โดยใช้ค้าถามต่อไปนี  
2.1 “นักเรียนคิดว่าแหล่งต้นน ้าอยู่ท่ีพื นที่ใดในประเทศไทย”  

(แนวการตอบ จังหวัดที่เป็นแหล่งต้นน ้า เป็นจังหวัดในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย ได้แก่ เชียงใหม่ พะเยา 
ตาก น่าน และ ล้าปาง)  
(ที่มา: https://sites.google.com/site/arada591110115/home/thraphyakrna?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1 

เข้าถึงเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2564)   
2.2 พื นที่ที่เป็นแหล่งต้นน ้า ควรมีลักษณะอย่างไร   

(แนวการตอบ ปรากฏอยู่บริเวณพื นที่ต้นน ้าล้าธาร ซึ่งโดยทั่วไปอยู่ในพื นที่สูงจากระดับน ้าทะเล 700 เมตรขึ น
ไป หรือเป็นพื นที่ลาดชันมากกว่า 35% ชนิดของป่าไม้ที่มักจะปรากฏให้เห็นในพื นที่ต้นน ้า ได้แก่ ป่าดิบเขา ป่า
ดิบชื น ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง)  

2.3 จากค้าตอบ ข้อที่ 2.2 ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล มีความสัมพันธ์กับทรัพยากรใด 
(แนวการตอบ ทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะพื นที่ที่มีป่าไม้มาก ย่อมมีความชุ่มชื น และมีการสะสมของน ้าใต้ดิน) 
(ที่มา: https://www.salika.co/2021/03/16/thailand-forest-situation/ เข้าถึงเมื่อ 7 เมษายน 2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) ครูแสดงแผนที่ประเทศไทย ให้นักเรียนเห็นแหล่งน ้าของประเทศไทย ลุ่มแม่น ้าในพื นที่ต่าง 
ๆ ของประเทศไทย โดยสังเกตจากสีบนแผนที่ประเทศไทย  

 
ภาพที ่1 (ที่มา: http://water.rid.go.th/hwm/swq/sediment/lumnam/index14.html, เข้าถึงเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ) 
4) ครูตั งค้าถามจากภาพแผนที่ลุ่มน ้าในประเทศไทย ด้วยค้าถามต่อไปนี  

4.1 นักเรียนคิดว่าลุ่มน ้าแต่ละลุ่มน ้ามีจุดเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายกันหรือไม่ อย่างไร  
(แนวการตอบ จากแผนที่พบว่ามีการเชื่อมต่อกันเป็นโครงข่าย เชื่อมต่อถึงกันหลายสายภายในประเทศ
ไทย และมีการเชื่อมต่อระหว่างประเทศ เช่น แม่น ้าท่ีมีจุดเชื่อมต่อกับประเทศจีน และพม่า เป็นต้น) 
4.2 นักเรียนคิดว่าการท่ีแม่น ้ามีจุดเชื่อมต่อกันทั งหมด ตั งแต่ต้นน ้า ถึงปลายน ้า มีประโยชน์อย่างไร  
(แนวการตอบ น ้าจากป่าต้นน ้า ไหลไปยังพื นที่ต่าง ๆ โดยทั่ว ผู้คนจึงเลือกตั งถิ่นฐานใกล้แม่น ้า ใช้
ประโยชน์จากน ้าในการอุปโภค และบริโภค)  
4.3 นักเรียนคิดว่าจะมีผลกระทบใดเกิดขึ นจากการไหลของน ้าจากต้นน ้า ถึงปลายน ้า  
(แนวการตอบ ผลกระทบอาจเกิดขึ นจากมนุษย์ที่ใช้ประโยชน์จากน ้าไม่เหมาะสม เช่น การทิ งของเสียลง
สู่แม่น ้า ท้าให้เกิดการสะสมของเชื อโรค เป็นน ้าเสีย เป็นตราย ไม่สามารถอุปโภค บริโภคได้) 



ขั นสอน 
1) นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน จ้านวน 3 กลุ่ม โดยให้นักเรียนก้าหนดหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม  
2) นักเรียนทั ง 3 กลุ่มมีภารกิจแตกต่างกันดังนี  

กลุ่มท่ี 1 ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดในพื นที่ต้นน ้าของประเทศไทย จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
กลุ่มท่ี 2 ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดกลางแม่น ้าของประเทศไทย จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ   
กลุ่มท่ี 3 ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดปลายน ้าของประเทศไทย จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ   
นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกผลการศึกษาลงในใบกิจกรรมที่ 15.1 

3) ครูเตรียมกระดาษร่างแบบที่วาดโครงร่างแม่น ้ายาวต่อเนื่องกันบนกระดาษแบบร่าง 3 แผ่นที่ต่อกัน
จากนั นแจกกระดาษ 3 แผ่น ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม วาดภาพ ระบายสี และเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ
พื นที่แหล่งน ้าที่กลุ่มร่วมกันศึกษา 

การเตรียมกระดาษส้าหรับท้ากิจกรรม  

 
 



4) เมื่อทุกกลุ่มท้ากิจกรรมเสร็จแล้ว ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน้ากระดาษทั ง 3 แผ่นมาต่อกัน เรียงล้าดับจาก
ต้นน ้า กลางแม่น ้า และปากแม่น ้า จะท้าให้ทุกคนเห็นภาพรวมของน ้าจากต้นน ้า ถึงปากแม่น ้า และได้
เห็นความแตกต่างของกิจกรรมในแต่ละพื นที่  

5) นักเรียนแต่ละกลุ่มน้าเสนอผลการศึกษาของกลุ่มตนเอง ตามหัวข้อในใบงานที่ 1  
6) ครูใช้ค้าถามชวนอภิปรายชวนคิด ดังนี   

1. นักเรียนคิดว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแม่น ้าแต่ละกลุ่มแตกต่างกันอย่างไร  
(แนวการตอบ กิจกรรมในแต่ละพื นที่มีความแตกต่างกัน ต้นน ้ามีคนอาศัยอยู่น้อย 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน ้าเป็นกิจกรรมระดับครัวเรือน ใช้ประโยชน์จากน ้าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค มีเศษขยะจากธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่) 

2. สาเหตุหลักของปัญหาน ้าเกิดจากที่ใด นักเรียนอธิบายโดยชี ให้เห็นหลักฐาน และการอ้างอิง
ข้อมูล (แนวการตอบ สาเหตุหลักของปัญหาของแหล่งน ้า เกิดจากมนุษย์ และบริเวณท่ีมี
ผู้คนอาศัยอยู่จ้านวนมาก)  

ขั นสรุป 
  1) นักเรียนจะได้กระดาษ Post it คนละ 1 แผ่น ให้นักเรียนเขียนแนวทางการแก้ปัญหา หรือความรู้สึก
ของนักเรียนต่อทรัพยากรน ้าจากธรรมชาติ โดยให้นักเรียนเลือกเขียนเพียง 1 บริเวณเท่านั น ให้นักเรียนปะ
กระดาษ Post it ลงบริเวณท่ีนักเรียนเขียนถึง  

2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายกับครู ดังประเด็นต่อไปนี   
 - นักเรียนคิดว่า ขยะที่พบส่วนใหญ่ในแต่ละพื นที่คือขยะประเภทใด 
 - นักเรียนคิดว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ นกับน ้า คืออะไรบ้าง  
  
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

๑) ใบกิจกรรมที่ ๑5.1 
    
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) ตรวจใบงาน 
     ๒) นักเรียนน้าเสนอใบงาน  
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบประเมินใบงาน 
    ๒) แบบประเมินการน้าเสนอ  
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  นักเรียนผ่านการประเมิน ร้อยละ ๘๐ ขึ นไป 
 



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

ลงชื่อ..............................................................ครูผู้สอน 
               (...............................................................) 
 
๗. ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบกิจกรรมท่ี 15.1 

ค้าชี แจง นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกข้อมูลผลการศึกษาแหล่งน ้าที่กลุ่มได้รับมอบหมาย  
พื นที่ที่รับผิดชอบ  ....................................................................................(ต้นน ้า/ กลางน ้า/ ปากแม่น ้า) 
จังหวัดที่เก่ียวข้อง ..................................................................................................... ............................... 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน ้า ได้แก่  
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................... .............................................
...................................................................................... ...........................................................................................
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
(แหล่งที่มาของข้อมูล............................................................ ...............................................................................) 
กิจกรรมดังกล่าว ก่อให้เกิดขยะ หรือมลพิษอย่างไรบ้าง  
........................................................................................................................... ......................................................
............................................................................................................................. ....................................................
...................................................................................................................................................... .................. 
................................................................................................................ .................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
........................................................................................................................................... ............................. 
(แหล่งที่มาของข้อมูล................................................................................. ..........................................................) 
นักเรียนรู้สึกอย่างไรหรือมีความคิดเห็นอย่างไรกับข้อมูลที่ได้สืบค้น 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................................................ ............ 
...................................................................................................................... ...........................................................
............................................................................................................................. ....................................................
................................................................................................................................................. ....................... 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการตอบใบกิจกรรมที่ 15.1  
(ส้าหรับกลุ่มต้นน ้า) 

ค้าชี แจง นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกข้อมูลผลการศึกษาแหล่งน ้าที่กลุ่มได้รับมอบหมาย  
พื นที่ที่รับผิดชอบ  พื นที่ต้นน ้า  
จังหวัดที่เก่ียวข้อง จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก น่าน แพร่ ล้าปาง ล้าพูน และ 

พะเยา ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(ที่มา: http://www.thailandindustry.com/indust_newweb/news_preview.php?cid=16256) 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน ้า ได้แก่  
- พื นที่ต้นน ้ามีผู้คนอาศัยอยู่เล็กน้อย พื นท่ีใกล้ต้นน ้ามีที่พักอาศัยของชาวบ้าน พื นที่ส่วนใหญ่เป็นพื นที่พัก

อาศัยของชาวบ้านในพื นถิ่น   
- การประกอบอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรมพื นฐานของชาวบ้าน  
- อ่ืน ๆ ตามที่นักเรียนสืบค้น  

(แหล่งที่มาของข้อมูล............................................................................................................................. ..............) 
กิจกรรมดังกล่าว ก่อให้เกิดขยะ หรือมลพิษอย่างไรบ้าง  

- ของเสียจากภาคเกษตรกรรม เช่น ซากพืช ซากสัตว์ เป็นต้น  
- ของเสียจากครัวเรือน เช่น สิ่งปฏิกูล เศษอาหารต่าง ๆ เศษขยะบรรจุภัณฑ์  

(เช่น ถุงพลาสติก ซองขนม ) 
- สารเคมี เช่น ปุ๋ยเคมีท่ีใช้ในการเกษตร น ้าสารเคมีจากการซักล้างจากครัวเรือน   

(แหล่งที่มาของข้อมูล........................................................................... ................................................................)  
นักเรียนรู้สึกอย่างไรหรือมีความคิดเห็นอย่างไรกับข้อมูลที่ได้สืบค้น 

- ความรู้สึก และความคิดเห็นของผู้เรียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการตอบใบกิจกรรมที่ 15.1 

(ส้าหรับกลุ่มกลางน ้า) 
ค้าชี แจง นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกข้อมูลผลการศึกษาแหล่งน ้าที่กลุ่มได้รับมอบหมาย  
พื นที่ที่รับผิดชอบ  พื นที่กลางน ้า  
จังหวัดที่เก่ียวข้อง พื นที่กลางน ้าตอนบน ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธานี พิจิตร  

ก้าแพงเพชร และชัยนาท    
พื นที่กลางน ้าตอนล่าง ได้แก่ สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี สิงห์บุรี  
อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี และนครนายก 

(ที่มา: http://www.thailandindustry.com/indust_newweb/news_preview.php?cid=16256) 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน ้า ได้แก่  
- พื นที่กลางน ้ามีผู้คนอาศัยอยู่โดยรอบมากกว่าพื นที่ต้นน ้า เนื่องจากแถบจังหวัดภาคกลางมีความอุดม

สมบูรณ์ ท้าให้พื นที่ใกล้เคียงกลางแม่น ้ามีผู้คนอาศัยอยู่มากขึ น  
- การประกอบอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรม โรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม และมีกิจกรรมของมนุษย์กับ

แหล่งน ้ามากขึ น เช่น การเป็นที่ท่องเที่ยว พื นที่เพ่ือความบันเทิง และการพักผ่อนหย่อนใจ   
- อ่ืน ๆ ตามที่นักเรียนสืบค้น  

(แหล่งที่มาของข้อมูล............................................................................................................................. ..............) 
กิจกรรมดังกล่าว ก่อให้เกิดขยะ หรือมลพิษอย่างไรบ้าง  

- ของเสียจากภาคเกษตรกรรมมากขึ น เช่น ซากพืช ซากสัตว์ เป็นต้น  
- ของเสียจากครัวเรือนมากขึ น เช่น สิ่งปฏิกูล เศษอาหารต่าง ๆ เศษขยะบรรจุภัณฑ์  

(เช่น ถุงพลาสติก ซองขนม ) 
- สารเคมี เช่น ปุ๋ยเคมีท่ีใช้ในการเกษตร น ้าสารเคมีจากการซักล้างจากครัวเรือน สารเคมีที่เป็นผลพลอย

ได้จากการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม  

(แหล่งที่มาของข้อมูล............................................................................................................................. ..............) 
นักเรียนรู้สึกอย่างไรหรือมีความคิดเห็นอย่างไรกับข้อมูลที่ได้สืบค้น 

- ความรู้สึก และความคิดเห็นของผู้เรียน  

 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการตอบใบกิจกรรมที่ 15.1  
(ส้าหรับกลุ่มปลายน ้า) 

ค้าชี แจง นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกข้อมูลผลการศึกษาแหล่งน ้าที่กลุ่มได้รับมอบหมาย  
พื นที่ที่รับผิดชอบ  พื นที่ปลายน ้า  
จังหวัดที่เก่ียวข้อง จังหวัดนนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครปฐม ปทุมธานี และ 

กรุงเทพมหานคร 

(ที่มา: http://www.thailandindustry.com/indust_newweb/news_preview.php?cid=16256) 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน ้า ได้แก่  
- เป็นพื นที่ท่ีมีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่น ทั งคนในพื นถิ่น และคนที่เข้ามาอาศัยเพ่ือประกอบอาชีพ   
- การประกอบอาชีพเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ และมีกิจกรรมของมนุษย์กับ

แหล่งน ้ามาก เช่น การเป็นที่ท่องเที่ยว พื นที่เพ่ือความบันเทิง และการพักผ่อนหย่อนใจ   
- ของเสียจากธรรมชาติเล็กน้อย เช่น ซากพืช ซากสัตว์ จากพื นที่ป่าชายเลน เป็นต้น  
- อ่ืน ๆ ตามที่นักเรียนสืบค้น  

(แหล่งที่มาของข้อมูล............................................................................................................................. ..............) 
กิจกรรมดังกล่าว ก่อให้เกิดขยะ หรือมลพิษอย่างไรบ้าง  

- ของเสียจากภาคเกษตรกรรมน้อยมาก เพราะพื นที่การเกษตรน้อยลง  
- ของเสียจากครัวเรือนมากที่สุดเนื่องจากมีผู้คนอาศัยอยู่ใกล้แม่น ้าจ้านวนมาก เช่น สิ่งปฏิกูล  

เศษอาหารต่าง ๆ เศษขยะบรรจุภัณฑ์ (เช่น ถุงพลาสติก ซองขนม ) 
- สารเคมี เช่น น ้าสารเคมีจากการซักล้างจากครัวเรือน สารเคมีที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตในโรงงาน

อุตสาหกรรมที่มีความเข้มข้นมากขึ น และมีปริมาณมากขึ น   

(แหล่งที่มาของข้อมูล........................................................................................... ................................................) 
นักเรียนรู้สึกอย่างไรหรือมีความคิดเห็นอย่างไรกับข้อมูลที่ได้สืบค้น 

- ความรู้สึก และความคิดเห็นของผู้เรียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู้ เร่ืองป่าต้นน ้า 
รู้จักป่าต้นน ้า  

 
(ที่มา: https://www.setsocialimpact.com/Article/Detail/61455 เข้าถึงเมื่อ 7 เมษายน 2564) 

“ป่าต้นน ้า” คืออะไร ท้าไมมนุษย์ไม่สามารถสร้างเองได้ 
ป่าต้นน ้า หรือป่าธรรมชาติที่ปรากฏอยู่บริเวณพื นที่ต้นน ้าล้าธาร ซึ่งโดยทั่วไปอยู่ในพื นที่สูงจาก

ระดับน ้าทะเล 700 เมตรขึ นไป หรือเป็นพื นที่ลาดชันมากกว่า 35% ชนิดของป่าไม้ที่มักจะปรากฏให้เห็นใน
พื นที่ต้นน ้า ได้แก่ ป่าดิบเขา ป่าดิบชื น ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง ต้นน ้าที่ส้าคัญของไทย ได้แก่ ปิง 
วัง ยม น่าน และจะไหลมารวมกันเป็นแม่น ้าเจ้าพระยา โดย 40% ของแม่น ้าเจ้าพระยามาจากแม่น ้าน่าน 

(ที่มา: https://www.salika.co/2021/03/16/thailand-forest-situation/ เข้าถึงเมื่อ 7 เมษายน 2564) 

หลักการท้างานของป่าต้นน ้า 

เมื่อฝนตกลงมาบริเวณพื นที่ต้นน ้า ป่าไม้จะท้าหน้าที่แบ่งน ้าฝนออกเป็น น ้าบนดิน และน ้าใต้ดิน บริเวณ
พื นที่ใดมีต้นไม้ปกคลุมอย่างหนาแน่นชั นเรือนจะช่วยลดแรงปะทะหน้าดินกับเม็ดฝนได้ ท้าให้ดินดูดซึมน ้าได้ทัน
และน ้าในแม่น ้ามีน ้าตลอดทั งปี รวมทั งการช่วยลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ และดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

จะเกิดอะไรขึ นเมื่อพื นที่ตน้น ้าลดลง 

เมื่อป่าไม้ถูกท้าลายลงไปเป็นบริเวณกว้างจะส่งผลต่อความสามารถในการดูดซับน ้าฝนได้น้อยลง เมื่อดิน
ดูดซับน ้าฝนได้น้อยลง น ้าฝนที่ตกลงมาส่วนใหญ่จึงเอ่อนองตามผิวดิน และไหลลงสู่ที่ต่้าอย่างรวดเร็ว เกิดน ้าป่า
ไหลหลาก และการไหลอย่างรวดเร็วที่ผิวดินนี  ท้าให้เกิดการกัดชะและพัดพาเอาผิวหน้าดินที่อุดมไปด้วยธาตุ
อาหารไปด้วย นอกจากนี อุณหภูมิของอากาศก็จะยิ่งเพ่ิมสูงขึ นเพราะไม่มีต้นไม้ใหญ่คอยดูดซับความร้อนในชั น
บรรยากาศไว้ (ท่ีมา: seub.or.th/เกร็ดความรู้/รู้จักป่า/แหล่งก้าเนิดป่าต้นน้้า/) 

พื นที่ต้นน ้าของประเทศไทยนับเป็นพื นที่ที่มีความส้าคัญอย่างมากต่อกระบวนการเกิดวงจรของสายน ้า 
ในทางกลับกันพื นที่ที่เสื่อมโทรมย่อมส่งผลต่อการดูดซับน ้าและกักเก็บน ้าในช่วงฤดูฝน จึงเกิดเป็นความพยายาม
ฟ้ืนฟูพื นที่ต้นน ้าให้มีประสิทธิภาพในการกักเก็บไว้ได้ เพ่ือสร้างประโยชน์ให้แก่คนในพื นที่ และผู้คนที่อยู่ปลายน ้า
ต่ อ ไป  ( ที่ ม า :  พื นที่ ต้ นน ้ า :  พื นที่ แห่ ง คุณค่ า ของชี วิ ต ,  2562 h t tps : / /ng tha i . com/news -
activity/20527/scg/) 



การดูแลป่าต้นน ้า จึงมิได้มีความหมายเพียงการดูแลต้นไม้เท่านั น แต่ถือเป็นการดูแลอ่างเก็บน ้าตาม
ธรรมชาติ ที่คอยปลดปล่อยน ้าให้ใช้อย่างสม่้าเสมอตลอดทั งปี เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลดินให้ยังคงความอุดม
สมบูรณ์ เป็นที่พักพิงอิงอาศัยของสิ่งมีชีวิตใหญ่น้อย ทั งยังเป็นการดูแลความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่เอื อต่อการด้ารงอยู่ของสรรพชีวิตอีกด้วย ปัจจุบัน จากการศึกษาของส้านักอนุรักษ์และจัดการต้นน ้า กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พบว่าประเทศไทยมีป่าต้นน ้าเหลืออยู่เพียงร้อยละ 23.01 ของพื นที่ทั ง
ประเทศ โดยในภาคเหนือมีพื นที่ป่าต้นน ้ามากที่สุด ร้อยละ 42.25 ในขณะที่ภาคกลาง-ภาคตะวันตก ภาคใต้ 
และภาคตะวันออกเฉียง เหนือ มีอยู่ ร้ อยละ 23.55 ,  20.39 ,  16.60 และ 12.27 ตามล้ าดับ  
(ที่มา: มูลนิธิไทยรักษ์ป่า https://www.setsocialimpact.com/Article/Detail/61455 เข้าถึงเมื่อ 7 เมษายน 2564 ) 

ธรรมชาติการด้ารงอยู่ของดิน น ้า และป่าไม้ จะเป็นไปในลักษณะที่สมดุลและเกื อกูลกันตลอด หาก
ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งจะถูกท้าลายลงไปในจ้านวนที่ไม่มากนัก ปัจจัยที่เหลืออยู่จะช่วยกันฟ้ืนฟูปัจจัยที่ถูกท้าลาย ให้
กลับคืนสู่สภาพเดิมอย่างรวดเร็ว อาทิ เมื่อต้นไม้ถูกลมพายุพัดล้มลงไปหนึ่งต้น ดินที่สมบูรณ์และน ้าที่ชุ่มชื นจะ
ช่วยให้ต้นไม้ที่อยู่ข้างเคียง เจริญเติบโตขึ นมาแทนที่อย่างรวดเร็ว ในทางตรงกันข้าม หากป่าไม้ถูกท้าลายลงไป
เป็นบริเวณกว้างอย่างต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลายาวนาน จะส่งผลให้ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เหลืออยู่เสื่อมสภาพลงตามไป
ด้วย กล่าวคือ การท้าลายป่าไม้ เป็นการเปิดโล่งของผิวดิน ท้าให้ผิวดินถูกอัดแน่นขึ น ความสามารถในการดูดซับ
น ้าฝนจึงมีน้อยลง เมื่อดินดูดซับน ้าฝนได้น้อย น ้าฝนที่ตกลงมาส่วนใหญ่จึงเอ่อล้นอยู่บนผิวดิน และไหลลงสู่ที่ต่้า
อย่างรวดเร็ว ซึ่งการไหลอย่างรวดเร็วที่ผิวดินนี  ท้าให้เกิดการกัดชะและพัดพาเอาผิวหน้าดินที่อุดมไปด้วยธาตุ
อาหารไปด้วย เมื่อฝนหยุดตก น ้าฝนที่ซึมลงไปในดินน้อย ท้าให้ไม่มีน ้าเอื ออ้านวยให้กระบวนการระเหยน ้า 
พลังงานจากรังสีดวงอาทิตย์ส่วนใหญ่จึงเพ่ิมความร้อนในดินและอากาศ ท้าให้อุณหภูมิสู งขึ น อากาศจะขยายตัว
และรองรับไอน ้ามากขึ น โอกาสที่ฝนตกจึงมีน้อยลง เป็นวงจรที่เชื่อมโยงและส่งผลกระทบถึงกันทั งหมด 

จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่ให้ความส้าคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการ
ผลักดันให้มีสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในทุกจังหวัดของประเทศไทย ด้วยการประกาศนโยบายป่าไม้แห่งชาติเพ่ือเพ่ิม
พื นที่ป่าไม้ทั งป่าเพ่ือการอนุรักษ์และเพ่ือเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 40% ของพื นที่ประเทศไทย ด้วยเกณฑ์ดังกล่าว
ชี ให้เห็นว่ามีเพียงภาคเหนือและภาคตะวันตกเท่านั นที่มีสัดส่วนพื นป่าไม้เกิน 40%  
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 4 ชื่อหน่วย ผู้พิทักษ์แห่งสายน ้า    
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16  เรื่อง ผู้เปลี่ยนแปลงธรรมชาติ   เวลา  ๑  ชั่วโมง 
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ เพ่ือให้มีเจตคติหวงแหนทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล โดยการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการเฝ้า
ระวัง แจ้งเบาะแสการใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 
๑. ระบุพฤติกรรมปัญหาที่เกิดขึ นจากการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ทรัพยากรน ้าและน ้า
บาดาล    
๒. มีเจตคติหวงแหนทรัพยากรน ้า และน ้าบาดาล โดยการวิเคราะห์หาสาเหตุและผลกระทบของปัญหาที่
เกิดจากการใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
3. อภิปรายผลกระทบที่เกิดขึ นจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน ้าจากต้นน ้า กลางน ้า และปลายน ้า  

  4. วางแผนและสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการกลุ่ม 

๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
         ๑) ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
  2) ผลกระทบที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรน ้าและการพัฒนาที่ละเลยมิติการอนุรักษ์ 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

        ๑) Critical Thinking (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ)   
 ๒) Analytical thinking (ทักษะการคิดวิเคราะห์) 

 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
    ๑) ซื่อสัตย์สุจริต 

๒) ใฝ่เรียนรู้ 

๓) อยู่อย่างพอเพียง 

๔) มุ่งม่ันในการท้างาน 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 

 ขั้นน า 
๑) ครูให้นักเรียนสังเกตน ้าในอ่างน ้าที่เตรียมไว้(อาจจะใส่ตู้ปลา เพราะมีกระจกใส ขนาดใหญ่พอที่จะให้

นักเรียนเห็นได้ทั งห้อง) จากนั นให้นักเรียนช่วยกันอธิบายลักษณะของน ้าอ่างนั น (แนวการตอบ เป็นน ้าสะอาด 
ใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น) โดยใช้กิจกรรมลูกโซ่ โดยให้นักเรียนพูดต่อกันเรื่อย ๆ จนกระทั่งหมดข้อสังเกต (ครูอาจใช้
กิจกรรมกลุ่มเล็ก โดยให้นักเรียนยืนล้อมวง มีบีกเกอร์น ้าอยู่ตรงกลาง และให้นักเรียนพูดทีละคนต่อกันเรื่อย ๆ 
วนซ ้าไปเรื่อย ๆ หลายรอบยิ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความสามารถในการสังเกต และการสร้างค้าอธิบายได้
อย่างละเอียดลออ) 



  ๒) ครูทบทวน โดยใช้แผ่นจิ๊กซอว์ต้นน ้า กลางน ้า ปากแม่น ้าที่นักเรียนร่วมกันท้าไว้เมื่อคาบท่ีผ่านมา 
ให้นักเรียนทบทวนว่ากิจกรรมใดก่อให้เกิดขยะลงสู่แม่น ้า มีการปล่อยขยะอะไรบ้างลงในแหล่งน ้า 
(แนวการตอบ  ต้นแม่น ้า กลางแม่น ้า และปากแม่น ้า มีกิจกรรมทั งเหมือนและแตกต่างกัน ก่อให้เกิดขยะลงสู่
แหล่งน ้าทั งเหมือนและแตกต่างกัน แต่จะมีบางกิจกรรมในบางพื นที่ที่ก่อให้เกิดขยะที่มีความจ้าเพาะ เช่น บริเวณ
ที่มีการก่อตั งโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีการปล่อยสารเคมีที่ใช้ในงานทอผ้าออกจากโรงงาน ซึ่งสุดท้ายสารเคมี
เหล่านั นจะสะสมและเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น)   
   
ขั้นสอน 

1) นักเรยีนท้างานร่วมกันเป็นกลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มต้นน ้า กลุ่มกลางน ้า และกลุ่มปากแม่น ้า (กลุ่มเดิมตาม
กิจกรรมที่แล้ว)  

2) ครูยกประเด็นให้นักเรียนช่วยกันคิด โดยการรวบรวมขยะที่เกิดจากทุกกิจกรรมตั งแต่ต้นน ้าสู่ปากแม่น ้า 
เขียนไว้บนกระดาน หรือครูสร้างกระดานสนทนาออนไลน์ (เช่น Padlet…) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่ง
ข้อมูลขยะของตนเอง เพ่ือจัดกลุ่มขยะ เช่น ใบไม้ หญ้า ซากของสิ่งมีชีวิต จัดเป็นกลุ่มขยะจากธรรมชาติ 
น ้ายาล้างจาน ผงซักฟอก หรือสารเคมีอ่ืน ๆ จัดเป็นกลุ่มสารเคมี เป็นต้น  

3) จากนั น นักเรียนร่วมกันหาตัวแทนของกลุ่มขยะที่ได้จัดกลุ่มไว้ โดยพยายามหาตัวแทนที่มีในโรงเรียน
หรือหาได้ง่าย ที่เป็นตัวแทนของกลุ่มขยะนั น ได้แก่  

กลุ่มขยะจากธรรมชาติ  ใช้เศษใบไม้แห้ง และใบไม้สดฉีกให้เป็นชิ นเล็ก ๆ  
กลุ่มสารเคมี  ใช้น ้ายาล้างจาก หรือผงซักฟอก 
กลุ่มสิ่งปฏิกูล  ใช้น ้าซีอิ วด้า  
กลุ่มขยะจากครัวเรือน  ใช้เยื่อกระดาษฉีกฝอย  
กลุ่มขยะพลาสติก ใช้ซองขนมตัดชิ นเล็ก ๆ  

นอกจากนี  ครูและนักเรียนยังสามารถจัดกลุ่มอ่ืน ๆ ได้อีก โดยเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม และเป็นตัว
แทนที่ใกล้เคียงกับกลุ่มขยะมากท่ีสุด ซึ่งครูและนักเรียนอาจช่วยกันเตรียม หรือเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว ครู
อาจจะเตรียมไว้ให้ และเสนอให้นักเรียนคิดว่า สิ่งที่ครูเตรียมมานี เป็นตัวแทนของกลุ่มขยะใด   
4) เมื่อทุกกลุ่มทราบแล้วว่ามีตัวแทนของขยะใดบ้าง แต่ละกลุ่มต้องด้าเนินการคิดประมาณการว่ากลุ่มของ

ตนเองก่อให้เกิดขยะชนิดต่าง ๆ ปล่อยสู่แหล่งน ้าปริมาณเท่าไร และต้องหยิบขยะที่เป็นตัวแทนกลุ่มขยะ
ต่าง ๆ ปริมาณเท่าไร เช่น กลุ่มต้นน ้า มีขยะจากธรรมชาติมาก จึงหยิบเศษใบไม้ประมาณ 50 ชิ น มีสิ่ง
ปฏิกูลเล็กน้อย จึงตักน ้าซีอิ วด้า ครึ่งช้อนชา เป็นต้น      

5) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาท่ีอ่างน ้าสะอาดหน้าชั นเรียนทีละกลุ่ม น ้าในอ่างน ้าเป็นตัวแทนของน ้า
จากต้นน ้า ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมให้ตักน ้าในอ่างน ้าแยกออกมา 1 บีกเกอร์ จากนั นให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ตักหรือหยิบขยะใส่ลงในอ่างน ้าทีละอย่าง ซึ่งก่อนจะใส่ลงในน ้า แต่ละกลุ่มต้องอธิบายเหตุผลว่าเพราะ
อะไร จึงใส่ลงไปปริมาณเท่านั น เมื่อใส่ลงไปแล้ว ชวนให้ทุกคนสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของน ้าเป็น
ระยะ ๆ จากกระทั่งถึงกลุ่มสุดท้าย กลุ่มปากแม่น ้า  

6) เมื่อเสร็จกิจกรรมแล้ว ครูชวนให้นักเรียนร่วมกันสังเกตน ้าในอ่างน ้าอีกครั ง และใช้ค้าถามเป็นประเด็นใน
การอภิปราย ดังนี   

1. น ้าในอ่างน ้าตอนนี เทียบได้กับน ้าบริเวณใด (แนวการตอบ เทียบได้กับน ้าที่ปากแม่น ้า)  
2. มีการเปลี่ยนแปลงใดบ้างที่เกิดขึ นกับน ้าในอ่างน ้า เมื่อเทียบกับน ้าที่ต้นน ้า โดยยกน ้าที่ตัก

แยกไว้ในบีกเกอร์มาตั งเทียบ (แนวการตอบ น ้ามีการเปลี่ยนแปลงทั งสี กลิ่น ความขุ่น 



ความสะอาด และมีขยะลอยที่ผิวน ้า หรือขยะบางส่วนจมอยู่ใต้ผิวน ้า มีการสะสมของขยะ
บางประเภทอยู่ที่ก้นอ่างน ้า) 

3. การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีสาเหตุมาจากอะไร (แนวการตอบ มนุษย์ และธรรมชาติ)  
4. กิจกรรมของมนุษย์หรือธรรมชาติ ปล่อยขยะลงสู่แหล่งน ้าแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร (แนว

การตอบ กิจกรรมของมนุษย์ก่อให้เกิดขยะลงสู่แหล่งน ้ามากกว่าธรรมชาติ เนื่องจากมี
กิจกรรมของมนุษย์ที่ริมแม่น ้าจ้านวนมาก โดยเฉพาะที่กลางแม่น ้า และปากแม่น ้า เป็นบริ
บริเวณท่ีมีการตั งที่อยู่อาศัย และโรงงานจ้านวนมาก)  

หมายเหตุ เก็บน ้าในอ่างไว้ส้าหรับกิจกรรมในคาบเรียนถัดไป 
 

ขั้นสรุป 
  1) นักเรียนและครูอภิปรายร่วมกัน โดยครูเสนอประเด็นให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์พฤติกรรมปัญหาที่
เกิดขึ นจากการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการใช้ทรัพยากรน ้า และน ้าบาดาล ที่ท้าให้เกิดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรน ้า และน ้าบาดาล ให้นักเรียนยกตัวอย่างพฤติกรรม  

2) นักเรียนแต่ละกลุ่มใช้แผนภาพก้างปลาในการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดขึ น  
โดยให้นักเรียนเขียนใส่กระดาษ Post it แล้วแปะบนภาพก้างปลาที่วาดบนกระดาษร่างแบบ  

3) นักเรียนแต่ละกลุ่มน้าเสนอแผนภาพก้างปลาหน้าชั นเรียน และวิเคราะห์ร่วมกันในภาพรวมอีกครั ง 
โดยน้าเอา Post it ของแต่ละกลุ่มมาแปะบนก้างปลาที่ครูแสดงไว้บนกระดาน นักเรียนแต่ละกลุ่มเสนอประเด็น
ของตนเอง เพ่ือเติมเต็มก้างปลาของห้อง   

๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
๑) การสืบค้นของมูลจากอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล หรือเว็บไซต์อ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข้อง  
    
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) ตรวจกระดาษชิ นงานกลุ่มระดมสมอง 
     ๒) การประเมินตามสภาพจริง ในการน้าเสนอการอภิปรายในชั นเรียน 
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบประเมินชิ นงาน 
    ๒) แบบประเมินการน้าเสนอและการอภิปรายในชั นเรียน 
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  นักเรียนผ่านการประเมิน ร้อยละ ๘๐ ขึ นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 



 
 
 

ลงชื่อ..............................................................ครูผู้สอน 
               (...............................................................) 
 
๗. ภาคผนวก 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 4 ชื่อหน่วย ผู้พิทักษ์แห่งสายน ้า    
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17  เรื่อง สวยใสไร้กลิ่น     เวลา  ๑  ชั่วโมง 

 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ เพ่ือให้มีเจตคติหวงแหนทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล โดยการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการเฝ้า
ระวัง แจ้งเบาะแสการใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 
๑. มีเจตคติหวงแหนทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการแก้ไข

ปัญหาน ้าเสีย   
    ๒. มีเจตคติหวงแหนทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอวิธีการป้องกันการ
หาผลประโยชน์จากทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลที่ก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบ  
  ๓. ปลูกฝังความรู้สึกเป็นเจ้าของทรัพยากรน ้าในชุมชนหรือท้องถิ่น โดยไม่นิ่งเฉยต่อการหาผลประโยชน์
ส่วนตน และแจ้งเบาะแสการใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลอย่างไม่ถูกต้องให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้าเนินการต่อไป  

4. วางแผนและสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการกลุ่ม  

๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
         ๑) ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 

2) การแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกระท้าความผิดในการใช้
ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลอย่างไม่เหมาะสม  
3) การแยกของผสม  

 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
        ๑) Critical Thinking (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ)   
 ๒) Analytical thinking (ทักษะการคิดวิเคราะห์) 

 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
    ๑) ซื่อสัตย์สุจริต 

๒) ใฝ่เรียนรู้ 

๓) อยู่อย่างพอเพียง 

๔) มุ่งม่ันในการท้างาน 

 

 



๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 

ขั้นน า 
๑) ครูเตรียมน ้าในอ่างน ้าจากคาบเรียนที่ผ่านมา ที่ตั งไว้กลางแจ้งอย่างน้อย 1 วัน ครูตั งให้นักเรียน

สังเกต และอภิปรายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นกับน ้าในอ่างน ้า (แนวการตอบ น ้าในอ่างน ้ามีสี มีเศษขยะลอย 
และจมอยู่ทั่วน ้า และมีกลิ่นรุนแรงขึ นเมื่อเทียบกับครั งที่ผ่านมา) 

  ๒) ครูตั งค้าถามชวนคิดอีกว่า น ้าที่มีลักษณะเช่นเดียวกับในอ่างน ้านี จะพบได้ที่บริเวณใด 
(แนวการตอบ  ปากแม่น ้า ของประเทศไทยไหลผ่านแม่น ้าเจ้าพระยา และไหลออกสู่ทะเลที่จังหวัด

สมุทรปราการ) 
3) ครูให้นักเรียนทุกคนชมวีดิทัศน์ “กระบวนการผลิตน ้าประปา โรงงานผลิตน ้าบางเขน” ผลิตโดยการ

ประปานครหลวง จากเว็บไซต์ https://www.youtube.com/watch?v=bF8k-JQ5wio (เข้าถึงเมื่อ 10 
กุมภาพันธ์ 2564)   

 
 4) ครูตั งประเด็นค้าถามให้นักเรียนช่วยกันหาค้าตอบจากการชมวีดิทัศน์ ดังนี   
  1. น ้าดิบในกระบวนการผลิตน ้าประปา ถูกน้ามาจากท่ีใด  
  2. กระบวนการที่ส้าคัญในการผลิตน ้าประปาเพ่ือการอุปโภค บริโภคคืออะไร  

5) เมื่อชมวีดิทัศน์จบแล้ว ครูชวนนักเรียนอภิปรายตามประเด็นค้าถาม ที่แจ้งนักเรียนไว้ก่อนชมวีดิทัศน์ 
ดังนี    

1. น ้าดิบในกระบวนการผลิตน ้าประปา ถูกน้ามาจากท่ีใด (แนวการตอบ แม่น ้าเจ้าพระยา ) 
 2. กระบวนการที่ส้าคัญในการผลิตน ้าประปาเพ่ือการอุปโภค บริโภคคืออะไร (แนวการตอบ 

การกรอง การใช้สารเคมีปรับคุณภาพน ้าดิบ การใช้สารเคมีในการตกตะกอน การล้างย้อน การก้าจัดตะกอน การ
เติมคลอรีนและหรือบางครั งเติมปูนขาวเพื่อฆ่าเชื อโรค ระบบสูบส่งน ้าจ่ายน ้าผ่านอุโมงค์ เก็บตัวอย่างน ้าเพ่ือ
ตรวจสอบคุณภาพน ้าทุก 2 ชั่วโมง) 

 
ขั้นสอน 

1) ครูชี แจงกิจกรรม ให้นักเรียนร่วมกันออกแบบวิธีการแก้ไขน ้าเสียในอ่างน ้า ท้าให้น ้าใส ไร้กลิ่นใกล้เคียง
กับน ้าที่ต้นน ้า  

2) นักเรียนท้างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ในการออกแบบการแยกน ้าในอ่างน ้า ซึ่งเป็นของผสมเนื อผสม โดยให้
นักเรียนเขียน Flowchart แสดงกระบวนการท้างานเพ่ือการแยกสารในกระดาษแบบร่าง  

3) เมื่อนักเรียนวางแผน ออกแบบเรียบร้อยแล้ว นักเรียนจึงปฏิบัติการแยกสารตามแผนที่ก้าหนดไว้ โดยใช้
อุปกรณ์ที่มีในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  นักเรียนบันทึกผลการสังเกตน ้าที่กลุ่มตนเองแยกได้ เขียน
อธิบายลงในใบกิจกรรมที่ 1 



4) นักเรียนแต่ละกลุ่มน้าน ้าที่ผ่านกระบวนการแยกสารแล้วมาเปรียบเทียบกัน พร้อมทั งอธิบายวิธีการ
ด้าเนินการของกลุ่ม 

5) ครูน้านักเรียนอภิปรายโดยใช้ประเด็นค้าถามต่อไปนี   
1.นักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อการแยกของผสมเพ่ือให้ได้น ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภคในครั งนี   
(นักเรียนสามารถแสดงความรู้สึกของตนเองได้อย่างอิสระ) 
2.กระบวนการแยกของผสม และท้าให้น ้าสะอาดมีความยากล้าบากอย่างไรบ้าง ให้นักเรียนเล่าจาก
ประสบการณ์ที่ได้ลงมือปฏิบัติ   
3.นักเรียนเชื่อมั่นหรือไม่ว่าน ้าที่นักเรียนช่วยกันท้าให้สะอาด สามารถน้าไปใช้ได้จริง อย่างปลอดภัย 
4.หากมีเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนักเรียน นักเรียนต้องการเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือ
เทคโนโลยีใดเพ่ือมาช่วยให้นักเรียนท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น และท้าให้น ้าสะอาดสามารถ
น้าไปอุปโภค บริโภคได้ 
ขั้นสรุป 
 
1) นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิดตามประเด็นต่อไปนี   

(1)เราจะป้องกันการท้าลายทรัพยากรน ้าอย่างไร  
(2)เราจะแก้ไขปัญหาน ้าเสียได้อย่างไร 
(3)หากนักเรียนพบเห็นการกระท้าความผิดในการใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบากดาล นักเรียนจะ
ด้าเนินการอย่างไร   

โดยที่ครูเปิดกระดานสนทนาออนไลน์(Padlet) ให้นักเรียนทุกคนร่วมกันแสดงความคิดเห็น จากนั น
นักเรียนร่วมกันก้าหนดเป็นแนวทางของห้องเรียน     

 
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

๑) การสืบค้นของมูลจากอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ของการประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค 
หรือเว็บไซต์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) ตรวจใบกิจกรรมที่ 16.1 
     ๒) ประเมินคุณภาพน ้าของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 

3) การประเมินตามสภาพจริง ในการน้าเสนอและการอภิปรายในชั นเรียน 
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบประเมินใบกิจกรรม  
    ๒) แบบประเมินการน้าเสนอและการอภิปรายในชั นเรียน 
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  นักเรียนผ่านการประเมิน ร้อยละ ๘๐ ขึ นไป 
 



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

ลงชื่อ..............................................................ครูผู้สอน 
               (...............................................................) 
 
๗. ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบกิจกรรมที่ 16.1 สวยใสไร้กลิ่น  
ค าชี้แจง ให้นักเรียนบันทึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ต่อไปนี   
1. นักเรียนจะท้าให้น ้ากลับมาใส ไร้กลิ่น ได้ด้วยวิธีการใด อย่างไร 

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

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

............................................................................................................................. ...........................................  
2. วัสดุ/อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการแยกสาร ประกอบด้วย  

ที ่ วัสดุ/อุปกรณ์ จ้านวน ที ่ วัสดุ/อุปกรณ์ จ้านวน 

1   6   
2   7   
3   8   
4   9   
5   10   

3. วิธีการด้าเนินการแยกสาร ให้นักเรียนบันทึกขั นตอนการใช้วัสดุ/อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการแยกสาร จนกระท่ังได้
น ้าที่มีคุณสมบัติตามต้องการ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. .............................................. 4. 
บันทึกผลการสังเกตน ้าท่ีผ่านการแยกสารแล้ว  
............................................................................................................................................... ..................................
................................................................................................. ................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................  

 
 



แนวทางการตอบ ใบกิจกรรมที่ 16.1 สวยใสไร้กลิ่น  
ค าชี้แจง ให้นักเรียนบันทึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ต่อไปนี   
1. นักเรียนจะท้าให้น ้าที่ปลายน ้ากลับมาใส ไร้กลิ่น ได้ด้วยวิธีการใด อย่างไร 

วิเคราะห์องค์ประกอบของน ้าที่เป็นของผสมของขยะ และสารเคมี ทั งองค์ประกอบที่ละลายน ้าได้ และ
องค์ประกอบที่ไม่ละลายน ้า  

เลือกเทคนิคการแยกสารที่เหมาะสม เช่น การกรอง เพื่อแยกของผสมที่ไม่ละลายออกจากของเหลว และการ
ระเหยแห้ง กลั่นอย่างง่าย หรือกลั่นล้าดับส่วน เพ่ือแยกของผสมเนื อเดียวกัน เป็นต้น ทั งนี  ขึ นอยู่กับองค์ประกอบ
ในน ้าของผสมนั นด้วย  
2. วัสดุ/อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการแยกสาร ประกอบด้วย  

ที ่ วัสดุ/อุปกรณ์ จ านวน ที ่ วัสดุ/อุปกรณ์ จ านวน 

1   6   
2   7   
3   8   
4   9   
5   10   

3. วิธีการด้าเนินการแยกสาร ให้นักเรียนบันทึกขั นตอนการใช้วัสดุ/อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการแยกสาร จนกระท่ังได้
น ้าที่มีคุณสมบัติตามต้องการ  

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

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

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

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

..................................................นักเรียนอธิบายการท้างานของกลุ่ม ................................................................ 

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

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

............................................................................................................................. ........................................... 4. 
บันทึกผลการสังเกตน ้าท่ีผ่านการแยกสารแล้ว  
................................................................................................................................................ .................................
...............................................................บันทึกผลจากการสังเกต ........................................................................... 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 4 ชื่อหน่วย ผู้พิทักษ์แห่งสายน ้า    
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18  เรื่อง กฎหมายและการใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล เวลา  ๑  ชั่วโมง 

 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

1.2 เพ่ือให้สามารถแสดงออกอย่างเหมาะสมเม่ือพบการละเมิดทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 
๑. อธิบายการกระท้าความผิดตามกฎหมายทรัพยากรน ้า พุทธศักราช 2562 

    ๒. ระบุพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการใช้ทรัพยากรน ้า และน ้าบาดาลได้  
๓. ด้าเนินการแจ้งเบาะแสการกระท้าความผิดในการใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลได้ถูกต้อง และ
เหมาะสมในฐานะพลเมืองดีที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
4. จัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด้าเนินการแจ้งเบาะแสการกระท้าความผิดในการใช้ทรัพยากร

น ้าและน ้าบาดาล ในฐานะพลเมืองดีที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
5. วางแผนและสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการกลุ่ม  

๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
         ๑) กฎหมายทรัพยากรน ้า พุทธศักราช 2562  
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

        ๑) Critical Thinking (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ)   
 ๒) Analytical thinking (ทักษะการคิดวิเคราะห์) 

 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
    ๑) ซื่อสัตย์สุจริต 

๒) ใฝ่เรียนรู้ 

๓) อยู่อย่างพอเพียง 

๔) มุ่งม่ันในการท้างาน 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 

ขั้นน า 
๑) ครูชวนนักเรียนอภิปรายเชื่อมโยงกิจกรรมในคาบเรียนก่อนหน้านี  ตามประเด็นนี  

1. นักเรียนคิดว่า การที่เราทิ งขยะ สิ่งปฏิกูลลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาติ จะส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง 
(แนวการตอบ น ้าเสีย ขาดแคลนแหล่งน ้า น ้ามีคุณภาพต่้าไม่สามารถอุปโภคบริโภคได้ 
สิ่งมีชีวิตที่อาศัยในน ้าตายและสูญพันธุ์ เป็นต้น) 



2. หากน ้าในแหล่งน ้าธรรมชาติไม่เพียงพอ เช่น น ้าแล้ง เราจะสามารถใช้น ้าจากแหล่งใดได้บ้าง 
(แนวการตอบ น ้าประปา น ้าบาดาล เป็นต้น) 

3. นักเรียนคิดว่า เราสามารถเจาะน ้าบาดาลมาใช้ได้ทุกสถานที่ และปริมาณเท่าไรก็ได้หรือไม่ 
อย่างไร  
(แนวการตอบ สามารถใช้น ้าบาดาลได้ แต่ต้องวิเคราะห์ความเหมาะสมของการขุดเจาะเชิง
โครงสร้าง เพราะอาจจะท้าให้ดินถล่ม ทั งนี ปัจจุบันมีกฎหมายตามพระราชบัญญัติน ้า พ.ศ.
2562 เป็นกฎหมายคุ้มครองการใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลในประเทศไทย ฉบับล่าสุด) 
  

๒) ครูให้นักเรียนชมวีดิทัศน์เก่ียวกับพระราชบัญญัติน ้า “VTR รู้จัก เข้าใจ กฎหมายว่าด้วยทรัพยากร
น้ า” จากเว็บไซต์ Youtube https://www.youtube.com/watch?v=649tqE0BB78 เข้าถึง
เมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  

ขั้นสอน 
๑) ครูขออาสาสมัครนักเรียนเล่าการใช้น ้าเพ่ือการอุปโภคและบริโภคในแต่ละวันของนักเรียน  

อย่างน้อย 3 คน  
(แนวการตอบ การใช้น ้าเพ่ือการอุปโภค เช่น น ้าดื่ม น ้าประกอบอาหาร น ้าที่เป็นส่วนผสมของยาใน
การรักษาโรค เป็นต้น หรือ การใช้น ้าเพื่อการบริโภค เช่น น ้าที่ใช้ช้าระร่างกาย น ้าที่ใช้ท้าความ
สะอาดสิ่งต่าง ๆ เป็นต้น) 

๒) ครูจดประเด็นพฤติกรรมส้าคัญของการใช้น ้าบนกระดาน ให้นักเรียนช่วยกันจัดกระท้าข้อมูลเพื่อ
สรุปการใช้ประโยชน์ของน ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคจากข้อมูลของเพ่ือนทั งห้อง เพ่ือระบุว่าโดยส่วน
ใหญ่แล้วเราใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน ้าอย่างไรบ้าง  
(แนวการตอบ ใช้น ้าเพ่ือการท้าความสะอาดร่างกาย ท้าความสะอาดบ้าน ท้าความสะอาดรถ  
ใช้อุปโภค บริโภค ประกอบอาหาร เป็นต้น) 

๓) ครูสอบถามเพ่ิมเติมว่า นักเรียนคนใดใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน ้าแตกต่างไปจากนี อีกหรือไม่ 
อย่างไร    

๔) จากนั น ครูให้นักเรียนชมวีดิทัศน์ โดยตั งค้าถามประกอบการชมวีดิทัศน์ดังต่อไปนี   
(1) มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน ้าในภาคครัวเรือนอย่างไรบ้าง  

(แนวการตอบ การล้างรถ และรดน ้าต้นไม้ การใช้น ้าจากสุขภัณฑ์ต่าง ๆ การใช้น ้าเพ่ือการซัก
ล้างและช้าระร่างกาย)  

(2) แหล่งน ้าที่ใช้ในภาคครัวเรือนมาจากที่ใด  
(แนวการตอบ น ้าประปา โดยการประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค)  

(3) ปัญหาการใช้น ้าประปาในพื นที่เมือง และพื นที่ต่างจังหวัด เป็นอย่างไร  
(แนวการตอบ ระบบประปายังไม่ครอบคลุมทุกพื นที่ คนเมืองใช้น ้ามากกว่าคนในชนบท) 

(4) ในพื นที่ชนบทที่ประปาเข้าไม่ถึง เขาใช้น ้าจากแหล่งใด  
(แนวการตอบ แหล่งน ้าผิวดินตามแอง่น ้าต่าง ๆ ห้วย หนอง คลอง บึง แม่น ้า หรือแหล่งน ้าใต้
ดิน เช่น น ้าบาดาล) 

๕) นักเรียนชมวีดิทัศน์ “วิกฤตการณ์น ้าในประเทศไทย กับการใช้น ้าในภาคครัวเรือน” 
https://www.youtube.com/watch?v=P-A9GWH1Scs&t=22s  จากนั นชวนนักเรยีน
อภิปรายตามประเด็นที่แจ้งนักเรียนไว้เบื องต้น  

https://www.youtube.com/watch?v=649tqE0BB78%20เข้าถึง
https://www.youtube.com/watch?v=649tqE0BB78%20เข้าถึง


๖) ครูให้นักเรียนรับชมวีดิทัศน์“ภัยแล้ง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยควรได้รับการแก้ไขแล้วหรือ
ยัง” https://www.youtube.com/watch?v=ifCldizn5Ew  

๗) จากนั นครูตั งค้าถามชวนคิดว่า วีดิทัศน์ที่นักเรียนชมนี สะท้อนปัญหาอะไรบ้าง  
๘) นักเรียนพบปัญหาเหล่านี อยู่ใกล้ตัวนักเรียนบ้างหรือไม่ อย่างไร  
๙) นักเรียนจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาเหล่านี อย่างไร มีโครงการ หรือกิจกรรมใดหรือไม่ที่จะ

ช่วยแก้ปัญหา ป้องกันปัญหาเหล่านี   
๑๐) นักเรียนแบ่งกลุ่ม ท้างานร่วมกัน กลุ่มละ 5-10 คน  

(แนวทางการด้าเนินกิจกรรมตามใบกิจกรรมที่ 1 
ขั้นสรุป 

  ๑) นักเรียนร่วมกันสรุปแนวทางการป้องกัน และแก้ปัญหา โดยน้าเอาโครงการ หรือกิจกรรมของแต่กลุ่ม
มาเขียนสรุป โดยจ้าแนกเป็นกลุ่มกิจกรรมป้องกัน และกลุ่มกิจกรรมแก้ไขปัญหาทรัพยากรน ้าในชุมชน 

2) น้าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทางออนไลน์ โดยการน้าเสนอแผ่นประชาสัมพันธ์/ไฟล์ภาพที่
นักเรียนท้าในกิจกรรมที่ 1 น้าเสนอช่องทาง Facebook หรือสื่อโซเชียลอ่ืน ๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ เชิญชวน
ให้เพ่ือน ๆ ร่วมกันกดไลค์ และแชร์ความรู้อย่างทั่วถึง เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง  

๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
๑) การสืบค้นของมูลจากอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ของการประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค 

หรือเว็บไซต์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง   

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
 ๑) ตรวจโครงการ หรือกิจกรรมที่นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบ และน้าเสนอ 

2) การประเมินตามสภาพจริง ในการน้าเสนอและการอภิปรายในชั นเรียน  
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

  ๑) แบบประเมินโครงการหรือกิจกรรม  
   ๒) แบบประเมินการน้าเสนอและการอภิปรายในชั นเรียน 

๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  นักเรียนผ่านการประเมิน ร้อยละ ๘๐ ขึ นไป 

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

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



๗. ภาคผนวก 
ใบกิจกรรมท่ี 17.1  

ค าชี้แจง ให้นักเรียนท้างานร่วมกันเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-10 คน โดยมีภารกิจดังต่อไปนี   
1. นักเรียนร่วมกันระบุพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล และเสนอแนวทางการ

ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดีที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 

พฤติกรรม/สถานการณ์การใช้ทรัพยากรน้ าและน้ าบาดาลที่
ไม่เหมาะสม  

แนวทางการปฏิบัติในฐานะพลเมืองดี 
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

ตัวอย่าง 1 
การขุดเจาะน ้าบาดาลในหมู่บ้านโดยไม่ได้ขออนุญาตจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ถ้าเป็นคนในหมู่บ้านที่รู้จักกัน และด้าเนินการ
ขุดเจาะเพราะความไม่รู้ ในฐานะพลเมืองดี 
เราจะแจ้งให้เขาทราบ บอกแนวทางการ
ปฏิบัติ หรือเป็นธุระช่วยเขาด้าเนินการให้เขา
รับรู้ และเข้าใจในวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง
เหมาะสม  

ตัวอย่าง 2 
พบการตั งโรงงานในพื นที่ชุมชน มีกลุ่มแรงงานจ้านวนมากก้าลัง
ขุดเจาะน ้าบาดาล และปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาติใน
ชุมชน  

เมื่อพิจารณาสถานการณ์แล้ว หากเราเข้าไป
ในสถานการณ์อาจจะเกิดภัยต่อตัวเราได้ จึง
แจ้งเบาะแสการกระท้านี ไปยังเจ้าหน้าที่และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ตรวจสอบ พิจารณา 
และด้าเนินการตามกฎหมาย  

  

2. ให้นักเรียนสืบค้น กระบวนการด้าเนินการในการแจ้งเบาะแส กรณีพบเจอการทุจิรตการใช้ทรัพยากรน ้าและ
น ้าบาดาลเกิดขึ นในชุมชนของเรา โดยให้นักเรียนเขียนแสดงขั นตอนกระบวนการในรูปแบบ Flow Chart 
โดยมีค้าชี แจงดังนี  

2.1 ให้นักเรียนท้างานนี ในกระดาษแบบร่าง/กระดาษโปสเตอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
2.2 แสดงขั นตอนอย่างชัดเจน และตกแต่งด้วยภาพหรือสัญลักษณ์ที่เก่ียวข้องกับเนื อหา หรือนักเรียน

สามารถท้าชิ นงานนี ในรูปแบบของไฟล์ภาพ จากโปรแกรมตกแต่งภาพได้ เช่น Power point, Adobe 
Photoshop เป็นต้น  

 
 
 
 
 



3. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาการใช้ทรัพยากรน ้า และน ้าบาดาลในท้องถิ่นที่นักเรียนอาศัยอยู่ วิเคราะห์
ความรุนแรงของปัญหา โดยใช้แผนภาพ Cause-Effect Chain ในการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ และ
น้าเสนอเป็นแผนภาพแสดง Cause-Effect Chain ดังตัวอย่างด้านล่างนี   

 
 

4. นักเรียนแต่ละกลุ่ม เลือกปัญหาที่สนใจ จัดท้าโครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือ (1)ป้องกัน หรือ (2)แก้ปัญหา 
นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกเพียงประเด็นเดียว เพื่อจัดท้าโครงการหรือกิจกรรม โดยในโครงการนั น มีการระบุ 
(1)ชื่อโครงการหรือกิจกรรม (2)วัตถุประสงค์ (3)กลุ่มเป้าหมาย (4)สถานที่ที่ด้าเนินการ (5)วิธีการ
ด้าเนินการ (6)ความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ นหลังจากจบโครงการ โดยกิจกรรมนี ให้นักเรียนเขียนลงใน
กระดาษร่างแบบ   

 

ครัวเรือนท้ิงขยะปฏิกูล 
ลงในแม่น ้ำ น ้ำเสีย มีกล่ินเน่ำ 

ปลำ สตัวน์ ้ ำตำย 

เพิ่มควำมรุนแรง 
ของกำรเน่ำเสีย 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 4 ชื่อหน่วย ผู้พิทักษ์แห่งสายน ้า    
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19  เรื่อง The idol       เวลา  ๑  ชั่วโมง 

 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

1.2 เพ่ือให้สามารถแสดงออกอย่างเหมาะสมเม่ือพบการละเมิดทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 
 ๑. อธิบายวิธีการด้าเนินการเมื่อพบการละเมิดทรัพยากรน ้า และน ้าบาดาล  
    ๒. ผลิตสื่อสร้างสรรค์ท่ีสอดคล้องกับการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า และน ้า
บาดาล และการใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลอย่างถูกต้อง และเหมาะสม ไม่ละเมิดทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
  ๓. วางแผนและสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการกลุ่ม 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
         ๑) วิธีการด้าเนินการเมื่อมีการละเมิดทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
  2) การอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า และน ้าบาดาล 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

        ๑) Critical Thinking (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ)   
 ๒) Analytical Thinking (ทักษะการคิดวิเคราะห์) 
 3) Creative Thinking (ทักษะการคิดสร้างสรรค์) 

 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
    ๑) ซื่อสัตย์สุจริต 

๒) ใฝ่เรียนรู้ 

๓) อยู่อย่างพอเพียง 

๔) มุ่งม่ันในการท้างาน 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 

ขั้นน า 
๑) ครูชวนนักเรียนอภิปรายเชื่อมโยงกิจกรรมในคาบเรียนก่อนหน้านี  ตามประเด็นนี  

1. นักเรียนคิดว่า เราจะช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลอย่างไรได้บ้าง  
(แนวการตอบ ใช้น ้าอย่างประหยัดโดยเริ่มจากตัวเรา เป็นแบบอย่างที่ดี ส่งเสริมการรับรู้ 
ตระหนักรู้ของครูในชุมชน เพ่ือสร้างพฤติกรรมการใช้น ้า เป็นต้น) 

  



2. เราสามารถแก้ปัญหาทรัพยากรน ้า และน ้าบาดาลด้วยตัวคนเดียว หรือคนกลุ่มเดียวได้หรือไม่ 
เพราะเหตุใด  
(แนวการตอบ ไม่สามารถท้าเพียงคนเดียว หรือ คนกลุ่มเดียวได้ เพราะปัญหาเหล่านี เป็น
ปัญหาใหญ่ ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน โดยเฉพาะคนในชุมชนต้อง
ร่วมมือร่วมใจกัน) 

3. นักเรียนมีแนวทางสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง น้าไปสู่การปฏิบัติอย่างไรได้บ้าง  
(แนวการตอบ การสร้างสื่อที่สร้างสรรค์น่าสนใจ จัดท้าช่องทางการสื่อสารกับคนในชุมชนที่สา
มารรถเข้าถึงง่าย และมีประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้น ้าและน ้าบาดาล เป็นต้น) 

ขั้นสอน 
๑) นักเรียนเล่นกิจกรรมเกมค้นหาค้าตอบ(Find the key) เพ่ือให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการด้าเนินการเมื่อ

พบการละเมิดทรัพยากรน ้า และน ้าบาดาล โดยที่นักเรียนท้างานร่วมกันเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน 
หรือตามความเหมาะสม  
กติกาการเล่นเกมค้นหาค้าตอบ  
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือในการค้นหาค้าตอบ  
2. เมื่อครูอ่านค้าตอบแล้ว นักเรียนแต่ละกลุ่มมีเวลา 1 นาที ในการค้นหาค้าตอบ นักเรียนกลุ่มใด

หาค้าตอบได้ก่อน ให้ยกมือขึ นแล้วส่งเสียง “เฮ้!” เมื่อตอบค้าถามถูกต้องจะได้รับคะแนน
ค้าถามละ 1 คะแนน  

3. กรณีท่ีเวลา 1 นาทีผ่านไปแล้ว ยังไม่มีกลุ่มใดหาค้าตอบได้ ค้าถามนั นจะถูกข้ามไป และจะวน
กลับมาเป็นค้าถามอีกครั ง  

โดยใช้ประเด็นค้าถามต่อไปนี   
2.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล คือหน่วยงานใด  
(แนวการตอบ กรมทรัพยากรน ้าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม) 
2.2 การกระท้าความผิดเกี่ยวกับการละเมิดทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล จะได้รับการพิจารณาคดี
จากศาลใด  
(แนวการตอบ ศาลปกครอง)  
2.3 การละเมิดทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรน ้าสาธารณะ 
ถือเป็นการท้าให้รัฐเสียหายเช่นกัน เป็นข้อความท่ีถูกต้องหรือไม่ อย่างไร  
(แนวการตอบ ถูกต้อง กรณีสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรน ้าสาธารณะหรือใช้ทรัพยากรน ้าโดย
ไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมาย ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อรัฐ) 
2.4 ยกตัวอย่างการละเมิดทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรน ้า 
และน ้าบาดาล  
(แนวการตอบ ตัวอย่างเช่น การท้าให้น ้าเสีย มีสารอันตราย ปล่อยสารพิษลงสู่แม่น ้าธรรมชาติ) 
2.5 กรณีท่ีมีการละเมิดทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลจนเป็นคดีความระหว่างบุคคลนั น กับภาครัฐ 
หน่วยงานที่เป็นตัวแทนท้าหน้าที่ฟ้องร้องแทนรัฐ คือหน่วยงานใด  
(แนวการตอบ  กรมทรัพยากรน ้า) 
2.6 การควบคุมการใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลมีประโยชน์อย่างไร  



(แนวการตอบ ง่ายต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลให้มีปริมาณเพียงพอกับความ
ต้องการในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และมีทรัพยากรน ้าที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการอุปโภค 
บริโภค อีกทั งการบริหารจัดการน ้าให้เกิดความยั่งยืน มีทรัพยากรน ้าเพียงพอกับความต้องการในทุก
ภาคส่วนอย่างยั่งยืน) 

๒) นักเรียนแบ่งกลุ่มใหม่ กลุ่มละ 5-7 คน เพื่อท้ากิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ (Creative Media)  
๓) นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวางแผนด้าเนินการผลิตสื่อที่น่าสนใจ เพื่อสื่อสารประเด็นปัญหา

ทรัพยากรน ้า และน ้าบาดาล การอนุรักษ์ และการรณรงค์ให้เกิดพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตในการใช้น ้า 
และน ้าบาดาลซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ที่ทุกคนมีสิทธิใช้ แต่ต้องใช้อย่างเหมาะสม ภายใต้
พระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2562   

๔) นักเรียนออกแบบสื่อสร้างสรรค์ คลิปสั น เช่น TikTok, Facebook หรือ คลิปบนยูทูป หรือสื่อ
โซเชียลอื่น ๆ ที่อยู่ในกระแสสังคม ที่ผู้คนเข้าถึงได้ง่าย และมีประสิทธิภาพ   

ขั้นสรุป 
  ๑) นักเรียนร่วมกันแบ่งปันคลิปวีดิโอที่ถ่ายท้าในช่องทางต่าง ๆ เช่น YouTube  Facebook  TikTok 
Twitter เป็นต้น  นอกจากนี นักเรียนร่วมกันเปิดพื นที่สื่อสารกับชุมชนร่วมกัน เพ่ือตอบค้าถาม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพยากรน ้าในชุมชน 

๒) นักเรียนสะท้อนคิดจากการท้างานผ่านการพูดคุยดังประเด็นต่อไปนี   
1.นักเรียนได้เรียนรู้อะไร หรือค้นพบอะไรบ้างจากการท้ากิจกรรมนี   
2.นักเรียนใช้ความรู้จากวิชาใด หรือทักษะใดบ้างในการท้างานในครั งนี   
3.นักเรียนจะน้าความรู้หรือทักษะที่เกิดขึ นจากการท้างานร่วมกันกับเพ่ือนในครั งนี ไปใช้ประโยชน์
อย่างไรบ้าง  

 
๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

๑) การสืบค้นของมูลจากอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ของการประปานครหลวง การประปาส่วน
ภูมิภาค หรือเว็บไซต์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๒) ตัวอย่างการผลิตสื่อออนไลน์ที่มียอดวิวสูง มาเป็นแบบอย่างในการปรับใช้ผลิตงานของกลุ่ม
ตนเอง เช่น YouTube TikTok เป็นต้น   
    

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 

๑) ตรวจสื่อสร้างสรรค์ท่ีนักเรียนผลิตขึ น สังเกตจากยอดการแชร์ และการไลค์ 
2) การประเมินตามสภาพจริง ในการท้างานร่วมกันเป็นกลุ่ม  

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบประเมินสื่อ  
   ๒) แบบประเมินการท้างานกลุ่ม 



๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  นักเรียนผ่านการประเมิน ร้อยละ ๘๐ ขึ นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
 
 
 
 

ลงชื่อ..............................................................ครูผู้สอน 
               (...............................................................) 
 
๗. ภาคผนวก 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 4 ชื่อหน่วย ผู้พิทักษ์แห่งสายน ้า    
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20  เรื่อง สร้างสรรค์ชุมชนแห่งความสุจริต   เวลา  ๑  ชั่วโมง 

 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ เพ่ือให้มีเจตคติหวงแหนทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล โดยการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการเฝ้า
ระวัง แจ้งเบาะแสการใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 

1.2 เพ่ือให้สามารถแสดงออกอย่างเหมาะสมเม่ือพบการละเมิดทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 
๑. จัดท้าโครงการปฏิบัติการ(Action Project)เพ่ือสร้างความเข้าใจและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ในการใช้ทรัพยากรน ้า และน ้าบาดาล   

    ๒. จัดประชุมเพ่ือสื่อสารเจตนารมณ์ต่อผู้น้าชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขการทุจริตในการใช้ทรัพยากร 
น ้า และน ้าบาดาลในชุมชน  
3. ด้าเนินโครงการปฏิบัติการเพ่ือสร้างความเข้าใจและป้องกันการหาผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม 
ในการใช้ทรัพยากรน ้า และน ้าบาดาล   

  4. วางแผนและสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการกลุ่ม  

๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
         ๑) ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 

2) การใช้ การอนุรักษ์ ทรัพยากรน ้า และน ้าบาดาล และการด้าเนินการตามกฎหมาย
ทรัพยากรน ้า  

 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
        ๑) Critical Thinking (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ)   
 ๒) Analytical Thinking (ทักษะการคิดวิเคราะห์) 
 3) Creative Thinking (ทักษะการคิดสร้างสรรค์) 

 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
    ๑) ซื่อสัตย์สุจริต 

๒) ใฝ่เรียนรู้ 

๓) อยู่อย่างพอเพียง 

๔) มุ่งม่ันในการท้างาน 

 
 



๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 

ขั้นน า 
๑) ครูชวนนักเรียนอภิปรายเชื่อมโยงกิจกรรมในคาบเรียนก่อนหน้านี  ตามประเด็นนี  

1. จากการร่วมกิจกรรมทั งหมดจนกระทั่งถึงวันนี   นักเรียนทราบดีว่าปัญหาทรัพยากรในชุมชน ไม่
สามารถด้าเนินการเพียงคนเดียว หรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ นักเรียนคิดว่า เราควรร่วมมือกับ
ใครอีก (แนวการตอบ ผู้น้าชุมชน นายกเทศมนตรี เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่จากกอง
สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข อนามัยชุมชน โรงพยาบาลประจ้าต้าบล เป็นต้น)  

2. กลุ่มคนที่เราจะท้างานด้วยมีส่วนในความส้าเร็จในการแก้ปัญหาอย่างไร  
(แนวการตอบ บุคคลเหล่านั นมีความสัมพันธ์กับชาวบ้านโดยตลอดในมิติที่หลากหลายอยู่แล้ว 
จึงง่ายต่อการประสานความร่วมมือ นอกจากนี ยังเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความคิด และการ
แสดงออกพฤติกรรมของคนในชุมชนอีกด้วย) 

ขั้นสอน 
๑) นักเรียนวางแผนร่วมกันในการประชุมออนไลน์เพ่ือรับฟัง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางที่

เหมาะสมและเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาทรัพยากรน ้า และน ้าบาดาล  
๒) นักเรียนจัดเตรียมสื่อ และอุปกรณ์ท่ีจัดท้าขึ น อุปกรณ์ประกอบการประชุมออนไลน์ ประเด็นค้าถาม 

ประเด็นชวนอภิปราย ติดต่อประสานงานกับผู้น้าชุมชน  
๓) ด้าเนินการประชุมออนไลน์ ตามท่ีได้วางแผนไว้  
๔) หลังจากการประชุม นักเรียนได้แนวทางในการพัฒนาแผนการด้าเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน สร้าง

ความสัมพันธ์ในการท้างานร่วมกันกับชุมชน  

ขั้นสรุป 
  ๑) นักเรียนร่วมกันสรุปผลการประชุม และด้าเนินการปรับปรุงแผนกิจกรรมหรือโครงการที่จะ
ด้าเนินการร่วมกับชุมชน อย่างน้อย 1 กิจกรรม  

๒) นักเรียนสะท้อนคิดจากการท้างานผ่านการพูดคุยดังประเด็นต่อไปนี   
1.นักเรียนได้เรียนรู้อะไร หรือค้นพบอะไรบ้างจากการท้ากิจกรรมนี   
2.นักเรียนใช้ความรู้จากวิชาใด หรือทักษะใดบ้างในการท้างานในครั งนี   
3.นักเรียนจะน้าความรู้หรือทักษะที่เกิดขึ นจากการท้างานร่วมกันกับเพ่ือนในครั งนี ไปใช้ประโยชน์
อย่างไรบ้าง  

 
 
 



๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

๑) การสืบค้นของมูลจากอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ของการประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค 
หรือเว็บไซต์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

    
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 

๑) ประเมินการมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
2) การประเมินตามสภาพจริง ในการท้างานร่วมกันเป็นกลุ่ม  
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

 ๑) แบบประเมินการอภิปรายร่วมกับชุมชน  
  ๒) แบบประเมินการท้างานกลุ่ม  
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  นักเรียนผ่านการประเมิน ร้อยละ ๘๐ ขึ นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
 
 
 
 

ลงชื่อ..............................................................ครูผู้สอน 
               (...............................................................) 
 
๗. ภาคผนวก 
 
 



แบบวัดเจตคติตามแนวคิด STRONG Model  ชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

คำชี้แจง: แบบวัดฉบับนี้เป็นแบบวัดเจตคติตามแนวคิด STRONG Model  จำนวน 10 ข้อ  

ให้นักเรียนอ่านข้อความแล้วพิจารณาว่าตนเองเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยโดยใช้เครื่องหมาย  

ข้อ ข้อความ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

1. สุชาติเห็นเพื่อนบ้านขุดเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่ส่วนตัว สุชาตจิึงไม่ได้
บอกใครและไปช่วยกันขุด เพราะหวังให้เพื่อนบ้านมาช่วยขุดในพ้ืนที่
บ้านตนเองบ้าง 

  

2. นาตาลีเห็นสมชายขุดเจาะน้ำบาดาลในเขตพ้ืนที่สาธารณะของชุมชน
จึงเเจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านดำเนินคดี แต่นาตาลีเพิกเฉยกับการขุดเจาะน้ำ
บาดาลในพื้นที่ทำกินของสมหมายซึ่งเป็นเพ่ือนสนิท 

  

3.  สมหวังคัดค้านแนวคิดของนายทุนที่จะซื้อน้ำดื่มให้ชาวบ้านเพ่ือทดเเทน
การปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำที่ไหลผ่านชุมชน 

  

4. สิงห์ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในทะเล เพราะไม่เคยได้รับผลกระทบจากเศษปฏิกูล
นั้นต่อแหล่งน้ำในชุมชนของตนเอง 

  

5. ดาวมีพ้ืนที่บริเวณต้นน้ำจึงสร้างฝายกั้นน้ำให้สูงขึ้นเพ่ือผันน้ำเข้าท่ีนา
ของตนเอง  

  

6. สมศรีจัดรายการวิทยุ เสียงตามสายในชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์
เเนวปฏิบัติที่ดีในการใช้น้ำเพ่ือความยั่งยืน 

  

7. สุชาติดำเนินการสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติตามกฎหมายเพ่ือใช้ใน
ระบบหล่อเย็นของโรงงานและบำบัดน้ำก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ 

  

8. เเสนสุขรับเงินจากนายทุนเพ่ือขออนุญาตให้เข้ามาขุดเจาะน้ำบาดาลใน
พ้ืนที่ของตนเอง เพ่ือนำไปใช้ในโรงงานผลิตน้ำตาลในพื้นที่ข้างเคียง 

  

9. เมื่อสมาชิกในชุมชนช่วยกันปกปิดเรื่องการขุดเจาะน้ำบาดาล เรา
สามารถแจ้งเรื่องเพ่ือขอตรวจสอบได้โดยไม่ต้องแสดงตัวตน 

  

10. สมมิตรและเพ่ือน ๆ ไม่กล้าสมัครเป็นอาสาสมัครต้านทุจริตในชุมชน 
เพราะกลัวขัดเเย้งกับผู้มีอิทธิพลในชุมชน  

  

 รวม  

 



การแปลผลการประเมิน 

  ผลคะแนนจากการวัดเจตคติตามแนวคิด STRONG Model สามารถทำนายแนวโน้มเจตคติของ

นักเรียนได้ ดังนี้ 

ข้อ คะแนน ข้อ คะแนน 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

1 -1 1 6 1 -1 
2 -1 1 7 1 -1 

3 1 -1 8 -1 1 

4 -1 1 9 1 -1 
5 -1 1 10 -1 1 

 

คะแนน -10 – 0    เจคติที่ไม่ดีอย่างยิ่งต่อการต้านทุจริตและการทุจริตน้ำและน้ำบาดาล 

     (ไม่สามารถแยกแยะการทุจริตและการต้านการทุจริตได้) 

คะแนน 1-3    เจคติที่ไม่ดีต่อการต้านทจุริตทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล 

     (สับสนในการแยกแยะการทุจริตและการต้านการทุจริตได้) 

คะแนน 4-6    เจคติที่เป็นกลางต่อการต้านทุจริตทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล 

     (มีหลักการที่ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ในการแยกแยะการทุจริตและการต้านการทุจริตได้) 

คะแนน 7-10   เจคติที่ดีต่อการต้านทจุริตทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล 

      (มีหลักการที่ถูกต้องต่อการตัดสินใจแยกแยะการทุจริตและการต้านการทุจริตได้) 

 

 



แบบประเมินความเข้าใจของตนเองตามแนวคิด STRONG Model  ชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

คำชี้แจง: แบบประเมินความเข้าใจของตนเองตามแนวคิด STRONG Model จำนวน 10 ข้อ ให้นักเรียนอ่าน

ข้อความแล้วพิจารณาว่าตนเองมีลักษณะตามข้อความนั้นในระดับใด ทำ เครื่องหมาย ในระดับที่ตรง

นักเรียนมากที่สุด 

ข้อ ข้อความ ระดับ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. เข้าใจเป้าหมายของการต้านทุจริตในการใช้ทรัพยากรน้ำ และ
น้ำบาดาล 

     

2. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในการใช้ทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล 

     

4. สามารถอภิปรายผลของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม ในการใช้ทรัพยากรน้ำ  
และน้ำบาดาล  

     

5. สามารถปฏิบัติตนบนพ้ืนฐานของการไม่ทุจริตในการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำ และน้ำบาดาล 

     

6. รู้วิธีการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในฐานะพลเมืองของสังคม
เมื่อพบเจอความทุจริตในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำ 
และน้ำบาดาล 

     

7. ต้องการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการใช้ทรัพยากรน้ำ
และน้ำบาดาลในทางท่ีผิดหรือการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 

     

8. รู้คุณค่าและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกัน 
การทุจริตในการใช้ทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล 

     

9. มีความละอายและไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริตต่อการใช้
ทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาลในชุมชน 

     

10. ต้องการสร้างความตระหนักในการการจัดการทรัพยากรน้ำ 
และน้ำบาดาลด้วยความสุจริตให้ผู้อื่น  

     

 รวม      

 



การแปลผลการประเมิน 

  ผลคะแนนจากการแบบประเมินความเข้าใจของตนเองตามแนวคิด STRONG Model  สามารถ

ทำนายแนวโน้มความเข้าใจของนักเรียนได้ ดังนี้ 

คะแนน 1-10 นักเรียนมีแนวโน้มที่จะรับรู้การต้านทุจริตด้านทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล  

คะแนน 11-20  นักเรียนมีแนวโน้มที่จะเต็มใจเรียนรู้การต้านทุจริตด้านทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล 

คะแนน 21-30 นักเรียนมีแนวโน้มที่จะเชื่อม่ันในการเรียนรู้การต้านทุจริตด้านทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล 

คะแนน 31-40 นักเรียนมีแนวโน้มที่จะแสดงออกด้านการต้านทุจริตด้านทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล 

คะแนน 41-50 นักเรียนมีแนวโน้มที่จะสร้างนิสัยการต้านทุจริตด้านทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล 

(อ้างอิงเกณฑ์จากกรอบแนวคิดการประเมินของ Krathwohl, D. R., Bloom, B. S., & Masia, B. B. (1956)  

  สืบค้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ที่มา: https://weber.instructure.com/courses/ 

  307280/pages/affective-domain) 

 

 



ข้อสอบก่อนเรียน เรื่องน ้ำ น ้ำบำดำล 
ชั นมัธยมศึกษำตอนต้น 

 
ค ำชี้แจง    ให้นักเรียนเลือกค ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค ำตอบเดียว 
  
1. น้ ำที่อยู่ในรูปของไอน้ ำในบรรยำกำศได้เเก่อะไรบ้ำง 
   ก. เมฆ หมอก หิมะ เเละ ฝน 
   ข. หมอก น้ ำค้ำง ฝน เเละ ลูกเห็บ 
   ค. น้ ำ ฝน ลูกเห็บ เเละ หิมะ 
   ง. เมฆ หมอก น้ ำค้ำง เเละ หิมะ 
 
2. ข้อใดเป็นแหล่งน้ ำที่แตกต่ำงจำกข้ออ่ืน 
   ก. น้ ำตก แม่น้ ำ 
   ข. ทะเลสำบ ล ำคลอง 
   ค. ทะเล มหำสมุทร 
   ง. น้ ำใต้ดิน น้ ำบำดำล 
 
3. แหล่งน้ ำบำดำลอยู่ที่บริเวณใด 
   ก. ในช่องว่ำงระหว่ำงชั้นหิน 
   ข. ในช่องว่ำงที่เป็นโพรงของถ้ ำใต้ดิน 
   ค. ในช่องว่ำงของชั้นดิน 
   ง. ในช่องว่ำงระหว่ำงเม็ดดิน 
 
4. เพรำะเหตุใดน้ ำบำดำลจึงเป็นน้ ำที่สะอำดกว่ำน้ ำในดิน  
   ก. ใสไม่มีสิ่งเจือปน  
   ข. ไหลผ่ำนชั้นดินทรำย  
   ค. อยู่ต่ ำกว่ำระดับน้ ำในดิน  
   ง. ไม่เปลี่ยนแปลงตำมฤดูกำล  
 
5. กำรสูบน้ ำบำดำลขึ้นมำใช้ในปริมำณที่มำกเกินไป อำจก่อให้เกิดปัญหำใด  
   ก. แผ่นดินไหว  
   ข. แผนดินทรุดตัว  
   ค. โครงสร้ำงของดินเปลี่ยนแปลง  
   ง. โครงสร้ำงของน้ ำในดินเกิดกำรเปลี่ยนแปลง 
 



 6. ข้อใด ไม่ใช่ วิธีช่วยประหยัดน้ ำและใช้น้ ำอย่ำงมีคุณค่ำในชีวิตประจ ำวัน 
   ก. ล้ำงจำนโดยน ำน้ ำพักใส่กะละมังไว้ ไม่เปิดน้ ำไหลเพ่ือล้ำงจำกก๊อกโดยตรง 
   ข. หมั่นตรวจมิเตอร์น้ ำเพื่อดูว่ำมีน้ ำรั่วในบ้ำนหรือไม่ 
   ค. ล้ำงรถโดยใช้น้ ำจำกถัง ไม่ใช้สำยยำงฉีดน้ ำ 
   ง. เปิดน้ ำทิ้งไว้เมื่อรดสนำมหญ้ำหรือดินเพ่ือลดปริมำณฝุ่นช่วงฤดูร้อน 
 
7. วิธีใดต่อไปนี้ เป็นวิธีประหยัดน้ ำที่ใช้แล้วได้เหมำะสมที่สุด 
   ก. น ำน้ ำที่ผ่ำนกำรซักผ้ำแล้วเทรดต้นไม้ 
   ข. น ำน้ ำที่ใช้แล้วเทใส่ตู้ปลำ 
   ค. น ำน้ ำที่ใช้แล้วเก็บใส่ถังไว้อำบ 
   ง. น ำน้ ำที่เหลือจำกที่ผู้อ่ืนดื่มแล้วเก็บไว้ดื่มเองต่อ 
 
8. บุคคลใดใช้ทรัพยำกรน้ ำได้คุ้มค่ำเหมำะสมที่สุด 
   ก. แดงแปรงฟันสัปดำห์ละครั้ง 
   ข. นิพลน ำน้ ำที่ผ่ำนกำรซักผ้ำแล้วมำรดต้นไม้ 
   ค. กำนดำล้ำงรถโดยใช้สำยยำงฉีดน้ ำ 
   ง. นิดำล้ำงจำนโดยเปิดน้ ำไหลตลอดเวลำ 
 
9. ข้อใดคือเหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติน้ ำบำดำล (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2546 
    ก. ปัจจุบันในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครมีกำรสูบน้ ำบำดำลขึ้นมำใช้ในปริมำณท่ีมำกเกินกว่ำปริมำณน้ ำที่ไหลลง
สู่ชั้นน้ ำบำดำล ท ำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำรทรุดตัวของแผ่นดิน กำรแพร่กระจำยของน้ ำเค็มเข้ำสู่ชั้นน้ ำ
บำดำล ตลอดจนท ำให้ระดับน้ ำในชั้นน้ ำบำดำลลดลง 
    ข. ปัจจุบันมีกำรเจำะน้ ำบำดำลและกำรใช้น้ ำบำดำลกันอย่ำงกว้ำงขวำง และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นอีกใน 
อนำคต แต่ยังไม่มีกำรควบคุมให้เป็นไปโดยถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 
   ค. ปรับปรุงบทก ำหนดโทษและปรับปรุงอัตรำค่ำธรรมเนียมให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ปัจจุบัน รวมตลอดท้ัง
เพ่ิมอ ำนำจให้พนักงำน เจ้ำหน้ำที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงกว้ำงขวำงยิ่งขึ้น 
   ง. เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้ช่ำงเจำะน้ ำบำดำลมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรเจำะน้ ำบำดำล 
 
10.  ถ้ำในขณะเจำะบำดำลแล้วพบครำบน้ ำมันแทรกตัวเข้ำไปในชั้นน ำบำดำลจะมีวิธีกำรแก้ไข อย่ำงไร 
     ก. สูบครำบน้ ำมันออกจนหมดก่อน 

ข. ใช้เครื่องอัดลมที่มีก ำลังสูงเป่ำล้ำงบ่อ 
ค. ฉีดน้ ำด้วยระบบแรงดันสูงเพ่ือล้ำงบ่อ 
ง. หยุดเจำะชั่วครำว เพ่ือให้ครำบน้ ำมันไหลออกมำจำกบ่อ 
 
 



กระดำษค้ำตอบ 
 

ชื่อ........................................สกุล......................................ชั น.........เลขที่........ 
 
ค้ำชี แจง ให้นักเรียนท้ำเครื่องหมำยกำกบำท(X)ลงในช่องว่ำงใหต้รงกับตัวเลือก 
 

ข้อ     

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เฉลยค้ำตอบ 
 

 

ข้อ ค้ำตอบ 

1  ง 

2  ง 

3  ก 

4 ข 

5  ข 

6 ง 

7 ก 

8 ข  

9  ก 

10 ค 
 
 



ตารางแสดงความสัมพันธ์ของหน่วยการเรียนรู้  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

หน่วย 
การเรียนรู ้

ชื่อแผน วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร/ผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ  
STRONG MODEL 

STRONG MODEL 

๑. 
การเดินทาง 
ของสายน้ำ 

๑.กำเนิดเกิด
น้ำ  และ 
น้ำบาดาล 

๑.
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำและ
น้ำบาดาล 
 

๑. อธิบายความหมายของทรัพยากรน้ำและน้ำ
บาดาลได้ (N) 
๒. อธิบายกระบวนการเจาะน้ำบาดาลอย่าง
โปร่งใส (T) 
 ๓. วางแผนและออกแบบการเจาะน้ำบาดาล
จากสถานการณ์ท่ีกำหนดให้อย่างเหมาะสมได้ 
(N) 

T ความโปร่งใสใน 
กระบวนการของเจาะ 
น้ำบาดาล  
N ความรู้ในการขอเจาะ 
ใช้น้ำบาดาลอย่าง 
ถูกต้องตามกระบวน 
การ   

๒. 
น้ำบาดาลบัน
ดาลทุกข์หรือ
สุข 

๒.เพ่ือให้วิเคราะห์สภาพ
ทรัพยากรน้ำ และน้ำ
บาดาลในระดับภูมิภาคได้ 
 

๑. วิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของ
การใช้พัฒนาทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล (N) 
 ๒. ประเมินความพอเพียงและความเอ้ืออาธร
ต่อกันในการใช้ทรัพยากรน้ำ (S,G) 
 ๓. ตระหนักถึงการรักษาประโยชน์การใช้
พัฒนาทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล (R) 
 ๔. ระบุวิธีการป้องกันการทุจริตในการใช้
ทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล (O) 

N  ความรู้เกี่ยวกับ 
ทรัพยากรน้ำ  
S,G ความพอเพียง 
และความเอ้ืออาทรต่อ
กันในการใช้ทรัพยากร
น้ำ  
R ตระหนักถึงการรักษา
ประโยชน์   
O ระบุวิธีการป้องกัน
การทุจริต 

๒. 
เกิดอะไรขึ้น 
กับสายน้ำ 

๓. 
น้ำบาดาลทาง
เลือกยาม 
วิกฤติ 

๓. เพ่ือให้วิเคราะห์
ผลกระทบเชิงบวกและเชิง
ลบของการพัฒนา
ทรัพยากรน้ำ และน้ำ
บาดาล 

 ๑. บอกประโยชน์ของน้ำบาดาลได้ (N) 
 ๒. อธิบายถึงการใช้ทรัพยากรน้ำใน
ชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด (S) 
 ๓. แยกแยะการใช้น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้ 
( S) 

N  ประโยชน์ของน้ำ
บาดาล ผลกระทบเชิง
บวก และเชิงลบ 
S แยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัวและส่วนรวม 

๔.กว่าจะเป็น
น้ำบาดาล  

๓. เพ่ือให้สามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบเชิง
บวกและ 

 ๑. บอกระเบียบ ข้อปฏิบัติ  และข้ันตอนของ
การขุดเจาะบ่อบาดาลได้ (N) 
 ๒. บอกหลักปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ ข้อ

N,T ความรู้ในการขุด
เจาะบ่อบาดาลอย่าง
โปร่งใส ความรู้เกี่ยวกับ



หน่วย 
การเรียนรู ้

ชื่อแผน วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร/ผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ  
STRONG MODEL 

STRONG MODEL 

เชิงลบของการพัฒนา
ทรัพยากรน้ำและน้ำ
บาดาล 

ปฏิบัติ ในการขุดเจาะบ่อบาดาลอย่างโปร่งใส
ได้ (T) 
 ๓. ยกตัวอย่างพฤติกรรมที่ไม่ควรกระทำ
เพราะเสี่ยงต่อการทุจริตในการขุดเจาะบ่อ
บาดาล (R) 

รูปแบบการทุจริต 
R ตระหนักถึง
พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อ
การทุจริต 

๕.ผลกระทบ
จากการใช้ทรั
พยากรน้ำบา
ดาล 

๔. เพ่ือให้ตระหนักถึง
ผลกระทบเชิงบวกและเชิง
ลบของการพัฒนา
ทรัพยากรน้ำ และน้ำ
บาดาล ในระดับภูมิภาค 
โดยปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสม และสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. 
วิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของน้ำ
บาดาลได ้(N) 
๒.บอกวิธีการใช้ทรัพยากรน้ำในชีวิตประจำวัน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบเชิงลบ (O)  
 

N  ผลกระทบเชิงบวก
และเชิงลบของการ
พัฒนาทรัพยากรน้ำ
บาดาล 
O  เฝ้าระวังให้
ดำเนินการด้วยความ
โปร่งใสไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบเชิงลบ 

๖.รู้ใช้ รู้รักษา 
รู้คุณค่า 
ร่วมพัฒนาน้ำ
บาดาล 

๔. เพ่ือให้ตระหนักถึง
ผลกระทบเชิงบวกและเชิง
ลบของการพัฒนา
ทรัพยากรน้ำ และน้ำ
บาดาล ในระดับภูมิภาค 
โดยปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสม และสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. วิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบที่
เกิดจากการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ต่าง ๆ 
ได้ (N) 
๒. สร้างแผนผังความคิดเพ่ือสื่อสารเกี่ยวกับ
ประโยชน์ที่เกิดจากการขุดพบน้ำพุโซดาและ
แนวทางเฝ้าระวังพ้ืนที(่O) 

N  ผลกระทบเชิงบวก
และเชิงลบของการ
พัฒนาทรัพยากรน้ำ
บาดาล 
O  สื่อสารเกี่ยวกับ
ประโยชน์ที่เกิดจากการ
ขุดพบน้ำพุโซดาและ
แนวทางเฝ้าระวังพ้ืนที่ 

๓. 
นักสืบสายน้ำ 

๗. 
ผลประโยชน์
ส่วนตนและผ
ลประโยชน์ส่ว
นรวม 

๕.
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ
การขัดกันของผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่
วนรวมเก่ียวกับการใช้ทรัพ
ยากรน้ำ 
และน้ำบาดาลในชีวิต 
ประจำวัน 

๑. แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม เกี่ยวกบัความขัดแย้งใน
การแย่งทรัพยากรน้ำ (S) 
๒. มีความเอ้ือเฟ้ืออาทรช่วยเหลือแบ่งปันใน
การจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(G)  

S แยกแยะผลประโยชน์ 
ส่วนตนและผลประโยช
น์ส่วนรวม  
G มีความเอ้ือเฟ้ืออาทร 
ช่วยเหลือแบ่งปัน 



หน่วย 
การเรียนรู ้

ชื่อแผน วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร/ผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ  
STRONG MODEL 

STRONG MODEL 

๘. 
ผลกระทบขอ
งการ 
ขุดเจาะน้ำ 
บาดาล 

๕.
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ
การขัดกันของผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่
วนรวมเก่ียวกับการใช้ทรัพ
ยากรน้ำ 
และน้ำบาดาลในชีวิต 
ประจำวัน 

๑. แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ในการขุดเจาะน้ำบาดาล
ที่ส่งผลทำให้เกิดแผ่นดินทรุดหรือหลุมยุบ (S) 
๒. เสนอวิธีการป้องกันและเฝ้าระวังการขุด
เจาะน้ำบาดาลในบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงที่จะเกิด
แผ่นดินทรุดหรือหลุมยุบ (O) 

S แยกแยะผลประโยชน์ 
ส่วนตนและผลประโยช
น์ส่วนรวม  
O เสนอวิธีการป้องกัน 
และเฝ้าระวังการขุดเจา
ะน้ำบาดาล  
 

๙. 
การกระทำท่ี
ควรกระทำ 
และไม่ควร 
กระทำ 

๖. รู้เท่าทันการละเมิด 
หรือการกระทำความผิดเกี่
ยวกับการใช้ทรัพยากรน้ำ 
และน้ำบาดาลในชีวิต 
ประจำวัน 
 

๑. เพ่ือออกแบบโครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยแล้ง(G) 
๒. แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ในการใช้ทรัพยากรน้ำ
และน้ำบาดาล(S) 
๓. เรียนรู้สถานการณ์การทุจริตนพื้นที่และ
ชุมชน(R) 

G เพ่ือออกแบบ 
โครงการ 
ช่วยเหลือผู้ประสบ 
ภัยแล้ง 
S แยกแยะผลประโยชน์ 
ส่วนตนและผล 
ประโยชน์ส่วนรวม  
 R เรียนรู้สถานการณ์ 
การทุจริตนพืน้ที ่
และชุมชน 

๑๐.ความขัด
แย้งในการ 
ใช้น้ำบาดาล 

๖. รู้เท่าทันการละเมิด 
หรือการกระทำความผิดเกี่
ยวกับการใช้ทรัพยากรน้ำ 
และน้ำบาดาลในชีวิต 
ประจำวัน 
 

๑. แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในการใช้น้ำบาดาลใน
ชุมชน (S) 
๒. เรียนรู้จากสถานการณ์การทุจริตในพื้นที่
และชุมชนเกี่ยวกับใช้น้ำบาดาล (R) 

S เพ่ือแยกแยะ        
ผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์ส่วน 
รวม 
R เพ่ือเรียนรู้จาก 
สถานการณ์การทุจริต 
ในพ้ืนที่และชุมชนเกี่ยว
กับใช้น้ำบาดาล 

๑๑.  
พฤติกรรมที ่
ควรกระทำ 

๕.
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ
การขัดกันของผลประโยชน์

๑. เรียนรู้จากสถานการณ์การทุจริตในพื้นที่
และชุมชน (R) 
๒. แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ

R เพ่ือเรียนรู้จากสถาน 
การณ์การทุจริตในพ้ืนที่
และชุมชน  



หน่วย 
การเรียนรู ้

ชื่อแผน วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร/ผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ  
STRONG MODEL 

STRONG MODEL 

และไม่ควร 
กระทำ 

ส่วนตนและผลประโยชน์ส่
วนรวมเก่ียวกับการใช้ทรัพ
ยากรน้ำ 
และน้ำบาดาลในชีวิต 
ประจำวัน 
๖. รู้เท่าทันการละเมิด 
หรือการกระทำความผิดเกี่
ยวกับการใช้ทรัพยากรน้ำ 
และน้ำบาดาลในชีวิต 
ประจำวัน 

ผลประโยชน์ส่วนรวมในการใช้พ้ืนที่แหล่งน้ำใน
ชุมชน (S) 
๓. ออกแบบร้านกาแฟริมน้ำที่ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อแหล่งน้ำของคนในชุมชน (G) 

S เพ่ือแยกแยะ 
ผลประโยชน์ส่วนตัวแล
ะผลประโยชน์ส่วนรวม  
G 
เพ่ือออกแบบร้านกาแฟ
ริมน้ำที่ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อแหล่งน้ำ 
ของคนในชุมชน  

๑๒. 
การเก็บตัวอยู่
อย่างน้ำ 

๗. เพ่ือให้มีความรู้ความ
เข้าใจ และทักษะในการ
วิเคราะห์คุณภาพน้ำ วิธี
ทดสอบคุณภาพทาง
วิทยาศาสตร์ด้วยเครื่องมือ
หรือวิธีการอย่างง่าย  

๑.เก็บตัวอย่างน้ำพ่ือนำมาวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   (N)                                   
๒.มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อ 
การปฏิบัติตนที่สามารถแยกแยะการกระทำที่ 
แป็นเพื่อประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมที่มีผล
ต่อคุณภาพแหล่งน้ำได้อย่างเหมาะสม (S,O) 
๓.มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน การกระทำที่ทำเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
(O) 

N ความรู้ที่นำมาใช้ 
ในการเลือกตัวอย่างน้ำ 
ได้เหมาะสม                            
S แยกแยะการกระทำ 
เพ่ือผลประโยชน์ส่วนต
นแต่ส่งผลกระทบต่อส่ว
นรวม 
O การมีส่วนร่วมในการ 
รักษาคุณภาพแหล่งน้ำ
ที่เป็นทรัพยากรของ 
ส่วนรวม 

๑๓.    
การตรวจ 
สอบคุณภาพ
น้ำอย่างง่าย 

๗. เพ่ือให้มีความรู้ความ
เข้าใจ และทักษะในการ
วิเคราะห์คุณภาพน้ำ วิธี
ทดสอบคุณภาพทาง
วิทยาศาสตร์ด้วยเครื่องมือ
หรือวิธีการอย่างง่าย 

๑.นักเรียนตรวจสอบคุณภาพน้ำและเลือกใช้ 
ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำตามระดับคุณภาพ
น้ำได้อย่างเหมาะสม (N, T)      
๒.นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติตนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่วนรวมได้อย่างเหมาะสม (S) 

N การ
ตรวจสอบคุณภาพน้ำ  
T ความโปร่งใสในการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ำ  
S การตระหนักรู้ 
แยกแยะผลประโยชน์ส่
วนตัว 
และส่วนรวมได้ถูกต้อง



หน่วย 
การเรียนรู ้

ชื่อแผน วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร/ผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ  
STRONG MODEL 

STRONG MODEL 

และเหมาะสม 

๑๔. 
การวิเคราะห์
คุณภาพ 
น้ำบาดาล 

๗. เพ่ือให้มีความรู้ความ
เข้าใจ และทักษะในการ
วิเคราะห์คุณภาพน้ำ วิธี
ทดสอบคุณภาพทาง
วิทยาศาสตร์ด้วยเครื่องมือ
หรือวิธีการอย่างง่าย 

๑.สามารถวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลได้ 
และเลือกใช้ประโยชน์ตามคุณภาพน้ำบาดาล 
ได้อย่างเหมาะสม (T, S)                                                
๒.มีความตระหนักในการใช้น้ำบาดาลเพื่อ 
ประโยชน์ส่วนตนอย่างประหยัดและตามความ
จำเป็นได้อย่างเหมาะสม (S)                                       
๓.มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นใน 
แนวทางการอนุรักษ์น้ำบาดาลเพื่อการใช้ประโ
ยชน์ที่ยั่งยืน (O)                                                  
๔.เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติตนที่แสดงถึง 
การมีจิตอาสาในการให้ความร่วมมือพัฒนาชุม
ชน (G)     

T, Sการตระหนักรู้ 
แยกแยะผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและส่วนรวมได้
ถูกต้องและเหมาะสม    
O 
แนวทางการเลือกใช้น้ำ
บาดาลเพื่อประโยชน์ 
ส่วนตนได้เหมาะสม 
G แนวทางการอนุรักษ์ 
น้ำบาดาลเพ่ือการใช้ปร
ะโยชน์ที่ยั่งยืน 

๔.
ผู้พิทักษ์สาย
น้ำ 

๑๕. 
ผู้สร้างของ
เสีย (Waste 
builder)
 
  

๘. เพ่ือให้มีเจตคติหวงแหน
ทรัพยากรน้ำ และน้ำ
บาดาล โดยการแสดงออก
ถึงการมีส่วนร่วมในการเฝ้า
ระวัง แจ้งเบาะแสการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพยากรน้ำและน้ำ
บาดาล 

๑. อธิบายการหาผลประโยชน์จากการใช้ 
ทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล (N) 
๒.แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชน์ส่วนรวมในการใช้ทรัพยากร 
น้ำและน้ำบาดาล ได้ (S) 
๓.สะท้อนคิดการใช้ทรัพยากรน้ำ 
และน้ำบาดาลอย่างเหมาะสมและพอเพียงจาก
กิจกรรม Waste builder (G) 
 ๔.เสนอแนวทางการใช้ทรัพยากรน้ำ 
และน้ำบาดาลอย่างเหมาะสมและพอเพียง (O) 
๕.วางแผนและสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
ด้วย กระบวนการกลุ่ม (N) 

S ความพอเพียง
แยกแยะผลประโยชน์ 
ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
N ความรู้เรื่อง
การใช้ทรัพยากรน้ำ 
และน้ำบาดาล  
O การมีส่วนร่วมในการ
เฝ้าระวัง 
เสนอแนวทางการใช้ทรั
พยากรน้ำและน้ำบาดา
ลอย่างเหมาะสม 
G 
การใช้ทรัพยากรน้ำและ
น้ำบาดาลอย่างเกื้อกูล
เหมาะสม 



หน่วย 
การเรียนรู ้

ชื่อแผน วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร/ผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ  
STRONG MODEL 

STRONG MODEL 

๑๖.           
ผู้
เปลี่ยนแปลง
ธรรมชาติ
  

๘. เพ่ือให้มีเจตคติหวงแหน
ทรัพยากรน้ำ และน้ำ
บาดาล โดยการแสดงออก
ถึงการมีส่วนร่วมในการเฝ้า
ระวัง แจ้งเบาะแสการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพยากรน้ำและน้ำ
บาดาล 

๑.ระบุพฤติกรรมปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแสวง
หาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ทรัพยากร 
น้ำและน้ำบาดาล (R) 
๒.แสดงเจตคติหวงแหนทรัพยากรน้ำ 
และน้ำบาดาลโดยการวิเคราะห์หาสาเหตุ 
และผลกระทบของปัญหาที่เกิดจากการใช้ 
ทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล(O,N) 
๓.อภิปรายผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยน
แปลงคุณภาพน้ำจากต้นน้ำ กลางน้ำ 
และปลายน้ำ(R) 
๔.วางแผนและสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
ด้วยกระบวนการกลุ่ม (N) 

R ตระหนักถึงปัญหา
ทีเ่กิดข้ึนจากการแสวงห
าผลประโยชน์จาก 
การใช้ทรัพยากรน้ำ 
และน้ำบาดาล    
O แสดง
เจตคติหวงแหนทรัพยา
กรน้ำและน้ำบาดาล    
N วางแผนสืบค้นข้อมูล 
และวิเคราะห์หาสาเหตุ
และผลกระทบ 
ของปัญหา 

๑๗. สวยใสไร้
กลิ่น   

๘. เพ่ือให้มีเจตคติหวงแหน
ทรัพยากรน้ำ และน้ำ
บาดาล โดยการแสดงออก
ถึงการมีส่วนร่วมในการเฝ้า
ระวัง แจ้งเบาะแสการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพยากรน้ำและน้ำ
บาดาล 

๑. แสดง
เจตคติหวงแหนทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล 
โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาน้ำเสีย  (O,G) 
 ๒. แสดง
เจตคติหวงแหนทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล 
โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอวิธีการ 
ป้องกันการหาผลประโยชน์จากทรัพยากรน้ำ 
และน้ำบาดาลที่ก่อให้เกิดปัญหา 
และผลกระทบ (O,G) 
๓.ปลูกฝังความรู้สึกเป็นเจ้าของทรัพยากรน้ำ 
ในชุมชนหรือท้องถิ่นโดยไม่นิ่งเฉยต่อการหาผล
ประโยชน์ส่วนตนและแจ้งเบาะแสการใช้ 
ทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาลอย่างไม่ถูกต้องให้ 
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เก่ียวข้องดำเนินการ
ต่อไป(G) 
๔.วางแผนและสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
ด้วยกระบวนการกลุ่ม (N) 

O, G  
มีส่วนร่วมในการเสนอ 
แนวทางการแก้ไข 
ปัญหา และ
วิธีการป้องกันการหาผ
ลประโยชน์ 
G ปลูกฝังความรู้สึก 
เป็นเจ้าของทรัพยากร 
น้ำร่วมกัน 
N วางแผนและสืบค้น 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 



หน่วย 
การเรียนรู ้

ชื่อแผน วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร/ผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ  
STRONG MODEL 

STRONG MODEL 

๑๘. กฎหมาย
และการใช้
ทรัพยากรน้ำ
และน้ำ
บาดาล 

๙. เพ่ือให้สามารถ
แสดงออกอย่างเหมาะสม
เมื่อพบการละเมิด
ทรัพยากรน้ำ และน้ำ
บาดาล 

๑.อธิบายการกระทำความผิดตามกฎหมาย 
ทรัพยากรน้ำ พุทธศักราช ๒๕๖๒ (N) 
๒.ระบุพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการใช้ 
ทรัพยากรน้ำ และน้ำบาดาลได้ (R) 
๓.ดำเนินการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด 
ในการใช้ทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาลได้ถูกต้อง 
และเหมาะสมในฐานะพลเมืองดีที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต (O) 
๔.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินก
ารแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดในการใช้ทรั
พยากรน้ำและน้ำบาดาลในฐานะพลเมืองดีที่ไม่
ทนต่อการทุจริต (G) 
๕.วางแผนและสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบด้ว
ยกระบวนการกลุ่ม (N) 

N มีความรู้เกี่ยวกับ
การกระทำความผิด 
ตามกฎหมาย 
วางแผนและสืบค้น 
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
R ตระหนักถึงการ
ละเมิดทรัพยากรน้ำ 
และน้ำบาดาล 
O เฝ้าระวังแจ้งเบาะแส
เมื่อพบการละเมิด 
G แสดงออกอย่าง
เหมาะสมร่วมพัฒนา
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ 
 

๑๙. The 
idol 

๙. เพ่ือให้สามารถ
แสดงออกอย่างเหมาะสม
เมื่อพบการละเมิด
ทรัพยากรน้ำ และน้ำ
บาดาล 

๑.อธิบายวิธีการดำเนินการเมื่อพบการละเมิดท
รัพยากรน้ำ และน้ำบาดาล (O) 
๒.ผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับการรับรู้ 
ของกลุ่มเป้าหมาย ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 
และน้ำบาดาล 
และการใช้ทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาลอย่างถูก
ต้อง และเหมาะสม 
ไม่ละเมิดทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล (N) 
๓.วางแผนและสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบด้ว
ยกระบวนการกลุ่ม (N) 

O ดำเนินการเมื่อพบ 
การละเมิด 
N ผลิตสื่อให้ความรู้ 
มีวางแผนและสืบค้นข้อ
มูลอย่างเป็นระบบ 
 
 

๒๐. 
สร้างสรรค์
ชุมชนแห่ง
ความสุจริต
  

๘. เพ่ือให้มีเจตคติหวงแหน
ทรัพยากรน้ำ และน้ำ
บาดาล โดยการแสดงออก
ถึงการมีส่วนร่วมในการเฝ้า
ระวัง แจ้งเบาะแสการ

๑. จัดทำโครงการปฏิบัติการ(Action 
Project)เพ่ือสร้างความเข้าใจและป้องกันผลป
ระโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพยากรน้ำ 
และน้ำบาดาล  (R,O) 
๒.จัดประชุมเพ่ือสื่อสารเจตนารมณ์ 

R ตระหนักเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
หวงแหนทรัพยากรน้ำ 
และน้ำบาดาล  
O การป้องกัน 



หน่วย 
การเรียนรู ้

ชื่อแผน วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร/ผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ  
STRONG MODEL 

STRONG MODEL 

กระทำความผิดเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพยากรน้ำและน้ำ
บาดาล 
๙. เพ่ือให้สามารถ
แสดงออกอย่างเหมาะสม
เมื่อพบการละเมิด
ทรัพยากรน้ำ และน้ำ
บาดาล 

ต่อผู้นำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขการทุจริ
ตในการใช้ทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาลในชุมชน 
(O) 
๓.ดำเนินโครงการปฏิบัติการเพ่ือสร้าง 
ความเข้าใจและป้องกันการหาผลประโยชน์ส่ว
นตนในการใช้ทรัพยากรน้ำ และน้ำบาดาล (G)  
๔.วางแผนและสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
ด้วยกระบวนการกลุ่ม (N) 

และแก้ไขการทุจริตในก
ารใช้ทรัพยากรน้ำ 
และน้ำบาดาล 
G ดำเนินโครงการสร้าง
ความเข้าใจเพ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
N วางแผน 
และสืบค้นข้อมูลอย่างเ
ป็นระบบ 

 

 



 
 
 
 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 





 
 
 
 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เรื่อง  การต้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนฉับพลันทางเทคโนโลยีดิจิทัล  
(Digital Disruption) 





หน่วยที่ ๑ 
Digital Disruption   
แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วย Digital Disruption   
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑  เรื่อง Digital Disruption    เวลา ๑ ชั่วโมง 

 
๑. ผลการเรียนรู้ 

๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Disruption รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ถึงโอกาส 
และภัยที่เกิดจาก Digital Disruption 

๑.๒ ทราบถึงวิธีการ เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริต 
ในสถานการณ์ Digital Disruption และมีความตื่นรู้ในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ 
Digital Disruption  ผ่านเครื่องมือต่างๆ อย่างถูกต้อง 

๑.๓ สามารถมีแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital 
Disruption 

 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑ นักเรียนสามารถรู้และเข้าใจ Digital Disruption ในชีวิตประจำวันได้ (K,S)  
๒.๒ นักเรียนสามารถบอกความสำคัญของ Digital Disruption ในชีวิตประจำวันได้ (R) 
๒.๓ นักเรียนสามารถยกตัวอย่างของ Digital Disruption ในชีวิตประจำวันได้ (O) 

 

๓. สาระการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 

- Digital Disruption คืออะไร  
- ความสำคัญของ Digital Disruption ในชีวิตประจำวัน 
- ตัวอย่าง Digital Disruption ในชีวิตประจำวัน 
 

 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
- ทักษะการใช้เทคโนโลยี 
- ทักษะในการสื่อสาร  
- ทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
 
 



 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
 - มีวินัย 
  - ใฝ่เรียนรู้ 
 - มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
  ๑) ครูบอกจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
  ๒) ครูตั้งคำถามว่า “นักเรียนรู้ไหมว่า การฝาก-ถอนเงิน ของระบบธนาคารในอดีตและปัจจุบัน
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร” นักเรียนตอบได้ตามความเข้าใจ 
  ๓) นักเรียนดูกรณีศึกษา “Disruption เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก”  
  ๔) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับคำว่า Digital Disruption  
ที่เก่ียวข้องในชีวิตประจำวัน  
  ๕) นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๔-๕ คน (คละความสามารถ)  
  ๖) นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดเกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบของ Digital Disruption 
แล้วบันทึกผลในใบงาน “Cause and Effect” 
  ๗) นักเรียนนำเสนอตัวอย่าง Digital Disruption ในชีวิตประจำวัน 
  ๘) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ 
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
  ๑) กรณีศึกษา “Disruption เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” เข้าถึงออนไลน์ 
(https://www.youtube.com/watch?v=๗xQey๖UGDzM ) 
  ๒) ใบกิจกรรม Digital Disruption ในชีวิตประจำวัน 
 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) การสังเกตการทำงานกลุ่ม 
  ๒) สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นและตอบคำถาม 
  ๓) ตรวจใบกิจกรรม Digital Disruption ในชีวิตประจำวัน 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบประเมินการนำเสนอ 
  ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
  ๓) แบบประเมินการตรวจใบกิจกรรม 



 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑)  ผ่านการประเมินการทำกิจกรรมกลุ่ม ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘ คะแนนขึ้นไป 
  ๒)  ผ่านการประเมินการนำเสนอผลงาน ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘ คะแนนขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................... ..................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
 
 

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



๗. ภาคผนวก 
 

บทความปริทัศน์ 
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในยุค DIGITAL DISRUPTION ต่อการศึกษา 

พิชญ์สินี มะโน 
 
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลส่งผลให้เกิด Digital Disruption ที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต การทำงาน  
การเรียนรู้ โดยเฉพาะพฤติกรรมผู้บริโภค ทำให้ธุรกิจหรือบริการต่างๆ ต้องปรับรูปแบบการทำธุรกิจ ที่มุ่งให้
ลูกค้าได้รับมูลค่าที่เท่าเดิมหรือดีกว่าเดิมในราคาที่ต่ำกว่า ดังนั้นบริษัทที่ยังใช้รูปแบบธุรกิจเดิมอาจสูญเสียธุรกิจ
ได้ ซึ ่งเทคโนโลยีที่ทำให้เกิด Digital Disruption อาจหมายรวมถึงปัญญาประดิษฐ์ อัลกอริทึมเรียนรู้เชิงลึก 
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การออกแบบวงจรรวม Cloud Computing การออกแบบส่วนเชื่อมต่อออนไลน์ หุ่นยนต์ 
ข้อมูลขนาดใหญ่ และการวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อผนวกเทคโนโลยีเหล่านี้เข้าด้วยกันย่อมทำให้เกิดเป็นระบบที่มี
ประสิทธิภาพอย่างยิ่ง ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้มีบทบาทอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาต่างๆ แทนการแก้ปัญหาด้วย
มนุษย์ มีนัยสำคัญว่าอาจมาแย่งอาชีพจากมนุษย์ได้ในอนาคต ดังตัวอย่างต่อไปนี้ ทางด้านอุตสาหกรรมการผลิต 
มีการนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้ในอุตสาหกรรมที่มีลักษณะงานที่ทำซ้ำๆ เช่นงานที่ต้องใช้แรงงานคน 
การผลิตชิ้นส่วนต่างๆ หรือการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ด้านการเงินการธนาคาร มีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Fintech 
เข้ามาแทนท่ีระบบต่างๆ ในธนาคาร เช่นการทำธุรกรรมทางการเงินเกือบทุกชนิด ทั้งการฝาก ถอน โอนเงิน การ
ชำระค่าบริการต่างๆ สินเชื่อ การกู้ยืม ที่สามารถทำได้ง่ายด้วยเทคโนโลยีหรือแอปพลิเคซันผ่านโทรศัพท์มือถือ 
ซึ่งมีความผิดพลาดน้อยกว่า สามารถให้บริการได้อย่างไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่และที่สำคัญสามารถ
เข้าใจและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้เป็นรายบุคคล ส่งผลให้ธนาคารปิดสาขาลงเป็นจำนวนมาก รวมถึง
เทคโนโลยีบล็อกเซน (Blockchain) ซึ่งเป็นโปรโตคอลของความน่าเชื่อถือ ก็ถูกนำมาใช้ ด้านธุรกิจค้าปลีก มีการ
นำแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายออนไลน์ ทำให้การซื้อขายแบบเดิมกำลังถูกแทนที่ หรือแม้ภายในร้านค้าต่าง ๆ 
ที่มีการนำระบบอัจฉริยะมาใช้ทั้งการเลือกสินค้า การโฆษณา การชำระเงิน รวมถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมลกูค้า 
เพื่อนำเสนอข้อมูลสินค้าที่ตรงตามความต้องการลูกค้ามากยิ่งขึ้น นั่นหมายถึงธุรกิจค้าปลีกแบบเดิมอาจสูญพนัธุ์
ได้ ด้านขนส่ง มีการพัฒนาแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Grab Taxi หรือ UBER เพื่อให้บริการรถแท็กซี่สำหรับผู้โดยสาร
ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟน เพ่ือการเดินทางที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากนี้ Google 
และ Tesla ได้นำปัญญาประดิษฐ์มาพัฒนารถยนต์อัจฉริยะหรือรถยนต์ไร้คนขับซึ่งส่งผลให้อาชีพพนักงานขับรถ
อาจสูญหายไปได้ ทางด้านการแพทย์ มีการนำปัญญาประดิษฐ์ มาใช้ในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
ภาพและปรับปรุงข้อมูลเพื่อวินิฉัยโรคได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว เช่น  การวินิจฉัยโรคมะเร็งผิวหนัง และ  
ออทิสติก ที่ทำได้อย่างแม่นยำ ด้านกีฬา ได้มีการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนนักกีฬาบางประเภท เช่น
กีฬาเทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล ด้านดนตรี มีการนำระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้ประพันธ์เพลง หรือการนำ
หุ่นยนต์มาเล่นดนตรี ด้านธุรกิจโรงแรม ที่ต้องสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับ Airbnb แพลตฟอร์มให้บริการ
ที่พัก ที่ไม่มีโรงแรมเป็นของตัวเอง ด้านศิลปะ หุ่นยนต์ที่มีปัญญาประดิษฐ์สามารถวาดรูป และสอนให้คนวาดรูป



ได้ รวมถึงสามารถปลอมงานศิลปะได้อย่างเหมือนจริงจนแยกไม่ออกว่าชิ้นใดเป็นผลงานของมนุษย์หรือหุ่ นยนต์ 
ด้านอาหาร หุ่นยนต์สามารถทำอาหารที่มีรสซาติใกล้เคียงฝีมือมนุษย์ และสามารถทำอาหารได้อย่างครบวงจร 
ด้านสื่อสารมวลชน ปัญญาประดิษฐ์เปลี่ยนโลกไปอย่างสิ้นเชิง สามารถเขียนข่าวได้โดยไม่ต้องมีบรรณาธิการ
รวมถึงสามารถอ่านข่าวได้เหมือนคน ด้านชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วไป ปัญญาประดิษฐ์ได้เข้ามามีบทบาทอยา่ง
มากมาย ทั้งการประมวลผลอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน การเรียนรู้พฤติกรรมการใช้
งาน Facebook และ Youtube และนำเสนอข้อมูลที่เก่ียวข้องอย่างซาญฉลาด  
 

 
หมายเหตุ. จาก บทความปริทัศน์ เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในยุค DIGITAL DISRUPTION ต่อ
การศึกษา. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีที ่๑๘. หน้า ๒. พิชญ์สินี มะโน. ๒๕๖๒ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบกิจกรรม ตามแผนที่ ๑ 

กรณีศึกษา  
เรื่อง Digital Disruption ในชีวิตประจำวัน 

สมาชิกกลุ่ม   ๑.        ๒.               ๓.            
  ๔.        ๕.           

กรณีศึกษา รูปแบบเดิม รูปแบบใหม่ 

ด้านการศึกษา 

  

ด้านการสื่อสาร 

  

ด้านอุตสาหกรรม 
  

ด้านธุรกิจ/ธุรกรรม 
  

ด้านการธนาคาร 
  

ด้านการคมนาคม 
  

ด้านอาชีพ 
  

ด้านสังคม 
  

ด้านการแพทย์ 
  

 
  

 
  



แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
กลุ่มท่ี .......  กรณีศึกษาที่ได้รับ ............................................................................................................ ............... 
คำชี้แจง : ให้ครูสังเกตการทำงานของผู้เรียน โดยทำเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความจริง 
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ชื่อ - สกุล ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๑๐ 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

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

                                                                          ................ /................ /................ 
เกณฑ์การประเมิน 

ให้คะแนน ๘-๑๐  ถ้าการทำงานนั้นอยู่ในระดับดี  
 ให้คะแนน ๕-๗   ถ้าการทำงานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 ให้คะแนน ๐-๔   ถ้าการทำงานนั้นอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 



แบบประเมินการสำเสนอผลงานรายกลุ่ม (สำหรับครูผู้สอน/นักเรียน) 
กลุ่มท่ี .......  กรณีศึกษาที่ได้รับ ............................................................................................................ ............... 
คำชี้แจง : ๑. ทำเครื่องหมายถูกลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม  
             ๒. รวมคะแนนการประเมิน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
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๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๑๒ 
               
               
               
               
               
               
               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                                                           
    ลงชื่อ   ....................................................  ผู้ประเมิน 
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เกณฑ์การประเมิน 
ความถูกต้องของเนื้อหา 
  ๔ หมายถึง มีเนื้อหาสาระครบถ้วนสมบูรณ์  
  ๓ หมายถึง มีเนื้อหาสาระค่อนข้างครบถ้วน 
  ๒ หมายถึง มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
  ๑ หมายถึง มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 
วิธีการนำเสนอของกลุ่ม 
  ๔ หมายถึง รูปแบบการนำเสนองานแปลกใหม่ น่าสนใจ ลำดับเรื่องราวได้ดีมาก 
  ๓ หมายถึง รูปแบบการนำเสนองานน่าสนใจ ลำดับเรื่องราวได้ดี 
  ๒ หมายถึง รูปแบบการนำเสนองานน่าสนใจ พอใช้ลำดับเรื่องราวได้พอใช้ 
  ๑ หมายถึง รูปแบบการนำเสนองานไม่น่าสนใจ ลำดับเรื่องราวได้ไม่ดี 
ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม 
  ๔ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีมาก ลำดับความได้ชัดเจน เข้าใจง่าย 
  ๓ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีลำดับความได้ดีพอใช้ 
  ๒ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมออกเสียงได้ถูกต้องพอใช้ลำดับความได้พอเข้าใจ 
  ๑ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ไม่ถูกต้อง ลำดับความไม่ชัดเจน 
 
ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ  ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
คะแนน ๔ ๓ ๒ ๑ 

 

เกณฑ์คะแนนรวม 
คะแนน คุณภาพ 
๑๐-๑๒ 

๗-๙ 
๔-๖ 
๑-๓ 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ปรับปรุง 

 

 

 

 



แบบประเมินใบงาน Cause and Effect 
  

คำชี้แจง : ให้ครูประเมินผลงานใบงานนักเรียน โดยการประเมินคะแนนลงในช่องรายการประเมินกำหนด 
ตามตารางแนบท้ายแบบประเมินใบงาน Cause and Effect 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
      ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ      ให้ ๔      คะแนน 
      ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง              ให้ ๓      คะแนน 
      ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง              ให้ ๒      คะแนน 
      ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง              ให้ ๑      คะแนน 
 

 
 
นักเรียนได้รับระดับคุณภาพ “พอใช้” ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินการทำกิจกรรมกลุ่ม 

 

กลุ่ม .......................................................................................................... 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ...................................................................... ๒. ...................................................................... 
   ๓. ...................................................................... ๔. ...................................................................... 
    

 

คำชี้แจง : ทำเครื่องหมาย ✔ ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 

๑. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
   

๒. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน 
   

๓. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
   

๓. มีขั้นตอนในการทำงานอย่างเป็นระบบ 
   

๕. ใช้เวลาในการทำงานอย่างเหมาะสม 
   

รวม 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

  

 พฤติกรรมที่ทำเป็นประจำ  ให้  ๓  คะแนน 

 พฤติกรรมที่ทำเป็นบางครั้ง  ให้  ๒  คะแนน 

 พฤติกรรมที่ทำน้อยครั้ง  ให้  ๑  คะแนน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๑๓-๑๕ ดี 

๘-๑๒ ปานกลาง 

๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 

 

 



แบบประเมินการนำเสนอผลงานกลุ่ม 

 

กลุ่ม .......................................................................................................... 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ...................................................................... ๒. ...................................................................... 
   ๓. ...................................................................... ๔. ...................................................................... 

 

 คำชี้แจง : ทำเครื่องหมาย ✔ ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

  

ลำดับที่ รายการประเมิน ระดับ
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 

๑ นำเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง        
๒ การลำดับขั้นตอนของเนื้อเรื่อง       
๓ การนำเสนอมีความน่าสนใจ       
๔ การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม 

 
    

๕ การตรงต่อเวลา 
 

    
                                                                        รวม   

     

เกณฑ์การให้คะแนน 

  

 ทำได้เป็นอย่างดีมาก  ให้  ๓  คะแนน 

 ทำได้เป็นอย่างดี ให้  ๒  คะแนน 

 ทำได้พอใช้ ให้  ๑  คะแนน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๑๓-๑๕ ดี 

๘-๑๒ ปานกลาง 

๕-๗ ปรับปรุง 

 



หน่วยที่ ๑ 
Digital Disruption   
แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วย Digital Disruption   
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒  เรื่อง ผลกระทบของร่องรอยดิจิทัล  เวลา ๑ ชั่วโมง 

 
๑. ผลการเรียนรู้ 

๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Disruption รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ถึงโอกาส 
และภัยที่เกิดจาก Digital Disruption 

๑.๒ ทราบถึงวิธีการ เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริต 
ในสถานการณ์ Digital Disruption และมีความตื่นรู้ในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ 
Digital Disruption  ผ่านเครื่องมือต่างๆ อย่างถูกต้อง 

๑.๓ สามารถมีแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital 
Disruption 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 
 ๒.๑ นักเรียนมีความสามารถในการสร้างและจัดการในการระบุตัวตนด้วยความซื่อสัตย์ 
ทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์ (Digital citizen identity) (R) 
 ๒.๒ นักเรียนมีความสามารถในการตรวจจับสถานการณ์การกลั่นแกล้งบนอินเทอร์เน็ตและจัดการ 
กับสถานการณ์อย่างชาญฉลาด (Cyberbullying management) (O) 
 
๓. สาระการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 

- Digital citizen identity 
- Cyberbullying management 

 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
- ทักษะการใช้เทคโนโลยี 
- ทักษะในการคิดวิเคราะห์ 

 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
 - มีวินัย 
  - ใฝ่เรียนรู้ 
 - มุ่งม่ันในการทำงาน 
 



๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
  ๑) ครูบอกจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ 

 ๒) ครูตั้งคำถามว่า “นักเรียนเคยพบบัญชีผู้ใช้งานในโลกออนไลน์ที่มีการปลอมข้อมูล หรือ 
การนำบัญชีผู้ใช้งานในโลกออนไลน์ในการแสดงความคิดเห็นเชิงลบหรือไม่” นักเรียนตอบได้ตามความเข้าใจ 

 ๓) ครูอธิบาย เรื่อง Digital citizen identity ความสามารถในการสร้างและจัดการในการระบุ
ตัวตนด้วยความซื่อสัตย์ทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์ และเรื่อง Cyberbullying management 
ความสามารถในการตรวจจับสถานการณ์การกลั่นแกล้งบนอินเทอร์เน็ตและจัดการกับสถานการณ์ 
อย่างชาญฉลาด 
  ๔) นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๔-๕ คน (คละความสามารถ)  
  ๕) นักเรียนแต่ละกลุ่มดูกรณีศึกษาที่ครูกำหนดไว้ดังนี้ 
   - กรณีศึกษา“๒ บริษัทไล่ออกพนักงาน คอมเมนต์ซ้ำเติมอาคารถล่ม ทวีวัฒนา”  
   - กรณีศึกษา“Message from a dead man” 
  ๖) นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดเกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบของพฤติกรรมที่ปรากฎ 
จากกรณีศึกษาที่ได้รับแล้วบันทึกผลในใบงาน “Cause and Effect” 
  ๗) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบที่เกิดข้ึน 
จากกรณีศึกษา 
  ๘) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ 
 
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
  ๑) กรณีศึกษาเรื่อง “๒ บริษัทไล่ออกพนักงาน คอมเมนต์ซ้ำเติมอาคารถล่ม ทวีวัฒนา”  
เข้าถึงออนไลน์ : https://www.prachachat.net/general/news-๖๔๒๔๔๘ 
  ๒) กรณีศึกษาเรื่อง “Message from a dead man” เข้าถึงออนไลน์ : 
https://www.youtube.com/watch?v=๔YPyJHG๘sqs 
  ๓) ใบงาน “Cause and Effect” 
 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) การสังเกตการทำงานกลุ่ม 
  ๒) สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นและตอบคำถาม 
  ๓) ตรวจใบงาน “Cause and Effect” 
 
 



 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบประเมินการนำเสนอ 
  ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
  ๓) แบบประเมินการตรวจใบงาน 
 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑)  ผ่านการประเมินการทำกิจกรรมกลุ่ม ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘ คะแนนขึ้นไป 
  ๒)  ผ่านการประเมินการนำเสนอผลงาน ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘ คะแนนขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 
 
 
 
      ลงชื่อ..............................................................ครูผู้สอน 
               (...............................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗. ภาคผนวก 
พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship)  

 ความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) เป็นพลเมืองที่มีความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ต 
ในการบริหารจัดการ ควบคุม กำกับตน รู้ผิดรู ้ถูก และรู้เท่าทัน เป็นบรรทัดฐานในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
อย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบ เรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด และปลอดภัย พลเมืองดิจิทัลจึงต้อง
ตระหนักถึงโอกาสและความเสี ่ยงในโลกดิจ ิท ัล เข ้าใจถึงส ิทธ ิและความรับผิดชอบในโลกออนไลน์    
ความเป็นพลเมืองดิจิทัล  

 ความฉลาดทางดิจิทัล เป็นกรอบแนวคิดที่ครอบคลุมของความสามารถทางเทคนิคความรู้ความเข้าใจ

และความคิดทางสังคมที่มีพื้นฐานอยู่ในค่านิยมทางศีลธรรมที่ช่วยให้บุคคลที่จะเผชิญกับความท้าทายทางดจิิทัล 

ความฉลาดทางดิจิทัล มีสามระดับ ๘ ด้าน และ ๒๔ สมรรถนะที่ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ ทัศนคติและ

ค่านิยม    โดยบทความนี้จะกล่าวถึงทักษะ ๘ ด้าน   ของความฉลาดดิจิทัลในระดับพลเมืองดิจิทัล   ซึ่งเป็น

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อในรูปแบบที่ปลอดภัยรับผิดชอบ และมีจริยธรรม ดังนี้ 

๑. เอกลักษณ์พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizen Identity) 

๒. การบริหารจัดการเวลาบนโลกดิจิทัล (Screen Time Management) 

๓. การจัดการการกลั่นแกล้งบนไซเบอร์ (Cyberbullying Management) 

๔. การจัดการความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย (Cybersecurity Management) 

๕. การจัดการความเป็นส่วนตัว (Privacy Management) 

๖. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 

๗. ร่องรอยทางดิจิทัล (Digital Footprints) 

๘. ความเห็นอกเห็นใจและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืนทางดิจิทัล (Digital Empathy) 

            จะเห็นว่าความฉลาดดิจิทัลในระดับพลเมืองดิจิทัลเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับนักเรียน และบุคคลทั่วไป
ในการสื่อสารในโลกออนไลน์เป็นอย่างยิ่ง ทั้งเอกลักษณ์พลเมืองดิจิทัล การบริหารจัดการเวลาบนโลกดิจิทัล   
การจัดการการกลั่นแกล้งบนไซเบอร์ การจัดการความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย การจัดการความเป็นส่วนตัว 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ร่องรอยทางดิจิทัล ความเห็นอกเห็นใจและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นทางดิจิทัล 
หากบุคคลมีทักษะและความสามารถทั้ง ๘ ประการจะทำให้บุคคลนั้นมีความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ต 
ในการบริหารจัดการ ควบคุม กำกับตน รู้ผิดรู ้ถูก และรู้เท่าทัน เป็นบรรทัดฐานในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
อย่างเหมาะสม เรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด และปลอดภัย 

หมายเหตุ. จาก Fact Sheet‘ความฉลาดทางดิจิทัล’ (Digital  Intelligence : DQ) และการศึกษาการรังแกกัน
บนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่น. ๒๕๖๑. กรุงเทพมหานคร : สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน 



ใบงาน ตามแผนที่ ๒ 

“Cause and Effect” 
เรื่อง ผลกระทบของร่องรอยดิจิทัล 

สมาชิกกลุ่ม   ๑.        ๒.                ๓.            
  ๔.        ๕.           

กรณีศึกษา“๒ บริษัทไล่ออกพนักงาน คอมเมนต์ซ้ำเติมอาคารถล่ม ทวีวัฒนา” 

Cause and Effect 

พฤติกรรมที่ปรากฏจากกรณีศึกษา คือ........................................................................... 
เป็นเพราะขาดคุณลักษณะที่ดีของพลเมืองดิจิทัลใดบ้าง และทำให้เกิดผลกระทบอย่างไรบ้าง  

↓ Effect 

• ______________________________________________________ 
• ______________________________________________________ 
• ______________________________________________________ 
• ______________________________________________________ 
• ______________________________________________________ 

 

กรณีศึกษา“Message from a dead man” 

Cause and Effect 

พฤติกรรมที่ปรากฏจากกรณีศึกษา คือ ........................................................................... 
เป็นเพราะขาดคุณลักษณะที่ดีของพลเมืองดิจิทัลใดบ้าง และทำให้เกิดผลกระทบอย่างไรบ้าง  

↓ Effect 

• ______________________________________________________ 
• ______________________________________________________ 
• ______________________________________________________ 
• ______________________________________________________ 
• ______________________________________________________ 



แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
กลุ่มท่ี .......  กรณีศึกษาที่ได้รับ ........................................................................................................................... 
คำชี้แจง : ให้ครูสังเกตการทำงานของผู้เรียน โดยทำเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความจริง 

พฤติกรรม 
คว

าม
สน

ใจ
ใน

กา
รเร

ียน
 

กา
รมี

ส่ว
นร

่วม
แส

ดง
 

คว
าม

คิด
เห

็น 
ใน

กา
รร

ะด
มค

วา
มค

ิด 

กา
รร

ับฟ
ังค

วา
มค

ิดเ
ห็น

 
ขอ

งผ
ู้อื่น

 

กา
รต

อบ
คำ

ถา
ม 

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บต

่อง
าน

 
ที่ไ

ด้ร
ีบม

อบ
หม

าย
 

รว
มค

ะแ
นน

 

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

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

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

                                                                          ................ /................ /................ 
เกณฑ์การประเมิน 

ให้คะแนน ๘-๑๐  ถ้าการทำงานนั้นอยู่ในระดับดี  
 ให้คะแนน ๕-๗   ถ้าการทำงานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 ให้คะแนน ๐-๔   ถ้าการทำงานนั้นอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 



แบบประเมินการสำเสนอผลงานรายกลุ่ม (สำหรับครูผู้สอน/นักเรียน) 
กลุ่มท่ี .......  กรณีศึกษาที่ได้รับ ........................................................................................................................... 
คำชี้แจง : ๑. ทำเครื่องหมายถูกลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม  
             ๒. รวมคะแนนการประเมิน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 
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๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๑๒ 
               
               
               
               
               
               
               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

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

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



เกณฑ์การประเมิน 
ความถูกต้องของเนื้อหา 
  ๔ หมายถึง มีเนื้อหาสาระครบถ้วนสมบูรณ์  
  ๓ หมายถึง มีเนื้อหาสาระค่อนข้างครบถ้วน 
  ๒ หมายถึง มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
  ๑ หมายถึง มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 
วิธีการนำเสนอของกลุ่ม 
  ๔ หมายถึง รูปแบบการนำเสนองานแปลกใหม่ น่าสนใจ ลำดับเรื่องราวได้ดีมาก 
  ๓ หมายถึง รูปแบบการนำเสนองานน่าสนใจ ลำดับเรื่องราวได้ดี 
  ๒ หมายถึง รูปแบบการนำเสนองานน่าสนใจ พอใช้ลำดับเรื่องราวได้พอใช้ 
  ๑ หมายถึง รูปแบบการนำเสนองานไม่น่าสนใจ ลำดับเรื่องราวได้ไม่ดี 
ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม 
  ๔ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีมาก ลำดับความได้ชัดเจน เข้าใจง่าย 
  ๓ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีลำดับความได้ดีพอใช้ 
  ๒ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมออกเสียงได้ถูกต้องพอใช้ลำดับความได้พอเข้าใจ 
  ๑ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ไม่ถูกต้อง ลำดับความไม่ชัดเจน 
 
ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ  ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
คะแนน ๔ ๓ ๒ ๑ 

 

เกณฑ์คะแนนรวม 
คะแนน คุณภาพ 
๑๐-๑๒ 

๗-๙ 
๔-๖ 
๑-๓ 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ปรับปรุง 

 

 

 

 



แบบประเมินใบงาน Cause and Effect 
  

คำชี้แจง : ให้ครูประเมินผลงานใบงานนักเรียน โดยการประเมินคะแนนลงในช่องรายการประเมินกำหนด 
ตามตารางแนบท้ายแบบประเมินใบงาน Cause and Effect 

ลำดับที ่
ชื่อ-สกลุ 

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



เกณฑ์การให้คะแนน 
      ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ      ให้ ๔      คะแนน 
      ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง              ให้ ๓      คะแนน 
      ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง              ให้ ๒      คะแนน 
      ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง              ให้ ๑      คะแนน 
 

 
 
นักเรียนได้รับระดับคุณภาพ “พอใช้” ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินการทำกิจกรรมกลุ่ม 

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

สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ............................................... ๒. ............................................... 
   ๓. ............................................... ๔. ............................................... 
    

 

คำชี้แจง : ทำเครื่องหมาย ✔ ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 

๑. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
   

๒. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน 
   

๓. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
   

๓. มีขั้นตอนในการทำงานอย่างเป็นระบบ 
   

๕. ใช้เวลาในการทำงานอย่างเหมาะสม 
   

รวม 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  
 พฤติกรรมที่ทำเป็นประจำ  ให้  ๓  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ทำเป็นบางครั้ง  ให้  ๒  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ทำน้อยครั้ง   ให้  ๑  คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ ปานกลาง 
๕-๗ ปรับปรุง 

 

 



แบบประเมินการนำเสนอผลงานกลุ่ม 
 

กลุ่ม ..........................................................................................................  
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ............................................... ๒. ........................................... 
   ๓. ..............................................   ๔. ........................................... 

 

 คำชี้แจง : ทำเครื่องหมาย ✔ ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 
  

ลำดับ
ที ่

รายการประเมิน 
ระดับ

คะแนน 

๓ ๒ ๑ 

๑ นำเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง        
๒ การลำดับขั้นตอนของเนื้อเรื่อง       
๓ การนำเสนอมีความน่าสนใจ       
๔ การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม 

 
    

๕ การตรงต่อเวลา 
 

    
รวม  

     
เกณฑ์การให้คะแนน 
  
 ทำได้เป็นอย่างดีมาก  ให้  ๓  คะแนน 
 ทำได้เป็นอย่างดี ให้  ๒  คะแนน 
 ทำได้พอใช้ ให้  ๑  คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ ปานกลาง 
๕-๗ ปรับปรุง 

 



หน่วยที่ ๑ 
Digital Disruption   
แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วย  Digital Disruption   
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง ความปลอดภัยทางไซเบอร์   เวลา  ๑  ชั่วโมง 
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Disruption รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสและภัยที่
เกิดจาก Digital Disruption 

๑.๒ ทราบถึงวิธีการ เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตใน 
สถานการณ์ Digital Disruption และมีความตื่นรู้ในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ 
Digital Disruption  ผ่านเครื่องมือต่างๆ อย่างถูกต้อง 
 ๑.๓ สามารถมีแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital 
Disruption   
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑     รู้เท่าทันภัยของการใช้เทคโนโลยีในการทุจริต(S) 
๒.๒     จัดการข้อมูลและร่องรอยทางดิจิทัลในชีวิตประจ าวันด้วยความรับผิดชอบ(N) 
2.3     วิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางป้องกันภัยจากการใช้เทคโนโลยีในการทุจริต(O) 

๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 

1. ภัยของการใช้เทคโนโลยีในการทุจริต 
2. จัดการข้อมูลและร่องรอยทางดิจิทัล 
3. ความเสี่ยงและแนวทางป้องกันภัยจากการใช้เทคโนโลยีในการทุจริต 

 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ทักษะการใช้เทคโนโลยี 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑)  
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  
  ๑) ครูกับนักเรียนสนทนาการเรื่องภัยที่เกิดจากการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร 

๒) ครูให้นักเรียนศึกษากรณีศึกษา  
  กรณีศึกษาที่ 1  : 10 ภัยคุกคาม ไซเบอร์ซีเคียวในปี 2020 จากนี้ 6 เดือนจะเป็นอย่างไร 
เข้าถึงออนไลน์ https://www.catcyfence.com/it-security/article/10-cybersecurity-2nd-quarter-
2020/  
  กรณีศึกษาที่ 2 เรื่อง “Live cyber threat map” จากเว็บไซต์ 
https://threatmap.checkpoint.com/?fbclid=IwAR1IyDqvyb4q2MaCe4UhAq4cofQCiNVdQ-
JFrZBNlfnYQDebUF7TeUz0mec 



๔) ผู้เรียนและครูร่วมกันอภิปรายในหัวข้อนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ 10 ภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์  
๕) นักเรียนและครูร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงหาสาเหตุของการเกิดปัญหา  

 
๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

๑) ใบความรู้ที่ 3.1 เรื่อง ความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
2) ใบความรู้ที่ 3.2 10 ภัยคุกคามทางไซเบอร์  
3) กรณีศึกษา เรื่อง : 10 ภัยคุกคาม ไซเบอร์ซีเคียวในปี 2020 จากนี้ 6 เดือนจะเป็นอย่างไร 

เข้าถึงออนไลน์ https://www.catcyfence.com/it-security/article/10-cybersecurity-2nd-
quarter-2020/  

4) กรณีศึกษา เรื่อง :  “Live cyber threat map” จากเว็บไซต์ 
https://threatmap.checkpoint.com/?fbclid=IwAR1IyDqvyb4q2MaCe4UhAq4cofQCiNVdQ
-JFrZBNlfnYQDebUF7TeUz0mec 

5) ใบกิจกรรมท่ี 3.1 เร่ือง รู้ทัน ห่างไกลภัยคุกคาม 
 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

๒) น าเสนอผลการระดมความคิด 
๓) ตรวจใบงาน  

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

๒) แบบประเมินการน าเสนอ 
๓) แบบประเมินใบงาน 

- ใบงาน “Cause and Effect” 
- ใบงาน KWL  

๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) นักเรียนผ่านการประเมิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
   
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
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๗. ภาคผนวก 
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ใบความรู้ ที่ 3.1  
เรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ 

จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งถูกน ามาใช้ในการท าธุรกรรมหรือการติดต่อสื่อสาร 
ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อภัยคุกคาม และก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ที่สามารถส่งผลกระทบในวง
กว้างได้อย่างรวดเร็ว และปัจจุบันเห็นได้ว่ายิ่งมีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น  สร้างความเสียหายทั้งในระดับบุคคล
และระดับประเทศ การป้องกันหรือการรับมือกับภัยคุกคามหรือความเสี่ยงบนไซเบอร์จึงต้องอาศัยความรวดเร็ว 
และการประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือป้องกันและรับมือได้ทันสถานการณ์ และมมีวิธีการดูแล
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ได้อย่าต่อเนื่อง 

 
ภาพประกอบบทความ cyber security trends 2019 

ที่มา https://www.pexels.com/photo/internet-screen-security-protection-60504/    
          “ภัยคุกคามทางไซเบอร์” (cyber threats) คืออะไร  ภัยคุกคามทางไซเบอร์ถือเป็นภัยคุกคามใหญ่หลวง
ต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนความม่ันคงของประเทศ การโจมตีทางไซเบอร์มีหลายรูปแบบ เช่น การ
เจาะระบบคอมพิวเตอร์ (hacking) การสอดแนมข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยสปายแวร์ การดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
(sniffing) การโจมตีโดยชุดค าสั่งไม่พึงประสงค์ (Malicious Software : Malware) หรือการรุมสอบถามข้อมูล
จนระบบล่ม (Denial of Service Attack : DOS) เป็นต้น การโจมตีแต่ละครั้งล้วนสร้างความเสียหายอย่าง
มหาศาล ทั้งต่อความมั่นคง ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตลอดจนระบบ
เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ 
          ปัจจุบันประเทศไทยได้รับการแจ้งเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก โดย พ.ศ. 2560 
ประเทศไทยมีการแจ้งเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์รวมถึง 67 ครั้ง  และบริษัทส่วนใหญ่ในไทยได้รับการแจ้งเตือน
ภัยคุกคามมากกว่า 5,000 ครั้งต่อวัน ซึ่งในบรรดาบริษัทที่ถูกโจมตีทางไซเบอร์ในประเทศไทย 74 เปอร์เซ็นต์
ระบุว่าได้รับความเสียหายกว่าครึ่งล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 16 ล้านบาท 
          แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ คือ การสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้มาตรการทั้งทางเทคนิคและทางกฎหมาย รวมถึงการก ากับดูแล
ตนเอง และการก ากับดูแลร่วมกันของบุคคล 3 ฝ่าย ผู้อาจได้รับผลกระทบจากการโจมตีทางไซเบอร์ ได้แก่ รัฐ 
หน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  อย่างไรก็ตาม แม้มาตรการทางกฎหมายจะเข้มงวดแค่ไหนแต่ก็อาจ
มีความจ าเป็นในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ อันอาจกระทบถึงความมั่นคงของชาติ แต่ความเข้มข้น
ของมาตรการดังกล่าวก็ต้องค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน ให้ประชาชนยังคงด ารงซึ่งสิทธิเสรีภาพในโลกไซ
เบอร์ (โลกเสมือนจริง) เสมอกับท่ีมีในโลกแห่งความเป็นจริงด้วย 



          สรุปแนวโน้มภัยคุกคามและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ควรจับตามองในปี 2019 ดังต่อไปนี้ 
1. การโจมตีแบบ State-sponsored Attack ที่มีหน่วยงานรัฐหนุนหลังจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ซึ่งอาจจะ

ไม่ได้พุ่งเป้าที่การแฮ็กเพ่ือสร้างความเสียหายโดยตรง แต่ใช้เป็นฐานในการโจมตีประเทศอ่ืนๆ 
2. GDPR และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะทวีความรุนแรงขึ้น ในปีหน้าจะได้เห็นหลายๆ ประเทศ

เอาจริงเอาจังกับกฎหมายดังกล่าว 
3. การท า Incident Management จะเป็นวัฏจักรที่สมบูรณ์เพ่ือรองรับแนวคิด Cyber Resilience 
4. Data Breach จากการใช้ Public Cloud จะเกิดบ่อยมากขึ้น เนื่องจากการไม่มีมาตรการควบคุมที่

รัดกุมเพียงพอ 
5. การโจมตีที่พบส่วนใหญ่ยังคงเป็นการโจมตีที่รู้จักกันอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโจมตีที่มาจากอีเมล 
6. การพิสูจน์ยืนยันตัวตนแบบ Single-Factor Authentication จะลดน้อยลง โดยเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบ 

2-Factor หรือ Multi-factor มากยิ่งขึ้น 
7. IoT และ OT จะตกเป็นเป้าหมายของแฮ็กเกอร์มากข้ึน 
8. ระบบ AI เป็นดาบ 2 คม ซึ่งช่วยสนับสนุน SOC ให้สามารถรับมือต่อภัยคุกคามได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

แต่ในขณะเดียวกัน แฮ็กเกอร์ก็สามารถน าระบบ AI ไปใช้เพ่ือให้การโจมตีประสบผลส าเร็จมากยิ่งข้ึน 
9. เรื่องอ้ือฉาว ดราม่า หรือการกลั่นแกล้งออนไลน์บนโซเชียลมีเดียจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น 
10. Digital Transformation จะก้าวไปสู่การเป็น Cybersecurity Transformation 

          จะเห็นได้ว่าวิวัฒนาการและเทคโนโลยีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนโลกไซเบอร์อยู่ตลอดเวลา และ
นับวันยิ่งจะยิ่งทวีคูณความรวดเร็วขึ้นไปตามกาลเวลา ดังนั้น การเรียนรู้ ปรับตัว เพื่อรับมือ แก้ไข และป้องกัน 
จึงถือเป็นปัจจัยที่จะท าให้ธุรกิจภาคเอกชนและองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐปลอดภัยจากการจู่โจมบนโลกไซ
เบอร์ได ้ และในปี 2019 นั้นจะเห็นว่ามีการน าเทคโนโลยีสาร AI และ Machine Learning  มาใช้งานด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ IoT ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ เพราะยากต่อการบังคับใช้
นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัย และด้วยจ านวนอุปกรณ์อันมหาศาลท าให้แฮ็กเกอร์มีช่องทางในการโจมตีเข้า
ระบบเครือข่ายมากยิ่งขึ้น 
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ใบความรู้ที่ 3.2 
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

10 อันดับภัยคุกคามที่เกิดข้ึนในปี 2020 นี้มีอะไรบ้าง และเราจะวิธีการป้องกันระบบไอทีของตนเอง
เบื้องต้นอย่างไร 

1) การโจมตีแบบฟิชชิง 
การหลอกลวงแบบฟิชชิงจะใช้วิศวกรรมทางสังคม (Social Engineer) เพ่ือขโมยข้อมูลของผู้ใช้งาน และ

การโจมตีบริการคลาวด์ โดยพบว่าเกือบร้อยละ 78 ของเหตุการณ์จารกรรมทางไซเบอร์ในปี 2019 พบว่า
เกี่ยวข้องกับฟิชชิง และมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นในปี 2020 

ซึ่งในปี 2020 การใช้คลาวด์เพ่ิมมากข้ึนและเป็นไปได้สูงว่าจะพบการท าฟิชชิงผ่านแอปพลิเคชันบน
คลาวด์ ด้วยการที่บริการคลาวด์มีระบบรักษาความปลอดภัยขั้นพ้ืนฐานอยู่แล้ว จึงท าให้ผู้ใช้งานไว้วางใจระบบ
และแอปพลิเคชันต่าง ๆ จนอาจประมาทเลินเล่อ ไม่ได้ระมัดระวังอย่างเต็มที่ ก็อาจถูกภัยฟิชชิงแบบไม่ตั้งใจได้ 

2) การรักษาความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานด้วยการ Remote 
ในการท างานโดยใช้ Remote มักจะท างานโดยไม่มีการรักษาความปลอดภัย เพราะการท างานทางไกล

บางครั้ง เครือข่าย สัญญาณอินเทอร์เน็ตสาธารณะไม่มีการรักษาความปลอดภัยที่ดี และอุปกรณ์มือถือบางยี่ห้อ
มักจะสามารถปกปิดสัญญาณที่บ่งบอกถึงการโจมตีแบบฟิชชิ่ง และภัยคุกคามความปลอดภัยทางไซเบอร์อื่น ๆ 
ได้ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของ WatchGuard คาดการณ์ว่าในปี 2020 ร้อยละ 25 จะพบการรั่วไหล
ของข้อมูลทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ภายนอกองค์กร อย่างอุปกรณ์มือถือ และผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม
อย่างแน่นอน 

3) การหลอกลวงบนคลาวด์ 
Cloud Jacking มีแนวโน้มว่าจะเป็นหนึ่งในภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่โดดเด่นที่สุดในปี 2020 เนื่องจาก

การเพ่ิมข้ึนของการพ่ึงพาธุรกิจบนคลาวด์ หากมีการก าหนดค่าท่ีผิดพลาดจะท าให้เหตุการณ์การโจมตีส่วนใหญ่
เป็นไปตามรายงานของ Sophos 2020 Threat Report 

Trend Micro คาดการณ์ว่าการโจมตีด้วยการ Injection Attacks ไม่ว่าโดยตรง หรือผ่าน Third-party 
Library จะถูกใช้อย่างเด่นชัดกับแพลตฟอร์มคลาวด์ การโจมตีเหล่านี้จากการเขียนสคริปต์ข้ามไซต์และการท า 
SQL Injection จะท าการดักฟังควบคุมและแม้แต่แก้ไขไฟล์และข้อมูลส าคัญที่เก็บไว้ในคลาวด์ ผู้โจมตีจะท าการ 
Injection Attacks ที่เป็นอันตรายไปยัง Third-Party Library ซึ่งผู้ใช้งานจะดาวน์โหลดและน ามาใช้งานโดยไม่
ตั้งใจ 

ดังที่ระบุไว้ใน บล็อก 2020 Predictions and Trends ของ Cybersecurity Forcepoint ผู้ขายคลา
วด์สาธารณะทั่วไปที่มีความรับผิดชอบร่วมกันระบุว่าผู้ให้บริการคลาวด์มีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้อง
โครงสร้างพื้นฐานในขณะที่ลูกค้าจะรับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลของพวกเขา ช่องโหว่ของระบบและการแก้ไข
ต่างๆ ดังนั้นความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยจ านวนมากจึงข้ึนอยู่กับความรับผิดชอบของลูกค้านั่นเอง 

4) อุปกรณ์ IoT 
รายงาน Fortune Business ระบุว่า Internet of Things (IoT) มีแนวโน้มที่จะเติบโตถึง 1.1 ล้านล้าน

ดอลลาร์ภายในปี 2569 โดยไม่จ าเป็นต้องพูดว่าการใช้งานอุปกรณ์ IoT ที่แพร่หลายนี้จะช่วยเตือนภัยเรื่องการ
คุกคามความปลอดภัยทางไซเบอร์ท่ีซับซ้อนมากข้ึน นอกจากนี้ยังอาจมีภัยคุกคามร้ายแรงต่อ Internet of 
Medical Things (IoMT) ที่อาจกลายเป็นวิกฤตสุขภาพท่ีร้ายแรง 

ความจริงที่ว่าอุปกรณ์ IoT ใหม่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นหมายความว่ามีพ้ืนที่การโจมตีที่ใหญ่กว่า
มากส าหรับอาชญากรไซเบอร์เพ่ือก าหนดเป้าหมายช่องโหว่ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ นอกจากนี้ยังเป็น



เรื่องยากที่จะพัฒนากลยุทธ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อให้ทันกับการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของอุปกรณ์ IoT 
ใหม่ๆ 
 

5) การโจมตี Ransomware ที่ซับซ้อนและตรงเป้าหมาย 
Ransomware การโจมตีเป็นปัญหาส าคัญส าหรับธุรกิจในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา เหตุผลที่ 

Ransomware มีมานานแล้วก็คือหาใช้งานได้ง่าย ซึ่งผู้ถูกโจมตีจะได้รับผลกระทบร้ายแรง สามารถหาได้ในราคา
ถูกและพร้อมใช้งานบน Dark web 2020 เราอาจเห็นการเกิดข้ึนของการโจมตี ransomware ที่ซับซ้อนและมี
เป้าหมาย กลุ่มการสอบสวนทางไซเบอร์ที่ McAfee, John Fokker คาดการณ์ว่า ransomware มีแนวโน้มที่จะ
รวมเข้ากับมิจฉาชีพท าให้เกิดการสร้างตระกูลมัลแวร์ as-a-service น้อยลง แต่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งจะ
ท างานร่วมกับคนอ่ืน กลุ่มการสอบสวนทางไซเบอร์ยังกล่าวเพ่ิมเติมว่า จะมีการสานต่อแบรนด์ ransomware ที่
ทรงพลังที่สุดซึ่งใช้โครงสร้างพันธมิตรเพ่ือท าให้ภัยคุกคามของพวกเขารุนแรงยิ่งขึ้น นี่เป็นสาเหตุส าคัญของความ
กังวลเนื่องจากผลกระทบจากการโจมตีเพียงครั้งเดียวของ ransomware ก็สามารถสร้างความเสียหายอย่างมาก
ให้กับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางน าไปสู่ต้นทุนที่สูงขึ้นเนื่องจากการหยุดท างาน และการกู้คืนระบบ 

6) Deepfakes 
Deepfake คือการใช้การเรียนรู้ของเครื่องและปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพ่ือจัดการภาพหรือวิดีโอที่มีอยู่ของ

บุคคลเพื่อแสดงกิจกรรมบางอย่างที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง มีการคาดการณ์ว่าที่ในที่สุด Deepfakes อาจจะปรากฏว่า
เป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ส าคัญโดยมีการใช้เพื่อจุดประสงค์ที่เลวร้ายมีความเป็นไปได้ที่จะใช้เทคนิค 
Deepfake ในความพยายามที่จะจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี 2020 เป็นตน้ นอกจากนี้เรายังอาจ
พบเห็นภัยคุกคามทางไซเบอร์อ่ืน ๆ เช่น การใช้งานเพื่อการฉ้อโกงผ่านตัวตนที่สร้างขึ้นและการเกิดข้ึนของ
องค์กร deepfake-as-a-service ในปี 2020 อาจเป็นปีที่มีการหลอกลวงอย่างต่อเนื่องท าให้การหลอกลวงแบบ
ฟิชชิงมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งอาจท าให้ธุรกิจมีต้นทุนมากขึ้นหลายพันล้านดอลลาร์ 
 

7) มัลแวร์มือถือ  
ด้วยจ านวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และค่อย ๆ เคลื่อนย้ายจากระบบปฏิบัติการบนเดสก์ท็อปไปยัง

อุปกรณ์มือถือจ านวนข้อมูลทางธุรกิจที่จัดเก็บในช่วงหลังจะใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ มัลแวร์มือถือเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็น
อันตรายที่ออกแบบมาเพ่ือเป้าหมายระบบปฏิบัติการโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะ เนื่องจากมีการท างานที่มี
ความส าคัญและละเอียดอ่อนมากขึ้นในสมาร์ทโฟนจึงเป็นเรื่องของเวลาก่อนที่มัลแวร์มือถือจะปรากฏเป็นหนึ่งใน
ข้อกังวลด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่โดดเด่นที่สุด 
 

8) ช่องโหว่ความปลอดภัย 5G-to-Wi-Fi 
ความต้องการของบริษัทต่าง ๆ ในการหาวิธีใหม่ ๆ ของการเพิ่มความปลอดภัยนั้นไม่เคยมีมากไปกว่านี้

แล้ว เนื่องจากช่องว่างในเรื่องทักษะความปลอดภัยทางไซเบอร์และความซับซ้อนที่เพ่ิมขึ้นของการโจมตีทางไซ
เบอร์ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้โจมตีจะพบช่องโหว่ใหม่ ๆ ในการส่งข้อมูลผ่าน 5G-to-Wi-Fi ด้วยเครือข่าย 5G ที่
เกิดข้ึนใหม่อย่างรวดเร็ว ท าผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายส่งข้อมูลหรือซอฟต์แวร์เพ่ิมเติมไปยังเครือข่าย Wi-Fi ใช้
ในการเสนอราคาเพ่ือประหยัดแบนด์วิดท์ ช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ในกระบวนการนี้เปิดโอกาสให้แฮกเกอร์เข้า
โจมตีระบบรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ 

ด้วย 5G ที่เปิดตัวในพื้นที่สาธารณะที่กว้างขวาง เช่น สนามบิน ศูนย์การค้าและโรงแรม ข้อมูลเสียง 
และข้อมูลของผู้ใช้บนอุปกรณ์ ที่ใช้ระบบเซลลูลาร์จะได้รับการสื่อสารผ่านจุดเชื่อมต่อ Wi-Fi ในขณะที่อุปกรณ์



มือถือมีความฉลาดในตัวเพ่ือสลับระหว่างเครือข่ายเซลลูลาร์ และ Wi-Fi โดยอัตโนมัติ นักวิจัยด้านความปลอดภัย
ได้ระบุช่องโหว่จ านวนหนึ่งในกระบวนการนี้แล้ว มีความเป็นไปได้สูงว่าช่องโหว่ความปลอดภัย 5G-to-Wi-Fi ใหม่
ที่ส าคัญจะถูกเปิดเผยในปี 2020 
 

9) ภัยคุกคามจากภายในองค์กร 
รายงานการสอบสวนการละเมิดข้อมูลของ Verizon 2019 (DBIR) แสดงให้เห็นถึงการละเมิด ร้อยละ 

34 เกี่ยวข้องกับคนภายในองค์กร การคุกคามจากภายในองค์กร ไม่เพียงแต่เก่ียวข้องกับการโจมตีที่เป็นอันตราย
เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการใช้ระบบและข้อมูลโดยประมาทเพ่ือป้องกันภัยคุกคามเหล่านี้องค์กรจ าเป็นต้อง
ตรวจสอบ สอบสวนและตอบสนองต่อปัญหาที่อาจเป็นตัวบ่งชี้การโจมตีโดยใช้วงเครือข่ายภายในอย่างรวดเร็ว
และแม่นย า เครื่องมือป้องกันไวรัสและมัลแวร์ทั่วไป (AV / AM) มักไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันภัยคุกคาม
เหล่านี้ ภัยคุกคามภายในต้องใช้เครื่องมือ (Tools) พิเศษเท่านั้น เครื่องมือ (Tools) เหล่านี้ช่วยตรวจจับภัย
คุกคามภายในได้โดยการตรวจสอบข้อมูล เช่น 

การเข้าสู่ระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต 
แอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ถูกล็อคผู้ใช้ที่เพ่ิงได้รับสิทธิ์ผู้ดูแลระบบไปยังอุปกรณ์ 
อุปกรณ์บนเครือข่ายที่จ ากัด และอ่ืน ๆเครื่องมือต่างๆ เหล่านี้อาจจะรวมการเรียนรู้ของเครื่องและการ

ติด Tag อัจฉริยะ (Agent) เพ่ือระบุกิจกรรมที่ผิดปกติ การเปลี่ยนแปลงที่น่าสงสัยและการคุกคามที่เกิดจากการ
ก าหนดค่าระบบผิดพลาด 

10) ช่องโหว่และการละเมิดสิทธิ Application Programming Interface (API) 
การศึกษาเม่ือเร็ว ๆ นี้โดย Imperva บ่งชี้ว่าความพร้อมด้านความปลอดภัยของ application 

programming interface (API) มักจะช้ากว่าการรักษาความปลอดภัยเว็บแอปฯ ขององค์กรส่วนใหญ่ในปัจจุบัน 
นอกจากนี้มากกว่าสองในสามขององค์กรพร้อมให้บริการ API แก่สาธารณชนเพ่ือให้นักพัฒนาและคู่ค้าภายนอก
สามารถเข้าถึงระบบของแอพและแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ได้ 

เมื่อการพึ่งพา API เพ่ิมข้ึนการละเมิด API จะกลายเป็นสิ่งที่โดดเด่นมากขึ้นในปี 2563 สิ่งนี้จะ
ก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อแอพพลิเคชั่นสูง ๆ ในกระบวนการทางการเงิน การส่งข้อความเพียร์ทู
เพียร์ (P2P) ในขณะที่องค์กรจ านวนมากยังคงใช้ API ส าหรับแอปพลิเคชันของตนต่อไปการรักษาความปลอดภัย
บน API จะถูกเปิดเผย และเป็นจุดอ่อนซึ่งอาจน าไปสู่ภัยคุกคามบนคลาวด์ได้ 
 
วิธีการปฏิบัติเพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้านไอที 

1. ควรจัดการ อัปเดตแพทซ์ (Patch) และช่องโหว่โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ระบบไอทีขององค์กรมีความ
ทันสมัยและป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ 

2. หมั่นส ารองข้อมูลระบบและข้อมูลแอป SaaS ขององค์กรเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าการกู้คืนมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วจากการโจมตี ransomware และการโจมตีอ่ืน ๆ 

3. ปรับใช้โซลูชัน AV / AM ขั้นสงูเพ่ือที่จะให้การตรวจจับปลายทางและการตอบสนอง (EDR) และท า
ให้ระบบของคุณปลอดภัย 

4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแล็ปท็อปหรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่ออกจากส านักงานมีการรักษาความปลอดภัยเต็ม
รูปแบบหรือไม่ เช่น ไฟร์วอลล์ การป้องกันมัลแวร์ขั้นสูงการกรอง DNS การเข้ารหัสดิสก์และการ
รับรองความถูกต้องแบบหลายปัจจัย เป็นต้น 



5. มีแผนรับมือเหตุการณ์ หากมีการละเมิดความปลอดภัยเกิดขึ้น องค์กรต้องมีแผนปฏิบัติการที่
แข็งแกร่งเพ่ือจัดการกับการละเมิดอย่างมีประสิทธิภาพ และน าองค์กรกลับคืนมาพร้อมกับความ
เสียหายขั้นต่ าและเร็วที่สุด แผนควรรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารส าหรับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน และ
ภายนอกรวมถึงลูกค้านักลงทุนและอ่ืนๆ ยิ่งคุณเตรียมตัวล่วงหน้ามากเท่าไหร่คุณก็จะพร้อมรับมือ
กับวิกฤติได้ดีเท่านั้น 

แหล่งข้อมูลจาก 
https://www.kaseya.com/blog/2020/04/15/top-10-cybersecurity-threats-in-2020/ 
สืบคน้เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 22.25 น. จาก 
https://www.catcyfence.com/it-security/article/10-cybersecurity-2nd-quarter-2020/  
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1.2 จากสถานการณ์ข้างต้นจะเกิดผลกระทบต่อปกรณ์ศักดิ์ ผู้อื่น และสังคมอย่างไร 
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1.3 จงเสนอแนวทางในการใช้เทคโนโลยีตามสถานการณ์ข้างต้นอย่างปลอดภัย  
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       ธัญชนก ใช้ชีวิตประจ ำวนัส่วนใหญ่อยู่ในโลกออนไลน์อยู่เป็นประจ ำ โดย Username และ Password 
อย่ำงเดียวกัน  คือ 09092539 ซึ่งเป็นวันเดือนปีเกิดของตัวเอง ในกำรเข้ำสู่ระบบ Social Network รวมไปถึง
กำรใช้งำน กำรท ำธุรกรรม ออนไลน์ บนอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสำร และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค โดยไม่ลงชื่อออก 
(Log out) เพรำมั่นใจว่ำเป็นเครื่องของตัวเอง 

 



หน่วยที่ ๑ 
Digital Disruption   
แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วย  Digital Disruption   
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง Creative Commons   เวลา  ๑  ชั่วโมง 
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Disruption รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสและภัยที่
เกิดจาก Digital Disruption 

๑.๒ ทราบถึงวิธีการ เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตใน 
สถานการณ์ Digital Disruption และมีความตื่นรู้ในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ 
Digital Disruption  ผ่านเครื่องมือต่างๆ อย่างถูกต้อง 
 ๑.๓ สามารถมีแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital 
Disruption   
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑     รู้และเข้าใจลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา(N) 
๒.๒     น าลิขสิทธิ์มาใช้อย่างถูกต้อง (T) 
 

๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 

1. ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา 
 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ทักษะการใช้เทคโนโลยี 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑)  
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  

๑) ครูกับนักเรียนสนทนาการเรื่อง การน าภาพการ์ตูนจากอินเตอร์เน็ตมาใช้ แต่งหน้าขนมเค้ก 
หรือเป็นลายการ์ตูนบนเสื้อผ้า  

๒) ครูตั้งค าถามกับนักเรียน พฤติกรรมในข้อ 1 นั้น เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างไร
บ้าง  

3) ครูให้นักเรียนศึกษากรณีศึกษา  
สถานการณ์ที่ 1 : การคัดลอกผลงานจากอินเทอร์เน็ตเพ่ือน ามาท ารายงาน 
สถานการณ์ที่ 2 : การน าภาพจากอินเทอร์มาท าเป็นโลโก้สินค้าของตนเอง 
สถานการณ์ที่ 3 : Cover เพลงลง YouTube 
สถานการณ์ที่ 4 : ขายเสื้อท่ีละเมิดลิขสิทธิ์ 

๔) ผู้เรียนศึกษาใบความรู้ ที ่4.1 เรื่อง สิทธิและลิขสิทธิ์ 



5) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปราย 
5) นักเรียนท ากิจกรรมที่ ใบกิจกรรมที่ 4.1 เรื่อง ลิขสิทธิ์นี้ของใคร และ ใบกิจกรรมที่ 4.2 

เรื่อง Content ถูกลิขสิทธิ์ 
6) นักเรียนและครูร่วมกันวิเคราะห์ชิ้นงานนักเรียน 

 
๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

1) ใบความรู้ ที ่4.1 เรื่อง สิทธิและลิขสิทธิ์ 
2) ใบกิจกรรมที่ 4.1 เรื่อง ลิขสิทธิ์นี้ของใคร 
3) ใบกิจกรรมที่ 4.2 เรื่อง Content ถูกลิขสิทธิ์ 
4) เรื่อง Creative Commons คืออะไร   เข้าถึงออนไลน์ 

https://www.youtube.com/watch?v=KZxblRoZqP0 
5) เรื่อง วิธีการใช้ Creative Commons  เข้าถึงออนไลน์ : 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0pHbBKadcA 
6) เรื่อง ประโยชน์ของ Creative commons ในยุคดิจิทัล  เข้าถึงออนไลน์ : 

https://www.youtube.com/watch?v=jM1X2V7NjUU 
 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

๒) น าเสนอผลการระดมความคิด 
๓) ตรวจใบงาน  

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

๒) แบบประเมินการน าเสนอ 
๓) แบบประเมินใบงาน 

- ใบงาน “Cause and Effect” 
- ใบงาน KWL  

๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) นักเรียนผ่านการประเมิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
   
๖. บันทกึหลังสอน 
............................................................................................................................. .................................................... 
.................................................................... .............................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 

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



๗. ภาคผนวก 
 (สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น ใบความรู้ ใบกิจกรรม แบบบันทึกกิจกรรม หรือแนวทางการตอบ) 
 
 
 
 

ใบความรู้ ที่ 4.1  
เรื่อง สิทธิและลิขสิทธิ์ 

ลิขสิทธิ์ (Copyright) 

 ลิขสิทธิ์ หมายถึง  สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระท าการใด ๆ เกี่ยวกับงานท่ีผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยการใช้
สติปัญญาความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์ โดยไม่ลอกเลียนงานของ
ผู้อ่ืน โดยงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้คุ้มครอง โดยผู้สร้างสรรค์จะได้รับความ
คุ้มครองทันทีท่ีสร้างสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียน (กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2537) 

  

ลิขสิทธิ์  หมายถึง เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินทางปัญญา ซ่ึงผู้สร้างสรรค์มีสิทธิ์ผูกขาดในการดัดแปลง 
ท าซ้ า และการกระท าอ่ืนๆ ต่อผลงานนั้นๆ ลิขสิทธิ์หมายรวมถึงความคิด (Cornish, 1990) 

 ดังนั้น ความหมายของค าว่า “ลิขสิทธิ์” จึงสามารถสรุปได้เป็นสองความหมาย คือ ความหมายแรกแสดง
ถึงสิทธิความเป็นเจ้าของในงานสร้างสรรค์โดยใช้ความรู้ความสามารถของผู้สร้างสรรค์ และอีกความหมายหนึ่งคือ 
สิทธิในการท าซ้ า ตามความหมายของภาษาอังกฤษ ลิขสิทธิ์ เป็นส่วนหนึ่งของ ทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมไปถึง
สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าอีกด้วย  

 ทั้งนี้ลิขสิทธิ์ในบริบทของทางบรรณารักษศาสตร์ จะเก่ียวข้องกับผู้ใช้ ผู้ให้บริการ รวมไปถึงผู้เขียนซึ่งเป็น
เจ้าของลิขสิทธิ์ ที่มีสิทธิในการท าซ้ า ดัดแปลง ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 อีกด้วย   

กฎหมายลิขสิทธิ์ไทย 
      กฎหมายลิขสิทธิ์ไทย เป็นกฎหมายที่ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2537 ก าหนดงานที่ได้รับความคุ้มครอง อันได้แก่ 
งานสร้างสรรค์ประเภท วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง 
งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ของผู้สร้างสรรค์ 
ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด (กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2537) 

 
ขอบเขตคุ้มครองงานสร้างสรรค์ 

1.ท าซ้ าหรือดัดแปลง 
2.เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
3.ให้เช่าต้นฉบับหรือส าเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง 



4.ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น 
5.อนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น โดยจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ก็ได้ แต่เงื่อนไข

ดังกล่าวจะก าหนดในลักษณะที่เป็นการจ ากัดการ แข่งขันโดยไม่เป็นธรรมไม่ได้  
 
 

การละเมิดลิขสิทธิ์ 
      กฎหมายลิขสิทธิ์ก าหนดพฤติกรรมใดว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์งานของผู้อ่ืนไว้ชัดเจน ได้แก่ การท าซ้ าหรือ
ดัดแปลง เผยแพร่งานต่อสาธารณชน ซึ่งงานลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยมิได้รับอนุญาต ส่วนงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
นั้นได้เพ่ิมการกระท าละเมิดอีกอย่างหนึ่งไว้ คือ การให้เช่าต้นฉบับหรือส าเนางาน หากผู้ใดกระท าการดังกล่าว 
ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ต้องรับโทษอาญาและจ่ายค่าเสียหายแก่เจ้าของงานด้วย หากผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุ
อันควรรู้ว่างานใดได้ท าขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน กระท าการต่อไปนี้แก่งานนั้นเพ่ือหาก าไร ให้ถือว่าผู้นั้น
กระท าละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย ได้แก่  

1.ขาย มีไว้เพ่ือขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ 
2.เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
3.แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ เจ้าของลิขสิทธิ์ 
4.น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร  
 

โทษการละเมิดลิขสิทธิ์ 
      กฎหมายคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ แล้วก าหนดโทษหนักแก่ผู้ท าละเมิดไว้ชัดเจน การละเมิด
ต่องานของผู้สร้างสรรค์ทั้งท าซ้ า ดัดแปลงงาน เผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับความยินยอมตามกฎหมาย 
ต้องมีโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หากพฤติกรรมท าละเมิดดังกล่าวเพ่ือการค้า ผู้กระท าจะมีโทษ
จ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสี่ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ   
 
เวลาคุ้มครองงาน 
     กฎหมายคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของผู้สร้างสรรค์งานโดยมีบทลงโทษเข้มงวดแล้ว ยังก าหนดระยะเวลาไว้
ด้วย โดยให้คุ้มครองตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย ซึ่ ง
ทายาทของผู้สร้างสรรค์จักหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์นี้ได้ในช่วงนั้น เมื่อพ้นห้าสิบปีแล้ว งานชิ้นนี้จะตก
เป็นสมบัติของแผ่นดินซึ่งรัฐจะเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งดูแลมิให้เกิดการดัดแปลงงานดังกล่าวไปเกิน
ขอบเขตอันควรหรือเป็นการท าลายงานชิ้นนั้น คนไทยสามารถน าไปตีพิมพ์ เผยแพร่งานต่อสาธารณชนได้โดยไม่
ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์แก่ทายาทผู้สร้างสรรค์อีกต่อไปอันถือเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน  
 
 
งานไม่มีลิขสิทธิ์ 



      กฎหมายลิขสิทธิ์ก าหนดงานที่ถือว่าไม่มีลิขสิทธิ์ไว้ด้วย หมายความว่า ทุกคนสามารถน าชิ้นงานทั้งหมดหรือ
บางส่วนไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนรวมได้โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทนก่อน อันได้แก่  

1.ข่าวประจ าวัน และข้อเท็จจริงต่างๆที่มีลักษณะเป็น เพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนก
วิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ 

2.รัฐธรรมนูญ และ กฎหมาย 
3.ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง ค าชี้แจง และหนังสือ  โต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือ 

หน่วยงานอื่นใด ของรัฐหรือของท้องถิ่น 
4.ค าพิพากษา ค าสั่ง ค าวินิจฉัย และรายงานของทาง  ราชการ 
5.ค าแปลและการรวบรวมสิ่งต่างๆตาม ข้อ 1 ถึง 4 ที่ กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ

หรือของท้องถิ่นจัดท าขึ้น  
 
ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นความพยายามสร้างดุลแห่งผลประโยชน์ระหว่างเจ้าของลิขสิทธิ์และ

ผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ โดยให้บุคคลอ่ืนสามารถใช้งานลิขสิทธิ์ได้ตามความเหมาะสมโดยไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เป็น
การจ ากัดสิทธิแต่ผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ลงภายใต้เงื่อนไขบางประการ เงื่อนไขที่ส าคัญที่สุด บัญญัติไว้ใน
มาตรา 32 วรรคแรก ดังนี้             

1.การกระท าต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ 
2.การกระท านั้นไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร 
ข้อยกเว้นทั่วไป มีบัญญัติไว้ในมาตรา 32 วรรคสอง ที่บัญญัติให้การกระท าบางอย่างเป็นข้อยกเว้นการ

ละเมิดลิขสิทธิ์ ตั้งแต่ข้อยกเว้น 1-8  เช่น การวิจัยหรือศึกษางาน อันมิใช่การกระท าเพ่ือหาก าไร   นอกจาก
ข้อยกเว้นทั่วไปตามมาตรา 32 วรรคสองแล้ว ยังมีข้อยกเว้นเฉพาะซึ่งมีบัญญัติไว้ในมาตรา 33 กรณีคัดลอกโดยมี
การอ้างอิง เป็นการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงาน ไม่ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ยังมีข้อยกเว้นอ่ืนๆ 
เช่น ข้อยกเว้นส าหรับการกระท าของบรรณารักษ์ห้องสมุดตามมาตรา 34 ข้อยกเว้นส าหรับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ตามมาตรา 35 ข้อยกเว้นส าหรับการแสดงงานนาฏกรรมหรือดนตรีกรรมตามมาตรา 36 ข้อยกเว้น
ส าหรับงานศิลปกรรมตามมาตรา 37, 39, 40 ข้อยกเว้นส าหรับงานสถาปัตยกรรมตามมาตรา 38, 41 ข้อยกเว้น
ส าหรับงานลิขสิทธิ์ต่างๆในภาพยนตร์ ตามมาตรา 42 และข้อยกเว้นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการตาม
มาตรา 43 
 
Creative Common: CC 
 Creative Commons: CC คือ สัญญาอนุญาตนี้ จัดตั้งขึ้นเพ่ือขยายขอบข่ายของการใช้สื่อต่างๆ ให้กว้าง
ขึ้นโดยไม่จ ากัดที่สัญญาอนุญาตของสื่อนั้นๆ สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์ จะเอ้ือให้มีการใช้สื่ อทั้งทาง
ภาพ เสียง ข้อมูล โดยการแบ่งแยกสัญญาอนุญาตย่อยออกส าหรับการแจกจ่ายและการใช้ข้อมูล โดยการอ้างอิง
ถึงเจ้าของลิขสิทธิ์เดิม  



ครีเอทีฟคอมมอนส์ก่อตั้งโดย   ลอว์เรนซ์ เลสสิก ซึ่งปัจจุบันบริหารงานโดย  โจอิจิ อิโต โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถให้สิทธิบางส่วนหรือทั้งหมดแก่สาธารณะ ในขณะที่ยังคงสงวน
สิทธิอ่ืนๆไว้ได้ โดยการใช้สัญญาอนุญาตหลายหลากรูปแบบ ซึ่งรวมถึง การยกให้เป็นสาธารณสมบัติหรือสัญญา
อนุญาตแบบเปิดทั้งหลาย โดยมีจุดประสงค์เพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาลิขสิทธิ์ต่อการแบ่งปันสารสนเทศ ในส่วน
ของครีเอทีฟคอมอนส์ประเทศไทย อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ครีเอทีฟคอมมอนส์ประเทศ
ไทย, 2550) 

 
การก าหนดเงื่อนไข ของ Creative Commons 
 การก าหนดเงื่อนไขหลักของ Creative Commons มีอยู่ 6 เงื่อนไข (Katz, 2006) ดังนี้  

1. เงื่อนไขแบบแสดงที่มา (Attribution) หรือ “by”ผู้เผยแพร่ต่อสามารถน าไปเผยแพร่ ท า
ส าเนาแจกจ่ายและดัดแปลงได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของสารสนเทศนั้น แต่จะต้องระบุที่มาของสารสนเทศนั้น 
ตามท่ีผู้สร้างสรรค์หรือผู้อนุญาตก าหนด 
 

 
ภาพที่ 1 สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา  

(Creative Commons, n.d.)  
 

2. แสดงที่มา และไม่ใช้ เพื่อการค้า (Attribution-Noncommercial)หรือ “by-nc” 
เงื่อนไขนี้ผู้ที่จะน าไปเผยแพร่ต่อสามารถน าไปเผยแพร่ต่อได้โดยไม่ต้องขออนุญาต เจ้าของลิขสิทธิ์ แต่จะต้องไม่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการค้า  
 

 
ภาพที่ 2 สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มาและไม่ใช้เพื่อการค้า 

 (Creative Commons, n.d.) 
  

3. แสดงท่ีมา ไม่ใช้เพื่อการค้า และไม่แก้ไขต้นฉบับ (Attribution-Noncommercial -No 
Derivative Works) หรือ “by-nc-nd”  เงื่อนไขนี้อนุญาตให้ทุกคนท าซ้ าและเผยแพร่สารสนเทศนั้นได้ ตราบ
ใดที่ไม่ดัดแปลงหรือตัดต่อสารสนเทศดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงที่มา 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4_%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8


 
ภาพที่ 3 สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา ไม่ใช้เพ่ือการค้า และไม่แก้ไขต้นฉบับ 

 (Creative Commons, n.d.) 
 

4. แสดงท่ีมา ไม่ใช้เพื่อการค้า และใช้อนุญาตแบบเดียวกัน (Attribution-
Noncommercial- Share Alike) หรือ “” หากมีการน าผลงานไปดัดแปลง ปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง หรือ
ต่อเติมงาน จะต้องใช้สัญญาอนุญาตแบบเดียวกันหรือแบบที่เหมือนกับงานนี้เท่านั้น รวมถึงต้องระบุแหล่งที่มา
ของงาน และไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการค้าด้วย 
 

 
ภาพที่ 4 สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา ไม่ใช้เพ่ือการค้า และใช้อนุญาตแบบเดียวกัน 

 (Creative Commons, n.d.) 
 

5. แสดงที่มาและไม่ดัดแปลง (Attribution-No Derivative Works) หรือ “by-nd” 
ภายใต้เงื่อนไขนี้ ผู้น าไปเผยแพร่สามารถท าส าเนา แจกจ่าย และเผยแพร่งานนี้ต่อไปได้ แต่ไม่สามารถดัดแปลง
งานได้ และจะต้องแสดงที่มาของงานนี้  
 

 
ภาพที่ 5 สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มาและไม่ดัดแปลง 

 (Creative Commons, n.d.) 
 

6. แสดงท่ีมาและอนุญาตแบบเดียวกัน (Attribution- Share Alike) หรือ “by-sa” ผู้
เผยแพร่สามารถท าส าเนา แจกจ่าย และดัดแปลงงานดังกล่าวได้ แต่หากจะต้องดัดแปลงจะต้องใช้สัญญาอนุญาต
แบบเดียวกัน หรือแบบที่เหมือนกับหรือที่เข้ากันได้กับสัญญาอนุญาตที่ใช้กับงานนี้เท่านั้น 
 

 



ภาพที่ 6 สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มาและอนุญาตแบบเดียวกัน 
 (Creative Commons, n.d.) 

          
 
   

สาธารณสมบัติ (Public Domain) 
ในกรณีที่ต้องการให้ผลงานนั้นปราศจากเงื่อนไขใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมอบผลงานให้กับสาธารณะ

ผ่านทางครีเอทีฟคอมมอนส์ สามารถท าได้โดยการ ประกาศผลงานชิ้นนั้นให้เป็น Public domain หรือ สมบัติ
สาธารณะโดยภายใต้สัญลักษณ์    ซึ่งหมายความว่า ไม่ขอสงวนลิขสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น 

สาธารณสมบัติ หรือ Public domain ภายใต้กฎหมายไทย  
ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ได้ก าหนดไว้ว่า ลิขสิทธิ์จะคงอยู่หลังจากเจ้าของลิขสิทธิ์

เสียชีวิต และนับไปอีก 50 ปี แต่ในกรณีไม่ปรากฏผู้สร้างสรรค์ผลงาน การสิ้นสุดลิขสิทธิ์จะคงอยู่ 50 ปีนับจาก
วันที่ตีพิมพ์ ส่วนงานที่เป็น ประยุกต์ศิลป์ ซึ่งหมายถึง งานที่ประกอบด้วยผลงานศิลปะประเภทต่างๆ เช่น รูปวาด 
รูปภาพ รูปปั้น ภาพพิมพ์ สถาปัตยกรรม ภาพถ่าย โครงร่าง และแบบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการใช้ ผลงาน
ประยุกต์ศิลป์ มีอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 25 ปีหลังจากตีพิมพ์ การตีพิมพ์ใหม่ไม่เป็นการยืดอายุการคุ้มครองงาน 
สิ่งพิมพ์รัฐบาลเป็นสาธารณสมบัติ แต่งานที่สร้างสรรค์หรือผลิตโดยหน่วยงานของรัฐบาลจะมีการคุ้มครองลิขสิทธิ์  
ทั้งนี้ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์แล้ว ผลงานต่างๆ จะถือเป็น สาธารณสมบัติ (Public domain) 
ของประเทศไทย และอยู่ในการดูแลของรัฐบาลไทย สามารถน าไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของ หรือทายาท
เจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ คนไทยสามารถน าไปท าซ้ า ดัดแปลง เผยแพร่ได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ 

 

อ้างอิง  
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ใบกิจกรรมท่ี 4.1  
เรื่อง ลิขสิทธิ์นี้ของใคร 

กลุ่มที่………..  
1. ชื่อ..........................................นามสกุล..................................... เลขที่................ชั้น..................  
2. ชื่อ...........................................นามสกุล.................................... เลขที่................ชั้น.................. 
3. ชื่อ...........................................นามสกุล.....................................เลขที่................ชั้น........ .......... 

 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนค้นหาข่าว หรือสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับลิขสิทธิ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ 
จากนั้นมาตอบประเด็นค าถามต่อไปนี้   

1. ชื่อเรื่อง  
……………………….…………………………………………………………………………………………………………………

2. ระบุแหล่งที่มา /แหล่งอ้างอิง 
……………………….…………………………………………………………………………………………………………………

3. ข่าวหรือสถานการณ์ที่เลือกมาเกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์เพราะเหตุใด พร้อมเขียนเป็นผังความคิด 
……………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
………………….………………………………………………………………………………………………………………............ 
……………………….………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………….………………………………………………………………………………………………………………...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ค าชี้แจง จากกิจกรรมค้นหาข่าว หรือสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับลิขสิทธิ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ 
ให้นักเรียนน าประเด็ที่ได้จาก ข้อ 3 มาจัดท าเป็นแผนผังความคิด 

 
ผังความคิด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แนวทางการประเมินผังความคิด  
นักเรียนสามารถเขียนข่าว หรือสถานการณ์ให้เป็นผังความคิดว่ามีองค์ประกอบใดบ้าง (ดังค าตอบในข้อ 

3)  และ องค์ประกอบใดที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ ใครคือเจ้าของลิขสิทธิ์หรือใครละเมิดลิขสิทธิ์ (ถ้ามี) 
ใบกิจกรรมท่ี 4.2  

เรื่อง Content ถูกลิขสิทธิ์ 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนออกแบบ Content เรื่องท่ีนักเรียนสนใจ โดยเลือกใช้ สัญลักษณ์  Creative 
Creative Commons ที่สอดคล้องกับ Content ทีต่นเองได้ออกแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แนวทางการประเมินผังความคิด  
นักเรียนสามารถเขียนข่าว หรือสถานการณ์ให้เป็นผังความคิดว่ามีองค์ประกอบใดบ้าง (ดังค าตอบในข้อ 

3)  และ องค์ประกอบใดที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ ใครคือเจ้าของลิขสิทธิ์หรือใครละเมิดลิขสิทธิ์ (ถ้ามี) 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ ๒ ชื่อหน่วย รูปแบบและลักษณะของ Digital Disruption 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕  เรื่อง Transparency and Open data            เวลา  ๑  ชั่วโมง 
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Disruption รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสและภัย 
ที่เกิดจาก Digital Disruption 

๑.๒ ทราบถึงวิธีการ เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตใน 
สถานการณ์ Digital Disruption และมีความตื่นรู้ในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ 
Digital Disruption  ผ่านเครื่องมือต่างๆ อย่างถูกต้อง 
 ๑.๓ สามารถมีแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital 
Disruption   
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑ รู้และเข้าใจความหมายของ  Transparency and Open data (N) 
๒.๒ รู้และเข้าใจวิธีการใช้งานเครื่องมือ Transparency and Open data (R) 
๒.๓ สามารใช้ประโยชน์จากข้อมูล Open data ในแก้ปัญหาการคอร์รัปชัน (T) 

๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑)  ความหมายของ Transparency and Open data 
        ๒)  วิธีการใช้งานเครื่องมือTransparency and Open data 
        ๓)  ประโยชน์ของ Transparency and Open data 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ทักษะการใช้เทคโนโลยี 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑) ซื่อสัตย์ 
        ๒) ใฝ่เรียนรู้ 
        ๓) มุ่งม่ันในการท างาน 
                 ๔) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 

      ๑) ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยใช้ค าถาม  
ค าถาม : หากนักเรียนต้องท ารายงานหรืองานวิจัย นักเรียนสามารถหาข้อมูลได้จากที่ใดได้บ้าง  
แนวทางค าตอบ : เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  Google / Wikipedia / ห้องสมุด  
ค าถาม : ข้อมูลประเภทใดบ้าง ที่นักเรียนสามารถสืบค้นได้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

          แนวทางค าตอบ : ข้อมูลรูปภาพ ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลวิดีโอ ข้อมูลสถิติ เอกสารความรู้   
 ค าถาม : ประโยชน์ของการเผยแพร่ข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 



      ๒) ครูโยงเข้าสู่บทเรียนเรื่อง ข้อมูล  ด้วยค าถาม : 
นักเรียนคิดว่าประโยชน์ของการเผยแพร่ข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตคืออะไร และครูให้นักเรียนชมคลิปวิดีโอ 
“ศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data: Data.go.th)”  เข้าถึงออนไลน์ : ที่มา 
https://youtu.be/FIA2iTJzwBc 
ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ ๓ - ๔ คน (คละความสามารถ)  

      ๓) เรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เพิ่มเติมจาก ใบความรู้เรื่อง “OPEN DATA : 
สู่การสร้างนวัตกรรมด้วยการเปิดเผยข้อมูล”และช่วยกันท า ใบกิจกรรมที่ ๑  ข้อมูล 

      ๔) นักเรียนฝึกการค้นหาข้อมูล จาก  หน่วยงานของภาครัฐผ่านทางเว็บไซต์  
เข้าถึงออนไลน์ :  https://data.go.th/group 

      ๕) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายหัวข้อที่อยู่ในใบกิจกรรมที่ ๑  และ 
       ๖) ให้นักเรียนน าเสนอผลการท าใบกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 

      ๗) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ 
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

      ๑) ใบกิจกรรมที่ ๑ ข้อมูล 
      ๒) ใบกิจกรรมที่ ๒ กลุ่มชุดข้อมูล 
      ๓) จาก ใบความรู้เรื่อง “OPEN DATA : สู่การสร้างนวัตกรรมด้วยการเปิดเผยข้อมูล” 
      ๔) คลิปวิดโีอ “ศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data: 

Data.go.th)”  เข้าถึงออนไลน์ : https://youtu.be/FIA2iTJzwBc 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
       ๑) ตรวจใบกิจกรรม ที่ ๑ ใบกิจกรรม ที่ ๒ และน าเสนอผลการศึกษากรณีศึกษา 
       ๒) การสังเกตการท างานกลุ่ม 
       ๓) สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
       ๑) แบบประเมินการน าเสนอ 
       ๒) แบบประเมินการท ากิจกรรมกลุ่ม 
 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
       ๑) นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
.................................................................... .............................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
 

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



ใบความรู้เรื่อง “OPEN DATA : สู่การสร้างนวัตกรรมด้วยการเปิดเผยข้อมูล” 

 
 
ท าไมต้องมีการเปิดเผยข้อมูล มีประโยชน์อย่างไร 
ปัจจุบันเป็นยุคของรัฐบาลแบบเปิด (open government) รัฐบาลแบบเปิดเป็นรัฐบาลที่เน้นการบริหาร 

ประเทศอย่างโปร่งใส และส่งเสริมให้ภาคธุรกิจและเอกชนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐในการสร้าง 
นวัตกรรม (open innovation) หน่วยงาน Open Knowledge International ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการ 
เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 3 ประการ ได้แก่   

ช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารประเทศ (Transparency) โดยประชาชนสามารถตรวจสอบการ 
ท างานของภาครัฐได้  เช่น หากภาครัฐเปิดเผยข้อมูลการใช้งบประมาณ ในการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการต่างๆ 
ก็จะช่วยให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมุล ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการคอรัปชันได้ทางหนึ่ง 

ช่วยสร้างคุณค่าให้กับสังคมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Releasing social and commercial 
value) โดยหน่วยภาคธุรกิจและเอกชนสามารถน าข้อมูลของภาครัฐไปใช้ในต่อยอดในรูปแบบของแอปพลิเคชัน 
เช่น หากภาครัฐเปิดเผยข้อมูลต าแหน่งที่ตั้งของโรงพยาบาลทั่วประเทศ ก็จะท าให้เกิดแอปพลิเคชันที่ให้ข้อมูล 
ดังกล่าวกับประชาชนมากยิ่งขึ้น เมื่อแอปพลิเคชันที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐมีจ านวนมากขึ้น 
จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 

ช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของประชนในการบริหารประเทศ (Participation and engagement) 
เมื่อประชาชนสามารถตรวจสอบการท างานของภาครัฐโดยใช้ข้อมูลได้ ก็จะช่วยให้เกิดการสะท้อนความคิดเห็น 
กลับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หากประชาชนทราบว่ามีสถิติการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่ของตนสูง 
ก็สามารถร้องเรียนกลับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพ่ิมมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ 
มากขึ้น เป็นต้น  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ที่มา : https://www.nectec.or.th/news/news-pr-news/opendata.html   



ใบกิจกรรมท่ี ๑  ข้อมูล 
สมาชิกในกลุ่มที่ .......... 
๑. ชื่อ ..............................................................เลขที่...............ห้อง........................  
๒. ชื่อ ..............................................................เลขที่...............ห้อง........................ 
๓. ชื่อ ..............................................................เลขที่...............ห้อง........................  
๔. ชื่อ ..............................................................เลขที่...............ห้อง........................ 
๕. ชื่อ ..............................................................เลขที่...............ห้อง........................  
 
ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
1.  ข้อมูล  หมายถึง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….............................……………………………………………… 
2.  ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..................…………………………………………………… 
3. ข้อมูลสาธารณะ หมายถึง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….......................…………………………………………………… 
4. ข้อมูลดิจิทัล หมายถึง  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..................………………………………………………………… 
5. ข้อมูลเปิด  หมายถึง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..................………………………………………………… 
6. ข้อมูลเปิดภาครัฐ  หมายถึง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..................……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..................…………………………………………… 



7. ระดับการเปิดเผยข้อมูลมีกี่ระดับ   อะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….................………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….................………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….................………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….................………………………………… 
  



ใบกิจกรรมท่ี ๒ กลุ่มชุดข้อมูล 
สมาชิกในกลุ่มที่ .......... 
๑. ชื่อ ..............................................................เลขที่...............ห้อง........................  
๒. ชื่อ ..............................................................เลขที่...............ห้อง........................ 
๓. ชื่อ ..............................................................เลขที่...............ห้อง........................  
๔. ชื่อ ............................................................ ..เลขที่...............ห้อง........................ 
๕. ชื่อ ..............................................................เลขที่...............ห้อง........................  

 
๑. ให้นักเรียนฝึกการค้นหาชุดข้อมูลจาก ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ https://data.go.th/group 
โดยให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเรื่องที่กลุ่มนักเรียนสนใจ 
 
กลุ่มชุดข้อมูล  …………………………………..………………………………… 
ค าค้น   …………………………………..………………………………… 
จ านวนชุดข้อมูลที่พบ …………………………………………………………………….. 
ชุดข้อมูลที่เลือกศึกษา ………………………………………………..…………………… 
ชนิดไฟล์ข้อมูล  …………………………………………………………………….. 
วันที่สร้างชุดข้อมูล ...............................................................................  
รหัสข้อมูล  ...............................................................................  
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล ...............................................................................  
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ...............................................................................  
 
๒. ผลลัพธ์ที่ได้จาการค้นหาชุดข้อมูลนักเรียนสามารถน าไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง 
............................................................................................................................. ....................................................
................................................................. ................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
........................................................................................................................................................................... ...... 
๓. ผลลัพธ์ที่ได้จาการค้นหาชุดข้อมูลนักเรียนคิดว่าช่วยป้องกันปัญหาการทุจริตอะไรได้บ้าง 
................................................................................................................................................................... ..............
..................................................................................................................... ............................................................
............................................................................................................................. ....................................................
................................................................................................................................................ ................................. 
 
 
 
 
 



แบบประเมินการท ากิจกรรมกลุ่ม 
 

กลุ่ม .................................................................................. ชั้น  
๑. ............................................................................. ......... เลขที่ ..........         
๒. ...................................................................................... เลขที่ .......... 
๓. ...................................................................................... เลขที่ ..........         
๔. ...................................................................................... เลขที่ .......... 
๕. ...................................................................................... เลขที่ ..........         
๖. ................................................................ ...................... เลขที่ ..........         
 
    
 
ค าชี้แจง: ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย ✔ ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 

๑. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    
๒. มีความกระตือรือร้นในการท างาน    
๓. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย    
๓. มีข้ันตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ    
๕. ใช้เวลาในการท างานอย่างเหมาะสม    

รวม  
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  
 พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า  ให้  ๓  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นบางครั้ง  ให้  ๒  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าน้อยครั้ง  ให้  ๑  คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ ปานกลาง 
๕-๗ ปรับปรุง 

 
  



แบบประเมนิการน าเสนอผลงานกลุ่ม 
 

กลุ่ม ..........................................................................................................  
สมาชิกในกลุ่ม ๑. ............................................................. ๒. ................................................................. 
    ๓. .............................................................  ๔. ................................................................. 

 
 ค าชี้แจง : ท าเครื่องหมาย ✔ ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

  
ล าดับที่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 

3 2 1 

1 น าเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง        
2 การล าดับขั้นตอนของเนื้อเรื่อง       
3 การน าเสนอมีความน่าสนใจ       
4 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม      
5 การตรงต่อเวลา      

                                                                       รวม   
     
เกณฑ์การให้คะแนน 
  
 ท าได้เป็นอย่างดีมาก  ให้  ๓  คะแนน 
 ท าได้เป็นอย่างดี  ให้  ๒  คะแนน 
 ท าได้พอใช้  ให้  ๑  คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ ปานกลาง 
๕-๗ ปรับปรุง 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ ๒ ชื่อหน่วย รูปแบบและลักษณะของ Digital Disruption 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖  เรื่อง Big data กับธรรมาภิบาลข้อมูล            เวลา  ๑  ชั่วโมง 
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Disruption รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสและภัยที ่
เกิดจาก Digital Disruption 

๑.๒ ทราบถึงวิธีการ เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตใน 
สถานการณ์ Digital Disruption และมีความตื่นรู้ในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ 
Digital Disruption  ผ่านเครื่องมือต่างๆ อย่างถูกต้อง 
 ๑.๓ สามารถมีแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital 
Disruption   
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑ รู้และเข้าใจความหมายของ Big data (N) 
๒.๒ รู้เข้าใจความหมายและหลักการของ การธรรมาภิบาลข้อมูล (T) 
๒.๓ สามารน าข้อมูลจาก Big data กับธรรมาภิบาลข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (T) 

๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑)   ความหมายของ Big data  
        ๒)  ความหมายของและหลักการของ การธรรมาภิบาลข้อมูล 
        ๓)  ประโยชน์ของ Big data กับธรรมาภิบาลข้อมูล 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ทักษะการใช้เทคโนโลยี 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑) ซื่อสัตย์ 
        ๒) ใฝ่เรียนรู้ 
        ๓) มุ่งม่ันในการท างาน 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 

      ๑) ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอ เรื่อง “แนวทางการใช้ประโยชน์จาก Big 
Data” เข้าถึงออนไลน์ : https://www.youtube.com/watch?v=Z2sxjaLCnbY 

      ๒) เมื่อดูคลิปเสร็จครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ 
โดยครูสุ่มถามนักเรียนเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ที่ได้รับจากการดูคลิปวิดีโอ 

ค าถาม : นักเรียนคิดว่าในชีวิตประจ าวันของนักเรียนข้อมูลอะไรบ้างที่เป็น Big Data 
แนวทางค าตอบ : ข้อมูลการพยากรณ์อากาศ  ข้อมูลจากสื่อโซเชียล  ข้อมูลการระบาดของไวรัสโคโรนา 

ข้อมูลนักท่องเที่ยวของประเทศไทย ข้อมูลการจราจร ฯลฯ 
ค าถาม : ถ้านักเรียนเปิดร้านขายอาหาร 

นักเรียนจ าเป็นต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้างเพ่ือมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนการตลาด 



แนวทางค าตอบ : ข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่  ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารท้องถิ่น  
ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารหรือวัตถุดิบตามฤดูกาล  ข้อมูลเกี่ยวกับราคาวัตถุดิบ ข้อมูลรายได้ของคนในชุมชน ฯลฯ 

      ๓) ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ ๓ - ๔ คน (คละความสามารถ)  
      ๔) นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เพ่ิมเติมจาก ใบความรู้เรื่อง “Data Governance 

การธรรมาภิบาลข้อมูล” และช่วยกันท าใบกิจกรรม PMI 
      ๕) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายหัวข้อที่อยู่ในใบกิจกรรม PMI 
      ๖) ให้นักเรียนน าเสนอผลการท าใบกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 

       ๗) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ 
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

      ๑) ใบกิจกรรม PMI 
      ๒) ใบความรู้เรื่อง “Data Governance การธรรมาภิบาลข้อมูล” 
      ๓) คลิปวิดโีอ เรื่อง “แนวทางการใช้ประโยชน์จาก Big Data”  

เข้าถึงออนไลน์ : https://www.youtube.com/watch?v=Z2sxjaLCnbY 
๕.๑ วิธีการประเมิน 

       ๑) ตรวจใบกิจกรรม PMI และน าเสนอผลการศึกษา 
       ๒) การสังเกตการท างานกลุ่ม 
       ๓) สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
       ๑) แบบประเมินการน าเสนอ 
       ๒) แบบประเมินการท ากิจกรรมกลุ่ม 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
       ๑) นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
 
 
 

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



 
 

 
 
Data Governance  

แปลเป็นไทยว่า การธรรมาภิบาลข้อมูล ซึ่งหมายถึง การก ากับดูแลข้อมูล โดยมีการก าหนยนโยบาย 
ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลอย่างมีระบบ ตั้งแต่การเกิดของข้อมูล การจัดเก็บ การวิเคราะห์ การท าลาย การเข้าถึง 
การรักษาความปลอดภับ และการน าไปใช้ โดยให้ความส าคัญท้ังในมุมกระบวนการ บุคลากร และเทคโนโลยี  

การจัดท า Data Governance ไม่มีหลักปฏิบัติที่ตายตัว เพราะแต่ละองค์กรจะมีแหล่งที่มาของข้อมูลที่ 
ไม่เหมือนกัน และมีหน่วยงานรับผิดชอบข้อมูลที่มีโครงการแตกต่างกัน ดังนั้น เมื่อต้องการศึกษาเกี่ยวกับ Data 
Governance จึงมีรายละเอียดให้ศึกษาได้น้อย ซึ่งในประเทศไทยเอง จะมีหน่วยงาน DGA ที่ได้น าเสนอ 
Framework ในการจัดท า Data Governance  

ความส าคัญ ของ Data Governance  
เพราะ Data ที่เกิดขึ้นในองค์กร มีความกระจัดกระจาย ท าให้ไม่สามารถเข้าถึงชุดข้อมูลเดียวกันได้ 

แม้จะอยู่ในองค์กรเดียวกัน ส่งผลให้องค์กรไม่สามารถน า Data นั้นไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี การมี Data 
Governance ก่อให้เกิดกฎระเบียบในการบริหารจัดการข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น และยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิด 
ข้อมูลซ้ าซ้อน  ข้อมูลไม่มีคุณภาพ และการหวงแหนข้อมูลได้อีกด้วย  
  ผลลัพธ์ที่ได้จากการท า Data Governance ไม่ใช่แค่เอกสารที่เป็นกฎระเบียบขององค์กรเท่านั้น 
แต่ต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบ Infrastructure ใหม่เสียด้วย เพราะการเข้าถึงข้อมูล จะต้องโปร่งใส และมีการ 
ก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลอย่างชัดเจน ดังนั้นในท้ายที่สุดของการผลักดันโครงการ Data Governance 
จะเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการท างานขององค์กรทั้งหมด เพื่อรองรับการท างานแบบ Data-Driven Business 
นั่นเอง  

วัตถุประสงค์เบื้องต้นของการท าธรรมาภิบาลข้อมูล 
- เพ่ือรักษาความปลอดภัยข้อมูลส าคัญทางธุรกิจอาทิ ข้อมูลทางการเงิน การวางแผนทรัพยากรองค์กร 

และทรัพยากรบุคคล มิให้ถูกปรับแต่ง เปลี่ยนแปลงโดยมิชอบ 
- เพ่ือป้องกันข้อมูลที่สุ่มเสี่ยงของลูกค้าอาทิ ข้อมูลบัตรเครดิต เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ข้อมูลส่วนตัวทีร่ะบุตัวตน รวมถึงข้อมูลทางลิขสิทธิ์ขององค์กร อย่างเช่น รายชื่อลูกค้าแผนการออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์  รวมถึงขั้นตอนการป้องการภัยคุกคามจากทั้งภายใน และภายนอก 

- เพ่ือให้ได้รับคุณค่าสูงสุดจากข้อมูลขององค์กรโดยสามารถน ามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ 
บริหารความเสี่ยง และการท ากลยุทธ์ธุรกิจแบบมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
  ข้อสังเกต :: 
แม้ข้อมูลนั้นจะมีคุณค่ามหาศาลกับองค์กรแต่ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงอันยิ่งใหญ่เช่นกันเพราะความด้อยคุณภาพ 
ในจัดการกับข้อมูลเป็นที่มาของการน าข้อมูลที่ไร้คุณภาพไปใช้ตัดสินใจทางธุรกิจรวมถึงสร้างช่องโหว่มากมายใน 
ระบบข้อมูลจนถูกท าลายให้เสียหายและถูกโจรกรรม 
 
 
 

ใบความรู้เรื่อง “Data 
Governance”การธรรมาภิบาลข้อมลู 



ประโยชน์ของธรรมาภิบาลข้อมูล 
จะช่วยในองค์กรผ่อนแรงในการท าความสะอาด และจัดระเบียบข้อมูล เพ่ิมความน่าเชื่อถือให้กับข้อมูล 

จนสามารถสร้างสรรค์การบริการที่ดีกว่าเดิม เพิ่มความภักดีของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์และบริการ ดูแลบังคับใช้    
กฎ ระเบียบ สร้างรายงานการปฏิบัติงานที่ง่ายขึ้น และริเริ่มให้เกิดนวัตกรรมจากการท างาน รวมไปถึงทัศนคติ 
และแนวคิดในการดึงข้อมูลมาใช้ผสมผสานกับการท างานอย่างเป็นระบบ และสุดท้าย ประโยชน์ในด้านมุมมมอง 
ที่มีต่อข้อมูลของทีมงานในองค์กรที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดกระบวนการน าข้อมูลมาแปลงเป็นคุณค่าให้กับองค์กรต่อไป 
ผลลัพธ์อันเป็นรูปธรรม 

- พัฒนาการความเชื่อมั่นในรายงานต่างๆ ขององค์กรที่เพ่ิมขึ้น 
- ข้อมูลที่ถูกน ามารายงงานจากทุกหน่วยงาน มีความถูกต้องแม่นย า 

  - สร้างความปลอดภัยของข้อมูลที่ทั้งเหมาะสมกับองค์กร และให้ความเชื่อมั่นให้กับผู้ตรวจสอบ 
และองค์กรก ากับดูแลต่างๆ 

- พัฒนาปรับปรุงการจ าแนกลูกค้า ละผู้รับบริการ ได้เหมาะสม แม่นย า กับแผนกลยุทธ์ทางการตลาด 
สร้างผลกระทบที่ทรงคุณค่าโดยตรงกับ หัวใจหลักของการบริหารองค์กรคือ เพิ่มรายได้, ลดต้นทุน, 
และลดความเสี่ยงด้านต่างๆ 
 
วัฏจักรในการด าเนิน Data Governance ประกอบไปด้วย  
1. Data Ownership Discovery 
  การระบุแหล่งที่มาของข้อมูลและผู้รับผิดชอบ โดยจะต้องชี้แจงรายละเอียดของการได้มาซึ่งข้อมูล เช่น 
กรอกข้อมูลในระบบใด มีรูปแบบการเก็บอย่างไร ฝ่ายใดเป็นผู้รับผิดชอบ หรือเป็นเจ้าของข้อมูล เป็นต้น  
2. Data Policy and Risk Level 
  การระบุความเสี่ยงของข้อมูล และ ก าหนดระดับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล โดยสามารถแบ่งระดับ 
ความเสี่ยงเป็นระดับ เช่น ข้อมูลความลับ ข้อมูลสาธารณะ เพ่ือใช้เป็นตัวบ่งชี้ในการบริหารข้อมูลด้าน 
ความปลอดภัย ซึ่งผู้ก าหนดระดับความเสี่ยงของข้อมูลนี้ คือ หน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลโดยตรง  
3. Data Proliferation 
  การระบุความเชื่อมโยงของการก าเนิด ใช้งาน และท าลายข้อมูล ในขั้นตอนนี้ จะเป็นการเขียน Flow 
เพ่ือมองหาจุดเชื่อมโยงของข้อมูล เช่น ฝ่ายบัญชี ได้รับข้อมูลมาจากระบบ POS และระบบ ERP ซึ่งผู้รับผิดชอบ 
กรอกข้อมูล ใน ERP ประกอบไปด้วยส่วนหน้าร้าน ส่วนคลังสินค้า ส่วนขนส่ง และส่วนงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 
เป็นต้น โดย Flow นี้ สามารถเขียนเป็นกล่องเชื่อมโยงอย่างง่าย โดยไม่จ าเป็นต้องวาดเป็น ER-Diagram 
เพราะวัตถุประสงค์ของ Flow เพราะให้เห็นถึงการเชื่อมโยงข้อมูลกันในเชิงปฏิบัติ ดังนั้น คนที่เขียน Flow นี้ 
อาจจะไม่ใช่กลุ่มงาน IT แต่อาจเป็น Data Analyst หรือ ผูม้ีหน้าที่รับผิดชอบโครงการ Data Governance ทั้งนี้ 
ผลลัพธ์ที่ได้จากการท า Data Proliferation คือ การออกแบบโครงสร้างของข้อมูลใหม่ เพ่ือให้สามารถน าข้อมูล 
ไปใช้ที่ปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมีส่วนของการเชื่อมโยงข้อมูล (Data Integration), 
การท าความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing) และการออกแบฐานข้อมูลใหม่ (Database Design) 
มาเก่ียวข้องด้วย  
4. Data Dictionary 
  การร่างเอกสารเพ่ือระบุสถานะ การจัดเก็บข้อมูล ซึ่ง Data Dictionary เป็นพื้นฐานที่ทุกองค์กร 
ควรจะมี  เพราะเอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารที่บ่งบอกได้ว่า มีการเก็บข้อมูลอะไรเอาไว้ที่ไหนบ้าง อย่างไรก็ตาม 
ในแต่ละช่วงเวลา Data Dictionary จะมีการเปลี่ยนแปลงไป เป็นเพราะมีข้อมูลใหม่ๆ เข้ามาในระบบมากข้ึน 



ดังนั้นหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดท า และ Update เอกสาร Data Dictionary คือ หน่วยงาน IT หรือ Data Admin 
ทั้งนี้ ปัญหาขององค์กรใหญ่ที่มีการลงระบบมานาน พบว่า ไม่ได้มีการเก็บ Data Dictionary เอาไว้ และเมื่อ 
ระบบเป็นระบบใหญ่ ท าให้ยากต่อการสร้าง Data Dictionary ใหม่ อาจจะเป็นเพราะก่อนหน้านี้ Vendor 
ที่มาลงระบบไว้ ไม่ได้มอบ Data Dictionary ให้ก็เป็นได้ แต่เมื่อต้องด าเนินการในโครงการ Data Governance 
ก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมี Data Dictionary เพราะจ าเป็นจะต้องระบุความรับผิดชอบของข้อมูลนั่นเอง 
5. Data Protection  
  การออกแบบช่องทางการป้องกันข้อมูล เป็นงานต่อเนื่องจากข้ันตอนที่ 2 และ 3 โดยในส่วนที่ 5 Data 
Protection นี้ จะเป็นการออกแบบระบบ ตามหลักความปลอดภัย หรือ Database Security ซึ่งกระบวนการนี้ 
จ าเป็นต้องมีการ Review การออกแบบ Infrastructure ใหม่ทั้งหมด เพ่ือรอบรับระดับความเสี่ยงของชุดข้อมูล 
แต่ละชุด ซึ่งในยุคก่อน จะมีการสร้าง Data Warehouse ที่เดียว และติดตั้งระบบ Security แบบเดียว 
แต่ในปัจจุบัน เนื่องจากการเข้าถึงข้อมูล ควรมีการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่น และเปิดให้เข้าถึงได้ตามสิทธิ์ 
ท าให้การออกแบบ Data Warehouse ไม่จ าเป็นต้องมีแค่ที่เดียวอีกต่อไป  
6.Data Access and Authorization 

การออกแบบระบบเพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามสิทธิ หรือ ขอ Request ข้อมูลได้จาก 
ผู้มีอ านาจในการอนุมัติสิทธิเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการท างาน จากที่เม่ือก่อนการจะขอข้อมูลจะมีหน่วยงาน IT 
เป็นคนดึงข้อมูลให้ แต่หากมีการออกแบบระบบแบบใหม่ จะสามารถเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ 
ข้อมูลได้ตามระดับของความเสี่ยงของข้อมูล ซึ่งหากข้อมูลมีความลับ หรือเป็นข้อมูลที่จ ากัดสิทธิ์ ก็สามารถกรอก 
รายละเอียดการขอข้อมูลผ่านระบบได้ เพ่ือส่งรายงานไปยังผู้อนุมัติได้โดยตรง ซึ่งระบบการขออนุมัตินี้ 
ทางหน่วยงาน IT จะเป็นผู้รับผิดชอบออกแบบระบบ และดูแลรักษาระบบ ซึ่งการมีระบบนี้ จะท าให้ข้อมูล 
ทั้งหมด มีความโปร่งใส และเป็นแนวทางทางในการแก้ปัญหาการหวงแหนข้อมูลได้เป็นอย่างดี จะเห็นได้ว่า ทั้ง 
6 ข้อนี้ จะมีทั้งส่วนการรับผิดชอบแบ่งออกเป็น ส่วนเจ้าของข้อมูล หน่วยงาน IT และผู้มีความต้องการใช้ข้อมูล 
ซึ่งการด าเนินโครงการ Data Governance ที่ดี ควรค านึงถึงการน าไปใช้จริงให้ได้มากท่ีสุด ไม่ใช่แค่เป็น 
นโยบายในกระดาษ แต่จะต้องมีการออกแบบ Infrastructure ใหม่เสียงหมด เพ่ือรองรับการเข้าถึง 
ข้อมูลได้อย่างโปร่งใส  

 

 
 

 



ดังนั้น โครงการที่ควรท าควบคู่ไปกับการท า Data Governance คือ การสร้าง Data Lake เพ่ือเป็นถัง 
ข้อมูลกลางที่เก็บข้อมูลแบบดิบๆ ก่อนที่จะน าข้อมูลดิบไปไว้ที่ Data Warehouse ตามระดับความเสี่ยง 
ของข้อมูลต่อไป  

ในทางปฏิบัติ ฝ่าย IT อาจท าหน้าที่เป็นเจ้าของโครงการ แต่การเริ่มโครงการ จะต้องเริ่มจากการส ารวจ 
และชี้แจงความรับผิดชอบในการก าเนิน ใช้งาน ท าลาย และระบุระดับความเสี่ยงของข้อมูล ซึ่งเป็นหน้าที่ 
ของผู้ใช้งาน ดังนั้น หากจะมีการด าเนินโครงการ Data Governance จริง ๆ ซึ่งแรกท่ีต้องเร่งด าเนินการ คือ 
การสร้างความเข้าใจ เพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วมในโครงการ ที่ส าคัญที่สุด คือ การให้ความรู้ด้านความปลอดภัย 
และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เพ่ือสามารถชี้แจงระดับความเสี่ยงของข้อมูลนั่น ๆ ได้  

Data Governance เป็นโครงการระดับใหญ่ ที่ทุกองค์กรจะต้องด าเนินการ เพ่ือให้เป็นไปตาม 
มาตรฐานการดูแลรักษาข้อมูล และผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการนี้ นอกจากจะเป็นระบบข้อมูลที่โปร่งใสแล้ว 
ยังช่วยลดวัฒนธรรมการหวงแหนข้อมูลในองค์กรอีกด้วย ท าให้การวิเคราะห์ หรือใช้ประโยชน์จากข้อมูล 
เป็นไปได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น  

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

เข้าถึงออนไลน์ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564  
: https://www.coraline.co.th/single-post/data-governance  
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5 การตรงต่อเวลา      

                                                                       รวม   
     
เกณฑ์การให้คะแนน 
  
 ท าได้เป็นอย่างดีมาก  ให้  ๓  คะแนน 
 ท าได้เป็นอย่างดี  ให้  ๒  คะแนน 
 ท าได้พอใช้  ให้  ๑  คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ ปานกลาง 
๕-๗ ปรับปรุง 

 



หน่วยที่ ๓ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๓ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗  เรื่อง Business Intelligence : BI             เวลา     ๑  ชั่วโมง 
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Disruption รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสและภัยที่
เกิดจาก Digital Disruption 

๑.๒ ทราบถึงวิธีการ เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตใน 
สถานการณ ์Digital Disruption และมีความตื่นรู้ในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ 
Digital Disruption  ผ่านเครื่องมือต่างๆ อย่างถูกต้อง 
 ๑.๓ สามารถมีแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital 
Disruption   
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑ นักเรียนรู้และเข้าใจโอกาสเชิงบวกในสถานการณ์ Digital Disruption ในการจัดการธุรกิจชาญ
ฉลาดได ้(S) 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) ศึกษาโอกาสเชิงบวกในสถานการณ ์Digital Disruption ในการจัดการธุรกิจชาญฉลาด 
        ๒) Business Intelligence : BI 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ความสามารถในการคิด (การคิดวิเคราะห์) 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 

       ๑) มีวินัย 
       ๒) ใฝ่เรียนรู้ 
       ๓) มุ่งม่ันในการทำงาน 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
  ๑) ครูบอกจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ 

๒) ครูสอน เรื่อง "Business Intelligence คืออะไร มีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร" เข้าถึง
ออนไลน์ https://www.sundae.co.th/article/?cmd=article&id=49 
  ๓) ครูยกตัวอย่างกรณีศึกษา เรื่อง “7-11 Japan ให้พนักงานใช้ Data อย่างเรียบง่าย เพ่ือการ
สร้างคุณค่าในการขายได้อย่างไร" เข้าถึงออนไลน์ : https://www.d4biz.com/uncategorized/7-11-a-lot-
of-little-data-empower-employees/ 
  ๔) นักเรียนทำกิจกรรม Cause and Effect ตัวอย่างคำถาม หากนำเทคโนโลยีมาช่วย
สนับสนุนทางเลือกในการตัดสินและช่วยวางแผนทางธุรกิจจะมีผลอย่าไร 



  ๕) นักเรียนทำกิจกรรม KWL  
- นักเรียนบอกความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Business Intelligence คืออะไร มี

ประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร (K) 
   - นักเรียนบอกสิ่งที่นักเรียนอยากรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับ Business Intelligence คืออะไร 
มีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร (W) 
   - นักเรียนบอกสิ่งที่ได้เรียนรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับ Business Intelligence คืออะไร มี
ประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร (L) 

๖) นักเรียนและครูร่วมกันอธิปรายสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรม Cause and Effect 
และ KWL เรื่อง Business Intelligence คืออะไร มีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร 
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
  ๑) คอมพิวเตอร์ / โทรศัพท์มือถือ 
  ๒) แหล่งเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต  
  ๓) กรณีศึกษา 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) นักเรียนทำใบกิจกรรม เรื่อง Cause and Effect 
  ๒) นักเรียนทำใบกิจกรรม เรื่อง KWL 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบประเมินกิจกรรม Cause and Effect  
  ๒) แบบประเมินกิจกรรม KWL 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) นักเรียนผ่านการประเมิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 
 
 
 

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



๗. ภาคผนวก 
 
[กรณีศึกษา] 7-11 Japan ให้พนักงานใช้ Data อย่างเรียบง่าย เพ่ือการสร้างคุณค่าในการขายได้อย่างไร 
 

 
 

ในช่วงยุคปี 1970 โทชิฟุมิ ซุสุก ิCEO คนแรกของเซเว่นอีเลฟเว่นในญี่ปุ่น ได้ตัดสินใจว่า สิ่งสำคัญท่ีช่วย
ในการทำกำไรให้กับร้านของบริษัทก็คือ การหมุนเวียนสินค้าที่รวดเร็ว (Inventory Turnover) เขาจึงมอบหมาย
หน้าที่ในการสั่งของ ซึ่งเป็นหน้าที่ในการตัดสินใจที่สำคัญที่สุด ให้กับพนักงานขายจำนวน 2 แสนคน ซึ่งส่วนมาก
เป็นพนักงาน part-time 
 

เพราะซุสุคิเชื่อว่า พนักงานเหล่านั้นแหละ คือคนที่สามารถเข้าใจลูกค้าได้ดีที่สุด และจากการได้ใกล้ชิด
กับลูกค้า ยิ่งทำให้พวกเขาได้รับข้อมูลต่างๆ ที่ช่วยให้ตัดสินใจได้ดีในการเลือกสินค้าให้สามารถขายได้อย่าง
เหมาะสมและรวดเร็ว 
 

ซุสุคิยังได้ส่งเสริมพนักงานขายด้วยการส่งรายงานต่างๆให้ เช่น ยอดขายรายวัน พยากรณ์อากาศ เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ โดยลงรายละเอียดต่างๆเอาไว้ให้ ไม่ว่าจะเป็น 
 
สินค้าท่ีขายไป 1 วันก่อนหน้านี้ 
สินค้าท่ีขายในวันเดียวกันของปีก่อน 
สินค้าท่ีขายดีในวันที่สภาพอากาศใกล้เคียงกัน 
สินค้าท่ีขายในร้านอื่นๆ 



และเนื่องจากเซเว่นอีเลฟเว่นในญี่ปุ่นมีการขายอาหารสด ซุสุคิจึงให้มีการจัดส่งวันละ 3 ครั้ง เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที 
 

นอกจากนี ้เขายังได้ให้พนักงานขายติดต่อกับซัพพลายเออร์โดยตรง เพ่ือให้พวกเขาพัฒนาการเลือก
สินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละท้องถิ่น 
 

ผลลัพธ์ก็คือ เซเว่นอีเลฟเว่น เป็นร้านค้าปลีกท่ีมีกำไรดีที่สุดในญี่ปุ่นกว่า 30 ปี 
 

ทั้งหมดนี ้คือการใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ โดยที่ยังไม่มีอะไรเกี่ยวกับ Big Data หรือแม้แต่การลงทุนซื้อ
ข้อมูลราคาแพงๆเลยด้วยซ้ำ เพราะนี่เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลขนาดเล็ก จำนวนมาก (A lot of little data) 
 

สิ่งที่สำคัญคือ การให้คนมีความสามารถได้รับข้อมูลที่ดีและเพียงพอต่อการตัดสินใจที่ดี หากมีการ
มอบหมายอำนาจให้พนักงาน พร้อมกับให้ข้อมูลที่พวกเขาต้องการ ก็เพียงพอที่จะสามารถช่วยให้การดำเนินงาน
ในแต่ละวันดีขึ้น จากการตัดสินใจที่ดีขึ้น และยังช่วยให้เกิดนวัตกรรมจากหลายฝ่ายอย่างต่อเนื่องด้วย 
 

ทุกวันนี้ กว่า 70% ของสินค้าบนชั้นวางของเซเว่นอีเลฟเว่นที่ญี่ปุ่น ล้วนเป็นสินค้าใหม่ท่ีคิดค้นและ
คัดเลือกโดยพนักงานขายในร้าน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุดนั่นเอง 
 
เข้าถึงออนไลน์ : https://www.d4biz.com/uncategorized/7-11-a-lot-of-little-data-empower-
employees/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบกิจกรรม Cause and Effect 
เร่ือง โอกาสเชิงบวกของการใช้เทคโนโลยีในการต่อต้านทุจริต 

 

Cause and Effect 
 

หากนำเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนทางเลือกในการตัดสินและช่วยวางแผนทางธุรกิจจะมีผลอย่าไร 
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ใบกิจกรรม KWL 

 

 

 

 

K 
นักเรียนบอกความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับ Business Intelligence 
คืออะไร มีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร 

W 
บอกสิ่งที่นักเรียนอยากรู้เพ่ิมเติม
เกี่ยวกับ Business Intelligence 

คืออะไร มีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร 

L 
บอกสิ่งที่ได้เรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับ 
Business Intelligence คืออะไร มี

ประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบประเมินใบงาน Cause and Effect 
 

คำชี้แจง :  ให้ผู้สอนประเมินผลงานใบงานนักเรียน โดยการประเมินคะแนนลงในช่องรายการประเมินกำหนด
ตามตารางแนบท้ายแบบประเมินใบงาน Cause and Effect 

 

ลำดับที่ 
ชื่อ-สกุล 

ของผู้รับการ
ประเมิน 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

เนื้อหา นำเสนอ 
ความ

สวยงาม 
ตรงต่อ
เวลา 

รวม 
20 คะแนน 

สรุปผลการ
ประเมิน ผ่าน/

ไม่ผ่าน 
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

 ลงชื่อ ....................................................ผู้ประเมนิ 
  ................/................/................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียนได้ระดับคณุภาพที่  พอใช้  ขึ้นไปถือว่า  ผ่าน 

 

เกณฑก์ารตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
18 - 20 ดมีาก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช ้
ต ่ากวา่ 10 ปรบัปรุง 

 



ตารางแนบท้ายแบบประเมินใบงาน Cause and Effect 
 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ระดับการประเมิน 
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

- แสดงความคิดเห็น
ผลกระทบของปัญหา/
เหตุการฌ์ได้ 10 ข้อขึ้น
ไป 

 

- แสดงความคิดเห็น
ผลกระทบของปัญหา/
เหตุการณ์ได้ 8-9 ข้อ 

 

- แสดงความคิดเห็น
ผลกระทบของปัญหา/
เหตุการณ์ได้ 6-7 ข้อ 

 

- - แสดงความคิดเห็น
ผลกระทบของปัญหา/
เหตุการณ์ได้ น้อยกว่า 
6 ข้อ 

 
เนื้อหา - เนื้อหาครบถ้วนตาม

สาระที่กำหนด 100% 
- เขียนถูกต้องตามหลัก

ภาษา 100% 
- ลำดับหัวข้อเนื้อหา

ชัดเจน 
- มีการสรุปได้อย่าง

สมเหตุสมผล 100% 

- เนื้อหาถูกต้องตามสาระ
ที่กำหนด 80-99% 

- เขียนถูกต้องตามหลัก
ภาษา 80-99% 

- ลำดับหัวข้อเนื้อหา
ชัดเจน 

- มีการสรุปได้อย่าง
สมเหตุสมผล 80-99% 

- เนื้อหาถูกต้องตามสาระ
ที่กำหนด 60-79% 

- เขียนถูกต้องตามหลัก
ภาษา 60-79% 

- มีการสรุปได้อย่าง
สมเหตุสมผล 60-79% 

- เนื้อหาถูกต้องตามสาระ
ที่กำหนดต่ำว่า 59% 

- เขียนถูกต้องตามหลัก
ภาษาต่ำว่า 59% 

- มีการสรุปไม่
สมเหตุสมผลต่ำว่า 
59% 

การนำเสนอ - พูดชัดเจนเสียงดังฟังชัด 
- ใช้ภาษาทางการถูกต้อง

ตามอักขระ100% 
- บุคลิกภาพดีและมีความ

มั่นใจ 
- มีการใช้สื่อประกอบการ

นำเสนอ 
- ความพร้อมในการ

นำเสนอ  

- พูดชัดเจนเสียงดังฟังชัด 
- ใช้ภาษาทางการถูกต้อง

ตามอักขระ80-99% 
- บุคลิกภาพดี 
- ความพร้อมในการ

นำเสนอได้บางส่วน 

- การพูดเหมาะสม 
- ใช้ภาษาทางการถูกต้อง

ตามอักขระ60-79% 
- บุคลิกภาพเหมาะสม 
 

- สามารถพูดนำเสนอได้ 
- ใช้ภาษาทางการถูกต้อง

ตามอักขระต่ำว่า 59% 
- บุคลิกภาพเหมาะสม 
 

ความ
สวยงาม 

- ใช้สีสันสวยงาม 
- มีความสะอาด 
- มีความคิดสร้างสรรค์  
- ความเป็นระเบียบอ่าน

ง่าย 

- ใช้สีสันสวยงาม 
- มีความสะอาด 
- มีความคิดสร้างสรรค์  
 

- ใช้สีสันสวยงามและมี
ความสะอาด 

 

- ใช้สีสันสวยงามหรือ
เป็นไปตามเกณฑ์อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง 

 

การตรงต่อ
เวลา 

ส่งผลงานครบถ้วน ตรง
ตามเวลาที่กำหนด  

ส่งผลงานครบถ้วน แต่ช้า
กว่าเวลาที่กำหนด 5 
นาท ี

ส่งผลงานครบถ้วน แต่ช้า
กว่าเวลาที่กำหนด 10 
นาท ี

ส่งผลงานครบถ้วน แต่ช้า
กว่าเวลาที่กำหนด 15 
นาท ี

 

 



แบบประเมินใบงาน KWL 
คำชี้แจง :  ให้ผู้สอนประเมินผลงานใบงานนักเรียน โดยการประเมินคะแนนลงในช่องรายการประเมินกำหนด

ตามตารางแนบท้ายแบบประเมินใบงาน KWL 
 

ลำดับที่ 
ชื่อ-สกุล 

ของผู้รับการ
ประเมิน 

การ
แสดง
ความ
คิดเห็น 

เนื้อหา นำเสนอ 
ความ

สวยงาม 
ตรงต่อ
เวลา 

รวม 
20 คะแนน 

สรุปผลการ
ประเมิน ผ่าน/

ไม่ผ่าน 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

 ลงชื่อ ....................................................ผู้ประเมนิ 
  ................/................/................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียนได้ระดับคณุภาพที่  พอใช้  ขึ้นไปถือว่า  ผ่าน 

 

เกณฑก์ารตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
18 - 20 ดมีาก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช ้
ต ่ากวา่ 10 ปรบัปรุง 

 



ตารางแนบท้ายแบบประเมินใบงาน KWL 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

ระดับการประเมิน 
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

- แสดงความคิดเห็นในช่อง K 
ได้ 10 ข้อคำถามขึ้นไป 

- แสดงความคิดเห็นในช่อง 
W ได้ 10 ข้อคำถามขึ้นไป 

- แสดงความคิดเห็นในช่อง L 
ได้ 10 ข้อคำถามขึ้นไป 

 

- แสดงความคิดเห็นใน
ช่อง K ได้ 9-10 ข้อ
คำถาม 

- แสดงความคิดเห็นใน
ช่อง W ได้ 9-10 ข้อ
คำถาม 

- แสดงความคิดเห็นใน
ช่อง L ได้ 9-10 ข้อ
คำถาม 

 

- แสดงความคิดเห็นใน
ช่อง K ได้ 7-8  ข้อ
คำถาม 

- แสดงความคิดเห็นใน
ช่อง W ได้ 7-8  ข้อ
คำถาม 

- แสดงความคิดเห็นใน
ช่อง L ได้ 7-8  ข้อ
คำถาม 

 

- แสดงความคิดเห็นใน
ช่อง K ได้ น้อยกว่า 7 
ข้อ 

- แสดงความคิดเห็นใน
ช่อง W ได้ น้อยกว่า 
7 ข้อ 

- แสดงความคิดเห็นใน
ช่อง L ได้ น้อยกว่า 7 
ข้อ 

 
เนื้อหา - เนื้อหาครบถ้วนตามสาระที่

กำหนด 100% 
- เขียนถูกต้องตามหลักภาษา 

100% 
- ลำดับหัวข้อเนื้อหาชัดเจน 
- มีการสรุปได้อย่าง

สมเหตุสมผล 100% 

- เนื้อหาถูกต้องตามสาระ
ที่กำหนด 80-99% 

- เขียนถูกต้องตามหลัก
ภาษา 80-99% 

- ลำดับหัวข้อเนื้อหา
ชัดเจน 

- มีการสรุปได้อย่าง
สมเหตุสมผล 80-99% 

- เนื้อหาถูกต้องตาม
สาระที่กำหนด 60-
79% 

- เขียนถูกต้องตามหลัก
ภาษา 60-79% 

- มีการสรุปได้อย่าง
สมเหตุสมผล 60-
79% 

- เนื้อหาถูกต้องตาม
สาระที่กำหนดต่ำว่า 
59% 

- เขียนถูกต้องตามหลัก
ภาษาต่ำว่า 59% 

- มีการสรุปไม่
สมเหตุสมผลต่ำว่า 
59% 

การนำเสนอ - พูดชัดเจนเสียงดังฟังชัด 
- ใช้ภาษาทางการถูกต้อง

ตามอักขระ100% 
- บุคลิกภาพดีและมีความ

มั่นใจ 
- มีการใช้สื่อประกอบการ

นำเสนอ 
- ความพร้อมในการนำเสนอ  

- พูดชัดเจนเสียงดังฟังชัด 
- ใช้ภาษาทางการถูกต้อง

ตามอักขระ80-99% 
- บุคลิกภาพดี 
- ความพร้อมในการ

นำเสนอได้บางส่วน 

- การพูดเหมาะสม 
- ใช้ภาษาทางการ

ถูกต้องตามอักขระ
60-79% 

- บุคลิกภาพเหมาะสม 
 

- สามารถพูดนำเสนอ
ได้ 

- ใช้ภาษาทางการ
ถูกต้องตามอักขระต่ำ
ว่า 59% 

- บุคลิกภาพเหมาะสม 
 

ความ
สวยงาม 

- ใช้สีสันสวยงาม 
- มีความสะอาด 
- มีความคิดสร้างสรรค์  
- ความเป็นระเบียบอ่านง่าย 

- ใช้สีสันสวยงาม 
- มีความสะอาด 
- มีความคิดสร้างสรรค์  
 

- ใช้สีสันสวยงามและมี
ความสะอาด 

 

- ใช้สีสันสวยงามหรือ
เป็นไปตามเกณฑ์
อย่างใดอย่างหนึ่ง 

 
การตรงต่อ

เวลา 
ส่งผลงานครบถ้วน ตรงตาม

เวลาที่กำหนด  
ส่งผลงานครบถ้วน แต่ช้า

กว่าเวลาที่กำหนด 5 
นาท ี

ส่งผลงานครบถ้วน แต่
ช้ากว่าเวลาที่กำหนด 
10 นาที 

ส่งผลงานครบถ้วน แต่
ช้ากว่าเวลาที่กำหนด 
15 นาที 

 

 



หน่วยที่ ๓ 
Digital Disruption   
แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 3 ชื่อหน่วย กฎหมายที่เก่ียวข้อง   
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘  เรื่อง ปัญญาประดิษฐ์     เวลา  ๑  ชั่วโมง 
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Disruption รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสและภัยที่
เกิดจาก Digital Disruption 

๑.๒ ทราบถึงวิธีการ เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตใน 
สถานการณ ์Digital Disruption และมีความตื่นรู้ในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ 
Digital Disruption  ผ่านเครื่องมือต่างๆ อย่างถูกต้อง 
 ๑.๓ สามารถมีแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital 
Disruption   
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑  รู้และเข้าใจโอกาสเชิงบวกในสถานการณ ์Digital Disruption ในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (N) 
๒.๒  สามารถสอนหุ่นยนตร์ให้สามารถจ าแนกรูปภาพได้ (O) 

๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) หลักการของปัญญาประดิษฐ์ 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ทักษะทางเทคโนโลยี 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑) ซื่อสัตย์สุจริต 

       ๒) มุ่งม่ันในการท างาน 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 

๑)  ครูชวนนักเรียนดูวิดีทัศน์ เรื่อง "AI จะครองโลกจริงไหม? แล้วมนุษย์จะเอายังไงต่อ?" 
(https://www.youtube.com/watch?v=XEF๕HKPnbaQ) 

2) ครูตั้งค าถามนักเรียนจากวิดีทัศน์ เรื่อง AI จะครองโลกจริงไหม? แล้วมนุษย์จะเอายังไงต่อ? 
นักเรียนคิดว่า ถ้าปัญญาประดิษฐ์เข้ามาแทนที่มนุษย์ จะเกิดผลดีหรือผลเสียอย่างไรบ้าง 
(แนวค าตอบ ข้อดีของปัญญาประดิษฐ์ ช่วยในการพัฒนาประสิทธิภาพของงาน เพ่ือขจัด
ความผิดพลาดของมนุษย์ เป็นเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ชาญฉลาด (Smart technology) 
ข้อเสีย ปัญหาการเลิกจ้างงานเพราะเครื่องจะมาท างานแทนคน เกิดข้อผิดพลาดที่มนุษย์
สร้างข้ึนจากการสอนปัญญาประดิษฐ์) 



3) ครใูห้นักเรียนท ากิจกรรม เรามาสอนหุ่นยนตร์กันเถอะ โดยเปิดเว็บไซต์ Teachable 
Machine จาก https://teachablemachine.withgoogle.com/train โดยสอนให้หุ่น
ยนตร์ให้สามารถจ าแนกรูปภาพได้ 

4) ครูถามค าถามนักเรียน หากเราจะบูรณาการปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจสอบการทุจริตเรา
จะสามารถบูรณาการในรูปแบบใด้บ้าง 
(แนวค าตอบ การตรวจสอบการสแกนใบหน้าและการระบุตัวบุคคลในการเข้าท างานของ
องค์กร การตรวจสอบความเหมือนของลายเซ็นป้องกันการปลอมแปลงลายเซ็น การ
จ าแนกวัตถุต่าง ๆ เพ่ือลดการผิดพลาดของข้อมูลในระบบ) 

5) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์  
แนวการอภิปรายสรุป ปัญญาประดิษฐ์สามารถเรียนรู้และเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ประมวลผลได้ตามจ านวนข้อมูลที่เพ่ิมขึ้นผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสามารถจดจ า 
คิด วิเคราะห์เรียนรู้และเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว เสมือนระบบสมองของ
มนุษย ์จึงอาจเรียกได้ว่า “สมองกลอัจฉริยะ” 

หลักการการเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning) เป็น
กระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้เครื่องจักรสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้คล้ายมนุษย์ มีสาขาย่อย
มากมาย เช่น การสังเคราะห์โปรแกรม  การคิดให้เหตุผล (Inference หรือ automated 
reasoning)เป็นการคิดให้เหตุผลเพ่ือแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างอัตโนมัติจากความรู้ที่มีอยู่ในเครื่อง 
การให้เหตุผลด้วยวิธีใดนั้นขึ้นอยู่กับการแทนความรู้ของเครื่อง โดยตรง เทคนิคที่นิยมใช้กันมาก
ก็คือ การเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะ (Logic programming) ปัญญาประดิษฐ์ มีวิธีมาตรฐาน
อย่างหนึ่งคือ พยายามมองปัญหาให้อยู่ในรูปปัญหาของการค้นหา การค้นหาจึงเป็นพื้นฐานของ
การโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์แทบทุกประเภท 

การน าปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการตรวจสอบการทุจริต เช่นการตรวจสอบการสแกน
ใบหน้าและการระบุตัวบุคคลในการเข้าท างานขององค์กร การตรวจสอบความเหมือนของ
ลายเซ็นป้องกันการปลอมแปลงลายเซ็น การจ าแนกวัตถุต่าง ๆ เพื่อลดการผิดพลาดของข้อมูล
ในระบบ 

๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
๑) ใบงาน เรื่อง ๗-๑๑ Japan ให้พนักงานใช้ Data อย่างเรียบง่าย เพ่ือ การสร้างคุณค่าในการ
ขายได้อย่างไร ?  
๒) วิดีทัศน์ เรื่อง "AI จะครองโลกจริงไหม? แล้วมนุษย์จะเอายังไงต่อ?" 
(https://www.youtube.com/watch?v=XEF๕HKPnbaQ) 
๓) เว็บไซต์ Teachable Machine จาก 
https://teachablemachine.withgoogle.com/train 
 
 
 
 
 
 



๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 

๑)  การประเมินผลงานปัญญาประดิษฐ์ 
๒)  การประเมินพฤติกรรม 

 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
๑) แบบประเมินผลงานปัญญาประดิษฐ์ 
๒) แบบประเมินพฤติกรรม 
 

 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
๑) ผ่านการประเมินการประเมินผลงานปัญญาประดิษฐ์ตั้งแต่ ๑๕ คะแนน ขึ้นไป 

  ๒) ประเมินใบงานผังความคิดผู้เรียนได้คะแนนตั้งแต่ ๑๐ คะแนนขึ้นไป 
 
 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
 

ลงชื่อ..............................................................ครูผู้สอน 
               (...............................................................) 
 
๗. ภาคผนวก 
 (สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น ใบความรู้ ใบกิจกรรม แบบบันทึกกิจกรรม หรือแนวทางการตอบ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบกิจกรรม 
เรามาสอนหุ่นยนตร์กันเถอะ 

 
 

 
 

๑. เข้าเว็บไซต์ https://teachablemachine.withgoogle.com/train เลือก Image Project 
 

 
 

๒. สร้าง Class อย่างน้อย ๒ Class  



 
๓. อัพโหลดรูป หรือถ่ายรูปในการจ าแนกประเภท 

 
 

 
๔. คลิก Training ในการสอนเครื่องให้จ าแนกรูปภาพ 

 
 

 
๕. จ าแนกรูปภาพโดยการอัพโหลดหรือการถ่ายรูปผ่านกล้องเพ่ือให้ปัญญาประดิษฐ์จ าแนก 



 
แบบประเมินผลงานปัญญาประดิษฐ์ 

 
ค าชี้แจง : ท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความจริง 
 

 
การประเมินผลงานปัญญาประดิษฐ์ 

ระดับการประเมิน 
 

มากที่สุด 
(๕) 

มาก 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

น้อย 
(๒) 

น้อยท่ีสุด 
(๑) 

มีการวางแผนในการสร้างสรรค์ผลงาน      
ความคิดสร้างสรรค์      
ความเหมาะสมของการเปรียบเทียบจ าแนก      
ความน่าสนใจของการแสดงผล      
เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม      
ปัญญาประดิษฐ์สามารถแสดงผลได้ถูกต้อง
แม่นย า 

     

 
 
                                                          

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

เกณฑ์การประเมิน 
ให้คะแนน ๐-๑๐ ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

 ให้คะแนน ๑๑-๒๐ ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 ให้คะแนน ๒๑-๓๐ ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
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    ลงชื่อ   ....................................................  ผู้ประเมิน 

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

เกณฑ์การประเมิน 
ให้คะแนน ๐-๔ ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

  ให้คะแนน ๕-๗ ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
  ให้คะแนน ๘-๑๐ ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 

 



หน่วยที่ ๓ 
Digital Disruption   
แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๓ ชื่อหน่วย กฎหมายที่เก่ียวข้อง   
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙  เรื่อง Blockchain    เวลา  ๑  ชั่วโมง 
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Disruption รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสและภัยที่
เกิดจาก Digital Disruption 

๑.๒ ทราบถึงวิธีการ เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตใน 
สถานการณ ์Digital Disruption และมีความตื่นรู้ในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ 
Digital Disruption  ผ่านเครื่องมือต่างๆ อย่างถูกต้อง 
 ๑.๓ สามารถมีแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital 
Disruption   
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑  รู้และเข้าใจโอกาสเชิงบวกในสถานการณ ์Digital Disruption ในการใช้ Blockchain (N) 
๒.๒  สามารถเปรียบเทียบข้อดีและผลกระทบของเทคโนโลยี Blockchain ได้ (O) 

๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) หลักการของ Blockchain 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ทักษะทางเทคโนโลยี 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑) ซื่อสัตย์สุจริต 

       ๒) มุ่งม่ันในการทำงาน 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 

๑)  ครูชวนนักเรียนดูวิดีทัศน์ เรื่อง "Blockchain คืออะไร บล็อกเชนทำอะไรได้บ้าง นอกจาก
แค่ cryptocurrency /bitcoin | DGTH” (https://youtu.be/๒oaLjzx๖tZY) 

2) ครูตั้งคำถามนักเรียนจากวิดีทัศน์ เรื่อง Blockchain คืออะไร บล็อกเชนทำอะไรได้บ้าง 
นอกจากแค่ cryptocurrency /bitcoin | DGTH  นักเร ียนคิดว ่า Blockchain มีข้อดี
อย่างไรบ้าง (แนวคำตอบ ข้อดีของปัญญาประดิษฐ์ ๑) ความปลอดภัย  การทำธุรกรรมแต่
ละรายการได้รับการตรวจสอบภายในเครือข่ายอย่างเป็นอิสระ โดยใช้การเข้ารหัสที่ซับซ้อน 
เกิดความน่าเชื่อถือด้านความถูกต้องของข้อมูล  ๒) ความสามารถด้านการติดตาม  เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ซื ้อหรือผู้ขายสามารถติดตามตรวจสอบได้ตลอดเวลา ๓) ความโปร่งใส    
การทำธุรกรรมผ่านเทคโนโลยี Blockchain สร้างความเชื่อม่ันและเกิดความโปร่งใส 



๔) ด้านการตรวจสอบบัญชี  สามารถเก็บบันทึกข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องและไม่มีกำหนด จึง
สามารถดำเนินการตรวจสอบได้ตลอดเวลา ๕) ประสิทธิภาพของการดำเนินการ  การทำ
ธุรกรรมระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเกิดความสมบูรณ์  ลดงานเอกสาร รวดเร็วและ
ประหยัดค่าใช้จ่าย) 

3) ครแูบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน โดยถามคำถามจากวิดีทัศน์ เรื่อง 
"Blockchain คืออะไร บล็อกเชนทำอะไรได้บ้าง นอกจากแค่ cryptocurrency /bitcoin | 
DGTH” โดยแต่ละกลุ่มตอบคำถาม ๓ ประเดน็ ดังนี้ 

๑.เราสามารถนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ประโยชน์ในด้านใดอีกบ้าง 
๒.นักเรียนคิดว่าเทคโนโลยี Blockchain มีผลกระทบด้านใดบ้าง 
๓.นักเรียนสามารถนำเทคโนโลยี Blockchain มาแก้ปัญหาการทุจริตได้
อย่างไร 

4) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันตอบคำถามจาก ๓ ประเด็นที่กำหนดให้ และร่วมกันนำเสนอ  
(แนวคำตอบ ๑.การโอนเงิน ชำระเงิน การโอนเงินชำระเงินทั้งภายในถือเป็นกรณีการใช้
งานที่แพร่หลายที่สุดของ Blockchain ซึ่งการโอนเงินในลักษณะนี้มีหลายรูปแบบ และรวม
ไปถึงการสร้างเงินสกุลดิจิทัลขึ้นมาใหม่ หรือเปลี่ยนเงินสกุลเดิมให้กลายเป็นเงินดิจิทัล 
ก่อนที่จะนำใช้งานในรูปแบบเดียวกับ Bitcoin แต่มักจะอยู่ในระบบปิด (พร้อมด้วย
ข้อจำกัดต่าง ๆ มากมาย) ซึ่งแตกต่างจากระบบเปิดอย่าง Bitcoin หรือ Ethereum 
ประโยชน์ของระบบลักษณะนี้คือ การช่วยลดเวลาในการทำธุรกรรม เพ่ิมความปลอดภัย 
และเพ่ิมความสามารถในการบันทึกข้อมูลเพ่ิอการตรวจสอบต่อไป ส่วนระบบการโอนเงิน/
ชำระเงินข้ามประเทศแบบที่ใช้ดั้งเดิมนั้น มีปัญหาเรื่องประสิทธิภาพเนื่องจากเป็นระบบ
เอกสารที่ซับซ้อนซึ่งต้องการมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องเยอะ (เช่น ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยน) 
การนำ Blockchain หรือเทคโนโลยี Distributed Ledger อ่ืนมาใช้ จะช่วย “ออโตเมต” 
ขั้นตอนเหล่านี้ได้ ซ่ึงช่วยลดเวลา ลดต้นทุน และเพ่ิมการรักษาความปลอดภัยอันเป็นไป
ตามมาตรฐานของรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ได ้ซึ่งปัจจัยหลังสุดมีความสำคัญมากในประเทศท่ี
รัฐบาลควบคุมการไหลเข้า 
 
๒.การซื้อขายพันธบัตรและหุ้น กระบวนการซื้อขายพันธบัตรนั้นประกอบไปด้วยขั้นตอนที่
เป็นอัตโนมัติและขั้นตอนที่ต้องมีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีผู้เกี่ยวข้องหลาย
หน่วยงาน นั่นทำให้บางครั้งกระบวนการนี้ใช้เวลามากถึง ๗ วันในการทำและยืนยัน
ธุรกรรม การนำ Blockchain มาใช้จึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลทั้งในเรื่อง
ของการลดจำนวนพนักงานที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง และนำไปสู่การลดต้นทุนได้ในที่สุด 
สำหรับการซื้อขายหุ้น ประสิทธิภาพและความสามารถของ Blockchain แพลตฟอร์มใน
ปัจจุบัน ไม่เพียงพอต่อการรองรับปริมาณธุรกรรมมหาศาล และความถี่ของการทำธุรกรรม
ในตลาดหุ้นของประเทศพัฒนาแล้ว อย่างสิงคโปร์และฮ่องกงได้ แต่สามารถรองรับการซื้อ
ขายหุ้นในตลาดของประเทศกำลังพัฒนาในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ เช่น ตลาดหลักทรัพย์
พม่า ที่มีการตรวจสอบ (Reconcile) หลักประกันระหว่างผู้รับบริการและสำนักหักบัญชี 
เพียงแค่ ๒ ครั้งต่อวัน ซึ่งในสถานการณ์ลักษณะนี้ Blockchain จะมีประโยชน์มากเพราะ



ไม่ต้องการโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ซับซ้อน (เช่นพื้นที่เก็บข้อมูลและดาต้า
เซ็นเตอร์) หรือ Blockchain ยังสามารถใช้ในการทำ backup ธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกิดใน 
 
๓.การชำระแบบ Peer to Peer และการส่งเงินกลับประเทศ การเพ่ิมข้ึนของ “Mobile 
Wallet” ทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน นำมาซึ่งปัญหาการเชื่อมต่อกันระหว่างผู้ให้บริการแอป
พลิเคชันแต่ละตัวและปัญหาการเชื่อมต่อกับระบบธนาคาร เพราะระบบส่วนใหญ่ของผู้
ให้บริการเป็นระบบปิดและไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ Blockchain สามารถช่วยแก้ปัญหานี้
ได ้ซึ่งสามารถใช้เป็นระบบที่ทำงานอยู่เบื้องหลังการทำธุรกรรมข้ามแอปพลิเคชัน ทำให้ 
Mobile Wallet ต่างชนิดกันสามารถรับส่งเงินระหว่างกันได้ อีกท้ังยังมีระดับความ
ปลอดภัยที่สูงและสามารถตรวจสอบประวัติการทำธุรกรรมระหว่างกันได้ นอกจากนี้ยังมี
การใช้แพลตฟอร์มประเภทนี้กันอย่างแพร่หลายขึ้นเรื่อย ๆ ในภูมิภาคอาเซียนและฮ่องกง 
โดยผู้ใช้หลักคือกลุ่มแรงงานที่ออกไปทำงานนอกประเทศ โดยแพลตฟอร์มเหล่านี้มักอยู่ใน
รูปแบบของโมบายล์แอปพลิเคชัน และไม่เกี่ยวข้องกับระบบธนาคาร โดยผู้ใช้งานสามารถ
ส่งเงินได้อย่างรวดเร็วขึ้นโดยที่มีค่าใช้จ่ายน้อยลงผ่านแอปพลิเคชันที่ทำงานด้วยเทคโนโลยี 
Blockchain ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ให้บริการส่งเงินข้ามประเทศรายเดิมอย่าง 
Western Union และ MoneyGram (มี Alibaba เป็นเจ้าของในปัจจุบัน) 
 
๔.การรักษาความปลอดภัย และการแบ่งปันข้อมูล KYC 
 
เนื่องจากข้อมูลที่บันทึกอยู่ใน Blockchain นั้นไมส่ามารถแก้ไขได้ (นอกจากจะเพ่ิมข้อมูล/
ธุรกรรมเท่านั้น) นั่นหมายความว่าเป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูงที่สามารถใช้เก็บดาต้า
ต่างๆ ได ้และมีประโยชน์กับการรักษาความปลอดภัยของธุรกรรมที่มีหลายฝ่ายเกี่ยวข้อง 
เช่นการออกหนังสือค้ำประกัน (Letters of Guarantee หรือ LG) ซ่ึงธนาคารกสิกรไทยได้
เริ่มเอาระบบนี้มาใช้งานแล้ว ระบบนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วในการออก
หนังสือค้ำประกันอีกด้วย 
นอกจานี้ Blockchain ยังสามารถนำมาใช้รักษาความปลอดภัยของข้อมูล KYC (Know 
Your Customer) ได้อีกด้วย โดยเอามาช่วยในเรื่องของการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล 
(Access Authentication) โดย Mitsubishi UFJ Financial Group, ธนาคาร OCBC 
และธนาคาร HSBC ได้ร่วมมือกับ Infocomm Media Development Authority 
(IMDA) ของรัฐบาลสิงคโปร์ เพ่ือพัฒนาระบบแบ่งปันข้อมูล KYC ที่มีพ้ืนฐานมาจาก 
Blockchain ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแล้ว ระบบนี้ยังช่วยเพิ่ม
ความสะดวกให้กับลูกค้า และใช้ป้องกันการทุจริตได้อีกด้วย 
 
๕.การเพ่ิมประสิทธิภาพงาน Trade Finance และงานประกัน 
 
โดยทั่วไปในการส่งสินค้าและชำระเงินระหว่างประเทศมีเอกสารสำคัญอยู่ ๒ ประเภทคือ 
Letter of Credit (LC) และ Bill of Lading (BL) ซึ่งในหนึ่งธุรกรรมนั้นเอกสาร BL ต้อง
ผ่านมือหลายบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยอาจมีผู้เกี่ยวข้องกับเอกสารสูงถึง ๒๗ ราย 



ต้องใช้เอกสารฉบับจริงเฉลี่ย ๓๖ อย่าง และต้องถ่ายเอกสารอีกรวมแล้วประมาณ ๒๔๐ 
ชุดในการซื้อขายสินค้าแต่ละครั้ง การใช้เทคโนโลยี Blockchain เข้ามาแก้ปัญหา ทำให้ทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้องสามารถมองเห็น แลกเปลี่ยน และส่งมอบเอกสารกันได้อย่างปลอดภัย ไม่
ต้องอาศัยตัวกลาง โดยที่ยังได้ประโยชน์ในด้านความรวดเร็วและค่าใช้จ่ายที่ลดลงอีกด้วย 
นอกจากนี้ฟีเจอร์ Smart Contract ที่อยู่บน Blockchain ยังสามารถช่วยเร่งความเร็วของ
กระบวนการจัดการต่าง ๆ ที่อยู่ในกระบวนการประกันได้ โดยทำหน้าที่แทนมนุษย์ในการ
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสารต่าง ๆ ช่วยทำให้มั่นใจว่าข้อมูลไม่ได้รับการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต (One Version of Truth) และยังเป็นการบันทึก
ข้อมูลจากฐานข้อมูลต่าง ๆ ลงในบัญชี (Ledger) เดียวกันอีกด้วย 
 

ผลกระทบ เทคโนโลยี Blockchain 
มีความซับซ้อนมากกว่าเทคโนโลยีอ่ืน มีอัลกอริทึมที่ซับซ้อน กฎระเบียบไม่แน่นอน ไม่มี
การควบคุมจากองค์กรของตน มีปัญหาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 
 

การนำเทคโนโลยี Blockchain มาแก้ปัญหาการทุจริต 
e-Voting บน Blockchain กับการพิสูจน์ตัวตนโดย Digital ID การพิสูจน์ตัวตนโดยใช้ 
การโหวตลงคะแนนเสียงที่มีความแม่นยำ โปร่งใส ปลอดภัยสูง e-Voting ที่มีความเสถียร 
แม่นยำ ประหยัด ตรวจสอบได้ และเชื่อถือได้) 
 

5) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เทคโนโลยี Blockchain 
แนวการอภิปรายสรุป เทคโนโลยี Blockchain เป็นเทคโนโลยีที่มาจัดการด้านธุรกรรม

ออนไลน์ เป็นลักษณะของโครงสร้างการเก็บข้อมูลเชิงสถิติเพ่ือนำมาวิเคราะห์ข้อมูล ยืนยันการ
มีตัวตนโดยไม่มีตัวกลาง ปกติแล้วผู้ที่จะเป็นตัวกลางในการพิสูจน์ข้อมูลจะเป็นหน่วยงานต่าง ๆ 
เช ่น ถ้าเป็นด้านการเง ิน ก็จะเป็นธนาคาร หรือสถาบันการเง ิน การที ่มี blockchain 
technology เข้ามาช่วย จะทำให้ต้นทุนในการดำเนินงานต่ำลง ตัวอย่างของการนำมาใช้ ที่
ได้รับความนิยม ที่อาจจะเคยได้ยิน ก็คงจะเป็น Bitcoin ด้วยการตรวจสอบด้วย  Blockchain 
technology  คือการใช้รหัส Token แทนการตรวจสอบด้วยบุคคล ให้เจ้าของบัญชียืนยัน
ตัวตนผ่านรหัส Token ก่อนการทำธุรกรรม 

ผลกระทบ เทคโนโลยี Blockchain มีความซับซ้อนมากกว่าเทคโนโลยีอ่ืน มีอัลกอริทึม
ที่ซับซ้อน กฎระเบียบไม่แน่นอน ไม่มีการควบคุมจากองค์กรของตน มีปัญหาความเป็นส่วนตัว
ของข้อมูล 

การนำเทคโนโลยี Blockchain มาแก้ปัญหาการทุจริต เช่น การใช้การเลือกตั้งแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ e-Voting บน Blockchain ด้วยการพิสูจน์ตัวตนโดย Digital ID การพิสูจน์
ตัวตนโดยใช้ Digital ID การโหวตลงคะแนนเสียงที่มีความแม่นยำ โปร่งใส ปลอดภัยสูง e-
Voting ที่มีความเสถียร แม่นยำ ประหยัด ตรวจสอบได ้และเชื่อถือได้ 

 
 
 



๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
วิดีทัศน์ เรื่อง "Blockchain คืออะไร บล็อกเชนทำอะไรได้บ้าง นอกจากแค่ cryptocurrency 
/bitcoin | DGTH” (https://youtu.be/๒oaLjzx๖tZY) 
 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 

การประเมินพฤติกรรม 
   

 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
๑) แบบประเมินผลงานปัญญาประดิษฐ์ 
๒) แบบประเมินพฤติกรรม 
 

 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
๑) ผ่านการประเมินการประเมินผลงานปัญญาประดิษฐ์ตั้งแต่ ๑๕ คะแนน ขึ้นไป 

  ๒) ประเมินใบงานผังความคิดผู้เรียนได้คะแนนตั้งแต่ ๑๐ คะแนนขึ้นไป 
 
 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 

ลงชื่อ..............................................................ครูผู้สอน 
               (...............................................................) 
 
๗. ภาคผนวก 
 (สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น วิดีทัศน์ หรือแนวทางการตอบ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงาน 
 

คำชี้แจง : ให้ครูสังเกตการทำงานของผู้เรียน โดยทำเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความจริง 
พฤติกร

รม 
ความสนใจ
ในการเรียน 

การมีส่วน
ร่วมแสดง

ความคิดเห็น
ในการระดม

ความคิด 

การรับฟัง
ความคิกเห็น

ของผู้อ่ืน 

การตอบ
คำถาม 

ความ
รับผิดชอบ
ต่องานที่ได้

รีบ
มอบหมาย 

รวม
คะแ
นน 

ชื่อ - 
สกุล 

๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๑๐ 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

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

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

เกณฑ์การประเมิน 
ให้คะแนน ๐-๔ ถ้าการทำงานนั้นอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

  ให้คะแนน ๕-๗ ถ้าการทำงานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
  ให้คะแนน ๘-๑๐ ถ้าการทำงานนั้นอยู่ในระดับดี 

 
 



หน่วยท่ี ๓ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๓ ชื่อหน่วย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐  เร่ือง การพนันออนไลน์  เวลา  ๑  ชั่วโมง 

 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Disruption รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสและภัยที่
เกิดจาก Digital Disruption 

๑.๒ ทราบถึงวิธีการ เคร่ืองมือต่าง ๆ ในการสร้างความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตใน 
สถานการณ์ Digital Disruption และมีความตื่นรู้ในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ 
Digital Disruption  ผ่านเคร่ืองมือต่างๆ อย่างถูกต้อง 
 ๑.๓ สามารถมีแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์  Digital 
Disruption   
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑     สามารถอภิปรายผลกระทบของการพนันออนไลน์ (N) 
๒.๒     รู้เท่าทันการพนันออนไลน์ (R) 
๒.๓ รู้จักหน่วยงานและช่องทางในการรายงานการป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์  (R) 

๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) ผลกระทบของการพนันออนไลน์ 
        ๒) รู้จักหน่วยงานและช่องทางในการรายงานการป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์   
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด) 

       ๑) ทักษะความสามารถในการคดิ 
 ๓.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑) ซื่อสัตย์สุจริต 

       ๒) มุ่งมั่นในการท างาน 
   
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ข้ันตอนการเรียนรู้ 
  ๑)  ครูชวนนักเรียนดูสื่อวิดิทัศน์  เร่ือง พนันออนไลน์ เล่นง่าย รวยไว ได้เงินจริง อย่างงั้นหรือ? 
https://youtu.be/2Z6CWLbIRag   

https://youtu.be/2Z6CWLbIRag


  ๒) ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มประมาณ 3-5 คน วิเคราะห์การเล่นพนันออนไลน์จากสื่อวิดีทัศน์ที่เปิด
ให้ โดยที่วิเคราะห์ว่าเน้ือหาอย่างไร เช่น  มีเน้ือหาการเข้าสู่ผู้ใช้อย่างไร โปรแกรมมีวิธีการจะได้เงินจากผู้เล่น
อย่างไร เราจะรู้ตัวได้อย่างไรว่าเราติดการพนันได้บ้าง 

๓) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มจับลากหัวข้อ ๓ หัวข้อดังน้ี 
๑. กรณีศึกษาเร่ือง เปิด ๓ ขั้นตอนโกง 'บิทคอยน์' ๗๖๗ ล้านบาท เข้าถึงออนไลน์ : 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/810106  
๒. กรณีศึกษาเร่ือง รวบ ๔ เยาวชนแก๊งสแกมเมอร์ฉกเงินล้าน แบงก์ชาติแนะน าวิธี

เช็กเว็บไซต์ปลอมหลอกกรอกข้อมูล เข้าถึงออนไลน์ : 
https://www.komchadluek.net/news/crime/450217  

๓. กรณีศึกษาเร่ือง เร่ือง นวัตกรรมแห่งการโจรกรรม.. เมื่อโจรใช้ AI ปลอมเสียง CEO 
หลอกโอนเงินไป ๗ ล้าน เข้าถึงออนไลน์ : https://droidsans.com/criminals-used-ai-to-
fake-ceo-voice-for-money-fraud/ 
๔) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้วิดีโอ QR Code จาก ๓ หัวข้อ ตามกลุ่มของตนเอง
ที่จับฉลากได้  
๕) นักเรียนศึกษาหัวข้อที่กลุ่มของตนเองจับฉลากได้ ร่วมกันวิเคราะห์ท าแผนผังความคิด ตาม
กรอบ ๑) ฉันรู้สึกอย่างไร (I Like) ๒) ฉันเรียนรู้อะไร (I Learn) ๓) ฉันจะท าอย่างไรเพื่อให้รู้เท่า
ทัน (I will) ๔) ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกรณีศึกษาดังกล่าว พร้อมระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบั
การจัดการพนันออนไลน์ 
๖) ให้นักเรียนน าเสนอ กรณีศึกษาของกลุ่มตามกรอบค าถาม  
๗) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับการพนันออนไลน์  

 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
๑. กรณีศึกษาเร่ือง เปิด ๓ ขั้นตอนโกง 'บิทคอยน์' ๗๖๗ ล้านบาท เข้าถึงออนไลน์ : 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/810106  
๒. กรณีศึกษาเร่ือง รวบ ๔ เยาวชนแก๊งสแกมเมอร์ฉกเงินล้าน แบงก์ชาติแนะน าวิธี

เช็กเว็บไซต์ปลอมหลอกกรอกข้อมูล เข้าถึงออนไลน์ : 
https://www.komchadluek.net/news/crime/450217  

๓. กรณีศึกษาเร่ือง เร่ือง นวัตกรรมแห่งการโจรกรรม.. เมื่อโจรใช้ AI ปลอมเสียง CEO 
หลอกโอนเงินไป ๗ ล้าน เข้าถึงออนไลน์ : https://droidsans.com/criminals-used-ai-to-
fake-ceo-voice-for-money-fraud/ 

 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 

๑)  สังเกตการท ากิจกรรมกลุ่ม 
๒) ประเมินใบงานผังความคิด  (Mind mapping) 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/810106
https://www.komchadluek.net/news/crime/450217
https://droidsans.com/criminals-used-ai-to-fake-ceo-voice-for-money-fraud/
https://droidsans.com/criminals-used-ai-to-fake-ceo-voice-for-money-fraud/
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/810106
https://www.komchadluek.net/news/crime/450217
https://droidsans.com/criminals-used-ai-to-fake-ceo-voice-for-money-fraud/
https://droidsans.com/criminals-used-ai-to-fake-ceo-voice-for-money-fraud/


 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
๑) แบบประเมินกิจกรรมกลุ่ม 
๒) แบบประเมินใบงานผังความคิด (Mind mapping)  
 

 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  1) ผ่านการประเมินการท ากิจกรรมกลุ่มได้คะแนน ตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป 
  2) ประเมินใบงานผังความคิดผู้เรียนได้คะแนนตั้งแต่ 10 คะแนนขึ้นไป 
   
๖. บันทึกหลังสอน 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 

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



๗. ภาคผนวก 
 

ใบกิจกรรม  
กรณีศึกษาที่ ๑ : เร่ือง เปิด ๓ ขั้นตอนโกง 'บิทคอยน์' ๗๖๗ ล้านบาท เข้าถึงออนไลน์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบกิจกรรม  
กรณีศึกษาที่ ๒ : เร่ือง รวบ ๔ เยาวชนแก๊งสแกมเมอร์ฉกเงินล้าน แบงก์ชาติแนะน าวิธีเช็กเว็บไซต์ปลอม

หลอกกรอกข้อมูล เข้าถึงออนไลน์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบกิจกรรม  
กรณีศึกษาที่ ๒ : เร่ือง นวัตกรรมแห่งการโจรกรรม.. เมื่อโจรใช้ AI ปลอมเสียง CEO  

หลอกโอนเงินไป ๗ ล้าน เข้าถึงออนไลน์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินการท ากิจกรรมกลุ่ม 
 

กลุ่ม .......................................................................................................... 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ...................................................................... ๒. ...................................................................... 
   ๓. ...................................................................... ๔. ...................................................................... 
    
 

ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนท าเคร่ืองหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 

๑. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    

๒. มีความกระตือรือร้นในการท างาน    

๓. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย     

๓. มีขั้นตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ     

๕. ใช้เวลาในการท างานอย่างเหมาะสม    

รวม  

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
  

 พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า  ให้  ๓  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นบางคร้ัง  ให้  ๒  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าน้อยคร้ัง  ให้  ๑  คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ ปานกลาง 

๕-๗ ปรับปรุง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินใบงานผังความคิด  (Mind mapping ) 
ค าชี้แจง : ให้ผู้สอนประเมินผลงานใบงานนักเรียน 
โดยการประเมินคะแนนลงในช่องรายการประเมินก าหนดตามตารางแนบท้ายแบบประเมินใบงาน Mind 
mapping 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 
ของผู้รับการป

ระเมิน 

การแสดง
ความคิด 

เห็น 

เน้ือหา น าเสนอ ความ 
สวยงาม 

รูปแบบ รวม 
20 คะแนน 

สรุปผลการประ
เมิน 

ผ่าน/ไม่ผ่าน 

                  

                  

                  

                  

                  

  
                                                              ลงชื่อ   ....................................................  ผู้ประเมิน 
                                                                          ................ /................ /................ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
      ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ      ให้ 4      คะแนน 
      ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง              ให้ 3      คะแนน 
      ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง              ให้ 2      คะแนน 
      ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง              ให้ 1      คะแนน 
 

 
-นักเรียนได้รับระดับคุณภาพ “พอใช้” ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 
 
 



เกณฑ์การวัดและประเมินผล  
 

เกณฑ์การป
ระเมิน 

ระดับการประเมิน 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

การแสดง  

ความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็นผล

กระทบของปัญหา/  

เหตุการฌ์ได้ 10 

ข้อขึ้นไป 

แสดงความคิดเห็นผล

กระทบของปัญหา/ 

เหตุการณ์ได้ 8-9 ข้อ 

แสดงความคิดเห็น

ผลกระทบของ 

ปัญหา/เหตุการณ์ 

ได้ 6-7 ข้อ 

แสดงความคิดเห็น

ผลกระทบของ  

ปัญหา/เหตุการณ์ 

ได้ น้อยกว่า 6 ข้อ 

เน้ือหา -เน้ือหาครบถ้วนตาม 

สาระที่ก าหนด 

100% 

-

เขียนถูกต้องตามหลัก

ภาษา 100% 

ล าดับหัวข้อเน้ือหาชดั

เจน 

- มีการสรุปได้อย่าง 

สมเหตุสมผล 100% 

-

เน้ือหาถูกต้องตามสา

ระที่ก าหนด 80-99% 

-

เขียนถูกต้องตามหลัก

ภาษา 80-99% 

-

ล าดับหัวข้อเน้ือหาชดั

เจน 

- มีการสรุปได้อย่าง 

สมเหตุสมผล 80-

99% 

- 

เน้ือหาถูกต้องตาม

สาระที่ก าหนด 

60-79% 

 

- เขียนถูกต้องตาม 

หลักภาษา 60-

79% 

- 

มีการสรุปได้อย่าง

สมเหตุสมผล 60-

79% 

- 

เน้ือหาถูกต้องตาม

สาระที่ก าหนด    

ต่ ากว่า 59% 

- 

เขียนถูกต้องตามห

ลักภาษาต่ ากว่า 

59% 

- มีการสรุปไม่ 

สมเหตุสมผลต่ าว่า 

59% 

การน าเสนอ - 

พูดชัดเจนเสียงดังฟัง

ชัด 

- ใช้ภาษาทางการ 

ถูกต้องตามอักขระ 

100% 

- 

พูดชัดเจนเสียงดังฟัง

ชัด 

- ใช้ภาษาทางการ 

ถูกต้องตามอักขระ 

80-99% 

- การพูดเหมาะสม 

- ใช้ภาษาทางการ 

ถูกต้องตามอักขระ

60-79% 

- สามารถพูดน า 

เสนอได้ 

- ใช้ภาษาทางการ 

ถูกต้องตามอักขระ

ต่ าว่า 59% 



- บุคลิกภาพดีและมี 

ความมั่นใจ 

- มีการใช้สื่อประกอบ 

การน าเสนอ 

- 

ความพร้อมในการน า

เสนอ 

- บุคลิกภาพดี 

- 

ความพร้อมในการน า

เสนอได้บางส่วน 

- 

บุคลิกภาพเหมาะ

สม 

  

- 

บุคลิกภาพเหมาะ 

สม 

  

ความสวยงา

ม 

- ใช้สีสันสวยงาม 

- มีความสะอาด 

- 

มีความคิดสร้างสรรค์ 

-ความเป็นระเบียบ 

อ่านง่าย 

- ใช้สีสันสวยงาม 

- มีความสะอาด 

- 

มีความคิดสร้างสรรค์ 

  

- ใช้สีสันสวยงาม 

และมีความสะอาด 

  

- ใช้สีสันสวยงาม 

หรือเป็นไปตาม 

เกณฑ์อย่างใดอย่า

งหน่ึง 

  

รูปแบบ - เขียนความคิดรวบ 

ยอดหลักไว้ตรงกลาง- 

มีกิ่งแก้ว กิ่งก้อย 

และกิ่งย่อยตามล าดบั

- ตัวหนังสืออยู่บน 

เส้นใช้ค าส าคัญตรง 

ประเด็น 

- ใช้สัญลักษณ์หรือ 

ภาพสื่อความหมาย 

- ใช้สีสันทั่วแผ่น 

- เขียนความคิดรวบ 

ยอดหลักไว้ตรง   

กลาง 

- มีกิ่งแก้ว กิ่งก้อย 

และกิ่งย่อยตามล าดบั 

- 

ตัวหนังสืออยู่บนเส้น 

- ใช้ค าส าคัญตรง  

ประเด็น 

- ใช้สีสันทั่วแผ่น 

- 

เขียนความคิดรวบ

ยอดหลักไว้ตรง 

กลาง 

- มีกิ่งแก้ว กิ่งก้อย 

และกิ่งย่อยตามล า

ดับ 

- ใช้สีสันทั่วแผ่น 

- 

เขียนความคิดรวบ

ยอดหลักไว้ตรง 

กลาง 

- มีกิ่งแก้ว 

ขาดกิ่งก้อย 

แต่ขาดกิ่งย่อย 

- ใช้สีสันไม่ทั่วแผ่น 

 

 
 
 
 
 



หน่วยท่ี ๓ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๑๑ ชื่อหน่วย กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑  เร่ือง เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีในการต้านทุจริต  เวลา  ๑  ชั่วโมง 

 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Disruption รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสและภัยที่
เกิดจาก Digital Disruption 

๑.๒ ทราบถึงวิธีการ เคร่ืองมือต่าง ๆ ในการสร้างความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตใน 
สถานการณ์ Digital Disruption และมีความตื่นรู้ในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ 
Digital Disruption  ผ่านเคร่ืองมือต่างๆ อย่างถูกต้อง 
 ๑.๓ สามารถมีแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital 
Disruption   
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑  รู้จกัเครื่องมอืทางเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการต่อต้านทุจริต  (N) 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 

 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) เรียนรู้เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีในการต้านทุจริต 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด) 

       ๑) ทักษะการใช้เทคโนโลยี 
       ๒) ทักษะการในการแก้ปัญหา 

 ๓.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑)  ซื่อสัตย์สุจริต 
        ๒)  มีวินัย 
        ๓)  ใฝ่เรียนรู้ 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ข้ันตอนการเรียนรู้ 
  ๑) ครูตั้งประเด็นค าถามนักเรียนเกี่ยวกับค าว่า เทคโนโลยีมีความส าคัญต่อเราอย่างไรบ้าง เรา
สามารถใช้เทคโนโลยีมาอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวันอย่างไร และเมื่อมีเทคโนโลยีที่ชว่ยอ านวยสิ่งตา่งๆ
แล้ว นักเรียนว่าจะมี“เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีในการต้านทุจริต”หรือไม่ สนทนาว่านักเรียนรู้จักหรือมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับค าค าน้ีอย่างไร โดยให้นักเรียนช่วยกันตอบ 



  ๒) ครูยกตัวอย่างเคร่ืองมือทางเทคโนโลยีในการต้านทุจริต ที่มาใช้ในการช่วยให้คนเราไม่โกง 
หรือเอาไว้ช่วยให้เราท าอะไรตรงไปตรงมา 
 แนวการตอบ เช่น เคร่ืองสแกนน้ิวมือเพื่อให้คนเข้ามาท างานตามเวลา หรือเคร่ืองสแกนหน้านักเรียน
เพื่อเข้าห้องเรียน เป็นต้น 

 ๓) ครูยกตัวอย่างกรณีศึกษา ทั้งสองกรณีให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกนัท าแผนผังความคิดแบบ
ก้างปลา โดยใช้เทคนิค Cause and Effect โดยบอกทั้งสาเหตุและบอกผลทีจ่ะเกิดขึ้นจากกรณีศึกษาทั้งสองขอ้น้ี 

 ๑. Facebook อนุญาตให้ใช้เพลงทีมีลิขสิทธิ์บนวิดีโอ และเร่ิมทดสอบฟเีจอร์ลิปซิงค์  เข้าถึงออนไลน์ : 
https://www.rainmaker.in.th/new-ways-to-enjoy-music-on-facebook/ 

๒. เคร่ืองมือ Assignments จาก Google ตรวจจับการคัดลอกผลงานและการอ้างอิงที่ตกหล่น เข้าถึง
ออนไลน์ : https://www.adpt.news/2019/08/16/google-assignments-flags-plagiarism-and-missing-
sources/ 
  ๔) นักเรียนร่วมกันสรุปสาเหตุและผลที่จะเกิดขึ้นจากกรณีศึกษาทั้งสองว่า มีอะไรบ้าง จากน้ัน
แบ่งนักเรียนออกเป็นสองกลุ่มแลว้แบง่กรณีศึกษาให้กลุ่มละหน่ึงเร่ือง จากน้ันให้แต่ละกลุ่มช่วยกันท าท ากิจกรรม 
QA (ตั้งค าถามและตอบค าถามในสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น) สรุปเป็นองค์ความรู้ที่ได้วิเคราะห์ร่วมกันถึงเคร่ืองมือที่
ช่วยต้านทุจริต น้ัน เกิดขึ้นจากเหตุผลใด ท าขึ้นเพื่ออะไร และเราควรมีเทคโนโลยีเหล่าน้ันไว้เพื่ออะไร 
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

๑. Facebook อนุญาตให้ใช้เพลงทีมีลิขสิทธิ์บนวิดีโอ และเร่ิมทดสอบฟีเจอร์ลิปซิงค์  เข้าถึงออนไลน์ : 
https://www.rainmaker.in.th/new-ways-to-enjoy-music-on-facebook/  
๒. เคร่ืองมือ Assignments จาก Google ตรวจจับการคัดลอกผลงานและการอ้างอิงที่ตกหล่น เข้าถึง
ออนไลน์ : https://www.adpt.news/2019/08/16/google-assignments-flags-plagiarism-and-
missing-sources/  

 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑)  สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม 

๒) การท ากิจกรรมกลุ่ม 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑)  แบบสังเกตพฤติกรรม 
  ๒)  แบบประเมินการท ากิจกรรมกลุ่ม 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า  ให้  ๓ คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นบางคร้ัง  ให้  ๒ คะแนน 

https://www.rainmaker.in.th/new-ways-to-enjoy-music-on-facebook/
https://www.adpt.news/2019/08/16/google-assignments-flags-plagiarism-and-missing-sources/
https://www.adpt.news/2019/08/16/google-assignments-flags-plagiarism-and-missing-sources/
https://www.rainmaker.in.th/new-ways-to-enjoy-music-on-facebook/
https://www.adpt.news/2019/08/16/google-assignments-flags-plagiarism-and-missing-sources/
https://www.adpt.news/2019/08/16/google-assignments-flags-plagiarism-and-missing-sources/


 พฤติกรรมที่ท าน้อยคร้ัง  ให้  ๑ คะแนน 
 เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓ - ๑๕ ดี 
๘ - ๑๒ ปานกลาง 
๕ - ๗ ปรับปรุง 

     นักเรียนได้รับระดับคุณภาพ “ปานกลาง” ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
๖. บันทึกหลังสอน 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 
 

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



๗. ภาคผนวก 
 (สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น ใบความรู้ ใบกิจกรรม แบบบันทึกกิจกรรม หรือแนวทางการตอบ)  

ใบกิจกรรม Cause and Effect โดยให้นักเรียนวิเคราะห์ จากกรณีศึกษาทั้งสองกรณี โดยท าแผนผังกาง
ปลาดังน้ี 

Cause : เหตุหรือสาเหตุ (ค าถามหรือสถานการณ์ที่ตั้งขึ้น) 
Effect : ผล (ปฏิกริยาหรือผู้เกี่ยวขอ้งกับค าถามหรือเหตกุารณ์) 

หมายเหตุ 
ผู้เรียนได้คิดอย่างเป็นเหตุและผล ช่วยในการตั้งเหตุหรือสาเหตุ ทราบผลกระทบต่อเหตุการณ์น้ัน ๆ  
ที่เราตั้งค าถามหรือสถานการณ์ขึ้น ใครได้รับผลกระทบจากการคิด(กระท า)น้ีบ้าง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรม 
ค าช้ีแจง : ให้ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนจากการสังเกตการตอบค าถามในชั้นเรียน  

โดยท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

ที่ ช่ือ – สกุล 

มีส่วนร่วมในการ
แสดงความ

คิดเห็น 

มีความ
กระตือรือร้นใน

การท างาน 

รับผิดชอบงานท่ี
ได้รับมอบหมาย 

มีขั้นตอน ท างาน
อย่างเป็นระบบ 

ใช้เวลาท างาน
อย่างเหมาะสม 

รวม 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๑๕ 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า  ให้  ๓ คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นบางคร้ัง  ให้  ๒ คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าน้อยคร้ัง  ให้  ๑ คะแนน 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓ - ๑๕ ดี 
๘ - ๑๒ ปานกลาง 
๕ - ๗ ปรับปรุง 

     นักเรียนได้รับระดับคุณภาพ “ปานกลาง” ขึ้นไปถือว่าผ่าน 



แบบประเมินการท ากิจกรรมกลุ่ม 

กลุ่ม .......................................................................................................... 
ค าช้ีแจง : ให้ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนจากการสังเกตการตอบค าถามในชั้นเรียน โดยท าเคร่ืองหมาย / 

ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
สมาชิกในกลุ่ม  

๑. ................................................. ๖. ................................................. ๑๑. ............................................. 

๒. ................................................. ๗. ................................................. ๑๒. ............................................. 

๓. ................................................. ๘. ................................................. ๑๓. ............................................. 

๔. ................................................. ๙. .................................................. ๑๔. ............................................. 

๕. ................................................. ๑๐. .............................................. ๑๕. ............................................. 
 

ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนท าเคร่ืองหมาย ✔ ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 

๑. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    
๒. มีความกระตือรือร้นในการท างาน    
๓. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย    
๔. มีขั้นตอน ท างานอย่างเป็นระบบ    
๕. ใช้เวลาท างานอย่างเหมาะสม    

รวม  
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า  ให้  ๓ คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นบางคร้ัง  ให้  ๒ คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าน้อยคร้ัง  ให้  ๑ คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓ - ๑๕ ดี 
๘ - ๑๒ ปานกลาง 
๕ - ๗ ปรับปรุง 

 
 



หน่วยที่ ๔ 
โอกาสและภัยที่เกิดจาก Digital Disruption   

แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ ๔ ชื่อหน่วย โอกาสและภัยที่เกิดจาก Digital Disruption   
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒  เรื่องเครื่องมือต่อต้านทุจริต ระบบรับข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 
    เวลา  ๑    ชั่วโมง 
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Disruption รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสและภัยที่
เกิดจาก Digital Disruption 

๑.๒ ทราบถึงวิธีการ เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตใน 
สถานการณ ์Digital Disruption และมีความตื่นรู้ในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ 
Digital Disruption  ผ่านเครื่องมือต่างๆ อย่างถูกต้อง 
 ๑.๓ สามารถมีแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital 
Disruption   
 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑   นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือต่อต้านทุจริต (N)  
๒.๒   นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษาเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือ

ต่อต้านทุจริต (O,T)  
 

๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) การนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือต่อต้านทุจริต เช่น ระบบรับข้อร้องเรียนและการแจ้ง
เบาะแส (Feedback System and Whistleblowing)  
        ๒) กรณีศึกษาการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือต่อต้านทุจริต 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ความสามารถในการคิด         
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑) ใฝ่เรียนรู้ 
        ๒) มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 

 ๑) ครชูวนนักเรียนดูวิดิทัศน์เรื่อง “"น้องแบม" เปิดใจไม่คิดว่าเปิดโปงทุจริตเงินคนที่ขอนแก่น
จะโยงไปศูนย์อ่ืน | ข่าวช่อง 8” https://youtu.be/l_JVsiY605o ชวนนักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น 

- นักเรียนรู้สึกอย่างไรจากเหตุการณ์ทุจริตในครั้งนี้ 

https://youtu.be/l_JVsiY605o


- นักเรียนคิดว่าสังคมจะได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์นี้ในเรื่องใดบ้าง 
- หากนักเรียนพบเห็นการทุจริต นักเรียนจะนักเรียนจะทำอย่างไร 

 ๒) ให้นักเรียนอ่านข่าว “น้องแบม คนดีที่อยู่ยาก กับภารกิจแฉขบวนการโกงเงินคนจน ความ
ทุรยศที่ใหญ่กว่าที่นึก ลึกล้ำกว่าที่คิด” ชวนนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดข้ึนจากเหตุการณ์
ทุจริตในข่าวนี้ (ใครได้รับผลกระทบบ้าง และได้รับผลกระทบอย่างไร) แล้วตอบคำถามลงใบงาน “OPV” 

๓) ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง ระบบรับข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส (Feedback 
System and Whistleblowing) 
 ๔) แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม (คละความสามารถ)  
 ๕) นักเรียนแต่ละกลุ่มจับสลากเลือกกรณีศึกษาที่ครูกำหนดไว้ดังนี้ 

   - กรณีศึกษา “จีนพัฒนา AI จับทุจริตคอร์รัปชั่นได้ 8,721 ราย แต่บางหน่วยงานกลับ
ขอยกเลิกใช้งาน” 

  - กรณีศึกษา “5 ข้อหลัก Zero Trust ต้องไม่เชื่อและตรวจสอบก่อนเสมอ” 
- กรณีศึกษาเรื่อง ฐานข้อมูลและระบบวิเคราะห์กลโกงอัจฉริยะ 
- กรณีศึกษาเรื่อง ป.ป.ช.เปิดตัว แอพฯ “WE STRONG” ให้ปชช.มีส่วนรว่มปราบโกง

ผ่านออนไลน์  
  ๖) นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดวิธีการในการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือต่อต้าน
ทุจริตที่ปรากฎจากกรณีศึกษาที่ได้รับแล้วบันทึกผลในใบงาน “วิเคราะห์การนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือ
ต่อต้านทุจริต” 

 ๗) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอหน้าชั้นเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือต่อต้าน
ทุจริตทีพ่บจากกรณีศึกษาที่กลุ่มตนเองได้รับ 

 ๘) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายการเก่ียวกับนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือต่อต้านทุจริต
ในรูปแบบระบบรับข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส   
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

๑) กรณีศึกษาเรื่อง จีนพัฒนา AI จับทุจริตคอร์รัปชั่นได้ 8,721 ราย แต่บางหน่วยงานกลับขอ
ยกเลิกใช้งาน เข้าถึงออนไลน์ : https://www.techtalkthai.com/chinese-anti-corruption-ai-works-so-
well-but-some-will-stop-using-it/ 

๒) กรณีศึกษาเรื่อง 5 ข้อหลัก Zero Trust ต้องไม่เชื่อและตรวจสอบก่อนเสมอ เข้าถึงออนไลน์ 
: https://www.catcyfence.com/it-security/article/5-element-of-zero-trust/ 

๓) กรณีศึกษาเรื่อง ฐานข้อมูลและระบบวิเคราะห์กลโกงอัจฉริยะเข้าถึงออนไลน์ : 
http://www.anticorruption.in.th/2016/th/detail/1596/3/Ai%20%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B
9%89%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%
87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8
%84%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%87  

๔) กรณีศึกษาเรื่อง ป.ป.ช.เปิดตัว แอพฯ “WE STRONG” ให้ปชช.มีส่วนรว่มปราบโกงผ่าน
ออนไลน์ เข้าถึงออนไลน์ : https://www.dailynews.co.th/politics/780590 

๕) วิดิทัศน์เรื่อง “"น้องแบม" เปิดใจไม่คิดว่าเปิดโปงทุจริตเงินคนที่ขอนแก่นจะโยงไปศูนย์อื่น | 
ข่าวช่อง 8”เข้าถึงออนไลน์ :  https://youtu.be/l_JVsiY605o 

https://www.dailynews.co.th/politics/780590
https://youtu.be/l_JVsiY605o


๖) “น้องแบม คนดีที่อยู่ยาก กับภารกิจแฉขบวนการโกงเงินคนจน ความทุรยศที่ใหญ่กว่าที่นึก 
ลึกล้ำกว่าที่คิด” เข้าถึงออนไลน์ :   
http://www.anticorruption.in.th/2016/th/detail/862/4/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%
E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%A1%20%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%94
%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E
0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%20%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%
E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0
%B8%89%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B
8%A3%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%
99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%99%20%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8
%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%9
7%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%81%
E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0
%B8%B6%E0%B8%81%20%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E
0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%
B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94 

 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
  ๒) นำเสนอผลการระดมความคิด 
  ๓) ตรวจใบงาน 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
  ๒) แบบประเมินการนำเสนอ 
  ๓) แบบประเมินใบงาน 

- ใบงาน “การนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือต่อต้านทุจริต”    
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) นักเรียนผ่านการประเมิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 

ลงชื่อ..............................................................คร ู
               (...............................................................) 
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๗. ภาคผนวก 
 (สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น ใบความรู้ ใบกิจกรรม แบบบันทึกกิจกรรม หรือแนวทางการตอบ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู้  
เรื่อง ระบบรับข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส (Feedback System and Whistleblowing)  

  
ระบบรับข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส (Feedback System and Whistleblowing) เป็นกลไกหนึ่ง

ที่หน่วยงาน หรือองค์กร พัฒนาขึ้นเพ่ือให้การบริหารมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เป็นเครื่องมือ ยับยัง้ ป้อง
ปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
ไดส้่วนเสียทุกกลุ่มสามารถร้องทุกข์ ร้องเรียน ตลอดตนแจ้งเบาะแสการกระทำใดๆ ที่เป็นการทุจริตคอรัปชั่นทุก
รูปแบบ เช่น ระบบการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ เรื่องความปลอดภัยในที่ทำงาน การทุจริต การใช้อำนาจเกิน
ความจำเป็น ปัญหาต่างๆ หรือสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้ระบบรับข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสจะเกิด
ประสิทธิภาพต่อเมื่อผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากรในองค์กรต้องพร้อมที่จะรับ Feedback ไปปรับปรุง และ
พัฒนา หากองค์กรใดไม่ใส่ใจ หรือไม่รับรู้ต่อคุณค่าของข้อมูล Feedback องค์จะย่ำอยู่กับที่เพราะไม่สามารถรับรู้
ปัญหา จึงไม่สามารถนำปัญหาไปปรับปรุงหรือพัฒนาได้ 

 
 แตมี่หลายครั้งที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้เบาะแสจบลงที่การถูกกลั่นแกล้ง เนื่องมาจากคนรอบข้าง ผู้บริหาร 
หรือหัวหน้างานไม่เห็นด้วย ทำให้ไม่กล้าท้วงติง เพราะเกรงจะส่งผลต่อหน้าที่การงาน หรือเมื่อสะท้อนปัญหาไป
แล้วไม่ได้รับการใส่ใจ หรือรับฟังแต่ไม่ได้รับการแก้ไข ทำให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้เบาะแสเริ่มไม่เห็นประโยชน์ต่อ
การรายงาน นอกจากนั้นระบบการรายงานที่ไม่ตอบโจทย์ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่กล้าร้องเรียน หรือแจ้ง
เบาะแส องค์กรจึงต้องให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหา 
 
 ดังนั้นระบบรับข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส (Feedback System and Whistleblowing) 
จึงควรออกแบบอย่างเป็นระบบชัดเจน และเหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วยเสียทุกกลุ่ม อธิบายความสำคัญของการ  
ร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส และลดปัญหาการให้ข้อมูลเท็จ และหากเรื่องทีร่้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับปัญหาอาจเป็นเรื่องร้ายแรง และส่งผลกระทบทางลบต่อผู้แจ้ง ระบบอาจเพ่ิมการรายงานปัญหาแบบไม่
ระบุตัวตน หรือเป็นระบบที่มีความปลอดภัยเก็บข้อมูลส่วนบุคคลผู้แจ้งไว้เป็นความลับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติม 
 1. สังคมออฟฟิศที่ Whistleblower หมดไฟ ไม่กล้าพูดเมื่อเจอสิ่งผิดปกติในบริษัท ที่มา : 
https://hardcoreceo.co/whistleblower/ 
 2. นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดของการไฟฟ้านครหลวง (ประกาศการไฟฟ้านครหลวงที่ 
49/2557) 
 3. ทิพย์ฆัมพร เกษโกมลและอภิสิทธิ์ ตามสัตย์ การป้องกันการทุจริต: พยาบาลกับการแจ้งเบาะแสใน
หน่วยบริการสุขภาพ Anticorruption: Nurses and Whistle-blowing in Healthcare Sector. วารสาร
พยาบาลทหารบก ปีที ่20 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2562 (79-85) 
 4. ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส เอสซีจี https://whistleblowing.scg.com/ 

5. การแจ้งเบาะแสการทุจริต https://www.robinson.co.th/th/whistle-blower# 
6. สุวรรณี  รักเหลือ มาตรฐานทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

การกระทำผิดแก่รัฐ http://libdoc.dpu.ac.th/thesis/161392.pdf 
7.ธนัชพร ไวลิขิต ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิผลโปรแกรมแจ้งเบาะแสการทจุริต 

https://searchlib.utcc.ac.th/library/onlinethesis/262062.pdf 
8. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ 

ที่มา: 
http://www.reo6.moe.go.th/web/images/stories/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%2035
%20%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9
A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%
E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0
%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B
8%95.pdf 
 9. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.25660-2564) ที่มา: 
https://www.wangponghospital.go.th/wp-content/uploads/2564/PDF/ITA64/EB2/EB2-1_10-
2564.pdf 
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http://www.reo6.moe.go.th/web/images/stories/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%2035%20%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95.pdf
http://www.reo6.moe.go.th/web/images/stories/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%2035%20%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95.pdf
https://www.wangponghospital.go.th/wp-content/uploads/2564/PDF/ITA64/EB2/EB2-1_10-2564.pdf
https://www.wangponghospital.go.th/wp-content/uploads/2564/PDF/ITA64/EB2/EB2-1_10-2564.pdf


ใบงาน OPV   
เรื่องข่าวการเปิดโปงการทุจริต 

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

“น้องแบม คนดีที่อยู่ยาก กับภารกิจแฉขบวนการโกงเงินคนจน ความทุรยศท่ีใหญ่กว่าที่นึก ลึกล้ำกว่าที่คิด” 

ใครได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในข่าวเปิดโปงทุจริตนี้บ้าง 

  
 
 
 

 

พวกเขาได้รับผลกระทบอย่างไร และคิดอย่างไร 

  
 
 
 
 
 

 

สรุปผล 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงาน 
การวิเคราะห์การนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือต่อต้านทุจริต 

 
กลุ่มท่ี ..................  กรณีศึกษาที่ได้รับ ...................................................................................... ................... 

ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์การนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือต่อต้านทุจริตจากรณีศึกษาที่ได้รับ แล้วสรุป
เป็น Mind Mapping 

 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
กลุ่มท่ี .......  กรณีศึกษาที่ได้รับ ................................ 

คำชี้แจง : ให้ครสูังเกตการทำงานของผู้เรียน โดยทำเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความจริง 
พฤติกร

รม 
ความสนใจ
ในการเรียน 

การมีส่วน
ร่วมแสดง

ความคิดเห็น
ในการระดม

ความคิด 

การรับฟัง
ความคิกเห็น

ของผู้อ่ืน 

การแสดง
ความคิดเห็น 

ความ
รับผิดชอบ
ต่องานที่ได้

รีบ
มอบหมาย 

รวม
คะแ
นน 

ชื่อ - 
สกุล 

๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๑๐ 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

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

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

เกณฑ์การประเมิน 
ให้คะแนน ๐-๔ ถ้าการทำงานนั้นอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

  ให้คะแนน ๕-๗ ถ้าการทำงานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
  ให้คะแนน ๘-๑๐ ถ้าการทำงานนั้นอยู่ในระดับดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินการนำเสนอผลงานรายกลุ่ม (สำหรับครูผู้สอน/นักเรียน) 
กลุ่มท่ี .......  กรณีศึกษาที่ได้รับ ................................ 

คำชี้แจง : 1. ทำเครื่องหมายถูกลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม  
             2. รวมคะแนนการประเมิน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
เลขที่ ชื่อ 

- 
สกุล 

ความถูกต้องของ
เนื้อหา 

วิธีการนำเสนอของ
กลุ่ม 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 

รวม
คะแนน 

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

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

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

เกณฑ์การประเมิน 
ความถูกต้องของเนื้อหา 
  ๔ หมายถึง มีเนื้อหาสาระครบถ้วนสมบูรณ์  
  ๓ หมายถึง มีเนื้อหาสาระค่อนข้างครบถ้วน 
  ๒ หมายถึง มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
  ๑ หมายถึง มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 
วิธีการนำเสนอของกลุ่ม 
  ๔ หมายถึง รูปแบบการนำเสนองานแปลกใหม่ น่าสนใจ ลำดับเรื่องราวได้ดีมาก 
  ๓ หมายถึง รูปแบบการนำเสนองานน่าสนใจ ลำดับเรื่องราวได้ดี 
  ๒ หมายถึง รูปแบบการนำเสนองานน่าสนใจ พอใช้ลำดับเรื่องราวได้พอใช้ 
  ๑ หมายถึง รูปแบบการนำเสนองานไม่น่าสนใจ ลำดับเรื่องราวได้ไม่ดี 
ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม 
  ๔ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีมาก ลำดับความได้ชัดเจน เข้าใจง่าย 
  ๓ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีลำดับความได้ดีพอใช้ 
  ๒ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมออกเสียงได้ถูกต้องพอใช้ลำดับความได้พอเข้าใจ 
  ๑ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ไม่ถูกต้อง ลำดับความไม่ชัดเจน 
 
 
 
 



ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ 
 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

คะแนน ๔ ๓ ๒ ๑ 
 
เกณฑ์คะแนนรวม 

คะแนน คุณภาพ 
๑๐-๑๒ 

๗-๙ 
๔-๖ 
๑-๓ 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ปรับปรุง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินใบงาน OPV 
 

คำชี้แจง :  ให้ผู้สอนประเมินผลงานใบงานนักเรียน โดยการประเมินคะแนนลงในช่องรายการประเมินกำหนด
ตามตารางแนบท้ายแบบประเมินใบงาน OPV 

 

ลำดับที่ 
ชื่อ-สกุล 

ของผู้รับการ
ประเมิน 

สาเหตุและ
ผลกระทบมีความ

สอดคล้องกัน 
เนื้อหา นำเสนอ 

ตรงต่อ
เวลา 

รวม 
20 

คะแนน 

สรุปผลการ
ประเมิน ผ่าน/

ไม่ผ่าน 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียนได้ระดับคุณภาพท่ี  พอใช้  ขึ้นไปถือว่า  ผ่าน 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 - 20 ดีมาก 
14 - 17 ดี 
10 - 13 พอใช้ 

ต่ำกว่า 10 ปรับปรุง 
 



ตารางแนบท้ายแบบประเมินใบงาน OPV 
 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ระดับการประเมิน 
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

- ระบุบุคคลที่ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหา/
เหตุการณ์ได้ครบถ้วน 

- ระบุบุคคลที่ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหา/
เหตุการณ์ได้บางส่วน 

ระบุบุคคลที่ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหา/
เหตุการณ์ได้น้อย 

- - แสดงความคิดเห็น
ผลกระทบของปัญหา/
เหตุการได้ น้อยกว่า 6 
ข้อ 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

- แสดงความคิดเห็น
ผลกระทบของปัญหา/
เหตุการฌ์ได้ 10 ข้อขึ้น
ไป 

- แสดงความคิดเห็น
ผลกระทบของปัญหา/
เหตุการณ์ได้ 8-9 ข้อ 

 

- แสดงความคิดเห็น
ผลกระทบของปัญหา/
เหตุการณ์ได้ 6-7 ข้อ 

 

- - แสดงความคิดเห็น
ผลกระทบของปัญหา/
เหตุการณ์ได้ น้อยกว่า 
6 ข้อ 

เนื้อหา - เนื้อหาครบถ้วนตาม
สาระที่กำหนด 100% 

- เขียนถูกต้องตามหลัก
ภาษา 100% 

- ลำดับหัวข้อเนื้อหา
ชัดเจน 

- มีการสรุปได้อย่าง
สมเหตุสมผล 100% 

- เนื้อหาถูกต้องตามสาระ
ที่กำหนด 80-99% 

- เขียนถูกต้องตามหลัก
ภาษา 80-99% 

- ลำดับหัวข้อเนื้อหา
ชัดเจน 

- มีการสรุปได้อย่าง
สมเหตุสมผล 80-99% 

- เนื้อหาถูกต้องตามสาระ
ที่กำหนด 60-79% 

- เขียนถูกต้องตามหลัก
ภาษา 60-79% 

- มีการสรุปได้อย่าง
สมเหตุสมผล 60-79% 

- เนื้อหาถูกต้องตามสาระ
ที่กำหนดต่ำว่า 59% 

- เขียนถูกต้องตามหลัก
ภาษาต่ำว่า 59% 

- มีการสรุปไม่
สมเหตุสมผลต่ำว่า 
59% 

การนำเสนอ - พูดชัดเจนเสียงดังฟังชัด 
- ใช้ภาษาทางการถูกต้อง

ตามอักขระ100% 
- บุคลิกภาพดีและมีความ

มั่นใจ 
- มีการใช้สื่อประกอบการ

นำเสนอ 
- ความพร้อมในการ

นำเสนอ  

- พูดชัดเจนเสียงดังฟังชัด 
- ใช้ภาษาทางการถูกต้อง

ตามอักขระ80-99% 
- บุคลิกภาพดี 
- ความพร้อมในการ

นำเสนอได้บางส่วน 

- การพูดเหมาะสม 
- ใช้ภาษาทางการถูกต้อง

ตามอักขระ60-79% 
- บุคลิกภาพเหมาะสม 
 

- สามารถพูดนำเสนอได้ 
- ใช้ภาษาทางการถูกต้อง

ตามอักขระต่ำว่า 59% 
- บุคลิกภาพเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินใบงาน Mind Mapping 
คำชี้แจง :  ให้ผู้สอนประเมินผลงานใบงานนักเรียน โดยการประเมินคะแนนลงในช่องรายการประเมินกำหนด

ตามตารางแนบท้ายแบบประเมินใบงาน Mind mapping 
 

ลำดับที่ 
ชื่อ-สกุล 

ของผู้รับการ
ประเมิน 

รูปแบบ เนื้อหา นำเสนอ 
ความ

สวยงาม 
ตรงต่อ
เวลา 

รวม 
20 คะแนน 

สรุปผลการ
ประเมิน ผ่าน/

ไม่ผ่าน 
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

 ลงชื่อ ....................................................ผู้ประเมนิ 
  ................/................/................ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียนได้ระดับคุณภาพท่ี  พอใช้  ขึ้นไปถือว่า  ผ่าน 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 - 20 ดีมาก 
14 - 17 ดี 
10 - 13 พอใช้ 

ต่ำกว่า 10 ปรับปรุง 
 



ตารางแนบท้ายแบบประเมินใบงาน Mind mapping 
 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ระดับการประเมิน 
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

รูปแบบ - เขียนความคิดรวบยอด
หลักไว้ตรงกลาง 

- มีก่ิงแก้ว กิ่งก้อย และ
กิ่งย่อยตามลำดับ 

- ตัวหนังสืออยู่บนเส้น 
- ใช้คำสำคัญตรงประเด็น 
- ใช้สัญลักษณ์หรือภาพ

สื่อความหมาย 
- ใช้สีสันทั่วแผ่น 

 - เขียนความคิดรวบยอด
หลักไว้ตรงกลาง 

- มีก่ิงแก้ว กิ่งก้อย และ
กิ่งย่อยตามลำดับ 

- ตัวหนังสืออยู่บนเส้น 
- ใช้คำสำคัญตรงประเด็น 
- ใช้สีสันทั่วแผ่น 

- เขียนความคิดรวบยอด
หลักไว้ตรงกลาง 

- มีก่ิงแก้ว กิ่งก้อย และ
กิ่งย่อยตามลำดับ 

- ใช้สีสันทั่วแผ่น 

- เขียนความคิดรวบยอด
หลักไว้ตรงกลาง 

- มีก่ิงแก้ว ขาดกิ่งก้อย 
แต่ขาดกิ่งย่อย 

- ใช้สีสันไม่ทั่วแผ่น 

เนื้อหา - เนื้อหาครบถ้วนตาม
สาระที่กำหนด 100% 

- เขียนถูกต้องตามหลัก
ภาษา 100% 

- ลำดับหัวข้อเนื้อหา
ชัดเจน 

- มีการสรุปได้อย่าง
สมเหตุสมผล 100% 

- เนื้อหาถูกต้องตามสาระ
ที่กำหนด 80-99% 

- เขียนถูกต้องตามหลัก
ภาษา 80-99% 

- ลำดับหัวข้อเนื้อหา
ชัดเจน 

- มีการสรุปได้อย่าง
สมเหตุสมผล 80-99% 

- เนื้อหาถูกต้องตามสาระ
ที่กำหนด 60-79% 

- เขียนถูกต้องตามหลัก
ภาษา 60-79% 

- มีการสรุปได้อย่าง
สมเหตุสมผล 60-79% 

- เนื้อหาถูกต้องตามสาระ
ที่กำหนดต่ำว่า 59% 

- เขียนถูกต้องตามหลัก
ภาษาต่ำว่า 59% 

- มีการสรุปไม่
สมเหตุสมผลต่ำว่า 
59% 

การนำเสนอ - พูดชัดเจนเสียงดังฟังชัด 
- ใช้ภาษาทางการถูกต้อง

ตามอักขระ100% 
- บุคลิกภาพดีและมีความ

มั่นใจ 
- มีการใช้สื่อประกอบการ

นำเสนอ 
- ความพร้อมในการ

นำเสนอ  

- พูดชัดเจนเสียงดังฟังชัด 
- ใช้ภาษาทางการถูกต้อง

ตามอักขระ80-99% 
- บุคลิกภาพดี 
- ความพร้อมในการ

นำเสนอได้บางส่วน 

- การพูดเหมาะสม 
- ใช้ภาษาทางการถูกต้อง

ตามอักขระ60-79% 
- บุคลิกภาพเหมาะสม 
 

- สามารถพูดนำเสนอได้ 
- ใช้ภาษาทางการถูกต้อง

ตามอักขระต่ำว่า 59% 
- บุคลิกภาพเหมาะสม 
 

ความ
สวยงาม 

- ใช้สีสันสวยงาม 
- มีความสะอาด 
- มีความคิดสร้างสรรค์  
- ความเป็นระเบียบอ่าน

ง่าย 

- ใช้สีสันสวยงาม 
- มีความสะอาด 
- มีความคิดสร้างสรรค์  
 

- ใช้สีสันสวยงามและมี
ความสะอาด 

 

- ใช้สีสันสวยงามหรือ
เป็นไปตามเกณฑ์อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง 

 

การตรงต่อ
เวลา 

ส่งผลงานครบถ้วน ตรง
ตามเวลาที่กำหนด  

ส่งผลงานครบถ้วน แต่ช้า
กว่าเวลาที่กำหนด 5 
นาท ี

ส่งผลงานครบถ้วน แต่ช้า
กว่าเวลาที่กำหนด 10 
นาท ี

ส่งผลงานครบถ้วน แต่ช้า
กว่าเวลาที่กำหนด 15 
นาท ี



วิดิทัศน์เรื่อง “"น้องแบม" เปิดใจไม่คิดว่าเปิดโปงทุจริตเงินคนที่ขอนแก่นจะโยงไปศูนย์อ่ืน” 
 | ที่มาข่าวช่อง 8 https://youtu.be/l_JVsiY605o 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/l_JVsiY605o
https://www.youtube.com/embed/l_JVsiY605o?feature=oembed


“น้องแบมคนดีที่อยู่ยากกับภารกิจแฉขบวนการโกงเงินคนจน ความทุรยศที่ใหญ่กว่าที่นึก ลึกล้ำกว่าที่คิด” 

  
สำนักข่าวผู้จัดการสุดสัปดาห์  ที่มา : http://www.anticorruption.in.th โดย ACT โพสเมื่อ Mar 12,2018 

 
เรียกว่าเป็น "คนดี 2561" ที่อยู่ยากเสียจริงๆ สำหรับ 2 คนที่สังคมให้การยกย่องว่าเป็น "ฮีโร่" สำหรับ 

พ.ศ.นี้ คือ "น้องแบม" น.ส.ปณิดา ยศปัญญา" นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม(มมส.) ที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของ "ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง" กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และ "นายวิเชียร ชิณวงษ์" หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้าน
ตะวันตก ที่เข้าจับกุมคณะของ "นายเปรมชัย กรรณสูต" บิ๊กบอสอิตาเลียน-ไทย ที่เข้าไปล่าสัตว์ป่าได้แบบคา
หนังคาเขา กรณีของหัวหน้าวิเชียร สังคมกำลังเป็นห่วงว่าหลังจากนี้เส้นทางชีวิตของเขาจะดำเนินต่อไปอย่างไร 
เพราะดูเหมือนเจ้าหน้าที่ที่ทำการสืบสวนสอบสวนจ้องดิสเครดิตมาตั้งแต่เริ่มแรก ด้วยข้อหาไม่เก็บ
ค่าธรรมเนียมค่าเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า รวมถึงการเรียกสอบครั้งแล้วครั้งเล่าราวกับเป็นผู้ต้องหาเสียเอง 

ขณะที่ในส่วนของ "น้องแบม" นั้น ผลพวงของความกล้าที่น่ายกย่องทำให้สังคมได้รับรู้ถึงความฟอน
เฟะของขบวนการทุจริตในภาครัฐที่ซึมลึกไปในทุกองคาพยพ แม้กระทั่งในกระทรวงที่ได้ชื่อว่า "กระทรวง
นักบุญ" ซึ่งมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ยากไร้ในสังคม แต่ตัวของเธอเองกลับต้องเผชิญเรื่องราว
ต่างๆ อย่างไม่น่าเชื่อ โดยเฉพาะในสถาบันการศึกษาที่เธอเล่าเรียนซึ่งเต็มไปด้วยเงื่อนงำและปริศนาอันน่า
สงสัย เนื่องจากปฏิกิริยาที่มีต่อตัว "น้องแบม" นั้น ดำเนินไปอย่างล่าช้า แถมถ้าจะว่าไปแล้วก็มี "ทัศนคติในเชิง
ลบ" กับ "น้องแบม" เสียด้วยซ้ำไป 

ยิ่งสอบลึก ยิ่งลาม ยิ่งรับรู้ความฟอนเฟะ เรื่องทุจริตอื้อฉาวภายใน "กระทรวงนักบุญ" กำลังถูกสาวไส้
ออกมาไม่หยุดหย่อน เพราะจากจุดเริ่มต้นที่ จ.ขอนแก่นได้มีการขยายผลออกไปในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงฯ 
อีกกว่า 24 จังหวัด ซึ่งตอกย้ำพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชันของ "ข้าราชการขี้ฉ้อ" ที่ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของ
ประเทศไทย และไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ไม่สามารถจัดการให้ลดน้อยลงไปได้ ที่สำคัญคือ การเปิดโปงขบวนการ
ดังกล่าวนำไปสู่คำสั่งย้าย "2 บิ๊กกระทรวงนักบุญ" หลังถูกกล่าวหาพัวพันทุจริต เพ่ือเปิดทางสอบสวนหา
ข้อเท็จจริงนั่นก็คือ "นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์" ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
(พม.) และ "นายณรงค์ คงคำ" รองปลัด พม. ให้มาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะท่ีปรึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี หลังก่อนหน้านี้  มีคำสั่งย้าย "นางพวงพะยอม จิตรคง" ผอ. ศูนย์คุ้มครองคนไร้
ที่พ่ึง จ.ขอนแก่น ในทันทีหลังมีการร้องเรียนต่อสำนักเลขาธิการ คสช. 
 ทั้งนี้ เมื่อย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของการตรวจสอบ "บิ๊กกระทรวงนักบุญ" ก็จะพบเงื่อนงำที่น่าสนใจ
มากมาย โดยก่อนหน้าที่ "น้องแบม" จะเข้าร้องเรียนนั้น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ได้ตรวจพบ
ทุจริตและได้มีหนังสือด่วนลับมาก ที่ ตผ.0039/643 ลงวันที่ 30 มิ.ย.60 แจ้งเรื่องการบริหารเงินสงเคราะห์ผู้มี
รายได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (รมว. พม.) มาแล้ว แต่เรื่องกลับเงียบและมิได้แพร่งพรายออกมาสู่สาธารณชนประการ
ใด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯในขณะนั้นก็คือ บิ๊กอู๋ "พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว" ก่อนจะย้าย

http://www.anticorruption.in.th/


ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในปัจจุบัน โดยมี "นายไมตรี อินทุสุต เป็นปลัด พม. ขณะที่ "นาย
พุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์" ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ(พส) ก่อนที่บิ๊กอู๋จะเป็นคนชง
เสนอชื่อให้นายพุฒิพัฒน์เป็นปลัด พม.หลังนายไมตรี เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2560 
 หนังสือ สตง. ระบุเอาไว้ชัดเจนว่า ขอให้ รมว. พม. ตรวจสอบเรื่องข้อเท็จจริงการเบิกจ่ายงบประมาณ
เงินอุดหนุนประเภทเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง ปีงบประมาณ 2560 เนื่องจาก สตง. 
ได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมีพฤติกรรมทุจริต มีการโอนงบประมาณรายจ่าย
งบอุดหนุนประเภทเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง ปีงบประมาณ 2560 ไปให้หน่วยงานใน
สังกัดส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะนิคมสร้างตนเอง และศูนย์พัฒนาราษฎรบนที่สูงบางแห่ง (ศูนย์พัฒนาและ
สงเคราะห์ชาวเขา) แล้วเรียกกลับคืน 20-50 เปอร์เซ็นต์  รวมทั้งการจ่ายเงินไม่ครบไม่เต็มจำนวน คำถามที่ดัง
อึงมี่ไปทั้งสังคมและต้องการคำถามก็คือ เหตุใดในขณะนั้น "พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว" จึงไม่มีการตรวจสอบ
ติดตามเรื่องดังกล่าว ทำไมจึงปล่อยให้เกิดการทุจริตแสวงหาผลประโยชน์กับเงินคนจน-คนยากไร้ และหากน้อง
แบมไม่ออกมาเปิดโปงขบวนโกงจนเป็นข่าวใหญ่โต เหตุทุจริตนี้จะก็ยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆ เช่นนั้นใช่หรือไม่ 
จนมีบางฝ่ายออกมาทวงถามความรับผิดชอบทางการเมืองจาก "บิ๊กอู๋"  และเม่ือเรื่องเกิดขึ้นในยุคของ พล.ต.อ.
อดุลย์ รัฐบาลก็ควรที่จะต้องตั้งคณะกรรมการข้ึนมาตรวจสอบ เพราะถือว่ารับรู้เรื่องราวมาตั้งแต่ต้น และที่
สำคัญคือเป็นคนผลักดันให้นายพุฒิพัฒน์ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งปลัดกระทรวง พม.อีกต่างหาก ดังนั้น จะปล่อย
ประหนึ่งจงใจตัดตอนไม่ให้ลามไปถึงก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้อง  
 ขณะเดียวกัน ยิ่งตรวจสอบลึกลงไปก็ยิ่งพบปมทุจริต ซึ่งไม่ได้มีแค่เรื่องศูนย์คุ้มครองค้นไร้ที่พ่ึงเท่านั้น 
หากยังเก่ียวกับไปถึงความไม่ชอบมาพากลเรื่องการจัดซื้อ "ผ้าห่ม" ที่เกิดขึ้นในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
(พส.) พ่วงเข้ามาอีก 1 เรื่อง ด้วยมีข้อมูลว่า พส.ใช้งบประมาณร่วม 400 ล้าน ระหว่างปีงบประมาณ 2557-
2559 เพ่ือจัดซื้อผ้าห่มจากวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มพัฒนาอาชีพ กว่า 1.63 ล้านผืน ในราคาผืนละ 240 บาท 
ซึ่งมีข้อมูลเปิดเผยว่าท้องตลาดขายอยู่ราคาเพียง 160 - 170 บาท เท่านั้น และก็เป็นเรื่องบังเอิญอย่าง
เหลือเชื่ออีกเช่นกันว่า อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ(พส.)ในช่วงปี 2557-2559 นั้น มีชื่อว่า "นาย
พุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์" 
 อย่างไรก็ดี ขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปหรือความคืบหน้าในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้แต่ประการใด มี
เพียงคำยืนยันจาก นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) คนปัจจุบันว่า "พส.ได้
กำหนดคุณลักษณะของผ้าห่มนวมกันหนาว โดยอ้างอิงกับ คุณลักษณะเดียวกันกับที่กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดไว้ตามประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงวันที่ 20 
มีนาคม พ.ศ. 2556 เรื่องรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางสิ่งของสำรองจ่าย พ.ศ. 2556 
โดยมีการกำหนดเพ่ิมในส่วนของขนาดและน้ำหนักของผ้าห่มนวมกันหนาว ซึ่งอยู่ในราคาเดียวกันกับที่กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จัดซื้อและในการดำเนินการสั่งซื้อสั่งจ้าง" 
 ขณะเดียวกันสอบไปสอบมายังพบว่า กรณี "โกงเงินคนจน" อาจมีความเก่ียวพันกับเรื่อง "เก้าอ้ี" อีก
ต่างหาก เพราะเมื่อตรวจแถวข้าราชการระดับ "ซี 9" ของ พม.ก็พบว่า มีแต่คนจาก "กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ" ขึ้นมาแทบยกแผง ดังเช่นที่มีข้อมูลออกมาในงานเสวนา "กรณีโกงเงินคนจน" ที่สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดขึ้น และวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.จอมแฉของพรรคประชาธิปัตย์ ได้
เปิดโปงให้เห็นว่า การโกงเงินคนจนครั้งนี้ทำกันเป็น ขบวนการใหญ่ มีข้าราชการเก่ียวข้องจำนวนมาก หาเงิน
วิ่งเต้นซื้อตำแหน่ง และมีข้าราชการระดับสูงเป็นหัวขบวน เห็นข้อมูลแล้ว ต้องบอกว่า งานนี้ สืบหาร่องรอยไม่
ยาก เพียงแต่ว่าจะสามารถลากไปให้ "สุด" หรือไม่ก็เท่านั้นเอง 



 สำหรับความคืบหน้าของคดีนั้น  "พ.ท.กรทิพย์ ดาโรจน์" เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เปิดเผยว่าพบศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงฯ ที่ปรากฎพฤติการณ์เกี่ยวข้อง
กับการทุจริตแล้ว 24 จังหวัด ดังต่อไปนี้ เชียงใหม่ บึงกาฬ หนองคาย สระบุรี อุดรธานี สุราษฎร์ธานี 
พระนครศรีอยุธยา น่าน กระบี่ ตราด ตรัง สระแก้ว ร้อยเอ็ด ยะลา สงขลา นราธิวาส พัทลุง ชุมพร บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ อ่างทอง พิษณุโลก ชัยภูมิ และ ขอนแก่น นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายจังหวัดด้วยกันที่รอการตรวจสอบ 
ซึ่งผลสอบแต่ละแห่งล้วนมีรูปแบบการทุจริตเหมือนกับกรณีศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงที่ จ.ขอนแก่น 
 ทัง้นี้ รูปแบบขบวนการทุจริต คือ การทำแบบสำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพ่ือระบุว่าคน
ไหนที่เข้าข่ายได้รับเงิน  4 ขั้นตอน 1. ให้พ้ืนที่ส่งรายชื่อคนไร้ที่พ่ึง เพ่ือลงในเอกสารแสดงความจำนง 2. ศูนย์
จะส่งนักสังคมสงเคราะห์ลงพ้ืนที่ ตรวจสอบคุณสมบัติว่าเข้าข่ายหรือไม่ เพื่อยืนยันข้อมูล 3. เสนอต่อผู้มีอำนาจ
พิจารณาให้การช่วยเหลือ โดยรองผู้อำนวยการศูนย์เป็นผู้ลงนาม และ4. อนุมัติโดยผู้อำนวยการศูนย์ มีหน้าที่
แทนอธิบดีกรมพัฒนาสังคมฯ ซึ่งการทุจริตในหลายพื้นท่ีเริ่มในขั้นตอนที่ 2 ในขั้นตอนการข้อมูลเท็จ 
นอกจากนี้ ยังมีในลักษณะนำชื่อบรรดาข้าราชการท้องถิ่น อาทิ ภรรยาผู้ใหญ่บ้าน ภรรยากำนัน ฯลฯ มาเบิก
เงินทั้งๆ ที่คุณสมบัติ ไม่เข้าเกณฑ์ไม่ได้ยากไร้แต่อย่างไร 

นอกจากนั้น ยังพบการทุจริตการใช้เงินงบประมาณของนิคมสร้างตนเองหลายแห่ง และหาก ป.ป.ท. 
ตรวจสอบพบว่ามีข้าราชการระดับสูงเก่ียวข้อง จะส่งต่อไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพ่ือดำเนินการต่อไป ระหว่างนี้ยังคงต้องรอผลสอบข้อเท็จจริงในสิ้นเดือน มี.ค.ศกนี้ ขณะที่ 
พ.ต.ท.วันนพ สมจินตนากุล ผู้ช่วยเลขาฯ ป.ป.ท.ให้ภาพเพ่ิมเติมด้วยว่า "ที่พบการกระทำผิดเพิ่มเติมอีก 10 
จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นทางภาคใต้ ซึ่งมีการนำชื่อข้าราชการท้องถิ่น เช่น ภรรยาผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันมาเบิกงบ
ดังกล่าว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ" 
 แต่ที่ต้องขีดเส้นใต้เอาไว้ก็คือ เลขาฯ ป.ป.ท.ระบุเอาไว้ว่า ระหว่างเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ตรวจสอบได้รับ
เบาะแสข้อมูลต่างๆ จากประชาชน พบเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งผู้ที่ยังรับราชการและนอกราชการเข้ามาเกี่ยวข้อง 
รวมทั้งน่าจะมีคนนอกศูนย์ฯ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งคนนอกศูนย์มีทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้ที่
ไม่ใช่ข้าราชการ แต่ยังไปไม่ถึงว่าจะเก่ียวข้องกับนักการเมืองท้องถิ่น ปลัด หรือรองปลัดกระทรวง พม.หรือไม่ 
ซึ่งก็ทำให้หลายคนเสียวๆ และมีความวิตกกังวลว่างานนี้อาจจะมี "การตัดตอน" หรือไม่ 

ประเด็นสำคัญที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษไม่แพ้เรื่องคดีก็คือ ตัวของ "น้องแบม" เจ้าของวีรกรรม
หาญกล้าผู้ออกมา "เปิดโปง" ขบวนการ "โกงเงินคนจน" จนนำมาซึ่งการตรวจสอบมหากาพย์การโกงภายใน
กระทรวงนักบุญ แน่นอนว่า ท่ามกลางการ "แซ่ซ้องสรรเสริญ" ต้องยอมรับถึง "ความเสี่ยง" เพราะการเปิดโปง
ขบวนการโกงเงินคนจนของน้องแบมในครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ของรัฐพัวพันปมทุจริตเป็นจำนวนมาก มีคนบาปใน
คราบนักบุญได้รับผลกระทบจำนวนไม่น้อย การทำความดีของ น้องแบม จึงกลายเป็นการชักนำภัยมาสู่ตัวเอง
แม้กระทั่ง "ครู-อาจารย์" ยังสยบยอมต่อพฤติการณ์ทุจริตของผู้หลักผู้ใหญ่ ถึงขั้นบังคับให้นักศึกษาฝึกงาน 
"กราบเท้าคนโกง" เพ่ือยุติเหตุโดยไม่ยี่หระต่อข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งตำหนิต่อว่าจากผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็น "ครู-อาจารย์" 
มิหนำซ้ำ เด็กยังถูกคุกคามให้หยุดเคลื่อนไหว อยู่ด้วยความประหวั่นพรั่นพรึงจนต้องร้องขอความคุ้มครองจาก
เจ้าหน้าที่ฯ 
 "น้องแบม"เปิดเผยว่าหลังจากได้นำข้อมูลมาแจ้งกับอาจารย์ตั้งแต่ท่ีรู้ว่ามีการทุจริต แต่กลับถูกมองเป็น 
"เด็กเลี้ยงแกะ" และถูกสั่งให้กราบเท้าเจ้าหน้าที่ที่ทำผิดเพ่ือให้เรื่องจบลงไป การกระทำที่ถูกต้องของน้องแบมที่
สมควรยกย่องสรรเสริญในความกล้า กลับกลายเป็นถูกมองว่า เป็นต้นเรื่องของความวุ่นวาย ส่งผลกระทบสร้าง
ความเดือดร้อนแก่ผู้คนจำนวนมาก และสร้างความเสียหายแก่สถาบัน  "ตรงนี้ต้องไปถามผู้บริหารและอาจารย์
ดังกล่าวเองว่าทำไมจึงไปตำหนิเด็ก แต่ส่วนตัว ผมเห็นว่าเด็กได้ทำในสิ่งที่ดีงามและเป็นประโยชน์ต่อ



ประเทศชาติ เราควรมีหน้าที่ชื่นชมและให้กำลังใจแก่เด็ก"นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการให้ความเห็นถึง
เรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ดี นอกจากเรื่องดังกล่าวข้างต้นแล้ว อีกประเด็นที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือการที่ "น้องแบม"
ถูกเปลี่ยนหัวข้องานวิจัยซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนในชั้นปีสุดท้าย โดยสังคมกำลังเป็นห่วงและต้ังข้อสังเกตว่า
เป็นการ "กลั่นแกล้ง" หรือไม่? เพราะการทำวิจัยเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการสำเร็จการศึกษา เท่ากับว่า น้อง
แบมต้องนับหนึ่งเริ่มต้นทำวิจัยใหม่ 
 ทว่า ทางอาจารย์ให้เหตุผลว่าการเปลี่ยนพ้ืนที่การทำวิจัยจากจังหวัดขอนแก่นมาอยู่ที่เทศบาลเมือง
มหาสารคาม เพ่ือให้อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเพ่ือความปลอดภัยของตัวนักศึกษาเอง ส่วน
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในช่วงเริ่มแรกได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในทำนองที่มีอาจตีความเป็นอย่างอ่ืนได้ว่า ต้องการ 
"กลบกระแสสังคม" โดยยืนยันว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างนักศึกษาและอาจารย์คู่กรณีเป็นเรื่องเข้าใจผิด 
บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน ก่อนที่จะกลับหลังหันชนิด 360 องศาในเวลาต่อมาด้วยการประกาศยก
ย่องให้เป็นไอดอลผู้กล้าแห่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แถมเตรียมมอบรางวัล "50 ปี คนดี ศรีโรจนากร" แต่
เรื่องท่ีเหลือเชื่อไปกว่านั้นก็คือ ขณะที่หน้าฉากทำประหนึ่งยกย่อง แต่ก็มีข้อมูลหลังฉากออกมาเช่นกันว่า มี
ความพยายาม "ล็อบบี้" สภาคณาจารย์ ที่เป็นผู้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง "อาจารย์คู่กรณี" เพ่ือให้ผล
สอบเอียงมาทางฝั่งอาจารย์มากกว่าฝั่งนิสิตอีกต่างหาก...อย่างไรก็ตาม สำหรับความคืบหน้าในการสืบสวน
สอบสวนเรื่องของน้องแบมนั้น "ผศ.ดร.วิรัตน์ ปานศิลา" ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(มมส.) เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งหมด 9 คน ตรวจสอบ
หาข้อเท็จจริงใน  6 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
 1. อาจารย์ของหลักสูตรได้มีการร่วมกันปกปิดการ ปลอมแปลงเอกสารเบิกเงิน ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิด
กฎหมายหรือไม่ 
 2. เหตุใดอาจารย์จึงไม่ให้นิสิตดำเนินการแจ้งความ เพื่อเป็นการป้องกันนิสิต ซึ่งจะเป็นผลดีต่อนิสิตใน
ภายหลังหากว่ามีการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด แต่กลับนำนิสิตไปไกล่เกลี่ยและมีการบังคับข่มขืนใจให้นิสิตก้ม
กราบผู้กระทำผิดหรือไม่ 
 3. มีการใช้มือฟาดนิสิตหรือไม่ และหากมี อาจารย์คนดังกล่าวทำผิดจรรยาบรรณหรือไม่ 
 4. การเรียกนิสิตมาสอบสวนและกระบวนการสอบสวนโดยคณะใช้อำนาจถูกต้องหรือไม่ ให้ความเป็น
ธรรมกับนิสิตหรือไม่และมีการละเมิดสิทธิของนิสิตหรือไม่ 

5. เหตุใดต้องมีการห้ามแชร์ข่าวและการห้ามนิสิตแชร์ข่าว แต่กลับปล่อยให้นิสิตบางกลุ่มโพสต์
ข้อความในเชิงโจมตีนิสิต เป็นการละเมิดสิทธิของนิสิตหรือไม่และเป็นการปฏิบัติสองมาตรฐานหรือไม่ และ 6. 
ให้มีกลไกในการคุ้มครองสิทธินิสิตคนดังกล่าว เนื่องจากกำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 ขณะที่อาจารย์คู่กรณีเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ ประธานและกรรมการหลักสูตรและเป็นหัวหน้าภาควิชา ที่มีอำนาจหน้าที่ในการ
พิจารณาผลการเรียน อีกทั้งป้องกันไม่ให้อาจารย์ใช้อำนาจหน้าที่ละเมิดสิทธินิสิตคนดังกล่าวอีก 
 และนั่นเป็นที่มาของการที่ น้องแบมปฏิเสธรับโล่เชิดชูเกียรติ "50 ปี คนดี ศรีโรจนากร" ของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยให้เหตุผล ขอรอฟังผลสอบข้อเท็จจริงทั้ง 6 ประเด็น ซึ่งจะสรุปภายใน
กลางเดือน มี.ค. เสียก่อน เพ่ือสร้างความเป็นธรรมแก่ตนเอง กระนั้นก็ดี "น้องแบม" คนดีที่อยู่ยาก ก็ใช่ว่าจะไม่
มีคนเห็นถึงความกล้าหาญเสียทีเดียว เพราะนอกจากสังคมที่พร้อมใจกันออกมาปกป้องแล้ว ก็ยังมี "ดร.อาทิตย์  
อุไรรัตน์" อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ประกาศอ้าแขนรอต้อนรับและปรารถนามอบ "รางวัลเหรียญทองคนดี
ศรีสังคมธรรมาธิปไตย มหาวิทยาลัยรังสิต" แก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดีงามอย่าง "น้องแบม-ปณิดา ยศ
ปัญญา" พร้อมแสดงความปีติยินดีมอบทุนการศึกษาปีสุดท้ายอีกด้วย 
 



กรณีศึกษาเรื่อง จีนพัฒนา AI  
จับทุจริตคอร์รัปชั่นได้ 8,721 ราย  

แต่บางหน่วยงานกลับขอยกเลิกใช้งาน 
เข้าถึงออนไลน์ : 
https://www.techtalkthai.com/chinese-anti-
corruption-ai-works-so-well-but-some-will-
stop-using-it/ 
 

กรณีศึกษาเรื่อง 5 ข้อหลัก Zero Trust  
ต้องไม่เชื่อและตรวจสอบก่อนเสมอ 

เข้าถึงออนไลน์ : 
https://www.catcyfence.com/it-
security/article/5-element-of-zero-trust/ 
 

กรณีศึกษาเรื่อง ฐานข้อมูลและระบบวิเคราะห์ 
กลโกงอัจฉริยะ 

เข้าถึงออนไลน์ : 
http://www.anticorruption.in.th/2016/th/de
tail/1596/3/Ai%20%E0%B9%83%E0%B8%8
A%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%84%E
0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%
B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8
%B7%E0%B8%AD%20%E0%B8%AA%E0%B
8%B9%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%9
9%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%87  
 

กรณีศึกษาเรื่อง ป.ป.ช.เปิดตัว แอพฯ  
“WE STRONG” ให้ปชช.มีส่วนร่วม 

ปราบโกงผ่านออนไลน์  
เข้าถึงออนไลน์ : 
https://www.dailynews.co.th/politics/78059
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 4 ชื่อหน่วย โอกาสและภัยที่เกิดจาก Digital Disruption 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓  เรื่องเครื่องมือต่อต้านทุจริต    เวลา  ๑  ชั่วโมง 
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Disruption รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสและภัยที่
เกิดจาก Digital Disruption 

๑.๒ ทราบถึงวิธีการ เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตใน 
สถานการณ์ Digital Disruption และมีความตื่นรู้ในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ 
Digital Disruption  ผ่านเครื่องมือต่างๆ อย่างถูกต้อง 
 ๑.๓ สามารถมีแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital 
Disruption   
 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑ นักเรียนสามารถระบุความส าคัญและประเภทของ “ข้อมูล” ทั้งข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูล
สาธารณะ (N)  
๒.๒ นักเรียนสามารถระบุความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ (N)  
๒.๓ นักเรียนสามารถออกแบบเครื่องมือทางเทคโนโลยีในการต่อต้านการทุจริต (O) 
 

๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) กรณีศึกษาเก่ียวกับการออกแบบเครื่องมือทางเทคโนโลยีในการต่อต้านการทุจริต 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์) 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑) ซื่อสัตย์สุจริต 
        ๒) มีวินัย 
 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 

 ๑) ครูทบทวนความรู้เรื่อง “การน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือต่อต้านทุจริต” จากกิจกรรม
ชั่วโมงท่ีแล้ว 

 ๒) ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ ๕ คน  “สมมตินักเรียนเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการ” แล้ว
นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบเครื่องมือทางเทคโนโลยีในการต่อต้านการทุจริต ที่จะน ามาใช้ในร้านค้า  

 
 



 ๓) นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบ Diagram ร้านค้าออนไลน์ปลอดทุจริตเพ่ือจ าหน่ายสินค้าและ
บริการของนักเรียน โดยระบุความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ 

- เจ้าของร้าน 
- ลูกค้า 
- พนักงาน  

๔) นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบ Diagram การเข้าถึงข้อมูลต่อไปนี้ 
- ข้อมูลสินค้า 
- ระบบการขายสินค้า 
- รายการสั่งซื้อสินค้า 
- การให้คะแนน/รีวิวสินค้า 
- การรับเรื่องร้องเรียน 

๕) น าเสนอ Diagram ของแต่ละกลุ่ม หน้าชั้นเรียน 
๖) ร่วมกันอภิปรายสรุป   

 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
๑) สถานการณ์ที่ 1 : สมมตินักเรียนเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการ 

   
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  ๒) น าเสนอผลการระดมความคิด 
  ๓) ตรวจ Diagram 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  ๒) แบบประเมินการน าเสนอ 
  ๓) แบบประเมิน Diagram 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) นักเรียนผ่านการประเมิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
   
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 

ลงชื่อ..............................................................ครูผู้สอน 
               (...............................................................) 
๗. ภาคผนวก 
 (สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น ใบความรู้ ใบกิจกรรม แบบบันทึกกิจกรรม หรือแนวทางการตอบ) 



ใบกิจกรรม 
ออกแบบ Diagram ร้านค้าออนไลน์ปลอดทุจริตเพื่อจ าหน่ายสินค้าและบริการ 

กลุ่มที่ ...................... สมาชิกในกลุ่ม ได้แก่ 
1. ชื่อ - สกุล ......................................................... เลขท่ี ....................... ห้อง .........................  
2. ชื่อ - สกุล ......................................................... เลขท่ี ....................... ห้อง .........................  
3. ชื่อ - สกุล ......................................................... เลขท่ี ....................... ห้อง .................... ..... 
4. ชื่อ - สกุล ......................................................... เลขท่ี ....................... ห้อง .........................  
5. ชื่อ - สกุล ......................................................... เลขท่ี ....................... ห้อง ...... ................... 

 
สถานการณ์ : สมมตินกัเรียนเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการ 

 
1. ให้ออกแบบ Diagram ร้านค้าออนไลน์ปลอดทุจริตเพ่ือจ าหน่ายสินค้าและบริการของนักเรียน โดยระบุ
ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ 
2. ให้ออกแบบ Diagram การเข้าถึงข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลสินค้า ระบบการขายสินค้า รายการสั่งซื้อสินค้า 
3. น าเสนอ Diaram ที่ได้ออกแบบ 
 

 



 
 



 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
กลุ่มท่ี .......  กรณีศึกษาที่ได้รับ ................................ 

ค ำชี้แจง : ให้ครูสังเกตการท างานของผู้เรียน โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความจริง 
พฤต ิ
กรรม 

ความสนใจ
ในการเรียน 

การมีส่วน
ร่วมแสดง

ความคิดเห็น
ในการระดม

ความคิด 

การรับฟัง
ความคิก
เห็นของ

ผู้อื่น 

การแสดง
ความคิดเห็น 

ความ
รับผิดชอบ
ต่องานที่
ได้รับ

มอบหมาย 

รวม
คะ   

แนน 

ชื่อ - 
สกุล 

๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๑๐ 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

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

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

เกณฑ์การประเมิน 
ให้คะแนน ๐-๔ ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

  ให้คะแนน ๕-๗ ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
  ให้คะแนน ๘-๑๐ ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินการน าเสนอผลงานรายกลุ่ม (ส าหรับครูผู้สอน/นักเรียน) 
กลุ่มท่ี .......  กรณีศึกษาที่ได้รับ ................................ 

ค ำชี้แจง : 1. ท าเครื่องหมายถูกลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม  
             2. รวมคะแนนการประเมิน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
เลขที่ ชื่อ 

- 
สกุล 

ความถูกต้องของ
เนื้อหา 

วิธีการน าเสนอของ
กลุ่ม 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 

รวม
คะแนน 

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

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

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

เกณฑ์การประเมิน 
ความถูกต้องของเนื้อหา 
  ๔ หมายถึง มีเนื้อหาสาระครบถ้วนสมบูรณ์  
  ๓ หมายถึง มีเนื้อหาสาระค่อนข้างครบถ้วน 
  ๒ หมายถึง มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
  ๑ หมายถึง มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 
วิธีการน าเสนอของกลุ่ม 
  ๔ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานแปลกใหม่ น่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ดีมาก 
  ๓ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานน่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ดี 
  ๒ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานน่าสนใจ พอใช้ล าดับเรื่องราวได้พอใช้ 
  ๑ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานไม่น่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ไม่ดี 
ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม 
  ๔ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีมาก ล าดับความได้ชัดเจน เข้าใจง่าย 
  ๓ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีล าดับความได้ดีพอใช้ 
  ๒ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมออกเสียงได้ถูกต้องพอใช้ล าดับความได้พอเข้าใจ 
  ๑ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ไม่ถูกต้อง ล าดับความไม่ชัดเจน 
 
 
 
 



 
ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ 
 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

คะแนน ๔ ๓ ๒ ๑ 
 
เกณฑ์คะแนนรวม 

คะแนน คุณภาพ 
๑๐-๑๒ 

๗-๙ 
๔-๖ 
๑-๓ 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ปรับปรุง 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินใบงาน Diagram 
ค าชี้แจง :  ให้ผู้สอนประเมินผลงานใบงานนักเรียน โดยการประเมินคะแนนลงในช่องรายการประเมินก าหนด

ตามตารางแนบท้ายแบบประเมินใบงาน Diagram 
 

ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล 

ของผู้รับการ
ประเมิน 

รูปแบบ เนื้อหา น าเสนอ 
ความ

สวยงาม 
ตรงต่อ
เวลา 

รวม 
20 คะแนน 

สรุปผลการ
ประเมิน ผ่าน/

ไม่ผ่าน 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียนได้ระดับคุณภาพท่ี  พอใช้  ขึ้นไปถือว่า  ผ่าน 
 
 
  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 - 20 ดีมาก 
14 - 17 ดี 
10 - 13 พอใช้ 

ต่ ากว่า 10 ปรับปรุง 
 



ตารางแนบท้ายแบบประเมินใบงาน Diagram 
 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ระดับการประเมิน 
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

รูปแบบ - มีหัวข้อที่ชัดเจน 
- เขียนอยู่ในกรอบ 
- ใช้ค าส าคัญตรงประเด็น 
- ใช้สัญลักษณ์หรือภาพ

สื่อความหมาย 
- ใช้สีสันทั่วแผ่น 

- มีหัวข้อที่ชัดเจน 
- เขียนอยู่ในกรอบ 
- ใช้ค าส าคัญตรงประเด็น 
- ใช้สัญลักษณ์หรือภาพ

สื่อความหมาย 
 

- มีหัวข้อที่ชัดเจน 
- เขียนอยู่ในกรอบ 
- ใช้ค าส าคัญตรงประเด็น 
 

- มีหัวข้อที่ชัดเจน 
- เขียนอยู่ในกรอบ 
 

เนื้อหา - เนื้อหาครบถ้วนตาม
สาระที่ก าหนด 100% 

- เขียนถูกต้องตามหลัก
ภาษา 100% 

- ล าดับหัวข้อเนื้อหา
ชัดเจน 

- มีการสรุปได้อย่าง
สมเหตุสมผล 100% 

- เนื้อหาถูกต้องตามสาระ
ที่ก าหนด 80-99% 

- เขียนถูกต้องตามหลัก
ภาษา 80-99% 

- ล าดับหัวข้อเนื้อหา
ชัดเจน 

- มีการสรุปได้อย่าง
สมเหตุสมผล 80-99% 

- เนื้อหาถูกต้องตามสาระ
ที่ก าหนด 60-79% 

- เขียนถูกต้องตามหลัก
ภาษา 60-79% 

- มีการสรุปได้อย่าง
สมเหตุสมผล 60-79% 

- เนื้อหาถูกต้องตามสาระ
ที่ก าหนดต่ าว่า 59% 

- เขียนถูกต้องตามหลัก
ภาษาต่ าว่า 59% 

- มีการสรุปไม่
สมเหตุสมผลต่ าว่า 
59% 

การน าเสนอ - พูดชัดเจนเสียงดังฟังชัด 
- ใช้ภาษาทางการถูกต้อง

ตามอักขระ100% 
- บุคลิกภาพดีและมีความ

มั่นใจ 
- มีการใช้สื่อประกอบการ

น าเสนอ 
- ความพร้อมในการ

น าเสนอ  

- พูดชัดเจนเสียงดังฟังชัด 
- ใช้ภาษาทางการถูกต้อง

ตามอักขระ80-99% 
- บุคลิกภาพดี 
- ความพร้อมในการ

น าเสนอได้บางส่วน 

- การพูดเหมาะสม 
- ใช้ภาษาทางการถูกต้อง

ตามอักขระ60-79% 
- บุคลิกภาพเหมาะสม 
 

- สามารถพูดน าเสนอได้ 
- ใช้ภาษาทางการถูกต้อง

ตามอักขระต่ าว่า 59% 
- บุคลิกภาพเหมาะสม 
 

ความ
สวยงาม 

- ใช้สีสันสวยงาม 
- มีความสะอาด 
- มีความคิดสร้างสรรค์  
- ความเป็นระเบียบอ่าน

ง่าย 

- ใช้สีสันสวยงาม 
- มีความสะอาด 
- มีความคิดสร้างสรรค์  
 

- ใช้สีสันสวยงามและมี
ความสะอาด 

 

- ใช้สีสันสวยงามหรือ
เป็นไปตามเกณฑ์อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง 

 

การตรงต่อ
เวลา 

ส่งผลงานครบถ้วน      
ตรงตามเวลาที่ก าหนด  

ส่งผลงานครบถ้วน แต่ช้า
กว่าเวลาที่ก าหนด      
5 นาที 

ส่งผลงานครบถ้วน แต่ช้า
กว่าเวลาที่ก าหนด     
10 นาที 

ส่งผลงานครบถ้วน แต่ช้า
กว่าเวลาที่ก าหนด     
15 นาที 

 



หน่วยที่ 5 
ภัยของการใช้เทคโนโลยีในการทุจริต 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 5 ชื่อหน่วย ภัยของการใช้เทคโนโลยีในการทุจริต 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๔  เรื่อง ออกแบบเครื่องมือต้านทุจริตด้วย AI  เวลา  ๑  ชั่วโมง 
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Disruption รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสและภัยที่
เกิดจาก Digital Disruption 

๑.๒ ทราบถึงวิธีการ เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตใน 
สถานการณ ์Digital Disruption และมีความตื่นรู้ในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ 
Digital Disruption  ผ่านเครื่องมือต่างๆ อย่างถูกต้อง 
 ๑.๓ สามารถมีแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital 
Disruption   
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑  ออกแบบนวัตกรรมเพ่ือการต้านทุจริต   (R) 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑)  การรู้เท่าทันจากการท าธุรกรรมออนไลน์ 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑)  ทักษะในการคิด 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑)  ซื่อสัตย์สุจริต 
        ๒)  มีวินัย 
        ๓)  ใฝ่เรียนรู ้
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
  ๑)  ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ ๓-๔ คน  
  ๒)  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มค้นหาข่าวที่พบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น แล้วเลือกข่าวที่สนใจเพื่อ
น ามาออกแบบนวัตกรรมเพ่ือการต้านทุจริต โดยให้นักเรียนเลือกว่าจะออกแบบในกระดาษหรือใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ก็ได้ตามท่ีนักเรียนถนัด 
  ๓)  นักเรียนออกแบบ Diagram ในการพัฒนา Application เพ่ือต้านทุจริตด้วย AI ดังนี้ 

๑. หน้าจอการท างานผู้ใช้งาน 
๒. ส่วนการท างานของระบบ 

  ๔)  ครสูุ่มตัวแทนนักเรียนออกมาน าเสนอกลุ่มละ ๓-๕ นาที จ านวน ๑-๒ กลุ่ม 
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

- 



๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑)  การท ากิจกรรมกลุ่ม 

๒) การน าเสนอ 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑)  แบบประเมินการท ากิจกรรมกลุ่ม 
  ๒)  แบบประเมินการน าเสนอ 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า  ให้  ๓ คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นบางครั้ง  ให้  ๒ คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าน้อยครั้ง  ให้  ๑ คะแนน 
 เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓ - ๑๕ ดี 
๘ - ๑๒ ปานกลาง 
๕ - ๗ ปรับปรุง 

     นักเรียนได้รับระดับคุณภาพ “ปานกลาง” ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 

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

                 (...............................................................) 
๗. ภาคผนวก 
    (สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น ใบความรู้ ใบกิจกรรม แบบบันทึกกิจกรรม หรือแนวทางการตอบ) 



แบบประเมินการท ากิจกรรมกลุ่ม 
กลุ่ม .......................................................................................................... 

ค าชี้แจง : ให้ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนจากการสังเกตการตอบค าถามในชั้นเรียน โดยท าเครื่องหมาย / 
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

สมาชิกในกลุ่ม  
๑. ............................................................................... ๒. ............................................................................. 
๓. ............................................................................... ๔. ............................................................................. 

 

ค าชี้แจง: ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย ✔ ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 

๑. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    
๒. มีความกระตือรือร้นในการท างาน    
๓. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย    
๔. มีข้ันตอน ท างานอย่างเป็นระบบ    
๕. ใช้เวลาท างานอย่างเหมาะสม    

รวม  
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า  ให้  ๓ คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นบางครั้ง  ให้  ๒ คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าน้อยครั้ง  ให้  ๑ คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓ - ๑๕ ดี 
๘ - ๑๒ ปานกลาง 
๕ - ๗ ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินการส าเสนอผลงานรายกลุ่ม (ส าหรับครูผู้สอน/นักเรียน) 
กลุ่มท่ี .......  กรณีศึกษาที่ได้รับ ................................ 

ค าชี้แจง : 1. ท าเครื่องหมายถูกลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม  
             2. รวมคะแนนการประเมิน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 

เลข
ที ่

ชื่อ - 
สกุล 

ความถูกต้องของ
เนื้อหา 

วิธีการน าเสนอของ
กลุ่ม 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 

รวม
คะแนน 

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

                                                           
 

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

 
เกณฑ์การประเมิน 
ความถูกต้องของเนื้อหา 
  ๔  หมายถึง  มีเนื้อหาสาระครบถ้วนสมบูรณ์  
  ๓  หมายถึง  มีเนื้อหาสาระค่อนข้างครบถ้วน 
  ๒  หมายถึง  มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระท้ังหมดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
  ๑  หมายถึง  มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระท้ังหมดอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 
วิธีการน าเสนอของกลุ่ม 
  ๔  หมายถึง  รูปแบบการน าเสนองานแปลกใหม่ น่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ดีมาก 
  ๓  หมายถึง  รูปแบบการน าเสนองานน่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ดี 
  ๒  หมายถึง  รูปแบบการน าเสนองานน่าสนใจ พอใช้ล าดับเรื่องราวได้พอใช้ 
  ๑  หมายถึง  รูปแบบการน าเสนองานไม่น่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ไม่ดี 
ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม 
  ๔  หมายถึง  ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีมาก ล าดับความได้ชัดเจน เข้าใจง่าย 
  ๓  หมายถึง  ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีล าดับความได้ดีพอใช้ 
  ๒  หมายถึง  ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมออกเสียงได้ถูกต้องพอใช้ล าดับความได้พอเข้าใจ 
  ๑  หมายถึง  ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ไม่ถูกต้อง ล าดับความไม่ชัดเจน 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 5 ภัยของการใช้เทคโนโลยีในการทุจริต   
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๕  เรื่อง การสร้างนวัตกรรมเพ่ือต้านทุจริต             เวลา     ๑  ชั่วโมง 
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Disruption รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสและภัยที่
เกิดจาก Digital Disruption 

๑.๒ ทราบถึงวิธีการ เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตใน 
สถานการณ ์Digital Disruption และมีความตื่นรู้ในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ 
Digital Disruption  ผ่านเครื่องมือต่างๆ อย่างถูกต้อง 
 ๑.๓ สามารถมีแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital 
Disruption   
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑ นักเรียนสามารถออกแบบและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการต้านทุจริตได้ (R) (G) (N) 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน 
        ๒) Big Data 
        ๓) AI (Artificial Intelligence) 
        ๔) BI (Business Intelligence) 
        ๕) Blockchain 
        ๓) เครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง Social Media (Facebook, Instargram, Twiter, Youtube, 
Tiktok)  
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ความสามารถในการคิด (การคิดวิเคราะห์) 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 

       ๑) มีวินัย 
       ๒) ใฝ่เรียนรู้ 
       ๓) มุ่งม่ันในการท างาน 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
  ๑) ครูบอกจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ 

๒) ครูสอน เรื่อง เราจะเริ่มใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาการทุจริตได้อย่างไร อธิบายถึง
กระบวนการและวิธีการจัดการข้อมูลที่ดี เพ่ือน ามาออกแบบและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการต้านทุจริต  
  ๓) ครูสอน เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง Social Media โดยใช้ Platform  (Facebook, 
Instargram, Twiter, Youtube, Tiktok) เพ่ือน ามาออกแบบและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการต้านทุจริต  



  ๔) นักเรียนออกแบบเทคโนโลยีโดยน าเอา Social Media เข้ามาเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นจริง ข้อมูลที่ดี นักเรียนแบ่งกลุ่ม และจับฉลากเลือก Social Media โดยใช้ Platform ที่กลุ่มตนเอง
จับฉลากได้ พร้อมกับเลือกเรื่องที่จะน าเสนอช้อมูล 
  ๕) นักเรียนแต่ละกลุ่มสร้างข้อมูลที่เป็นจริง การเปิดเผยข้อมูลที่ดี หรือจะเป็นการปลูกฝัง
ความรู้เรื่องการคอร์รับชันหรือการต้านการทุจริต ใน Platform ที่กลุ่มตัวเองจับฉลากได้ 

๖) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอ Platform  
๗) นักเรียนครูร่วมกันอธิปรายสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการการสร้างนวัตกรรมเพ่ือต้านทุจริต 

 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
  ๑) คอมพิวเตอร์ / โทรศัพท์มือถือ 
  ๒) แหล่งเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต  
  ๓) สื่อ Social Media 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) นักเรียนน าเสนอ Platform 
  ๒) นักเรียนท ากิจกรมกลุ่ม  
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  ๒) แบบประเมินการน าเสนอ 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) นักเรียนผ่านการประเมิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 
 
 
 

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



๗. ภาคผนวก 
 

แบบประเมินการน าเสนอผลงานกลุ่ม 
 

กลุ่ม .......................................................................................................... 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ...................................................................... ๒. ...................................................................... 
   ๓. ...................................................................... ๔. ...................................................................... 

 

 ค าชี้แจง : ท าเครื่องหมาย ✔ ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 
  

ล าดับที่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 
3 2 1 

1 น าเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง        
2 การล าดับขั้นตอนของเนื้อเรื่อง       
3 การน าเสนอมีความน่าสนใจ       
4 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม 

 
    

5 การตรงต่อเวลา 
 

    
                                                                        รวม   

     
เกณฑ์การให้คะแนน 
  

 ท าได้เป็นอย่างดีมาก  ให้  ๓  คะแนน 
 ท าได้เป็นอย่างดี ให้  ๒  คะแนน 
 ท าได้พอใช้ ให้  ๑  คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ ปานกลาง 
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินการท ากิจกรรมกลุ่ม 
 

กลุ่ม .......................................................................................................... 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ...................................................................... ๒. ...................................................................... 
   ๓. ...................................................................... ๔. ...................................................................... 
    
 

ค าชี้แจง: ท าเครื่องหมาย ✔ ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 

๑. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    
๒. มีความกระตือรือร้นในการท างาน    
๓. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย    
๓. มีข้ันตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ    
๕. ใช้เวลาในการท างานอย่างเหมาะสม    

รวม  
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
  

 พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า  ให้  ๓  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นบางครั้ง  ให้  ๒  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าน้อยครั้ง  ให้  ๑  คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ ปานกลาง 
๕-๗ ปรับปรุง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
กลุ่มท่ี .......  กรณีศึกษาที่ได้รับ ................................ 

ค าชี้แจง : ให้ครูสังเกตการท างานของผู้เรียน โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความจริง 
พฤติกร

รม 
ความสนใจ
ในการเรียน 

การมีส่วน
ร่วมแสดง

ความคิดเห็น
ในการระดม

ความคิด 

การรับฟัง
ความคิกเห็น

ของผู้อ่ืน 

การตอบ
ค าถาม 

ความ
รับผิดชอบ
ต่องานที่ได้

รีบ
มอบหมาย 

รวม
คะแ
นน 

ชื่อ - 
สกุล 

๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๑๐ 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

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

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

เกณฑ์การประเมิน 
ให้คะแนน ๐-๔ ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

  ให้คะแนน ๕-๗ ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
  ให้คะแนน ๘-๑๐ ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินการส าเสนอผลงานรายกลุ่ม (ส าหรับครูผู้สอน/นักเรียน) 
กลุ่มท่ี .......  กรณีศึกษาที่ได้รับ ................................ 

ค าชี้แจง : 1. ท าเครื่องหมายถูกลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม  
             2. รวมคะแนนการประเมิน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
เลขที่ ชื่อ 

- 
สกุล 

ความถูกต้องของ
เนื้อหา 

วิธีการน าเสนอของ
กลุ่ม 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 

รวม
คะแนน 

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

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

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

เกณฑ์การประเมิน 
ความถูกต้องของเนื้อหา 
  ๔ หมายถึง มีเนื้อหาสาระครบถ้วนสมบูรณ์  
  ๓ หมายถึง มีเนื้อหาสาระค่อนข้างครบถ้วน 
  ๒ หมายถึง มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
  ๑ หมายถึง มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 
วิธีการน าเสนอของกลุ่ม 
  ๔ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานแปลกใหม่ น่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ดีมาก 
  ๓ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานน่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ดี 
  ๒ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานน่าสนใจ พอใช้ล าดับเรื่องราวได้พอใช้ 
  ๑ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานไม่น่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ไม่ดี 
ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม 
  ๔ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีมาก ล าดับความได้ชัดเจน เข้าใจง่าย 
  ๓ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีล าดับความได้ดีพอใช้ 
  ๒ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมออกเสียงได้ถูกต้องพอใช้ล าดับความได้พอเข้าใจ 
  ๑ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ไม่ถูกต้อง ล าดับความไม่ชัดเจน 
 
 
 
 



 
ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ 
 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

คะแนน ๔ ๓ ๒ ๑ 
 
เกณฑ์คะแนนรวม 

คะแนน คุณภาพ 
๑๐-๑๒ 

๗-๙ 
๔-๖ 
๑-๓ 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ปรับปรุง 

 
 
 

 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 6 ชื่อหน่วย โอกาสในการลดการทุจริตในยุค Digital Disruption 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๖  เรื่อง โอกาสและความเป็นไปได้ของการน า   เวลา  ๑  ชั่วโมง 
                                           นวัตกรรมไปใช้เพื่อการต้านทุจริต    
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Disruption รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสและภัย 
ที่เกิดจาก Digital Disruption 

๑.๒ ทราบถึงวิธีการ เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตใน 
สถานการณ์ Digital Disruption และมีความตื่นรู้ในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ 
Digital Disruption  ผ่านเครื่องมือต่างๆ อย่างถูกต้อง 
 ๑.๓ สามารถมีแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital 
Disruption   
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑ นักเรียนสามารถใช้นวัตกรรมเพื่อการต้านทุจริต (R) (O) (N) (G) 
๒.๒ นักเรียนสามารถหาโอกาสและความเป็นไปได้ของการน านวัตกรรมไปใช้เพ่ือการต้านทุจริต (N) 

๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) มีความรู้ในการใช้นวัตกรรมเพ่ือการต้านทุจริต 
        ๒) โอกาสและความเป็นไปได้ของการน านวัตกรรมไปใช้เพื่อการต้านทุจริต 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑) มีวินัย 
  ๒) ใฝ่เรียนรู้ 
  ๓) มุ่งม่ันในการท างาน 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 

๑) ครูบอกจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
 ๒) นักเรียนแต่ละกลุ่มทดลองใช้นวัตกรรมที่สร้างขึ้น เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ด้วยเครื่องมือ Social 
Media โดยใช้ Platform  (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Tok-tok) 
 ๓) นักเรียนบันทึกข้อมูลการใช้นวักตกรรมเพื่อต้านทุจริต  
 ๔) นักเรียนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมเพ่ือต้านทุจริต 
แล้วน ามาวิพากษ์โอกาสและความเป็นไปได้ของการน าไปใช้ ว่าแต่ละPlatform มีข้อดี หรือ ข้อจ ากัดอย่างไร 
 ๕) จากนั้นให้แต่ละกลุ่มน าข้อมูลที่ได้จากการแนะน าของกลุ่มต่างๆไปปรับใช้จริง 
เพ่ือจะน ามาสรุปกันในสัปดาห์ต่อไป 
 
    



 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
๑) คอมพิวเตอร์/โทรศัพท์มือถือ 
๒) สื่อโซลเซียลมีเดีย 

  ๓) แหล่งเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) ประเมินการท างานกลุ่ม 
  ๒) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบประเมินใบกิจกรรม 
  ๒) แบบประเมินการน าเสนอแบบกลุ่ม 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................. ....................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 
 

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



๗. ภาคผนวก 
ใบกิจกรรม Q&A การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ 

 
Q (ค าถามด้วยเทคนิคการตั้งค าถาม RCA) 

(R= Reflect, C=Connect, A= Apply) 
A (ค าตอบ) 

(R= Reflect) 
- นักเรียนรู้สึกอย่างไรถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวเอง 
หรือคนในครอบครัว  

 
 
 
 

(C=Connect) 
- เคยเกิดเหตุการณ์เหล่านี้กับนักเรียนหรือไม่  

 
 
 
 

(A= Apply) 
- ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต่อไปในอนาคต 
นักเรียนจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร  
- เครื่องมือที่น ามาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวมีอะไรบ้าง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินใบกิจกรรม เรื่อง Q&A การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ 
   
ใบงานที…่…………………………………………………………..……………………………….ชั้น………………………………….. 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ควำมถูกต้อง 
กำรล ำดับ  
เนื้อหำ 

กำรใช้ภำษำ 
ควำม 

เรียบร้อย 

ควำมคิด  
วิเครำะห์/ 
ควำมคิด 

สร้ำงสรรค ์

รวม 
20 

คะแนน 

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

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

 
 
 
เกณฑ์กำรให้คะแนน     เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 
4  คะแนน = ดีมำก ช่วงคะแนน 16 – 20     =     ดีมำก 
3  คะแนน = ดี ช่วงคะแนน 11 – 15     =     ด ี

2  คะแนน = ปำนกลำง ช่วงคะแนน 5 – 10     =     พอใช้ 
1  คะแนน = ดีมำก ช่วงคะแนน 0 – 5     =     ปรับปรุง 

 



ตารางแนบท้ายแบบประเมินใบงาน 

เกณฑ์การ 
ประเมิน 

ระดับการประเมิน 
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

ควำม 
ถูกต้อง 

- เนื้อหำมีควำมถูกต้อง 
100% 

- เนื้อหำมีควำมถูกต้อง 
70% 

- เนื้อหำมีควำมถูกต้อง 
50% 

- เนื้อหำมีควำมถูกต้อง 
30% 

กำรล ำดับ 
เนื้อหำ 

- เนื้อหำครบถ้วนตำม 
สำระที่ก ำหนด 100% 

- เขียนถูกต้องตำมหลัก 
ภำษำ 100% 

- ล ำดับหัวข้อเนื้อหำ 
ชัดเจน 

- มีกำรสรุปได้อย่ำง 
สมเหตุสมผล 100% 

- เนื้อหำถูกต้องตำม 
สำระที่ก ำหนด 80-
99% 

- เขียนถูกต้องตำมหลัก 
ภำษำ 80-99% 

- ล ำดับหัวข้อเนื้อหำ 
ชัดเจน 

- มีกำรสรุปได้อย่ำง 
สมเหตุสมผล 80-99% 

- เนื้อหำถูกต้องตำม 
สำระที่ก ำหนด 60-
79% 

- เขียนถูกต้องตำม 
หลักภำษำ 60-79% 

- มีกำรสรุปได้อย่ำง 
สมเหตุสมผล 60-
79% 

- เนื้อหำถูกต้องตำม 
สำระที่ก ำหนดต่ ำว่ำ 
59% 

- เขียนถกูต้องตำมหลัก 
ภำษำต่ ำว่ำ 59% 

- มีกำรสรุปไม่สมเหตุ 
สมผลต่ ำว่ำ 59% 

กำรใช้ภำษำ - พูดชัดเจนเสียงดังฟังชัด 
- ใช้ภำษำทำงกำร 

ถูกต้องตำมอักขระ 
100% 

- บุคลิกภำพดีและมี 
ควำมมั่นใจ 

- มีกำรใช้สื่อประกอบ 
กำรน ำเสนอ 

- ควำมพร้อมในกำรน ำเสนอ  

- พูดชัดเจนเสียงดังฟังชัด 
- ใช้ภำษำทำงกำร 

ถูกต้องตำมอักขระ80-
99% 

- บุคลิกภำพดี 
- ควำมพร้อมในกำร 

น ำเสนอได้บำงส่วน 

- กำรพูดเหมำะสม 
- ใช้ภำษำทำงกำร 

ถูกต้องตำมอักขระ  
60-79% 

- บุคลิกภำพเหมำะสม 
 

- สำมำรถพูดน ำเสนอได้ 
- ใช้ภำษำทำงกำร 

ถูกต้องตำมอักขระ 
ต่ ำว่ำ 59% 

- บุคลิกภำพเหมำะสม 
 

ควำม 
เรียบร้อย 

- ใช้สีสันสวยงำม 
- มีควำมสะอำด 
- มีควำมคิดสร้ำงสรรค์  
- ควำมเป็นระเบียบ 

อ่ำนง่ำย 

- ใช้สีสันสวยงำม 
- มีควำมสะอำด 
- มีควำมคิดสร้ำงสรรค์  
 

- ใช้สีสันสวยงำมและ 
มีควำมสะอำด 

 

- ใช้สีสันสวยงำมหรือ 
เป็นไปตำมเกณฑ์ 
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 

 

ความคิด 
วิเคราะห์ 

- เขียนความคิด 
รวบยอดหลักไว้ 
ตรงกลาง 

- มีก่ิงแก้ว กิ่งก้อย 
และก่ิงย่อยตามล าดับ 

- ตัวหนังสืออยู่บนเส้น 
- ใช้ค าส าคัญตรงประเด็น 
- ใช้สัญลักษณ์หรือ 

ภาพสื่อความหมาย 
- ใช้สีสันทั่วแผ่น 

 - เขียนความคิด 
รวบยอดหลักไว้ 
ตรงกลาง 

- มีก่ิงแก้ว กิ่งก้อย 
และก่ิงย่อยตามล าดับ 

- ตัวหนังสืออยู่บนเส้น 
- ใช้ค าส าคัญตรงประเด็น 
- ใช้สีสันทั่วแผ่น 

- เขียนความคิด 
รวบยอดหลักไว้ 
ตรงกลาง 

- มีก่ิงแก้ว กิ่งก้อย 
และก่ิงย่อยตามล าดับ 

- ใช้สีสันทั่วแผ่น 

- เขียนความคิด 
รวบยอดหลักไว้ 
ตรงกลาง 

- มีก่ิงแก้ว ขาดกิ่งก้อย 
แต่ขาดกิ่งย่อย 

- ใช้สีสันไม่ทั่วแผ่น 



 
แบบประเมินการน าเสนอผลงานกลุ่ม 

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

สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ...................................................................... ๒. ...................................................................... 
   ๓. ...................................................................... ๔. ...................................................................... 

 

 ค าชี้แจง : ท าเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 
  

ล าดับที่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 
3 2 1 

1 น ำเสนอเนื้อหำในผลงำนได้ถูกต้อง        
2 กำรล ำดับขั้นตอนของเนื้อเรื่อง       
3 กำรน ำเสนอมีควำมน่ำสนใจ       
4 กำรมีส่วนร่วมของสมำชิกในกลุ่ม      
5 กำรตรงต่อเวลำ      

                                                                        รวม   
     
เกณฑ์การให้คะแนน 
  

 ท าได้เป็นอย่างดีมาก  ให้  ๓  คะแนน 
 ท าได้เป็นอย่างดี ให้  ๒  คะแนน 
 ท าได้พอใช้ ให้  ๑  คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ ปานกลาง 
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินการท ากิจกรรมกลุ่ม 

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

สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ...................................................................... ๒. ...................................................................... 
   ๓. ...................................................................... ๔. ...................................................................... 
    
 

ค าชี้แจง: ท าเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 

๑. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    
๒. มีความกระตือรือร้นในการท างาน    
๓. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย    
๓. มีข้ันตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ    
๕. ใช้เวลาในการท างานอย่างเหมาะสม    

รวม  
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
  

 พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า  ให้  ๓  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นบางครั้ง  ให้  ๒  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าน้อยครั้ง  ให้  ๑  คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ ปานกลาง 
๕-๗ ปรับปรุง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
กลุ่มท่ี .......  กรณีศึกษาที่ได้รับ ................................ 

ค าชี้แจง : ให้ครูสังเกตการท างานของผู้เรียน โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความจริง 
พฤต ิ
กรรม 

ความสนใจ 
ในการเรียน 

การมีส่วนร่วม
แสดงความ 
คิดเห็นใน 
การระดม 
ความคิด 

การรับฟัง 
ความคดิเห็น

ของผู้อ่ืน 

การตอบ 
ค าถาม 

ความรับผิด
ชอบต่องาน
ที่ได้ร  บมอบ

หมาย 

รวม 
คะ 

แนน 

ชื่อ - 
สกุล 

๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๑๐ 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

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

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

เกณฑ์การประเมิน 
ให้คะแนน ๐-๔ ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

  ให้คะแนน ๕-๗ ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
  ให้คะแนน ๘-๑๐ ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินการส าเสนอผลงานรายกลุ่ม (ส าหรับครูผู้สอน/นักเรียน) 
กลุ่มท่ี .......  กรณีศึกษาที่ได้รับ ................................ 

ค ำชี้แจง : 1. ท ำเครื่องหมำยถูกลงในช่องคะแนนตำมเกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรม  
             2. รวมคะแนนกำรประเมิน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์กำรประเมิน 
เลขที่ ชื่อ 

- 
สกุล 

ความถูกต้องของเนื้อ
หา 

วิธีการน าเสนอของก
ลุ่ม 

ใช้ภาษาถูกต้องเหมา
ะสม 

รวมคะ
แนน 

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

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

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

เกณฑ์การประเมิน 
ความถูกต้องของเนื้อหา 
  ๔ หมายถึง มีเนื้อหาสาระครบถ้วนสมบูรณ์  
  ๓ หมายถึง มีเนื้อหาสาระค่อนข้างครบถ้วน 
  ๒ หมายถึง มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
  ๑ หมายถึง มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 
วิธีการน าเสนอของกลุ่ม 
  ๔ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานแปลกใหม่ น่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ดีมาก 
  ๓ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานน่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ดี 
  ๒ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานน่าสนใจ พอใช้ล าดับเรื่องราวได้พอใช้ 
  ๑ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานไม่น่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ไม่ดี 
ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม 
  ๔ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีมาก ล าดับความได้ชัดเจน เข้าใจง่าย 
  ๓ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีล าดับความได้ดีพอใช้ 
  ๒ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมออกเสียงได้ถูกต้องพอใช้ล าดับความได้พอเข้าใจ 
  ๑ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ไม่ถูกต้อง ล าดับความไม่ชัดเจน 
 
 
 
 



 
ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ 
 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

คะแนน ๔ ๓ ๒ ๑ 
 
เกณฑ์คะแนนรวม 

คะแนน คุณภาพ 
๑๐-๑๒ 

๗-๙ 
๔-๖ 
๑-๓ 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ปรับปรุง 

 
 
 

 
 
 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 6 ชื่อหน่วย โอกาสในการลดการทุจริตในยุค Digital Disruption 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๗  เรื่อง น าเสนอผลงานนวัตกรรมต่อต้านทุจริต   เวลา  ๑       ชั่วโมง 
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Disruption รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสและภัย 
ที่เกิดจาก Digital Disruption 

๑.๒ ทราบถึงวิธีการ เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตใน 
สถานการณ์ Digital Disruption และมีความตื่นรู้ในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ 
Digital Disruption  ผ่านเครื่องมือต่างๆ อย่างถูกต้อง 
 ๑.๓ สามารถมีแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital 
Disruption   
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑ นักเรียนสามารถใช้นวัตกรรมเพื่อการต้านทุจริต (R) (O) (N) (G) 
๒.๒ นักเรียนสามารถหาโอกาสและความเป็นไปได้ของการน านวัตกรรมไปใช้เพ่ือการต้านทุจริต (N) 

๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) มีความรู้ในการใช้นวัตกรรมเพ่ือการต้านทุจริต 
        ๒) โอกาสและความเป็นไปได้ของการน านวัตกรรมไปใช้เพื่อการต้านทุจริต 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ความสามารถในการคิด 
       ๒) ความสามารถในการสื่อสาร 
       ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑) มีวินัย 
  ๒) ใฝ่เรียนรู้ 
  ๓) มุ่งม่ันในการท างาน 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 

๑) ครูบอกจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
 ๒) นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการใช้นวัตกรรมที่สร้างขึ้น ด้วยเครื่องมือ Social Media 
โดยใช้ Platform  (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Tok-tok) 
 ๓) นักเรียนบันทึกข้อมูลการใช้นวักตกรรมเพื่อต้านทุจริต  
 ๔) นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปข้อดี และข้อจ ากัดของการใช้นวักตกรรมเพ่ือต้านทุจริต 
เพ่ือเป็นทางเลือกในการใช้นวัตกรรมในอนาคตต่อไป 
 ๕) สรุปองค์ความรู้ร่วมกัน 
 
    



 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
๑) คอมพิวเตอร์/โทรศัพท์มือถือ 
๒) สื่อโซลเซียลมีเดีย 

  ๓) แหล่งเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) ประเมินการท างานกลุ่ม 
  ๒) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบประเมินใบกิจกรรม 
  ๒) แบบประเมินการน าเสนอแบบกลุ่ม 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
................................................................................................................................................................ ................. 
................................................................................................................. ................................................................ 
 
 

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



๗. ภาคผนวก 
ใบกิจกรรม Q&A การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ 

Q (ค าถามด้วยเทคนิคการตั้งค าถาม RCA) 
(R= Reflect, C=Connect, A= Apply) 

A (ค าตอบ) 

(R= Reflect) 
- นักเรียนรู้สึกอย่างไรถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวเอง 
หรือคนในครอบครัว  

 
 
 
 

(C=Connect) 
- เคยเกิดเหตุการณ์เหล่านี้กับนักเรียนหรือไม่  

 
 
 
 

(A= Apply) 
- ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต่อไปในอนาคต 
นักเรียนจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร  
- เครื่องมือที่น ามาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวมีอะไรบ้าง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินใบกิจกรรม เรื่อง Q&A การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ 
   
ใบงานที…่…………………………………………………………..……………………………….ชั้น………………………………….. 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ควำมถูกต้อง 
กำรล ำดับ 
เนื้อหำ 

กำรใช้ภำษำ 
ควำม 

เรียบร้อย 

ควำมคิด 
วิเครำะห์/ 
ควำมคิด 

สร้ำงสรรค ์

รวม 
20 

คะแนน 

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

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

 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน     เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
4  คะแนน = ดีมาก ช่วงคะแนน 16 – 20     =     ดีมาก 
3  คะแนน = ดี ช่วงคะแนน 11 – 15     =     ด ี

2  คะแนน = ปานกลาง ช่วงคะแนน 5 – 10     =     พอใช้ 
1  คะแนน = ดีมาก ช่วงคะแนน 0 – 5     =     ปรับปรุง 

 



ตารางแนบท้ายแบบประเมินใบงาน 

เกณฑ์การป
ระเมิน 

ระดับการประเมิน 
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

ควำม 
ถูกต้อง 

- เนื้อหำมีควำมถูกต้อง 
100% 

- เนื้อหำมีควำมถูกต้อง 
70% 

- เนื้อหำมีควำมถูกต้อง 
50% 

- เนื้อหำมีควำมถูกต้อง 
30% 

กำรล ำดับ 
เนื้อหำ 

- เนื้อหำครบถ้วนตำม 
สำระที่ก ำหนด 100% 

- เขียนถูกต้องตำมหลัก 
ภำษำ 100% 

- ล ำดับหัวข้อเน้ือหำ ชัดเจน 
- มีกำรสรุปได้อย่ำง 

สมเหตุสมผล 100% 

- เนื้อหำถูกต้องตำม 
สำระท่ีก ำหนด 80-99% 

- เขียนถูกต้องตำมหลัก 
ภำษำ 80-99% 

- ล ำดับหัวข้อเนื้อหำ 
ชัดเจน 

- มีกำรสรุปได้อย่ำง 
สมเหตุสมผล 80-99% 

- เนื้อหำถูกต้องตำม 
สำระที่ก ำหนด 60-
79% 

- เขียนถูกต้องตำมหลัก 
ภำษำ 60-79% 

- มีกำรสรุปได้อย่ำง 
สมเหตุสมผล 60-79% 

- เนื้อหำถูกต้องตำม 
สำระท่ีก ำหนดต่ ำว่ำ 59% 

- เขียนถูกต้องตำมหลัก 
ภำษำต่ ำว่ำ 59% 

- มีกำรสรุปไม่สมเหตุ 
สมผลต่ ำว่ำ 59% 

กำรใช้ภำษำ - พูดชัดเจนเสียงดังฟังชัด 
- ใช้ภำษำทำงกำร 

ถูกต้องตำมอักขระ 100% 
- บุคลิกภำพดีและมี 

ควำมมั่นใจ 
- มีกำรใช้สื่อประกอบ 

กำรน ำเสนอ 
- ควำมพร้อมในกำรน ำเสนอ  

- พูดชัดเจนเสียงดังฟังชัด 
- ใช้ภำษำทำงกำร 

ถูกต้องตำมอักขระ  
80-99% 

- บุคลิกภำพดี 
- ควำมพร้อมในกำร 

น ำเสนอได้บำงส่วน 

- กำรพูดเหมำะสม 
- ใช้ภำษำทำงกำร 

ถูกต้องตำมอักขระ  
60-79% 

- บุคลิกภำพเหมำะสม 
 

- สำมำรถพูดน ำเสนอได้ 
- ใช้ภำษำทำงกำร 

ถูกต้องตำมอักขระ 
ต่ ำว่ำ 59% 

- บุคลิกภำพเหมำะสม 
 

ควำม 
เรียบร้อย 

- ใช้สีสันสวยงำม 
- มีควำมสะอำด 
- มีควำมคิดสร้ำงสรรค์  
- ควำมเป็นระเบียบ 

อ่ำนง่ำย 

- ใช้สีสันสวยงำม 
- มีควำมสะอำด 
- มีควำมคิดสร้ำงสรรค์  
 

- ใช้สีสันสวยงำมและมี 
ควำมสะอำด 

 

- ใช้สีสันสวยงำมหรือ 
เป็นไปตำมเกณฑ์ 
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 

 

ควำมคิด 
วิเครำะห์ 

- เขียนควำมคิด 
รวบยอดหลักไว้ตรงกลำง 

- มีก่ิงแก้ว กิ่งก้อย 
และก่ิงย่อยตำมล ำดับ 

- ตัวหนังสืออยู่บนเส้น 
- ใช้ค ำส ำคัญตรงประเด็น 
- ใช้สัญลักษณ์หรือ 

ภำพสื่อควำมหมำย 
- ใช้สีสันทั่วแผ่น 

 - เขียนควำมคิด 
รวบยอดหลักไว้ 
ตรงกลำง 

- มีก่ิงแก้ว กิ่งก้อย 
และก่ิงย่อยตำมล ำดับ 

- ตัวหนังสืออยู่บนเส้น 
- ใช้ค ำส ำคัญตรงประเด็น 
- ใช้สีสันทั่วแผ่น 

- เขียนควำมคิด 
รวบยอดหลักไว้ 
ตรงกลำง 

- มีก่ิงแก้ว กิ่งก้อย 
และก่ิงย่อยตำมล ำดับ 

- ใช้สีสันทั่วแผ่น 

- เขียนควำมคิด 
รวบยอดหลักไว้ 
ตรงกลำง 

- มีก่ิงแก้ว ขำดกิ่งก้อย 
แต่ขำดกิ่งย่อย 

- ใช้สีสันไม่ทั่วแผ่น 

 

 
 



แบบประเมินการน าเสนอผลงานกลุ่ม 
 

กลุ่ม .......................................................................................................... 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ...................................................................... ๒. ...................................................................... 
   ๓. ...................................................................... ๔. ...................................................................... 

 

 ค าชี้แจง : ท าเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 
  

ล าดับที่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 
3 2 1 

1 น ำเสนอเนื้อหำในผลงำนได้ถูกต้อง        
2 กำรล ำดับขั้นตอนของเนื้อเรื่อง       
3 กำรน ำเสนอมีควำมน่ำสนใจ       
4 กำรมีส่วนร่วมของสมำชิกในกลุ่ม      
5 กำรตรงต่อเวลำ      

                                                                        รวม   
     
เกณฑ์การให้คะแนน 
  

 ท าได้เป็นอย่างดีมาก  ให้  ๓  คะแนน 
 ท าได้เป็นอย่างดี ให้  ๒  คะแนน 
 ท าได้พอใช้ ให้  ๑  คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ ปานกลาง 
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินการท ากิจกรรมกลุ่ม 
 

กลุ่ม .......................................................................................................... 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ...................................................................... ๒. ...................................................................... 
   ๓. ...................................................................... ๔. ...................................................................... 
    
 

ค าชี้แจง: ท าเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 

๑. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    
๒. มีความกระตือรือร้นในการท างาน    
๓. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย    
๓. มีข้ันตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ    
๕. ใช้เวลาในการท างานอย่างเหมาะสม    

รวม  
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
  

 พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า  ให้  ๓  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นบางครั้ง  ให้  ๒  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าน้อยครั้ง  ให้  ๑  คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ ปานกลาง 
๕-๗ ปรับปรุง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
กลุ่มท่ี .......  กรณีศึกษาที่ได้รับ ................................ 

ค าชี้แจง : ให้ครูสังเกตการท างานของผู้เรียน โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความจริง 
พฤต ิ
กรรม 

ความสนใจ 
ในการเรียน 

การมีส่วน 
ร่วมแสดง 

ความคิดเห็น
ในการระดม

ความคิด 

การรับฟัง 
ความคดิเห็น

ของผู้อ่ืน 

การตอบ 
ค าถาม 

ความรับผิด
ชอบต่องาน

ที่ได้ร  บ 
มอบหมาย 

รวม 
คะ 

แนน 

ชื่อ - 
สกุล 

๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๑๐ 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

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

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

เกณฑ์การประเมิน 
ให้คะแนน ๐-๔ ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

  ให้คะแนน ๕-๗ ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
  ให้คะแนน ๘-๑๐ ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินการส าเสนอผลงานรายกลุ่ม (ส าหรับครูผู้สอน/นักเรียน) 
กลุ่มท่ี .......  กรณีศึกษาที่ได้รับ ................................ 

ค ำชี้แจง : 1. ท ำเครื่องหมำยถูกลงในช่องคะแนนตำมเกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรม  
             2. รวมคะแนนกำรประเมิน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์กำรประเมิน 
เลขที่ ชื่อ 

- 
สกุล 

ความถูกต้องของเนื้อ
หา 

วิธีการน าเสนอของก
ลุ่ม 

ใช้ภาษาถูกต้องเหมา
ะสม 

รวมคะ
แนน 

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

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

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

เกณฑ์การประเมิน 
ความถูกต้องของเนื้อหา 
  ๔ หมายถึง มีเนื้อหาสาระครบถ้วนสมบูรณ์  
  ๓ หมายถึง มีเนื้อหาสาระค่อนข้างครบถ้วน 
  ๒ หมายถึง มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
  ๑ หมายถึง มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 
วิธีการน าเสนอของกลุ่ม 
  ๔ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานแปลกใหม่ น่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ดีมาก 
  ๓ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานน่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ดี 
  ๒ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานน่าสนใจ พอใช้ล าดับเรื่องราวได้พอใช้ 
  ๑ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานไม่น่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ไม่ดี 
ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม 
  ๔ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีมาก ล าดับความได้ชัดเจน เข้าใจง่าย 
  ๓ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีล าดับความได้ดีพอใช้ 
  ๒ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมออกเสียงได้ถูกต้องพอใช้ล าดับความได้พอเข้าใจ 
  ๑ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ไม่ถูกต้อง ล าดับความไม่ชัดเจน 
 
 
 
 



 
ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ 
 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

คะแนน ๔ ๓ ๒ ๑ 
 
เกณฑ์คะแนนรวม 

คะแนน คุณภาพ 
๑๐-๑๒ 

๗-๙ 
๔-๖ 
๑-๓ 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ปรับปรุง 

 
 
 

 
 
 

 



หน่วยที่ ๗ 
โอกาสในการลดการทจุริตในยุค Digital Disruption 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ ๗ ชื่อหน่วย โอกาสในการลดการทุจริตในยุค Digital Disruption 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๘  เรื่อง นวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาการทุจริต       เวลา  ๑  ชั่วโมง 
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Disruption รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสและภัยที่
เกิดจาก Digital Disruption 

๑.๒ ทราบถึงวิธีการ เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตใน 
สถานการณ ์Digital Disruption และมีความตื่นรู้ในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ 
Digital Disruption  ผ่านเครื่องมือต่างๆ อย่างถูกต้อง 
 ๑.๓ สามารถมีแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital 
Disruption   
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑  บอกแนวคิด วิธีการ หรือนวัตกรรม เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาการทุจริต   (O) 
๒.๒  สามารถสร้างนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาการทุจริต    (R) 

๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑)  แนวคิด วิธีการ หรอืนวัตกรรม เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาการทุจริต 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑)  ทักษะการในการแก้ปัญหา 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑)  ซื่อสัตย์สุจริต 
        ๒)  มีวินัย 
        ๓)  ใฝ่เรียนรู ้
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
  ๑)  ครแูบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๓-๔ คน 

๒)  ครูให้นักเรียนเลือกสถานการณ์การทุจริตที่เคยเกิดขึ้นจริงมาแล้วจากข่าวที่นักเรียนทราบ 
นำมาทำ Workshop โดยเสนอแนวคิด วิธีการ หรือนวัตกรรม เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาการ
ทุจริตการนำเสนอนวัตกรรมที่ช่วยในการต่อต้านการทุจริต (ในรูปแบบคลิปวีดีโอ หรืออ่ืนๆ) 
  ๓)  ครูให้นักเรียนออกมานำเสนอกลุ่มละ ๓-๕ นาที 
  ๔)  ครแูละนักเรียนร่วมกันเลือกแนวคิด วิธีการ หรือนวัตกรรมจากการนำเสนอของทุกกลุ่มว่า
กลุ่มใดมีความน่าสนใจที่สุด เพราะเหตุใด แล้วนำแนวคิด วิธีการ หรือนวัตกรรมที่เลือกนี้มาร่วมกันสรุปอีกครั้ง 

๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
- 

๖



๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑)  การทำกิจกรรมกลุ่ม 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑)  แบบประเมินการทำกิจกรรมกลุ่ม 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 พฤติกรรมที่ทำเป็นประจำ  ให้  ๓ คะแนน 
 พฤติกรรมที่ทำเป็นบางครั้ง  ให้  ๒ คะแนน 
 พฤติกรรมที่ทำน้อยครั้ง  ให้  ๑ คะแนน 
 เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓ - ๑๕ ดี 
๘ - ๑๒ ปานกลาง 
๕ - ๗ ปรับปรุง 

     นักเรียนได้รับระดับคุณภาพ “ปานกลาง” ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 

ลงชื่อ ............................................................... ครูผู้สอน 
                 (...............................................................) 
 
๗. ภาคผนวก 
    (สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น ใบความรู้ ใบกิจกรรม แบบบันทึกกิจกรรม หรือแนวทางการตอบ) 

แบบประเมินการทำกิจกรรมกลุ่ม 
กลุ่ม .......................................................................................................... 

คำชี้แจง : ให้ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนจากการสังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน โดยทำเครื่องหมาย / 
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

สมาชิกในกลุ่ม  
๑. ............................................................................. ๒. ............................................................................. 
๓. ............................................................................. ๔. ............................................................................. 

 

คำชี้แจง: ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย     ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 
พฤติกรรมที่สังเกต คะแนน 



๓ ๒ ๑ 

๑. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    
๒. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน    
๓. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย    
๔. มีขั้นตอน ทำงานอย่างเป็นระบบ    
๕. ใช้เวลาทำงานอย่างเหมาะสม    

รวม  
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 พฤติกรรมที่ทำเป็นประจำ  ให้  ๓ คะแนน 
 พฤติกรรมที่ทำเป็นบางครั้ง  ให้  ๒ คะแนน 
 พฤติกรรมที่ทำน้อยครั้ง  ให้  ๑ คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓ - ๑๕ ดี 
๘ - ๑๒ ปานกลาง 
๕ - ๗ ปรับปรุง 

 

  



แบบประเมินการสำเสนอผลงานรายกลุ่ม (สำหรับครูผู้สอน/นักเรียน) 
กลุ่มท่ี .......  กรณีศึกษาที่ได้รับ ................................ 

คำชี้แจง : 1. ทำเครื่องหมายถูกลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม  
             2. รวมคะแนนการประเมิน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
เลข
ที ่

ชื่อ - สกุล ความถูกต้องของ
เนื้อหา 

วิธีการนำเสนอของ
กลุ่ม 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 

รวม
คะแนน 

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

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

 
เกณฑ์การประเมิน 
ความถูกต้องของเนื้อหา 
  ๔ หมายถึง มีเนื้อหาสาระครบถ้วนสมบูรณ์  
  ๓ หมายถึง มีเนื้อหาสาระค่อนข้างครบถ้วน 
  ๒ หมายถึง มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
  ๑ หมายถึง มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 
วิธีการนำเสนอของกลุ่ม 
  ๔ หมายถึง รูปแบบการนำเสนองานแปลกใหม่ น่าสนใจ ลำดับเรื่องราวได้ดีมาก 
  ๓ หมายถึง รูปแบบการนำเสนองานน่าสนใจ ลำดับเรื่องราวได้ดี 
  ๒ หมายถึง รูปแบบการนำเสนองานน่าสนใจ พอใช้ลำดับเรื่องราวได้พอใช้ 
  ๑ หมายถึง รูปแบบการนำเสนองานไม่น่าสนใจ ลำดับเรื่องราวได้ไม่ดี 
ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม 
  ๔ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีมาก ลำดับความได้ชัดเจน เข้าใจง่าย 
  ๓ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีลำดับความได้ดีพอใช้ 
  ๒ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมออกเสียงได้ถูกต้องพอใช้ลำดับความได้พอเข้าใจ 
  ๑ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ไม่ถูกต้อง ลำดับความไม่ชัดเจน 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 6 โอกาสในการลดการทุจริตในยุค Digital Disruption   
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑9  เรื่อง นวัตกรรมเพ่ือการต่อต้านทุจริตในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง เวลา  ๑ ชั่วโมง 
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Disruption รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสและภัย 
ที่เกิดจาก Digital Disruption 

๑.๒ ทราบถึงวิธีการ เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตใน 
สถานการณ์ Digital Disruption และมีความตื่นรู้ในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ 
Digital Disruption  ผ่านเครื่องมือต่างๆ อย่างถูกต้อง 
 ๑.๓ สามารถมีแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital 
Disruption   
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑ นักเรียนสามารถออกแบบและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการต้านทุจริตในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ (R) 
(G) (N) 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) บทบาทของยุคดิจิทัลต่อการทุจริต 
        ๒) การปรับตัวเพ่ือรองรับ Digital Disruption ในอนาคต 
        3) การออกแบบและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการต้านทุจริตในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ความสามารถในการคิด (การคิดวิเคราะห์) 
       2) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์) 

 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
       ๑) มีวินัย 
       ๒) ใฝ่เรียนรู้ 
       ๓) มุ่งม่ันในการท างาน 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
  ๑) ครูบอกจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ 

๒) ครูสอน เรื่อง บทบาทของยุคดิจิทัลต่อการทุจริต การปรับตัวเพ่ือรองรับ Digital 
Disruption ในอนาคต 
  3) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน 
  4) 
นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบนวัตกรรมเพ่ือการต้านทุจริตในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงโดยน าเอา 
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการต้านทุจริตในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง 
  ๕) นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียน Flowchart 
นวัตกรรมการต้านทุจริตในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ได้ท าการออกแบบไว้ 



๖) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอนวัตกรรมที่ออกแบบ 
๗) นักเรียนครูร่วมกันอธิปรายสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการการสร้างสร้างนวัตกรรมเพ่ือ 

การต้านทุจริตในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง 
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
  ๑) คอมพิวเตอร์ / โทรศัพท์มือถือ 
  ๒) แหล่งเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต  
  ๓) สื่อ Social Media 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) นักเรียนน าเสนอ Platform 
  ๒) นักเรียนท ากิจกรมกลุ่ม  
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  ๒) แบบประเมินการน าเสนอ 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) นักเรียนผ่านการประเมิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 
 
 
 

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



๗. ภาคผนวก 
 

แบบประเมนิการน าเสนอผลงานกลุ่ม 
 

กลุ่ม .......................................................................................................... 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ...................................................................... ๒. ...................................................................... 
   ๓. ...................................................................... ๔. ...................................................................... 

 

 ค าชี้แจง : ท าเครื่องหมาย ✔ ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 
  

ล าดับที่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 
3 2 1 

1 น าเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง        
2 การล าดับขั้นตอนของเนื้อเรื่อง       
3 การน าเสนอมีความน่าสนใจ       
4 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม      
5 การตรงต่อเวลา      
                                                                        รวม   

     
เกณฑ์การให้คะแนน 
  

 ท าได้เป็นอย่างดีมาก  ให้  ๓  คะแนน 
 ท าได้เป็นอย่างดี ให้  ๒  คะแนน 
 ท าได้พอใช้ ให้  ๑  คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ ปานกลาง 
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินการท ากิจกรรมกลุ่ม 
 

กลุ่ม .......................................................................................................... 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ...................................................................... ๒. ...................................................................... 
   ๓. ...................................................................... ๔. ...................................................................... 
    
 

ค าชี้แจง: ท าเครื่องหมาย ✔ ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 

๑. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    
๒. มีความกระตือรือร้นในการท างาน    
๓. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย    
๓. มีข้ันตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ    
๕. ใช้เวลาในการท างานอย่างเหมาะสม    

รวม  
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
  

 พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า  ให้  ๓  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นบางครั้ง  ให้  ๒  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าน้อยครั้ง  ให้  ๑  คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ ปานกลาง 
๕-๗ ปรับปรุง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
กลุ่มท่ี .......  กรณีศึกษาที่ได้รับ ................................ 

ค าชี้แจง : ให้ครูสังเกตการท างานของผู้เรียน โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความจริง 
พฤต ิ
กรรม 

ความสนใจ 
ในการเรียน 

การมีส่วนร่วม 
แสดงความคิด 
เห็นในการ 

ระดม 
ความคิด 

การรับฟัง 
ความคิกเห็น

ของผู้อ่ืน 

การตอบ 
ค าถาม 

ความรับผิด
ชอบต่องาน

ที่ได้ร  บ 
มอบหมาย 

รวม 
คะ 

แนน 

ชื่อ - 
สกุล 

๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๑๐ 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

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

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

เกณฑ์การประเมิน 
ให้คะแนน ๐-๔ ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

  ให้คะแนน ๕-๗ ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
  ให้คะแนน ๘-๑๐ ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินการส าเสนอผลงานรายกลุ่ม (ส าหรับครูผู้สอน/นักเรียน) 
กลุ่มท่ี .......  กรณีศึกษาที่ได้รับ ................................ 

ค าชี้แจง : 1. ท าเครื่องหมายถูกลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม  
             2. รวมคะแนนการประเมิน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
เลขที่ ชื่อ 

- 
สกุล 

ความถูกต้องของเนื้อ
หา 

วิธีการน าเสนอของก
ลุ่ม 

ใช้ภาษาถูกต้องเหมา
ะสม 

รวมคะ
แนน 

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

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

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

เกณฑ์การประเมิน 
ความถูกต้องของเนื้อหา 
  ๔ หมายถึง มีเนื้อหาสาระครบถ้วนสมบูรณ์  
  ๓ หมายถึง มีเนื้อหาสาระค่อนข้างครบถ้วน 
  ๒ หมายถึง มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
  ๑ หมายถึง มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 
วิธีการน าเสนอของกลุ่ม 
  ๔ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานแปลกใหม่ น่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ดีมาก 
  ๓ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานน่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ดี 
  ๒ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานน่าสนใจ พอใช้ล าดับเรื่องราวได้พอใช้ 
  ๑ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานไม่น่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ไม่ดี 
ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม 
  ๔ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีมาก ล าดับความได้ชัดเจน เข้าใจง่าย 
  ๓ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีล าดับความได้ดีพอใช้ 
  ๒ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมออกเสียงได้ถูกต้องพอใช้ล าดับความได้พอเข้าใจ 
  ๑ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ไม่ถูกต้อง ล าดับความไม่ชัดเจน 
 
 
 
 



 
ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ 
 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

คะแนน ๔ ๓ ๒ ๑ 
 
เกณฑ์คะแนนรวม 

คะแนน คุณภาพ 
๑๐-๑๒ 

๗-๙ 
๔-๖ 
๑-๓ 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ปรับปรุง 

 
 
 

 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 7 โอกาสในการลดการทุจริตในยุค Digital Disruption   
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20  เรื่อง สรุปองค์ความรู้ในการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือลดการทุจริตและการป้องกัน 
การทุจริตในยุค Digital Disruption                                                                     เวลา  ๑ ชั่วโมง 
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Disruption รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสและภัย 
ที่เกิดจาก Digital Disruption 

๑.๒ ทราบถึงวิธีการ เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตใน 
สถานการณ์ Digital Disruption และมีความตื่นรู้ในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ 
Digital Disruption  ผ่านเครื่องมือต่างๆ อย่างถูกต้อง 
 ๑.๓ สามารถมีแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital 
Disruption   
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑ นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ในการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือลดการทุจริตและการป้องกันการ 
ทุจริตในยุค Digital Disruption (R) (G) (N) 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) การน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดการทุจริตในยุค Digital Disruption 
        ๒) การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริตในยุค Digital Disruption 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ความสามารถในการคิด (การคิดวิเคราะห์) 
       2) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์) 

 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
       ๑) มีวินัย 
       ๒) ใฝ่เรียนรู้ 
       ๓) มุ่งม่ันในการท างาน 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
  ๑) ครูบอกจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ 

๒) ครูทบทวน เรื่อง การทุจริตในยุค Digital Disruption 
และการการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริตในยุค Digital Disruptio 
  3) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน 
  4) นักเรียนท ากิจกรรมใบงาน Mindmapping 
สรุปองค์ความรู้ในการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือลดการทุจริตและการป้องกันการทุจริตในยุค Digital Disruption 

๖) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอ Mindmapping 
๗) นักเรียนครูร่วมกันอธิปรายสรุปองค์ความรู้ในการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือลดการทุจริตและ 

การป้องกันการทุจริตในยุค Digital Disruption 



 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
  ๑) คอมพิวเตอร์ / โทรศัพท์มือถือ 
  ๒) แหล่งเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต  
  ๓) สื่อ Social Media 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) นักเรียนน าเสนอ Platform 
  ๒) นักเรียนท ากิจกรมกลุ่ม  
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  ๒) แบบประเมินการน าเสนอ 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) นักเรียนผ่านการประเมิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
๖. บันทกึหลังสอน 
............................................................................................................................. .................................................... 
..................................................................... ............................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
 
 
 
 

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



๗. ภาคผนวก 
 

แบบประเมินการน าเสนอผลงานกลุ่ม 
 

กลุ่ม .......................................................................................................... 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ...................................................................... ๒. ...................................................................... 
   ๓. ...................................................................... ๔. ...................................................................... 

 

 ค าชี้แจง : ท าเครื่องหมาย ✔ ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 
  

ล ำดับที่ รำยกำรประเมิน ระดับคะแนน 
3 2 1 

1 น ำเสนอเนื้อหำในผลงำนได้ถูกต้อง        
2 กำรล ำดับขั้นตอนของเนื้อเรื่อง       
3 กำรน ำเสนอมีควำมน่ำสนใจ       
4 กำรมีส่วนร่วมของสมำชิกในกลุ่ม      
5 กำรตรงต่อเวลำ      
                                                                        รวม   

     
เกณฑ์การให้คะแนน 
  

 ท าได้เป็นอย่างดีมาก  ให้  ๓  คะแนน 
 ท าได้เป็นอย่างดี ให้  ๒  คะแนน 
 ท าได้พอใช้ ให้  ๑  คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ ปานกลาง 
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินการท ากิจกรรมกลุ่ม 
 

กลุ่ม .......................................................................................................... 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ...................................................................... ๒. ...................................................................... 
   ๓. ...................................................................... ๔. ...................................................................... 
    
 

ค าชี้แจง: ท าเครื่องหมาย ✔ ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 

๑. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    
๒. มีความกระตือรือร้นในการท างาน    
๓. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย    
๓. มีข้ันตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ    
๕. ใช้เวลาในการท างานอย่างเหมาะสม    

รวม  
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
  

 พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า  ให้  ๓  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นบางครั้ง  ให้  ๒  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าน้อยครั้ง  ให้  ๑  คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ ปานกลาง 
๕-๗ ปรับปรุง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
กลุ่มท่ี .......  กรณีศึกษาที่ได้รับ ................................ 

ค าชี้แจง : ให้ครูสังเกตการท างานของผู้เรียน โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความจริง 
พฤต ิ
กรรม 

ความสนใจ 
ในการเรียน 

การมีส่วนร่วม
แสดงความคิด 
เห็นในการ 

ระดม 
ความคิด 

การรับฟัง 
ความคิกเห็น

ของผู้อ่ืน 

การตอบ 
ค าถาม 

ความรับผิด
ชอบต่องาน

ที่ได้ร  บ 
มอบหมาย 

รวม 
คะ 

แนน 

ชื่อ - 
สกุล 

๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๑๐ 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

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

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

เกณฑ์การประเมิน 
ให้คะแนน ๐-๔ ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

  ให้คะแนน ๕-๗ ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
  ให้คะแนน ๘-๑๐ ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินการส าเสนอผลงานรายกลุ่ม (ส าหรับครูผู้สอน/นักเรียน) 
กลุ่มท่ี .......  กรณีศึกษาที่ได้รับ ................................ 

ค ำชี้แจง : 1. ท ำเครื่องหมำยถูกลงในช่องคะแนนตำมเกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรม  
             2. รวมคะแนนกำรประเมิน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์กำรประเมิน 
เลขที่ ชื่อ 

- 
สกุล 

ความถูกต้องของ 
เนื้อหา 

วิธีการน าเสนอ 
ของกลุ่ม 

ใช้ภาษาถูกต้อง 
เหมาะสม 

รวม 
คะแนน 

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

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

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

เกณฑ์การประเมิน 
ความถูกต้องของเนื้อหา 
  ๔ หมายถึง มีเนื้อหาสาระครบถ้วนสมบูรณ์  
  ๓ หมายถึง มีเนื้อหาสาระค่อนข้างครบถ้วน 
  ๒ หมายถึง มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
  ๑ หมายถึง มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 
วิธีการน าเสนอของกลุ่ม 
  ๔ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานแปลกใหม่ น่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ดีมาก 
  ๓ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานน่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ดี 
  ๒ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานน่าสนใจ พอใช้ล าดับเรื่องราวได้พอใช้ 
  ๑ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานไม่น่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ไม่ดี 
ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม 
  ๔ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีมาก ล าดับความได้ชัดเจน เข้าใจง่าย 
  ๓ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีล าดับความได้ดีพอใช้ 
  ๒ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมออกเสียงได้ถูกต้องพอใช้ล าดับความได้พอเข้าใจ 
  ๑ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ไม่ถูกต้อง ล าดับความไม่ชัดเจน 
 
 
 
 



 
ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ 
 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

คะแนน ๔ ๓ ๒ ๑ 
 
เกณฑ์คะแนนรวม 

คะแนน คุณภาพ 
๑๐-๑๒ 

๗-๙ 
๔-๖ 
๑-๓ 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ปรับปรุง 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี 





หน่วยท่ี ๑ 
รู้ลึกรู้จริงทรัพยากรธรณี 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วย รู้ลึกรู้จริงทรัพยากรธรณี  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑  เรื่อง ทรัพยากรธรณีคืออะไร            เวลา ๑  ชั่วโมง 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับความหมายของทรัพยากรธรณี   
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 
 ๒.๑  บอกความหมายของทรัพยากรธรณีได้ (N) 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) ความหมายของทรัพยากรธรณี 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ความสามารถในด้านการคิด 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑) มีความมุ่งมั่นในการท างาน 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
 ๑. ครูน าเข้าสู่บทเรียน โดยให้นักเรียน คิดถึงสิ่งของใกล้ตัวที่ใช้บ่อยที่สุด แต่ละคนหยิบสิ่งของ/
เครื่องใช้/อุปกรณ์ ใกล้ตัว ที่คิดว่าตัวเองใช้บ่อยที่สุดออกมาคนละ ๑ ชิ้น เมื่อได้แล้วให้นักเรียนออกมา
ยืนเป็นวงกลม ครูก าหนดเวลาโดยการนับถอยหลัง 10 - 1 (อาจเปิดเพลงประมาณ 1 นาทีเพ่ือเป็น
สัญญาณในการก าหนดเวลาท ากิจกรรม/ใช้สัญญาณนกหวีด หรือตามความเหมาะสม) 
  ๒. ให้นักเรียนชูสิ่งของที่มีในมือแล้วบอกชื่อสิ่งของ พร้อมทั้งเดินไปรวมกลุ่มตามชนิดของ
สิ่งของที่เลือก เมื่อได้กลุ่มแล้วให้นั่งลงเป็นกลุ่ม ครูนับ ถอยหลัง 5 – 1 หากนักเรียนคนใดไม่สามารถหา
กลุ่มได้ ให้ออกมาเต้นไก่ย่าง หน้าชั้นเรียน 
 ๒. นักเรียนแต่ละกลุ่ม(ตามชนิดของสิ่งของ) ร่วมคิดค าตอบครูใช้ค าถามกระตุ้นการคิด ถาม
นักเรียนว่าสิ่งของที่ต้องใช้ที่นักเรียนเลือกมานั้นมีส่วนประกอบที่ท ามาจากทรัพยากรธรณีหรือไม่/หากใช่ 
ทรัพยากรธรณี ดังกล่าวคืออะไร 
 (แนวการตอบ เช่น - ปากกา ไม่เป็นทรัพยากรธรณี เพราะ ท ามาจากพลาสติก , ดินสอ เป็น
ทรัพยากรธรณี เพราะ ไส้ดินสอท ามาจากแร่แกรไฟต์ ) 

ขั้นสอน 

 ๑. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๓-๕ คนตามความสมัครใจ โดยใช้เพลง รวมเงิน หรือเกมอ่ืน ๆ 
ตามความเหมาะสม ให้นักเรียนตั้งชื่อกลุ่ม แล้วเขียนชื่อกลุ่ม ส่งครูหน้าชั้น (ครูน าชื่อกลุ่มม้วนใส่แก้ว) 



จากนั้นให้สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันพิจารณาสิ่งของที่แต่ละคนเลือกมาอภิปรายร่วมกัน ในประเด็น 
ดังต่อไปนี้ 
  - ความหมายของทรัพยากรธรณี  (ดิน , หิน , แร่ ,พลังงานเชื้อเพลิง) ตามความเข้าใจของ
นักเรียน 
 ๒. ครูสุ่มนักเรียนจากแต่ละกลุ่ม โดยการจับสลากจากกระดาษชื่อกลุ่มเพ่ือสร้างความเร้าใจ
ก่อนการน าเสนอ ให้ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอ เมื่อน าเสนอจบให้จับสลากชื่อกลุ่มเพ่ือน แล้วให้กลุ่ม
เพ่ือนทีจ่ับได้ ส่งตัวแทนออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน ท าเช่นนี้จนครบทุกกลุ่มหรือแล้วแต่ความ
เหมาะสมของเวลาที่มี 
 ๓. นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับเรื่องทรัพยากรธรณี คลิปวิดีโอเกี่ยวกับ ความหมาย
ทรัพยากรธรณ ีhttps://il.mahidol.ac.th/e-media/earth-science/chapter5_1.html      
ที่ครูจัดเตรียมไว้ให้ หรือ อาจศึกษาค้นคว้าจากวิดีทัศน์หรือสื่ออ่ืนๆ (เลือกใช้ตามบริบทของโรงเรียน) 
 ๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มพิจารณา ความหมายของทรัพยากรธรณีของกลุ่มตัวเองอีกครั้ง และปรับ
ความหมายเดิมให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 
 ๕. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนอภิปรายสรุปความรู้ “ทรัพยากรธรณี”  คืออะไรร่วมกัน โดยมีแนวค าตอบดังนี้
ทรัพยากรธรณี หมายถึง แร่ หิน ดิน กรวด ทราย น้ าบาดาล ถ่านหิน หินน้ ามัน ปิโตรเลียม ซากดึกด า
บรรพ์ เทหะวัตถุ ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงพ้ืนผิวโลกซึ่งเกิดจากระบวนการทางธรณีวิทยาที่มีคุณค่าต่อ
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ หรือการบริหารจัดการเพ่ือคุณภาพชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม 
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
  ๑) คลิปวิดีโอความหมายทรัพยากรธรณี https://il.mahidol.ac.th/e-media/earth-
science/chapter5_1.html 

 
 
 
 
 
 
 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) ประเมินการน าเสนอผลงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG Model  
  ๒) สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 

https://il.mahidol.ac.th/e-media/earth-science/chapter5_1.html%20%20%20%20%20ที่
https://il.mahidol.ac.th/e-media/earth-science/chapter5_1.html
https://il.mahidol.ac.th/e-media/earth-science/chapter5_1.html


 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบประเมินการน าเสนอผลงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG 
Model  
  ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) มีผลการประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับ ดี ขึ้นไป  
  ๒) มีผลการสังเกตพฤติกรรม ระดับ ดี ขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ....................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 

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

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



๗. ภาคผนวก 
 

แบบประเมินการน าเสนอผลงานรายกลุ่ม (ส าหรับครูผู้สอน/นักเรียน) 
การน าเสนอผลงาน เรื่อง ความหมายของทรัพยากรธรณี 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทรัพยากรธรณีคืออะไร 
 
จุดประสงค์  เพ่ือให้นักเรียนทราบถึงจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุงของผลงานกลุ่มและการน าเสนอ
ผลงานกลุ่ม  
 
ค าชี้แจง  ๑. ท าเครื่องหมาย ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม      
   ๒. รวมคะแนนการประเมิน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน  
 
นักเรียนกลุ่มที่................................................ชื่อกลุ่ม.................................................... ...........................  
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล ความถูกต้อง 
ของเนื้อหา 

วิธีการน า เสนอ 
ของกลุ่ม 

ใช้ภาษาถูกต้อง 
เหมาะสม 

คะแนน
รวม 

๔  ๓  ๒  ๑  ๔  ๓  ๒  ๑  ๔  ๓  ๒  ๑ 

               

               
               
               
               
               
               
               

 

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



 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ความถูกต้องของเนื้อหา  
   ๔ หมายถึง มีเนื้อหาสาระครบถ้วนสมบูรณ์   
   ๓ หมายถึง มีเนื้อหาสาระค่อนข้างครบถ้วน  
   ๒ หมายถึง มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์พอใช้    
   ๑ หมายถึง มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง  
วิธีการน าเสนอของกลุ่ม  
   ๔ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานแปลกใหม่ น่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ดีมาก    
 ๓ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานน่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ดี  
   ๒ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานน่าสนใจ พอใช้ล าดับเรื่องราวได้พอใช้    
 ๑ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานไม่น่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ไม่ดี  
ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม  
   ๔ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีมาก ล าดับความได้ชัดเจน เข้าใจ
ง่าย    
 ๓ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีล าดับความได้ดีพอใช้    
 ๒ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมออกเสียงได้ถูกต้องพอใช้ล าดับความได้พอเข้าใจ    
 ๑ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ไม่ถูกต้อง ล าดับความไม่ชัดเจน  
 
เกณฑ์การประเมินจากคะแนนรวม 
  คะแนน ๑๐ - ๑๒  ระดับ ดีมาก 
 คะแนน ๗ – ๙  ระดับ  ดี 
 คะแนน ๔ - ๖   ระดับ  พอใช้ 
 คะแนน ๑ – ๓  ระดับ ปรับปรุง 
 
เกณฑ์ตัดสิน 
 นักเรียนทุกคน ผ่านการประเมิน ระดับ ดี ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
หน่วยที่ ๑ เรื่อง รู้ลึกรู้จริงทรัพยากรธรณี 

การจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทรัพยากรธรณีคืออะไร 

กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 
ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องท่ีตรง
กับความเป็นจริง 
 

พฤติกรรม 

ชื่อ-สกุล 
ความสนใจ
ในการเรียน 

การมีส่วน
ร่วมแสดง

ความ
คิดเห็นใน

การ
อภิปราย 

การรับฟัง
ความ

คิดเห็นของ
ผู้อื่น 

การตอบ
ค าถาม 

ความ
รับผิดชอบ
ต่องานที่
ได้รับ

มอบหมาย 

 
 

รวม
คะแนน 

 

(15) 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ให้     3 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     2 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     1 คะแนน 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 ให้คะแนน 11-15 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 ให้คะแนน 6-10  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน 1-5  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 
 

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

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



แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิด 
การเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
หน่วยที่ ๑ เรื่อง รู้ลึกรู้จริงทรัพยากรธรณี 

การจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทรัพยากรธรณีคืออะไร 

กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 
 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

พฤติกรรม 
ชื่อ-สกุล 

มี
ความสามารถ

ในการคิด
วิเคราะห์ 
สังเคราะห ์

มีทักษะใน
การคิดนอก
กรอบอย่าง
สร้างสรรค ์

สามารถคิด
อย่างมี

วิจารณญาณ 

มี
ความสามารถ

ในการคิด
อย่างมีระบบ 

ตัดสินใจ
แก้ปัญหา
เกี่ยวกับ
ตนเองได ้

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

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

เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ให้     ๓ คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     ๒ คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     ๑ คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

 ให้คะแนน ๑๑ - ๑๕  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 ให้คะแนน ๖ - ๑๐  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน ๑ - ๕   ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 
 

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

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



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน ความมุ่งม่ันในการท างาน 
 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา   

 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน 
(8) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 
ตั้งใจและ

รับผิดชอบใน
การปฏิบัติ

หน้าที่การงาน 

ท างานด้วย
ความเพียร

พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้
งานส าเร็จตาม

เป้าหมาย 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐            
๑๑            
๑๒            
๑๓            
๑๔            
๑๕            
๑๖            
๑๗            
๑๘            
๑๙            

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



เกณฑ์การให้คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๗ - ๘   
 ดี (๓)    ๕ - ๖ 
 พอใช้ (๒)   ๓ - ๔ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๒ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป ถือว่าผ่าน 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วย รู้ลึกรู้จริงทรัพยากรธรณี  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒  เรื่อง ประเภทของทรัพยากรธรณี        เวลา ๑ ชัว่โมง 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี  
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 
 ๒.๑  บอกประเภทของทรัพยากรธรณีได้ (N) 
  ๒.๒  จ าแนกประเภทของทรัพยากรธรณีได้ (N) 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) ประเภทของทรัพยากรธรณี 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑) มุ่งม่ันในการท างาน 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
 ๑.  ครูน าเข้าสู่กิจกรรม เช็คอิน โดยครูให้นักเรียนบอก/เขียนชื่อวัสดุ สิ่งของ อุปกรณ์ ที่ท ามา
จากทรัพยากรธรณี (หิน ดิน แร่ ปิโตรเลียม) ไม่ซ  ากัน 

     เช่น หิน ได้แก่ ครกหิน  กระเบื อง ปูนซีเมนต์  
       ดิน ได้แก่ ท าอิฐก่อสร้าง บ้านดิน เครื่องปั้นดินเผา  
       แร่  ได้แก่ เครื่องประดับ ถ้วยเซรามิค แป้งทาตัว  
       ปิโตรเลียม ได้แก่ แก๊สหุงต้ม น  ามันเบนซิน พลาสติก โฟม  

  ๒. ให้นักเรียนเขียนใส่กระดาษ post-it ติดบนกระดาน หรือ ครูบันทึกค าตอบบนกระดาน 
(โดยครูพิจารณาทรัพยากรที่นักเรียนยกตัวอย่างมาให้มีความหลากหลายและครอบคลุมทุกประเภท ถ้า
ไม่ครบครูอาจจะเพ่ิมเติมให้ครบทุกประเภท) 

๓. นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนความรู้เบื องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี 
 ขั้นสอน 

   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค Jigsaw ตามขั นตอน ดังนี  
 ๑. ให้นักเรียนจัดกลุ่มกลุ่มละ ๔ คน ซึ่งกลุ่มท่ีได้เรียกว่า Home Group 
 ๒. ให้สมาชิกในกลุ่มจับฉลากที่มีข้อความดังนี  ๑. หิน   ๒. ดิน  ๓. แร่ ๔. ปิโตรเลียม 
 ๓. ให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มแยกย้ายไปรวมกับสมาชิกกลุ่มอ่ืน ซึ่งได้รับมอบหมายให้ศึกษาใน
หัวข้อเดียวกัน ตั งเป็นกลุ่มใหม่ที่เรียกว่า  Expert Group 
 ๔. นักเรียนศึกษาข้อมูลในเวลาที่ครูก าหนดให้ ( ๑๕ นาที) ในประเด็น ดังนี  
  ๔.๑ ความหมายของทรัพยากรธรณี  



  ๔.๒ ลักษณะเฉพาะของทรัพยากรธรณี 
   จากวีดิทัศน์ ตามลิงค์ ต่อไปนี https://il.mahidol.ac.th/e-media/earth-
science/chapter5_1.html 
  ซึ่งในขั นตอนนี  กลุ่ม Expert Group ร่วมกันศึกษา/สืบค้นเพ่ิมเติม จากสื่อออนไลน์ ใบ
ความรู้ หรือสื่อการสอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจนเข้าใจ 
 ๕. สมาชิกกลุ่ม Expert Group  กลับไปหาสมาชิกในกลุ่ม Home Group  และท าการน าเสนอ
หัวข้อที่ตนเองได้ไปศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้กันในกลุ่ม 
 ๖. กลุ่ม Home Group น าเสนอข้อมูลลงในกระดาษบรู๊ฟ พร้อมทั งน าข้อมูลรายชื่อวัสดุ 
สิ่งของ อุปกรณ์ ที่ท ามาจากทรัพยากรธรณี (หิน ดิน แร่ปิโตรเลียม) ตอนต้นชั่วโมง มาจัดหมวดหมู่เขียน
ลงในกระดาษบรู๊ฟด้วย 
 ๗. ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอหน้าชั นเรียน สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันพิจารณา เกี่ยวกับ
การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรของแต่ละกลุ่ม กรณีที่จัดไม่เหมือนกลุ่มอ่ืน สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมอภิปราย 
พิจารณาและให้เหตุผลประกอบ  
 ขั้นสรุป 

  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปโดยครูใช้ค าถามดังนี  
    - ทรัพยากรธรณีมีกี่ประเภท  
    - ทรัพยากรธรณีแต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะอย่างไร/แตกต่างกันอย่างไร 

 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
   ๑) วีดิทัศน์ เกี่ยวกับความหมายของทรัพยากรธรณี https://il.mahidol.ac.th/e-
media/earth-science/chapter5_1.html 
 
 
 
 
 
 
 
   ๒)  กระดาษ post-it 
  ๓)  กระดาษบรู๊ฟ 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) ประเมินการน าเสนอผลงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG Model  
  ๒) สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบประเมินการน าเสนอผลงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG 
Model  

https://il.mahidol.ac.th/e-media/earth-science/chapter5_1.html
https://il.mahidol.ac.th/e-media/earth-science/chapter5_1.html
https://il.mahidol.ac.th/e-media/earth-science/chapter5_1.html
https://il.mahidol.ac.th/e-media/earth-science/chapter5_1.html


  ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) มีผลการประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับ ดี ขึ นไป  
  ๒) มีผลการสังเกตพฤติกรรม ระดับ ดี ขึ นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ....................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................. .................. 
 

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



 
๗. ภาคผนวก 

แบบประเมินการน าเสนอผลงานรายกลุ่ม (ส าหรับครูผู้สอน/นักเรียน) 
การน าเสนอผลงาน เรื่อง ประเภทของทรัพยากรธรณี 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ประเภทของทรัพยากรธรณี 

จุดประสงค์  เพ่ือให้นักเรียนทราบถึงจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุงของผลงานกลุ่มและการน าเสนอ
ผลงานกลุ่ม  
ค าชี แจง  ๑. ท าเครื่องหมาย ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม      
   ๒. รวมคะแนนการประเมิน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน  
นักเรียนกลุ่มท่ี................................................ชื่อกลุ่ม...............................................................................  
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล ความถูกต้อง 
ของเนื อหา 

วิธีการน า เสนอ 
ของกลุ่ม 

ใช้ภาษาถูกต้อง 
เหมาะสม 

คะแนน
รวม 

๔  ๓  ๒  ๑  ๔  ๓  ๒  ๑  ๔  ๓  ๒  ๑ 

               

               
               
               
               
               
               
               

 

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



 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ความถูกต้องของเนื้อหา  
   ๔ หมายถึง มีเนื อหาสาระครบถ้วนสมบูรณ์   
   ๓ หมายถึง มีเนื อหาสาระค่อนข้างครบถ้วน  
   ๒ หมายถึง มีเนื อหาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระทั งหมดอยู่ในเกณฑ์พอใช้    
   ๑ หมายถึง มีเนื อหาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระทั งหมดอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง  
วิธีการน าเสนอของกลุ่ม  
   ๔ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานแปลกใหม่ น่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ดีมาก    
 ๓ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานน่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ดี  
   ๒ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานน่าสนใจ พอใช้ล าดับเรื่องราวได้พอใช้    
 ๑ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานไม่น่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ไม่ดี  
ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม  
   ๔ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีมาก ล าดับความได้ชัดเจน เข้าใจ
ง่าย    
 ๓ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีล าดับความได้ดีพอใช้    
 ๒ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมออกเสียงได้ถูกต้องพอใช้ล าดับความได้พอเข้าใจ    
 ๑ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ไม่ถูกต้อง ล าดับความไม่ชัดเจน  
 
เกณฑ์การประเมินจากคะแนนรวม 
  คะแนน ๑๐ - ๑๒  ระดับ ดีมาก 
 คะแนน ๗ – ๙  ระดับ  ดี 
 คะแนน ๔ - ๖   ระดับ  พอใช้ 
 คะแนน ๑ – ๓  ระดับ ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
หน่วยที่ ๑ เรื่อง รู้ลึกรู้จริงทรัพยากรธรณี 

การจัดการเรียนรู้ เรื่องประเภทของทรัพยากรธรณี 
กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 

ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องท่ีตรง
กับความเป็นจริง 
 

พฤติกรรม 

ชื่อ-สกุล 
ความสนใจ
ในการเรียน 

การมีส่วน
ร่วมแสดง

ความ
คิดเห็นใน

การ
อภิปราย 

การรับฟัง
ความ

คิดเห็นของ
ผู้อื่น 

การตอบ
ค าถาม 

ความ
รับผิดชอบ
ต่องานที่
ได้รับ

มอบหมาย 

 
 

รวม
คะแนน 

 

(15) 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ให้     3 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั ง   ให้     2 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั ง   ให้     1 คะแนน 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 ให้คะแนน 11-15 ถ้าการท างานนั นอยู่ในระดับดีมาก 
 ให้คะแนน 6-10  ถ้าการท างานนั นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน 1-5  ถ้าการท างานนั นอยู่ในระดับพอใช้ 
 
 

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

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



แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
การเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
หน่วยที่ ๑ เรื่องรู้ลึกรู้จริงทรัพยากรธรณี 

การจัดการเรียนรู้ เรื่อง ประเภทของทรัพยากรธรณี 
กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
พฤติกรรม 

ชื่อ-สกุล 
มีความสามารถ
ในการรับ – ส่ง

สาร 

มีความสามารถ
ในการ

ถ่ายทอด
ความรู้ 

ความคิด 
ความเข้าใจ
ของตนเอง 
โดยใช้ภาษา

อย่างเหมาะสม 

ใช้วิธีการ
สื่อสารที่
เหมาะสม 

วิเคราะห์แสดง
ความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล 

เขียนบันทึก
เหตุการณ์

ประจ าวันแล้ว
เล่าให้เพื่อนฟัง

ได้ 

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

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

เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ให้     ๓ คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั ง   ให้     ๒ คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั ง   ให้     ๑ คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

 ให้คะแนน ๑๑ – ๑๕  ถ้าการท างานนั นอยู่ในระดับดีมาก 

 ให้คะแนน ๖ - ๑๐  ถ้าการท างานนั นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน ๑ - ๕   ถ้าการท างานนั นอยู่ในระดับพอใช้ 
 

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

          (..........................................) 
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน ความมุ่งม่ันในการท างาน 

 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา   



 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน 
(8) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 
ตั งใจและ

รับผิดชอบใน
การปฏิบัติ

หน้าที่การงาน 

ท างานด้วย
ความเพียร

พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้
งานส าเร็จตาม

เป้าหมาย 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐            
๑๑            
๑๒            
๑๓            
๑๔            
๑๕            
๑๖            
๑๗            
๑๘            
๑๙            

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

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 



- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๗ - ๘   
 ดี (๓)    ๕ - ๖ 
 พอใช้ (๒)   ๓ - ๔ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๒ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ นไปถือว่าผ่าน 
 
 

 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วย รู้ลึกรู้จริงทรัพยากรธรณี  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓  เรื่อง ประโยชน์ของทรัพยากรธรณี            เวลา ๑ ชัว่โมง 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ เพ่ือตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรณี โดยน าเสนอแนวทางการใช้อย่างประหยัด
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรณี  
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 
 ๒.๑ บอกประโยชน์ของทรัพยากรธรณีได ้(R) 
  ๒.๒ เสนอแนวทางการใช้ทรัพยากรธรณีอย่างประหยัดได้ (R) 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) ประโยชน์ของทรัพยากรธรณี 
         ๒) การใช้ทรัพยากรธรณีอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ความสามารถในด้านการคิด 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑) ใฝ่เรียนรู้ 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
 ๑. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนในชั้นเรียนออกเป็น ๔  กลุ่มเท่าๆ กัน 
 ๒. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาหน้าชั้นเรียนเพื่อล้วงสิ่งของที่อยู่ในกล่องที่ครูเตรียมไว้ ๔  
กล่องดังนี้ 
  กล่องที่ ๑ เป็นสิ่งของที่ท ามาจากหิน เช่น ครก 
  กล่องที่ ๒ เป็นสิ่งของที่ท ามาจากดิน เช่น เครื่องปั้นดินเผา 
  กล่องที่ ๓ เป็นสิ่งของที่ท ามาจากแร่ เช่น เครื่องประดับ 
  กล่องที่ ๔ เป็นสิ่งของที่ท ามาจากปิโตเลียม เช่น พลาสติก โฟม 
 ๓. ให้นักเรียนตอบค าถามว่าสิ่งของที่นักเรียนสัมผัส นั้นมีลักษณะอย่างไร เป็นการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรณีอะไร เพ่ือเป็นการทบทวนกิจกรรมชั่วโมงก่อนหน้า  
 ๔. ครูเชื่อมโยงสิ่งของในแต่ละกล่องว่าเป็นสิ่งของที่ล้วนท ามาจากทรัพยากรธรณี ชี้ให้เห็นถึง
ประโยชน์ของทรัพยากรธรณีที่มีอย่างหลากหลาย 
 ขั้นสอน 

 ๑. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิดว่ามีสิ่งของอะไรบ้างที่ท ามาจากทรัพยากรธรณี
ประเภทเดียวกันกับในกล่องที่กลุ่มเลือก 
 ๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มรับกระดาษบรู๊ฟและปากกาเคมี  ร่วมกัน คิด และเขียนสิ่งของที่ท ามา
จากวัสดุประเภทเดียวกับในกล่อง 



 ๓. แต่ละกลุ่มเขียนชื่อสิ่งของที่ท ามาจากทรัพยากรธรณีประเภทเดียวกันกับในกล่องมาให้
มากที่สุด 
 ๔. แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน  ครูและกลุ่มที่เหลือร่วมกันเสนอและตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล 
 ๕. นักเรียนแต่ละคน เขียนประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรณีแต่ละประเภทเป็นแผนผัง
ความคิด ที่ออกแบบอย่างสร้างสรรค์ 
 ขั้นสรุป 
 ๑. ครูแจกกระดาษ Post-it ให้นักเรียนแต่ละคนตอบค าถาม ในประเด็นดังต่อไปนี้  
      -  ฉันได้เรียนรู้อะไร   
      -  เมื่อฉันรู้ว่าทรัพยากรธรณีมีประโยชน์อย่างไร.....แล้ว 
      -  ฉันจะมีวิธีการใช้ทรัพยากรธรณีอย่างประหยัดและคุ่มค่าได้อย่างไร  
  ๒. นักเรียนเขียนค าตอบ แล้วน ากระดาษมาติดหน้ากระดาน 

๓. นักเรียนตัวแทนกลุ่ม ออกมาอ่านค าตอบที่มี และสรุปค าตอบร่วมกันทั้งชั้น เกี่ยวกับ 
ประโยชน์ของทรัพยากรธรณี 
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
  ๑) กล่องจ านวน ๔ ใบ โดย 
   กล่องที่ ๑ เป็นสิ่งของที่ท ามาจากหิน เช่น ครก 
   กล่องที่ ๒ เป็นสิ่งของที่ท ามาจากดิน เช่น เครื่องปั้นดินเผา 
   กล่องที่ ๓ เป็นสิ่งของที่ท ามาจากแร่ เช่น เครื่องประดับ 
   กล่องที่ ๔ เป็นสิ่งของที่ท ามาจากปิโตเลียม เช่น พลาสติก โฟม 
  ๒) กระดาษบรู๊ฟ 
  ๓) ปากกาเคมี   
  ๔) กระดาษ  A4  
  ๕) กระดาษ Post-it 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) ประเมินชิ้นงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG Model (การเขียน
แผนผังความคิด เกี่ยวกับ ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรณีแต่ละประเภท) 
  ๒) สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบประเมินชิ้นงานทีเ่กิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG Model  
  ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) มีผลการประเมินชิ้นงาน ระดับ ดี ขึ้นไป  
  ๒) มีผลการสังเกตพฤติกรรม ระดับ ดี ขึ้นไป 
 



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

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



๗. ภาคผนวก 
แบบประเมินร่องรอยช้ินงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG Model 

แผนผังความคิด ประโยชน์ของทรัพยากรธรณี 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๓ เรื่อง ประโยชน์ของทรัพยากรธรณี   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ค าชี้แจง  ผู้สอนตรวจชิ้นงานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความ
เป็นจริง 
 

 
 
 

ที ่

 
 

ชื่อ - สกุล 

สรุปความรู้ได้
ถูกต้อง 
ครบถ้วนตรง
ประเด็น 

การเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง 
ตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 

มีความคิด
สร้างสรรค์ใน
การสร้างแผนผัง
ความคิด 

 
 

รวม 

 
 

แปลผล 

ระดับ
คุณภาพ 

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

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

แปลผลระดับคุณภาพ 
  คะแนน  1-3 ระดับ ปรับปรุง 
 คะแนน 4-6 ระดับ พอใช้ 
 คะแนน 7-9 ระดับ ดี 
 คะแนน 10-12 ระดับ ดีมาก 
 

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

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



 

แบบประเมินแผนผังความคิด   
รายการประเมิน 

1. สรุปความรู้ได้ถูกต้อง ครบถ้วนตรงประเด็น 
2. การเชื่อมโยงความรู้ได้ถูกต้อง ตามล าดับความสัมพันธ์ 
3. มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างแผนผังความคิด 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
 

รายการ
ประเมิน 

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

1 สรุปความรู้
ได้ถูกต้อง 
ครบถ้วนตรง
ประเด็น 
 

สามารถสรุป
ความรู้ได้ครบตรง
ประเด็นและ
ถูกต้องทุกหัวข้อ 

สามารถสรุป
ความรู้ได้ครบตรง
ประเด็นและ
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ ่

สรุปความรู้ไม่
ครบทุกประเด็น 

สรุปความรู้ไม่
ถูกต้อง 

2 การเชื่อมโยง
ความรู้ได้
ถูกต้อง 
ตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 
 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ครบ
ถูกต้องตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ครบ
ถูกต้องตามล าดับ
ความสัมพันธ์ได้
ค่อนข้างครบ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ครบ
ถูกต้องตามล าดับ
ความสัมพันธ์ได้
บ้าง 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ถูกต้องแต่
ตามล าดับ
ความสัมพันธ์
ไม่ได้ 

3 มีความคิด
สร้างสรรค์ใน
การสร้าง
แผนผังความคิด 
 

สามารถเขียน
แผนผังความคิด
อยู่ในรูปแบบ
ถูกต้องและ
สวยงาม 

สามารถเขียน
แผนผังความคิด
อยู่ในรูปแบบ
ถูกต้องและมี
ข้อบกพร่องเพียง
เล็กน้อย 

สามารถเขียน
แผนผังความคิด
อยู่ในรูปแบบ
ถูกต้องและมี
ข้อบกพร่อง
บางส่วน 

สามารถเขียน
แผนผังความคิด
ได้ถูกต้องและแต่
ขาดรูปแบบความ
สวยงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

หน่วยที ่๑ เรื่อง ประโยชน์ของทรัพยากรธรณี 
กลุ่มที…่…………………ชั้น………………… 

    ค าชี้แจง ให้ท าเครื่องหมาย  /  หน้าช่องให้ตรงกับความเป็นจริง 
ล าดับที่ รายการพฤติกรรม คุณภาพการปฏิบัต ิ

๓ ๒ ๑ 
๑ มีการวางแผนร่วมกัน    

๒ การแบ่งงานรับผิดชอบ    

๓ มีการให้ความช่วยเหลือกัน    

๔ การรับฟังความคิดเห็นและแก้ปัญหาร่วมกัน    

๕ สามารถให้ค าแนะน ากลุ่มอ่ืนได้    

๖ ปฏิบัติการท ากิจกรรมตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้    

๗ ร่วมกันอภิปรายและสรุปผลงานของกลุ่ม    

๘ ร่วมกันปรับปรุงผลงานของกลุ่ม    

รวม    
 

 
 

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

   ผู้ประเมิน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้   ๓   คะแนน 
 พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้ ๒ คะแนน 
 พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ ๑  คะแนน 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
  คะแนน ๑๗ – ๒๔ ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 คะแนน ๙ – ๑๖  ระดับคุณภาพ ดี 
 คะแนน ๑ - ๘   ระดับคุณภาพ พอใช้ 
 

 
 



เกณฑ์การประเมินการให้คะแนนแบบประเมินการท างานกลุ่ม 
ประเด็นการ ระดับคุณภาพ 

ประเมิน ๓ (ด)ี ๒ (พอใช้) ๑ (ปรับปรุง) 
๑. มีการวางแผนร่วมกัน  สมาชิกส่วนใหญ่ได้

วางแผนร่วมกันก่อนการ
ท ากิจกรรมและมีการ
ออกแบบการบันทึกผลได้
อย่างเหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่มมี
การวางแผนร่วมกันก่อน
การท ากิจกรรมและมีการ
ออกแบบการบันทึกผลยัง
ไม่ค่อยเหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่ได้
วางแผนร่วมกันก่อนการ
ท ากิจกรรมและมีการ
ออกแบบการบันทึกผลยัง
ไม่เหมาะสม  

๒. การแบ่งงาน
รับผิดชอบ  

สมาชิกส่วนใหญ่ได้มีการ
แบ่งงานรับผิดชอบได้
อย่างเหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่มมี
การแบ่งงานรับผิดชอบยัง
ไม่ค่อยเหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่ได้มีการ
แบ่งงานรับผิดชอบยังไม่
เหมาะสม  

๓. มีการให้ความ
ช่วยเหลือกัน  

สมาชิกส่วนใหญ่มีการให้
ความช่วยเหลือกันได้
อย่างเหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่มมี
การให้ความช่วยเหลือกัน
ยังไม่ค่อยเหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่มีการให้
ความช่วยเหลือกันยังไม่
เหมาะสม  

๔.การรับฟังความคิดเห็น
และแก้ปัญหาร่วมกัน  

สมาชิกส่วนใหญ่มีการรับ
ฟังความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาร่วมกันได้อย่าง
เหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่มการ
รับฟังความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาร่วมกันยังไม่
ค่อยเหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่มีการรับ
ฟังความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาร่วมกันยังไม่
เหมาะสม  

๕. สามารถให้ค าแนะน า
กลุ่มอ่ืนได้  

สมาชิกส่วนใหญ่สามารถ
ให้ค าแนะน ากลุ่มอ่ืนได้
อย่างเหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
สามารถให้ค าแนะน ากลุ่ม
อ่ืนยังไม่ค่อยเหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่สามารถ
ให้ค าแนะน ากลุ่มอ่ืนไม่
เหมาะสม  

๖. ปฏิบัติการท ากิจกรรม
ตามข้ันตอนที่ก าหนดให้  

สมาชิกส่วนใหญ่สามารถ
ปฏิบัติการท ากิจกรรม
ตามข้ันตอนที่ก าหนดให้
ได้ถูกต้องและเหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
สามารถปฏิบัติการท า
กิจกรรมตามข้ันตอนที่
ก าหนดให้ไม่ค่อยถูกต้อง
และเหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่สามารถ
ปฏิบัติการท ากิจกรรม
ตามข้ันตอนที่ก าหนดให้
ไม่ถูกต้องและเหมาะสม 
 

๗. ร่วมกันอภิปรายและ
สรุปผลงานของกลุ่ม  

สมาชิกส่วนใหญ่ร่วมกัน
อภิปรายและสรุปผลงาน
ของกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
ร่วมกันอภิปรายและสรุป
ผลงานของกลุ่มไม่ค่อย
เหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่ไม่
ร่วมกันอภิปรายและสรุป
ผลงาน  

๘. ร่วมกันปรับปรุง
ผลงานของกลุ่ม  

สมาชิกส่วนใหญ่ร่วมกัน
ปรับปรุงผลงานของกลุ่ม
ได้อย่างเหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
ร่วมกันปรับปรุงผลงาน
ของกลุ่มไม่ค่อยเหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่ไม่
ร่วมกันปรับปรุงผลงาน
ของกลุ่ม  

 

 
 



แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิด 
การเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
หน่วยที่ ๑ เรื่อง รู้ลึกรู้จริงทรัพยากรธรณี 

การจัดการเรียนรู้ เรื่อง ประโยชน์ของทรัพยากรธรณี 
กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

พฤติกรรม 
ชื่อ-สกุล 

มี
ความสามารถ

ในการคิด
วิเคราะห์ 
สังเคราะห ์

มีทักษะใน
การคิดนอก
กรอบอย่าง
สร้างสรรค ์

สามารถคิด
อย่างมี

วิจารณญาณ 

มี
ความสามารถ

ในการคิด
อย่างมีระบบ 

ตัดสินใจ
แก้ปัญหา
เกี่ยวกับ
ตนเองได ้

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

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

เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่่าเสมอ  ให้     ๓ คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     ๒ คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     ๑ คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

 ให้คะแนน ๑๑ - ๑๕  ถ้าการท่างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 ให้คะแนน ๖ - ๑๐  ถ้าการท่างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน ๑ - ๕   ถ้าการท่างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 
 

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

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



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความใฝ่เรียนรู้ 
 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา   

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

พฤติกรรมตัวบ่งชี้ รวมคะแนน 
(๑๒) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 

เอ
าใ

จใ
ส่ใ

นก
าร

เรีย
น 

แล
ะม

ีคว
าม

เพี
ยร

พย
าย

าม
ใน

กา
รเร

ียน
 

ศึก
ษา

ค้น
คว

้าจ
าก

แห
ล่ง

เรีย
นร

ู้อื่น
 

ๆ 
เพ

ิ่มเ
ติม

 

กา
รส

ร้า
งค

่าน
ิยม

ตา
มล

ักษ
ณะ

นิส
ัยท

ี่ดีต
่อก

ิจก
รร

มก
าร

เรีย
นร

ู้ 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐                
๑๑                
๑๒                
๑๓                
๑๔                
๑๕                
๑๖                
๑๗                
๑๘                
          ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน    
            (.......................................) 
            ……………/……………./……………… 



เกณฑ์การให้คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๑๐ - ๑๒   
 ดี (๓)    ๗ - ๙ 
 พอใช้ (๒)   ๔ - ๖ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๓ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วย รู้ลึกรู้จริงทรัพยากรธรณี  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔  เรื่อง ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรณี          เวลา ๑  ชั่วโมง 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ เพ่ือตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรณีโดยน าเสนอแนวทางการใช้อย่างประหยัดและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรณี 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 
 ๒.๑ วิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรณีได้ (R) 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรณี 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ความสามารถในด้านการคิด 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑) ใฝ่เรียนรู้ 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
 ขั้นน า  
 ๑. นักเรียนชมคลิป ผลกระทบ "บ่อขุดดิน-ดูดทราย" จ.พระนครศรีอยุธยา ( Springnews) 
https://www.youtube.com/watch?v=frY04kq07Jc (๔.๓๐ นาที) 
 ๒. ครูชวนนักเรียนคุยเกี่ยวกับคลิปที่ดูว่า มีความรู้สึกอย่างไรหลังจากดูคลิปดังกล่าว  โดย ครู
สุ่มถามนักเรียน ๓-๕ คนเพ่ือตอบค าถาม 
 ๓. ครูใช้ค าถามน าเพ่ือให้นักเรียนเห็นว่าจาก กรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้น เป็นผลกระทบที่เกิดจาก
การใช้ทรัพยากรธรณีซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้าง 
 ขั้นสอน 

 ๑. นักเรียนเข้ากลุ่มเดิม (ชั่วโมงท่ี ๓ ตามหัวข้อที่กลุ่มได้รับ คือ หิน ดิน แร่ และปิโตรเลียม)  
 ๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้า ในประเด็น ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรณีมีอะไรบ้าง
ตามชนิดของทรัพยากรธรณีท่ีกลุ่มได้รับเดิม (หิน ดิน แร่ และปิโตรเลียม) โดยสืบค้นจากสื่อต่างๆ เช่น 
อินเทอร์เน็ต ห้องสมุด ใบงาน บอร์ดนิทรรศการ เป็นต้น  
  ๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าผลการสืบค้น / ศึกษาค้นคว้า มาอภิปรายร่วมกันภายในกลุ่มเพ่ือเป็น
องค์ความรู้ตามประเด็นของแต่ละกลุ่ม 
 ๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าลงในกระดาษบรู้ฟ  (ผลจาก
การใช้ทรัพยากรหิน ดิน แร่ ปิโตรเลียมว่ามีผลกระทบด้านใดบ้าง)  
 ๔. ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอข้อมูลจนครบทั้ง ๔ กลุ่ม  
 ๕. แต่ละกลุ่มร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนและเติมเต็มข้อมูลซึ่งกันและกัน 
 

https://www.youtube.com/watch?v=frY04kq07Jc


 ขั้นสรุป 
 ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันอธิปรายและสรุปผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรณี ร่วมกัน ใน
ประเด็น ต่อไปนี้ “การน าทรัพยากรทางธรณีมาใช้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส่งผลกระทบในหลายๆ 
ด้าน เช่น 

- การเผาไหม้เชื้อเพลิง ถ่านหิน และปิโตรเลียม จะปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ สู่ชั้น
บรรยากาศ  

- การระเบิดหินท าให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายอยู่ในพ้ืนที่ และเกิดแรงสั่นสะเทือนที่ท าให้เกิดความ
เสียหายกับอาคาร บ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียง  

- การท าเหมืองแร่ มีการใช้สารเคมีในการสกัดแร่ท าให้เกิดสารปนเปื้อนลงสู่ดินและแหล่งน้ า  
การท าเหมืองแร่/ถ่านหินแบบเหมืองเปิดท าให้เกิดการเปลี่ยนสภาพทางธรรมชาติในบริเวณนั้นๆ และ
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในระยะยาว” 
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
  ๑) คลิป ผลกระทบ "บ่อขุดดิน-ดูดทราย" จ.พระนครศรีอยุธยา ( Springnews) 
https://www.youtube.com/watch?v=frY04kq07Jc (๔.๓๐ นาที) 

 
 
 
 
 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 

๑) ประเมินการน าเสนอเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรณีที่เกิดจาก
พฤติกรรมตามแนวทาง STRONG MODEL 

  ๒) สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG MODEL 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

๑) แบบประเมินการน าเสนอผลงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG 
MODEL 

  ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG MODEL 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) มีผลการประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับ ดี ขึ้นไป  
  ๒) มีผลการสังเกตพฤติกรรม ระดับ ดี ขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ....................................................................... 

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

https://www.youtube.com/watch?v=frY04kq07Jc


๗. ภาคผนวก 
แบบประเมินการน าเสนอผลงานรายกลุ่ม (ส าหรับครูผู้สอน/นักเรียน) 
การน าเสนอผลงาน เรื่อง กระทบจากการใช้ทรัพยากรธรณีมีอะไรบ้าง 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรณี 
จุดประสงค์  เพ่ือให้นักเรียนทราบถึงจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุงของผลงานกลุ่มและการน าเสนอ
ผลงานกลุ่ม  
ค าชี้แจง  ๑. ท าเครื่องหมาย ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม      
   ๒. รวมคะแนนการประเมิน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน  
นักเรียนกลุ่มที่................................................ชื่อกลุ่ม...............................................................................   
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล ความถูกต้อง 
ของเนื้อหา 

วิธีการน า เสนอ 
ของกลุ่ม 

ใช้ภาษาถูกต้อง 
เหมาะสม 

คะแนน
รวม 

๔  ๓  ๒  ๑  ๔  ๓  ๒  ๑  ๔  ๓  ๒  ๑ 

               

               
               
               
               
               
               
               

 

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



เกณฑ์การให้คะแนน 
ความถูกต้องของเนื้อหา  
   ๔ หมายถึง มีเนื้อหาสาระครบถ้วนสมบูรณ์   
   ๓ หมายถึง มีเนื้อหาสาระค่อนข้างครบถ้วน  
   ๒ หมายถึง มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์พอใช้    
   ๑ หมายถึง มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง  
วิธีการน าเสนอของกลุ่ม  
   ๔ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานแปลกใหม่ น่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ดีมาก    
 ๓ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานน่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ดี  
   ๒ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานน่าสนใจ พอใช้ล าดับเรื่องราวได้พอใช้    
 ๑ หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานไม่น่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ไม่ดี  
ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม  
   ๔ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีมาก ล าดับความได้ชัดเจน เข้าใจ
ง่าย    
 ๓ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีล าดับความได้ดีพอใช้    
 ๒ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมออกเสียงได้ถูกต้องพอใช้ล าดับความได้พอเข้าใจ    
 ๑ หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ไม่ถูกต้อง ล าดับความไม่ชัดเจน  
 
เกณฑ์การประเมินจากคะแนนรวม 
  คะแนน ๑๐ - ๑๒  ระดับ ดีมาก 
 คะแนน ๗ – ๙  ระดับ  ดี 
 คะแนน ๔ - ๖   ระดับ  พอใช้ 
 คะแนน ๑ – ๓  ระดับ ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
หน่วยที่ ๑ เรื่อง รู้ลึกรู้จริงทรัพยากรธรณี 

การจัดการเรียนรู้ เรื่อง ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรณี 
กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 

ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องท่ีตรง
กับความเป็นจริง 
 

พฤติกรรม 

ชื่อ-สกุล 
ความสนใจ
ในการเรียน 

การมีส่วน
ร่วมแสดง

ความ
คิดเห็นใน

การ
อภิปราย 

การรับฟัง
ความ

คิดเห็นของ
ผู้อื่น 

การตอบ
ค าถาม 

ความ
รับผิดชอบ
ต่องานที่
ได้รับ

มอบหมาย 

 
 

รวม
คะแนน 

 

(15) 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ให้     3 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     2 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     1 คะแนน 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 ให้คะแนน 11-15 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 ให้คะแนน 6-10  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน 1-5  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 
 

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

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



แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิด 
การเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
หน่วยที่ ๑ เรื่อง รู้ลึกรู้จริงทรัพยากรธรณี 

การจัดการเรียนรู้ เรื่อง ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรณี 
กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
พฤติกรรม 

ชื่อ-สกุล 
มี

ความสามารถ
ในการคิด
วิเคราะห์ 
สังเคราะห ์

มีทักษะใน
การคิดนอก
กรอบอย่าง
สร้างสรรค ์

สามารถคิด
อย่างมี

วิจารณญาณ 

มี
ความสามารถ

ในการคิด
อย่างมีระบบ 

ตัดสินใจ
แก้ปัญหา
เกี่ยวกับ
ตนเองได ้

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

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

เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ให้     ๓ คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     ๒ คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     ๑ คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

 ให้คะแนน ๑๑ - ๑๕  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 ให้คะแนน ๖ - ๑๐  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน ๑ - ๕   ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 
 

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

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



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความใฝ่เรียนรู้ 
 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา   

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

พฤติกรรมตัวบ่งชี้ รวมคะแนน 
(๑๒) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 

เอ
าใ

จใ
ส่ใ

นก
าร

เรีย
น 

แล
ะม

ีคว
าม

เพี
ยร

พย
าย

าม
ใน

กา
รเร

ียน
 

ศึก
ษา

ค้น
คว

้าจ
าก

แห
ล่ง

เรีย
นร

ู้อื่น
 

ๆ 
เพ

ิ่มเ
ติม

 

กา
รส

ร้า
งค

่าน
ิยม

ตา
มล

ักษ
ณะ

นิส
ัยท

ี่ดีต
่อก

ิจก
รร

มก
าร

เรีย
นร

ู้ 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐                
๑๑                
๑๒                
๑๓                
๑๔                
๑๕                
๑๖                
๑๗                
๑๘                
          ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน    
            (.......................................) 
            ……………/……………./……………… 



เกณฑ์การให้คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๑๐ - ๑๒   
 ดี (๓)    ๗ - ๙ 
 พอใช้ (๒)   ๔ - ๖ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๓ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วย รู้ลึกรู้จริงทรัพยากรธรณี  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕  เรื่อง ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรณี          เวลา ๑ ชั่วโมง 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ เพ่ือตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรณีโดยน าเสนอแนวทางการใช้อย่างประหยัดและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรณี 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 
  ๑. อธิบายการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรณีในชีวิตประจ าวัน (R) 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
         ๑) การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรณีในชีวิตประจ าวัน 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

        ๑) ความสามารถในการสื่อสาร 
  ๒) ความสามารถในการคิด 
 ๓) ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  ๔) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
         ๑) ใฝ่เรียนรู้ 
   ๒) มุ่งม่ันในการท างาน 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 

ขั้นน า   
 1. ทบทวนความรู้เดิมโดยครูและนักเรียนร่วมอภิปรายในประเด็น ทรัพยากรธรณี คืออะไร  
ประเภทของทรัพยากรธรณี การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี และผลกระทบจากการใช้ทรัพยากร
ธรณี 
 2. นักเรียนฟังครูชี้แจงเกี่ยวกับ บอร์ดเกม ชุด ภารกิจพัฒนาทรัพยากรธรณี โดยน าเข้า
สถานการณด์ังต่อไปนี้ “บอร์ดเกม ชุด ภารกิจพัฒนาทรัพยากรธรณี เป็นการช่วงชิงพื้นที่ชุมชนเพื่อ
แข่งขันการใช้ทรัพยากรธรณี โดย..ผู้เล่นมีบทบาทเป็นนักลงทุนในการท าธุรกิจจากทรัพยากรธรณี
ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ดิน หินและแร่ธาตุชนิตต่าง ๆ ให้เกิดการใช้ประโยชน์ และหากใช้มากเกินไปจะ
เกิดผลกระทบต่อทั้งชุมชน ผู้เล่นที่สามารถใช้ทรัพยากรธรณีได้เหมาะสมจนได้คะแนนสูงสุด จะเป็นผู้
ชนะในเกมนี้” 

ขั้นสอน (จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเกม) 
   1. ขั้นเตรียมความพร้อมก่อนการเล่นเกม 
  1.1 ตรวจสอบอุปกรณ์ตามจ านวนที่ระบุไว้ในคู่มือ โดยมีอุปกรณ์ ได้แก่ หมากเดิน 16 ชิ้น 

กระดานเกม 1 แผ่น การ์ดใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณี 30 ใบ การ์ดผลกระทบทรัพยากรธรณี 15 ใบ 
การ์ดกรรมสิทธิ์ 15 ใบ ลูกเต๋า 2 ลูก และเหรียญการใช้ที่ดิน 40 เหรียญ 



   1.2 จัดกลุ่ม 8 คนนั่งเป็นวงกลมหันหน้าเข้าหากัน น ากระดานวางไว้กลางวง น าการ์ดใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรณี การ์ดผลกระทบทรัพยากรธรณี และการ์ดกรรมสิทธิ์พิเศษ น ามาสับวางคว่ า
เป็นกองจั่วแต่ละประเภทเรียงไว้ข้างกระดานเกม 

   1.3 แจกอุปกรณ์ แจกหมากเดิน คนละ 1 ชิ้น และเหรียญการใช้ที่ดิน คนละ 5 เหรียญ 
   1.4 ให้สมาชิก 1 คนในเกมอ่านความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี

และผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรณีให้เพ่ือนสมาชิกในกลุ่มรับฟัง 
   1.5 ให้แต่ละคนเลือกวางหมากเดินลงไปในช่อง 1 ช่องบนกระดาน เพ่ือก าหนดจุดเริ่มต้นใน

การเดินของผู้เล่นแต่ละคน 
   1.6 ผู้เล่นทุกคนเลือกทอยลูกเต๋า 2 ลูก เพื่อก าหนดล าดับการเล่น โดยผู้ที่ทอยลูกเต๋าได้แต้ม

สูงที่สุด คนนั้นจะได้เริ่มเล่นก่อนแล้วสามารถก าหนดได้ว่าจะเวียนการเล่นจากซ้ายไปขวา หรือขวาไป
ซ้าย โดนเริ่มจากตนเอง 

   1.7 แจกการ์ดการใช้ประโยชน์ที่ดิน คนละ 2 ใบ เพื่อก าหนดเป้าหมายในการเล่น 
2.  การเล่นเกม 
   2.1 ขั้นที่ 1 : เดิน หรือ ทอย เลือกเดิน 2 ช่อง หรือ ทอยลูกเต๋า 2 ลูก เพื่อเก็บเหรียญ 
         การใช้ที่ดิน  (หากเลือกเดินจะไม่ได้ทอยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น) 
         * หมายเหตุ  หากเลือกทอยลูกเต๋าแล้วได้แต้มซ้ ากันทั้ง 2 ลูก เช่น 2-2, 1-1, 3-3 

การด์ผลกระทบทรัพยากรธรณี จะถูกเปิดข้ึน 1 ใบ โดยจะมีผลกับผู้เล่นทุกคนตามท่ีการ์ดนั้นระบุ 
   2.2 ขั้นที่ 2 : แลก/ซื้อ/ขาย สามารถแลกกับเพ่ือนได้ในอัตรา 1 : 1 / ซื้อการ์ดกรรมสิทธิ์ 
         พิเศษกับกองกลาง สามารถน าเหรียญการใช้ที่ดินมาแลกได้ในอัตรา 2 เหรียญ : 1 ใบ / 
         ซื้อการ์ดใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณี(เพ่ิมเติม) ในอัตรา 2 เหรียญ :1 ใบ 
   2.3 ขั้นที่ 3 : ใช้ประโยชนท์รัพยากรธรณี โดยมีเงื่อนไข คือ หมากของผู้เล่นต้องอยู่ตรงช่อง 
         นั้น มีการ์ดตรงกับทรัพยากรชนิดนั้น และจ่ายเหรียญการใช้ที่ดิน ตามจ านวนที่ช่องนั้น 
         ระบุ 
   2.4 ขั้นที่ 4 : ปรับช่องคะแนน การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีในกระดาน หากผู้เล่น 
         สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณีส าเร็จ จะได้รับการปรับคะแนนตามที่การ์ด 
         ในนั้นระบุ 
      * หมายเหตุ   
         1) ในกรณีการ์ดปัญหาทรัพยากรธรณีถูกเกิดขึ้น ผู้เล่นทุกคนสามารถร่วมกันจ่ายการ์ด

และทรัพยากรเพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมและความร่วมมือของสมาชิก 
         2) เมื่อใช้การ์ดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีไปแล้ว ให้ท าการจั่วขึ้นมาอีก 1 ใบ

หลังจากท่ีใช้ไป โดยผู้เล่นจะถือการ์ดการใช้ประโยชน์ที่ดินในมือไม่เกิน 2 ใบ 
   2.5 ขั้นที่ 5 : ขั้นใช้การ์ดกรรมสิทธิ์ โดยในขั้นนี้สามารถใช้กรรมสิทธิ์ของการ์ดที่ได้แลกมา  
         เพ่ือสนับสนุน หรือ ยับยั้งสมาชิกในกลุ่มได้ตามกรรมสิทธิ์ของการ์ดใบนั้น 
3. การยุติเกม 
   3.1 วงเล่น 2-3 คน เกมจะจบลงเมื่อมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งได้คะแนน 10 คะแนน 
   3.2 วงเล่น 4-5 คน เกมจะจบลงเมื่อมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งได้คะแนน 8 คะแนน 



   3.3 วงเล่น 6-8 คน เกมจะจบลงเมื่อมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งได้คะแนน 7 คะแนน 
4. การคิดคะแนนและสรุปผล 
  4.1 ช่องคะแนน ช่องละ 10 คะแนน 
  4.2 เหรียญการใช้ที่ดิน เหรียญละ 2 คะแนน 
  4.3 การ์ดการใช้ประโยชน์ที่ดิน การ์ดละ 2 คะแนน คิดคะแนนโดยน าคะแนนทั้งหมดมา

รวมกัน 
ขั้นสรุป 
สรุปผลโดย ครูชวนนักเรียนตัง้ค าถามเก่ียวกับลักษณะของทรัพยากร การใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรแต่ละประเภทและผลกระทบของทรัพยากร ถอดบทเรียนจากความรู้และข้อคิดที่ได้รับจาก
การเล่นเกม 
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

๑) ชุดบอร์ดเกมภารกิจพัฒนาทรัพยากรที่ดิน 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  1) สังเกตพฤติกรรมการเล่นบอร์ดเกม ที่สอดคล้องตามแนวทาง STRONG Model  
  2) ประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๔ ด้าน 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  1) แบบสังเกตพฤติกรรมการเล่นบอร์ดเกม   
  2) แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๔ ด้าน 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) มีผลการประเมิน ระดับ ดี ขึ้นไป 
  2) มีผลการสังเกตพฤติกรรม ระดับ ดี ขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
 

ลงชื่อ..............................................................ครูผู้สอน 
               (...............................................................) 
 
๗. ภาคผนวก 
 ๗.๑ บอร์ดเกม ชุด ภารกิจพัฒนาทรัพยากรธรณี และคลิปสอนการเล่นบอร์ดเกม  
 ๗.๒ แบบสังเกตพฤติกรรมการเล่นบอร์ดเกม 

 ๗.๓ แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๔ ด้าน 
 ๗.๔ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  



บอร์ดเกม ชุด ภารกิจพัฒนาทรัพยากรธรณี และคลิปสอนการเล่นบอร์ดเกม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบสังเกตพฤติกรรมการเล่นบอร์ดเกม ภารกิจพัฒนาทรัพยากรดิน 

ที่สอดคล้องตามแนวทาง STRONG Model 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1.๕ เรื่อง ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรณี 

กลุ่มท่ี ...............  ชั้น........................... 
ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน   โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 
 

 
 

ล า 
ดับ 
ที ่

 
 

ช่ือ – สกุล 
สมาชิกกลุ่ม 

พฤติกรรม  
 
 

รวม 

 
ความร่วมมือ 
ในการเล่น
บอร์ดเกม 

 
การแสดง

ความคิดเห็น 

 
การรับฟัง

ความคิดเห็น 

 
ความตั้งใจใน

การท า
กิจกรรม 

 
การมีส่วน
ร่วมในการ

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

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

 
 
เกณฑ์การประเมิน 
  ดีมาก  = ๔ ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ๙๐-๑๐๐% หรือปฏิบัติบ่อยครั้ง 
 ดี   = ๓ ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ๗๐-๘๙% หรือปฏิบัติบางครั้ง 
 พอใช้  = ๒ ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ๕๐-๖๙% หรือปฏิบัติครั้งเดียว 
 ปรับปรุง = ๑ ประสิทธิภาพต่ ากว่าเกณฑ์ ๕๐%  หรือไม่ปฏิบัติเลย 
  
 
 
        ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
           (..........................................) 
 

 
 
 



 
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ๔ ด้าน 

ชื่อ........................................................นามสกุล.............................................ชั้น ........  เลขที่..... 
ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

สมรรถนะท่ีประเมิน 
ระดับคะแนน สรุป 

ผล ๓ ๒ ๑ ๐ 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร      

๑.๑  มีความสามารถในการรับ – ส่งสาร     
๑.๒  มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด  
       ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม  

   
 

๑.๓ ใช้วธิีการสื่อสารที่เหมาะสม     
๑.๔  วิเคราะห์แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล     
๑.๕ เขียนบันทึกเหตุการณ์ประจ าวันแล้วเล่าให้เพื่อนฟังได้     

สรุปผลการประเมิน     
๒. ความสามารถในการคิด      

๒.๑  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์     
๒.๒  มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์     
๒.๓  สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ     
๒.๔ มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ     
๒.๕ ตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับตนเองได้     

สรุปผลการประเมิน     
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา      

๓.๑  สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้     
๓.๒  ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา     
๓.๓  เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงในสังคม     
๓.๔  แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ใน 
      การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

   
 

๓.๕  สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย     
สรุปผลการประเมิน     

๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต      
๔.๑  เรียนรู้ด้วยตนเองได้เหมาะสมตามวัย     
๔.๒  สามารถท างานกลุ่มร่วมกับผู้อ่ืนได้     
๔.๓ น าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน     
๔.๔ จัดการปัญหาและความขัดแย้งได้เหมาะสม     
๔.๕ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบ     



       ต่อตนเอง 
สรุปผลการประเมิน     

 
สรุปผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนรายบุคคล 
     ดีเยี่ยม    ดี    ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 
 
 ลงชื่อ ...............................................  ผู้ประเมิน 
           (…………….………………………) 
เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ  

ดีเยี่ยม -   พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ ให้  ๓  คะแนน   
ดี  -   พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้  ๒ คะแนน   
ผ่าน   -   พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง   ให้  ๑ คะแนน   
ไม่ผ่าน -   ไม่เคยปฏิบัติพฤติกรรม   ให้  ๐ คะแนน   

 
เกณฑ์การสรุปผล 

ดีเยี่ยม -   ๑๐-๑๒   คะแนน   
ดี  -   ๖ - ๙     คะแนน   
ผ่าน  -   ๑ - ๕     คะแนน   
ไม่ผ่าน -   ๐          คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความใฝ่เรียนรู้ 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

พฤติกรรมตัวบ่งชี้ รวมคะแนน 
(๑๒) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 

เอ
าใ

จใ
ส่ใ

นก
าร

เรีย
น 

แล
ะม

ีคว
าม

เพี
ยร

พย
าย

าม
ใน

กา
รเร

ียน
 

ศึก
ษา

ค้น
คว

้าจ
าก

แห
ล่ง

เรีย
นร

ู้อื่น
 

ๆ 
เพ

ิ่มเ
ติม

 

กา
รส

ร้า
งค

่าน
ิยม

ตา
มล

ักษ
ณะ

นิส
ัยท

ี่ดีต
่อก

ิจก
รร

มก
าร

เรีย
นร

ู้ 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐                
๑๑                
๑๒                
๑๓                
๑๔                
๑๕                
๑๖                
๑๗                
๑๘                
                   ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน    
            (.......................................) 



            ……………/……………./……………… 
สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
เกณฑ์การให้คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๑๐ - ๑๒   
 ดี (๓)    ๗ - ๙ 
 พอใช้ (๒)   ๔ - ๖ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๓ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความใฝ่เรียนรู้ 
 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา   

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

พฤติกรรมตัวบ่งชี้ รวมคะแนน 
(๑๒) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 

เอ
าใ

จใ
ส่ใ

นก
าร

เรีย
น 

แล
ะม

ีคว
าม

เพี
ยร

พย
าย

าม
ใน

กา
รเร

ียน
 

ศึก
ษา

ค้น
คว

้าจ
าก

แห
ล่ง

เรีย
นร

ู้อื่น
 

ๆ 
เพ

ิ่มเ
ติม

 

กา
รส

ร้า
งค

่าน
ิยม

ตา
มล

ักษ
ณะ

นิส
ัยท

ี่ดีต
่อก

ิจก
รร

มก
าร

เรีย
นร

ู้ 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐                
๑๑                
๑๒                
๑๓                
๑๔                
๑๕                
๑๖                
๑๗                
๑๘                
          ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน    
            (.......................................) 



            ……………/……………./……………… 
เกณฑ์การให้คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๑๐ - ๑๒   
 ดี (๓)    ๗ - ๙ 
 พอใช้ (๒)   ๔ - ๖ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๓ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน ความมุ่งม่ันในการท างาน 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน 
(8) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 
ตั้งใจและ

รับผิดชอบใน
การปฏิบัติ

หน้าที่การงาน 

ท างานด้วย
ความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้
งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐            
๑๑            
๑๒            
๑๓            
๑๔            
๑๕            
๑๖            
๑๗            
๑๘            

 
          ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน    
            (.......................................) 
            ……………/……………./……………… 
สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
 
 
 



 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๗ - ๘   
 ดี (๓)    ๕ - ๖ 
 พอใช้ (๒)   ๓ - ๔ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๒ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยท่ี ๒ 
ตามล่าขุมทรัพย์ทรัพยากรธรณี 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ ๒ ชื่อหน่วย ตามล่าขุมทรัพย์ทรัพยากรธรณี 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณีร่วมกัน       เวลา ๑  ชั่วโมง 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์แยกแยะเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม  
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 
 ๒.๑ วิเคราะห์ประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมของการใช้ทรัพยากรธรณีได้ 
 ๒.๒ แยกแยกประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมของการใช้ทรัพยากรธรณีได้ 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) ประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมของการใช้ทรัพยากรธรณี 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ความสามารถในการคิด 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑) มุ่งม่ันในการท างาน 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
 ขั้นน า  
 ๑. นักเรียนชมคลิปวิดีโอเรื่อง “คุณว่าใครชนะ” 

 
https://www.youtube.com/watch?v=u6L749nfVWk 

 ๒. ครูใช้ค าถามกระตุ้นการคิดของนักเรียนจากคลิปวิดีโอเรื่อง “คุณว่าใครชนะ” ดังนี้ 
  แนวค ำถำม...นักเรียนคิดว่าจากวิดีโอ พฤติกรรมใดและของบุคคลใดที่แสดงให้เห็นถึง
การใช้ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม  
  แนวค ำตอบ - การขับรถมอเตอร์ไซค์บนทางเท้าของลุงวัยกลางคน 
        - การค้าขายอาหารบนทางเท้าของแม่ค้า  
        - การแซงคิวในการสั่งอาหารของคุณป้า 
        - การจอดรถยนต์ซ้อนคันและจอดในที่ห้ามจอดของคุณลุง 



        - การเทเศษอาหารลงในท่อระบายน้ าสาธารณะของพนักงานร้านอาหาร 
  แนวค ำถำม ถ้านักเรียนเป็นบุคคลในคลิปวิดีโอเรื่อง “คุณว่าใครชนะ” นักเรียนจะมี
วิธีการแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นอย่างไรเพ่ือแสดงให้เห็นว่าค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตนบนพ้ืนฐานของความถูกต้อง 
  แนวค ำตอบ  - แม่ค้า...ไม่ขายของบนทางเท้า/เช่าแผงหรือพ้ืนที่ขายของให้ถูกต้อง/  
            จัดล าดับการขายก่อนหลังให้กับลูกค้า 
        - คุณลุงขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้า...ไม่ขับขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้า/ 
           ปฏิบัติตามกฎจราจร 
        - พนักงานร้านอาหาร...ไม่เทเศษอาหารในทางระบายน้ าสาธารณะ 
           เพราะอาจจะท าให้ท่อระบายน้ าอุดตัน 
        - ลุงและป้าที่เป็นลูกค้าร้านอาหาร...ไม่จอดรถยนต์ซ้อนคันและจอดใน 
           ที่ห้ามจอด 
        - ลูกค้าร้านอาหาร...เข้าแถวซื้ออาหารตามล าดับก่อนหลัง 
 ขั้นสอน  

 ๑. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง การ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ ส่วนรวม 
 ๒. นักเรียนดูคลิปวิดีโอเรื่อง “ปัญหาการใช้ที่ดินสาธารณะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่” 
   
 
 
 
 
 ๓. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๓-๕ คน เพื่อระดมความคิดว่าถ้านักเรียนเป็นกลุ่มชาวบ้านใน
ชุมชน กลุ่มหน่วยงานหรือองค์กรที่เข้าใช้พ้ืนที่ และกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ นักเรียนจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไร
เพ่ือแก้ปัญหาการใช้ที่ดินสาธารณะจากคลิปวิดีโอข้างต้น  
 (แนวค ำตอบ - ชำวบ้ำนในชุมชน : รวมกลุ่ม ประชุม วำงแผน แจ้งผู้น ำในชุมชน เพ่ือหำแนว
ทำงกำรแก้ปัญหำต่อไป เช่น หำข้อมูลกำรใช้ที่ดินสำธำรณะ หลักฐำนกำรใช้ที่ดิน ศึกษำข้อกฎหมำย 
และปรึกษำผู้เชี่ยวชำญด้ำนกฎหมำย  
  - หน่วยงำนหรือองค์กรที่เข้ำใช้พ้ืนที่ : น ำข้อมูลหลักฐำนเพ่ือยืนยันควำมสุจริต หรือ
ควำมถูกต้องในกำรเข้ำใช้พ้ืนที่ดินสำธำรณะ 
  - เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ : ลงพื้นที่เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจำรณำจำกข้อมูล
หลักฐำนของทั้งสองฝ่ำยอย่ำงเป็นธรรม) 
 ๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็นและเขียนแนวทาง/วิธีการแก้ปัญหา ลงใน
กระดาษปรู๊ฟ 



.  ๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกับเพ่ือนร่วมชั้น 
นักเรียนและครูอภิปรายสรุปร่วมกัน 
 ๖. นักเรียนท าใบงาน การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ขั้นสรุป  
  ๑. นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของค าตอบในใบงานของตนกับของเพ่ือน ก่อนน าส่งครู 
 1. นักเรียนและครูอภิปรายสรุปเรื่องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณีและสรุปบทเรียน
ร่วมกัน เกี่ยวกับ การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม อีกครั้ง โดย ครูสุ่ม
เลือกนักเรียนจากใบงานที่นักเรียนท าส่งครู ประมาณ 2-3 คน เพื่อน าเสนอค าตอบที่ถูกต้องจากใบงาน
ของนักเรียน 
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
   - คลิปวิดีโอเรื่อง “คุณว่าใครชนะ” 

 
https://www.youtube.com/watch?v=u6L749nfVWk  

  - คลิปวิดีโอเรื่อง “ปัญหาการใช้ที่ดินสาธารณะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่” 
   
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=peNdxVxCbsU&t=191s 
  - ใบความรู้ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
       ๑) ตรวจใบงานเรื่อง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
  ๒) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  
  ๑) แบบประเมินใบงาน เรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
  ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 



 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) นักเรียนผ่านการประเมิน ระดับ ดี ขึ้นไป  
 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
 

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



๗. ภาคผนวก 
 

 
 
 



ใบงาน   เรื่อง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณีร่วมกัน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนพฤติกรรมของบุคคลที่บ่งบอกถึงการแสดงออกท่ีค านึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวม และ พฤติกรรมที่ค านึงถึงแต่ผลประโยชน์ส่วนตนในการใช้ทรัพยากรธรณี มาอย่างละ ๕ ข้อ 
 

การใช้ทรัพยากรธรณี 
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 

การใช้ทรัพยากรธรณี 
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตน 

๑. 
 
 
 

๑. 

๒. 
 
 
 

๒. 

๓. 
 
 
 

๓. 

๔. 
 
 
 

๔. 

๕. 
 
 
 

๕. 

 
 

ชื่อ .............................................................................................. ชั้น ...................... เล ขท่ี ................ 
 
 
 
 



แบบประเมินการให้คะแนน 
ใบงาน เรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 ๔ คะแนน เท่ากับ ดีมาก    ๓ คะแนน เท่ากับ ดี   
 ๒ คะแนน เท่ากับ พอใช้    ๑ คะแนน เท่ากับ ปรับปรุง  
เกณฑ์ระดับคุณภาพ  
 ๑๖-๒๐ คะแนน  เท่ากับ ดีมาก  
 ๑๑-๑๕ คะแนน  เท่ากับ ดี  
 ๕-๑๐   คะแนน  เท่ากับ พอใช้  
 ๐-๕     คะแนน  เท่ากับ ปรับปรุง 
เกณฑ์การตัดสิน 
 นักเรียนได้ระดับ ดี ขึ้นไป 
      ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 

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

 
ที ่

 
ชื่อ-สกุล 

รายการประเมิน 
มีความถูก

ต้อง 
การใช้
ภาษา 

การล าดับ
เน้ือหา 

ความ
เรียบร้อย 

การ
วิเคราะห ์

รวม 
๒๐ 
คะแ
นน 

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



แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
หน่วยที่ ๒ เรื่อง ตามล่าขุมทรัพย์ทรัพยากรธรณี 

การจัดการเรียนรู้ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณีร่วมกัน 

กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 
ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องท่ีตรง
กับความเป็นจริง 
 

พฤติกรรม 

ชื่อ-สกุล 
ความสนใจ
ในการเรียน 

การมีส่วน
ร่วมแสดง

ความ
คิดเห็นใน

การ
อภิปราย 

การรับฟัง
ความ

คิดเห็นของ
ผู้อื่น 

การตอบ
ค าถาม 

ความ
รับผิดชอบ
ต่องานที่
ได้รับ

มอบหมาย 

 
 

รวม
คะแนน 

 

(15) 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ให้     3 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     2 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     1 คะแนน 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 ให้คะแนน 11-15 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 ให้คะแนน 6-10  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน 1-5  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 
 

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

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

 



แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิด 
การเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 

หน่วยที่ ๒ ชื่อหน่วย ตามล่าขุมทรัพย์ทรัพยากรธรณี 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณีร่วมกัน    

กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 
ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

พฤติกรรม 
 
 
 
 
 

ชื่อ-สกุล 

มี
ความสามารถ

ในการคิด
วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ 

มีทักษะใน
การคิด

นอกกรอบ
อย่าง

สร้างสรรค ์

สามารถคิด
อย่างมี

วิจารณญาณ 

มี
ความสามารถ

ในการคิด
อย่างมีระบบ 

ตัดสินใจ
แก้ปัญหา
เกี่ยวกับ
ตนเองได้ 

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

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

เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่่าเสมอ  ให้     ๓ คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     ๒ คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     ๑ คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

 ให้คะแนน ๑๑ - ๑๕  ถ้าการท่างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 ให้คะแนน ๖ - ๑๐  ถ้าการท่างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน ๑ - ๕   ถ้าการท่างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 
 

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

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



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน ความมุ่งม่ันในการท างาน 
 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา   

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน 
(8) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 
ตั้งใจและ

รับผิดชอบใน
การปฏิบัติ

หน้าที่การงาน 

ท างานด้วย
ความเพียร

พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้
งานส าเร็จตาม

เป้าหมาย 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐            
๑๑            
๑๒            
๑๓            
๑๔            
๑๕            
๑๖            
๑๗            
๑๘            
๑๙            

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



เกณฑ์การให้คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๗ - ๘   
 ดี (๓)    ๕ - ๖ 
 พอใช้ (๒)   ๓ - ๔ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๒ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 2 ชื่อหน่วย ตามล่าขุมทรัพย์ทรัพยากรธรณี 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง การขออนุญาตใช้ทรัพยากรธรณี  เวลา ๑  ชั่วโมง 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์แยกแยะเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑ วิเคราะห์แยกแยะเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมของทรัพยากรธรณี 
(S) 

2.2 เสนอแนวทางในการน าทรัพยากรธรณีไปใช้อย่างถูกต้อง (S) 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) การขออนุญาตใช้ทรัพยากรธรณี 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑) ซื่อสัตย์สุจริต 
        2) ใฝ่เรียนรู้ 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
 1. ครถูามค าถามกับนักเรียนว่า รู้จักเหมืองแร่หรือไม่ เหมืองแร่เกิดขึ้นได้อย่างไร และถ้าเลิก
ขุดแร่บริเวณนั้นแล้วกลายเป็นขุมเหมืองเก่า จะใช้ประโยชน์ได้อยู่หรือไม่ 
 2. ครูให้นักเรียนดู Infographic ของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ กระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง 8 แนวทางการใช้ประโยชน์ขุมเหมืองเก่า โดยอ่านทีละข้อ แล้วให้นักเรียนช่วยกัน
ตอบว่าข้อใดเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ส่วนรวม  
 3. ครูถามค าถามต่อว่า  
  - การท าเหมืองแร่ เป็นประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนรวม  
    (แนวค าตอบ เป็นประโยชน์ส่วนตน)  
  - การท าเหมืองแร่ต้องขออนุญาตหรือไม่  
    (แนวค าตอบ ต้องขออนุญาตเจ้าของที่ดนิ)  
  - นอกจากเหมืองแร่แล้ว ทรัพยากรธรณีอ่ืน ๆ เช่น ที่ดิน หิน ต้องขออนุญาตหรือไม่  
     อย่างไร  
    (แนวค าตอบ การใช้ที่ดิน หิน ก็ต้องขออนุญาต) 
 ขั้นสอน  
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มโดยคละความสามารถเก่ง ปานกลาง อ่อน จ านวน 3 กลุ่ม เรียกว่า กลุ่ม
บ้าน (Home Group) 



 2. นักเรียนกลุ่มบ้าน (Home Group) แบ่งสมาชิกออกเป็นกลุ่มย่อย จ านวน 3 กลุ่ม โดยให้
กลุ่มย่อยกลุ่มที่ 1, 2 และ 3 ศึกษาเรื่อง การขออนุญาตใช้ทรัพยากรธรณี จากใบความรู้ กลุ่มละ 1 
เรื่อง ตามล าดับ เรียกกลุ่มย่อยนี้ว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert Group) โดยก าหนดหัวข้อ ดังนี้ 
  กลุ่มท่ี 1 เรื่อง การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 
  กลุ่มท่ี 2 เรื่อง การขออนุญาตประกอบกิจการ ขยายโรงงาน โม่ บด หรือย่อยหิน 
  กลุ่มท่ี 3 เรื่อง การขออนุญาตประทานบัตรการท าเหมืองแร่ 
 3. นักเรียนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert Group) แต่ละกลุ่มศึกษาหัวข้อที่ได้รับมอบหมายและ
สรุปความรู้ โดยให้นักเรียนแต่ละคนน าความรู้ที่สมาชิกในกลุ่มร่วมกันศึกษาและสรุปเขียนลงในสมุด
หรือกระดาษขนาด A4 ของตนเอง ดังประเด็นต่อไปนี้ 
  - สาเหตุที่ต้องขออนุญาตใช้ทรัพยากรธรณี 
  - ขั้นตอนในการขออนุญาตหรือน าทรัพยากรธรณีไปใช้อย่างถูกต้อง  
  - ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมของทรัพยากรธรณี 
 4. นักเรียนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert Group) กลับไปท่ีกลุ่มบ้าน (Home Group) ของตนเอง
เพ่ืออธิบายเรื่องที่ได้ศึกษาจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert Group) ให้เพ่ือน ๆ ในกลุ่มบ้าน (Home 
Group) เข้าใจ แล้วให้นักเรียนกลุ่มบ้าน (Home Group) แต่ละกลุ่มสรุปความรู้เป็น Infographic 
เรื่อง การขออนุญาตใช้ทรัพยากรธรณี ดิน หิน แร่ 
 5. ให้ตัวแทนนักเรียนกลุ่มบ้าน (Home Group) น าเสนอหน้าชั้น น าผลงาน ติดไว้หน้า
กระดาน 
 ขั้นสรุป 
  ๑. นักเรียนแต่ละคน ร่วมโหวดผลงาน การสรุปความรู้เป็น Infographic เรื่อง การขอ
อนุญาตใช้ทรัพยากรธรณี ดิน หิน แร่ โดย นักเรียนแต่ละคน รับสติกเกอร์/กระดาษ post it (หรือ 
ตามความเหมาะสม)  คนละ 1 ชิ้น แล้วให้น าไปแปะไว้บนผลงานของกลุ่มเพ่ือน กลุ่มใดได้รับคะแนน
โหวดจากเพ่ือนๆมากที่สุด ได้รับรางวัล  Infographic Awards 
 ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ของทรัพยากรธรณี สาเหตุที่ต้องขออนุญาตใช้ทรัพยากรธรณี ผลกระทบจากการไม่ขออนุญาตใช้
ทรัพยากรธรณี และเสนอแนวทางในการน าทรัพยากรธรณีไปใช้อย่างถูกต้อง จาก ชิ้นงาน การสรุป
ความรู้เป็น Infographic เรื่อง การขออนุญาตใช้ทรัพยากรธรณี ดิน หิน แร่ ของกลุ่มที่ได้รับผลโหวด
ว่าเป็นผลงานที่สมบูรณ์ที่สุด 
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

1) Infographic เรื่อง 8 แนวทางการใช้ประโยชน์ขุมเหมืองเก่า 
2) ใบความรู้ที ่1 เรื่อง การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 

  3) ใบความรู้ที ่2 เรื่อง การขออนุญาตประกอบกิจการ ขยายโรงงาน โม่ บด หรือ 



       ย่อยหิน 
  4) ใบความรู้ที ่3 เรื่อง การขออนุญาตประทานบัตรการท าเหมืองแร่ 
  5) สมุดหรือกระดาษขนาด A4 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) ประเมินชิ้นงานที่ เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง  STRONG MODEL 
(Infographic เรื่อง การขออนุญาตใช้ทรัพยากรธรณี) 
  2) สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG MODEL 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบประเมินชิ้นงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG MODEL 
(Infographic เรื่อง การขออนุญาตใช้ทรัพยากรธรณี) 
  2) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG MODEL 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) มีผลการประเมินชิ้นงาน ระดับ ดี ขึ้นไป 
  2) มีผลการสังเกตพฤติกรรม ระดับ ดี ขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... .................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................................................................................................... ..... 
 
 

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



๗. ภาคผนวก 
Infographic เรื่อง 8 แนวทางการใช้ประโยชน์ขุมเหมืองเก่า 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2.2  เรื่อง การขออนุญาตใช้ทรัพยากรธรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2.2  เรื่อง การขออนุญาตใช้ทรัพยากรธรณี 

  
 
 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที่มา : ส านักจัดการที่ดินของรัฐ 



 
ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง การขออนุญาตประกอบกิจการ ขยายโรงงาน โม่ บด หรือย่อยหิน 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2.2  เรื่อง การขออนุญาตใช้ทรัพยากรธรณี 

 
 
 
 

ที่มา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 



 
ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง การขออนุญาตประทานบัตรการท าเหมืองแร่ 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2.2  เรื่อง การขออนุญาตใช้ทรัพยากรธรณี 
 
ขั้นตอนด าเนินการอนุญาตประทานบัตรการท าเหมืองแร่ 
 เมื่อผู้ขอยื่นค ำขอประทำนบัตรพร้อมเอกสำร ประกอบค ำขอ เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่
ประจ ำท้องที่จะต้องด ำเนินกำร เป็น 8 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่่ 
  - รับค ำขอ 
  - นัดผู้ขอเพ่ือน ำรังวัดก ำหนดเขต 
  - ท ำกำรรังวัด ท ำกำรไต่ส่วน และจัดท ำแผนที่ 
 2. แจ้งหน่วยรำชกำรที่เก่ียวข้องพร้อมทั้งแจ้งผู้ขอด ำเนินกำรดังนี้ 
หน่วยรำชกำรที่เก่ียวข้อง 
 - พ้ืนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ผู้ยื่นค ำขอต้องด ำเนินกำรติดต่อกรมป่ำไม้ 
พิจำรณำอนุมัติให้เข้ำท ำประโยชน์หรืออยู่อำศัยในเขตป่ำไม้ 
 - หรือพ้ืนที่อยู่ในควำมดูแลของหน่วยราชการอ่ืน ผู้ยื่นค ำขอต้องด ำเนินกำรติดต่อส่วน
รำชกำรนั้นเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
 - หรือพ้ืนที่อยู่ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของบุคคลอ่ืน ผู้ยื่นค ำขอต้องน ำหนังสือ
อนุญำตของผู้มีสิทธิในที่ดินนั้น และมีค ำรับรองของนำยอ ำเภอประจ ำท้องที่มำแสดงประกอบกำร
อนุญำต 
 - สภำต ำบลหรือองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
 - จังหวัดด ำเนินกำรแจ้งให้อ ำเภอและก ำนันท้องที่ปิดประกำศ ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอหรือที่ว่ำกำร
กิ่งอ ำเภอและที่ท ำกำรก ำนันท้องที่แห่งละหนึ่งฉบับเป็นเวลำ 20 วันท ำกำร 
ผู้ขอจัดท ำเอกสำรส่งให้เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่ ดังนี้ 
 - แผนผังโครงกำรท ำเหมืองและรำยกำรค ำนวณอำยุประทำนบัตร 
 - รำยงำนลักษณะธรณีวิทยำแหล่งแร่ 
 - รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 3. เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่รวบรวมเอกสำรส่งไปกรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำน
และกำรเหมืองแร่ กรณีเป็นรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้กรมส่งไปยังส ำนักงำน
นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 



 4. ส ำนักเหมืองแร่และสัมปทำน กรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำน และกำรเหมืองแร่ ตรวจสอบ
เอกสำร พร้อมทั้งหนังสือเห็นชอบรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจำกส ำนักงำนนโยบำย
และแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และหนังสืออนุญำตให้ใช้พื้นที่จำกกรมป่ำไม้ และ
หน่วยงำนที่เกีย่วข้อง กรณีเป็นพื้นที่ของหน่วยงำนนั้น ๆ 
 5. คณะกรรมกำรพิจำรณำเกี่ยวกับกำรขอสิทธิส ำรวจและท ำเหมืองแร่ของกรมอุตสำหกรรม
พ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่พิจำรณำก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรตำมพระรำชบัญญัติแร่ 
 6. คณะกรรมกำรตำมพระรำชบัญญัติแร่เสนอควำมเห็นต่อ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
อุตสำหกรรมเพ่ือพิจำรณำอนุญำตประทำนบัตร 
 7. กรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่สอบถำมปัญหำในด้ำนมวลชนหรือกำรคัดค้ำน
ของรำษฎรจำกส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัด 
 8. รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรมอนุญำตประทำนบัตร 
เอกสารที่ใช้ประกอบค าขอประทานบัตร 
กรณีบุคคลธรรมดำ 
 1. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
 2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
 3. ส ำเนำหนังสือรับรองกำรเป็นสมำชิกสภำกำรเหมืองแร่ 
 4. หลักฐำนที่เชื่อถือได้ว่ำพบแร่ หรือมีแร่ชนิดที่ประสงค์จะเปิดกำรท ำเหมืองในเขตค ำขอนั้น 
 5. ส ำเนำหนังสือมอบอ ำนำจที่ท ำตำมแบบที่อธิบดีกรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมือง
แร่ก ำหนด ในกรณีท่ีได้มอบหมำยให้บุคคลอ่ืนยื่นค ำขอแทน 
กรณีนิติบุคคล 
 1. ส ำเนำหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท 
 2. ส ำเนำหนังสือส ำคัญกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 
 3. ส ำเนำหนังสือรับรองของนำยทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แสดงรำยชื่อกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลง
นำม (ส ำเนำหนังสือรับรองต้องไม่เกิน 6 เดือน) 
 4. ส ำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่นำยทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรับรอง 
 5. ส ำเนำหนังสือรับรองกำรเป็นสมำชิกสภำกำรเหมืองแร่ 
 6. หลักฐำนที่เชื่อถือได้ว่ำพบแร่ หรือมีแร่ชนิดที่ประสงค์จะเปิดกำรท ำเหมืองในเขตค ำขอนั้น 
 7. ส ำเนำหนังสือมอบอ ำนำจที่ท ำตำมแบบอธิบดีกรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่
ก ำหนด ในกรณีท่ีได้มอบหมำยให้บุคคลอ่ืนยื่นค ำขอแทน 

ที่มา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

 



แบบประเมินร่องรอยช้ินงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG MODEL 
infographic เรื่อง การขออนุญาตใช้ทรัพยากรธรณี 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2.2 เรื่อง การขออนุญาตใช้ทรัพยากรธรณี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ค าชี้แจง  ผู้สอนตรวจชิ้นงานของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็น
จริง 
 

 
 

รายชื่อกลุ่ม 

เนื้อหา การจัดวาง
ต าแหน่ง 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

 
 

รวม 

 
 

แปลผล 
ระดับ

คุณภาพ 

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

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

 
แปลผลระดับคุณภาพ 
  คะแนน  1-3 ระดับ ปรับปรุง 
 คะแนน 4-6 ระดับ พอใช้ 
 คะแนน 7-9 ระดับ ดี 
 คะแนน 10-12 ระดับ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 

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



แบบประเมิน Infographic   
รายการประเมิน 

1. เนื้อหา 
2. การจัดวางต าแหน่ง 
3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
 

รายการ
ประเมิน 

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

1. เนื้อหา เนื้อหากระชับ มี
ค าส าคัญ 
ข้อความเข้าใจ
ง่าย และถูกต้อง 

เนื้อหามีค า
ส าคัญ ข้อความ
ถูกต้อง แต่ไม่
กระชับ 

เนื้อหามีค า
ส าคัญ เข้าใจ
ง่าย แต่ไม่ครบ
ประเด็น 

มีเนื้อหาไม่ถูกต้อง อย่าง
น้อย 1 จุด 

2. การจัดวาง
ต าแหน่ง 

จัดวางต าแหน่ง
ของข้อความ 
สัญลักษณ์ และ
รูปภาพ ได้
เหมาะสม มี
ความสัมพันธ์กัน 
และมีความ
สมดุล 

จัดวางต าแหน่ง
ของข้อความ 
สัญลักษณ์ และ
รูปภาพ ได้
เหมาะสม มี
ความสัมพันธ์
กัน แต่ไม่สมดุล 

จัดวาง
ต าแหน่งของ
ข้อความ 
สัญลักษณ์ 
และรูปภาพ 
ไม่มี
ความสัมพันธ์
กัน อย่างน้อย 
1 ต าแหน่ง 
แต่ภาพรวม
ออกมาสมดุล 

จัดวางต าแหน่งของ
ข้อความ สัญลักษณ์ และ
รูปภาพ ไม่สัมพันธ์กัน
และไม่สมดุลกัน 

3. ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 

ผลงานมี
ความคิด
สร้างสรรค์ที่
พัฒนาชิ้นงานให้
แปลกใหม่ แจก
แจงขยาย
ความคิดได้ มี
รายละเอียดที่
สมบูรณ์ 

ผลงานมี
ความคิด
สร้างสรรค์ท่ี
แปลกใหม่ แจก
แจงขยาย
ความคิดได้ 

ผลงานมี
ความคิด
สร้างสรรค์ท่ี
แปลกใหม่ แต่
ขาดความ
ชัดเจน 

ผลงานไม่มีความคิด
แปลกใหม่ และไม่มี
ความคิดแจกแจง
รายละเอียดหรือขยาย
ความคดิ 

 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG MODEL 
หน่วยที่ 2 เรื่อง ตามล่าขุมทรัพย์ทรัพยากรธรณี 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2.2 เรื่อง การขออนุญาตใช้ทรัพยากรธรณี 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 

ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องท่ีตรง
กับความเป็นจริง 
 

พฤติกรรม 
ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ
ในการ
เรียน 

การมีส่วน
ร่วมแสดง

ความ
คิดเห็นใน

การ
อภิปราย 

การรับฟัง
ความ

คิดเห็นของ
ผู้อื่น 

การตอบ
ค าถาม 

ความ
รับผิดชอบ
ต่องานที่
ได้รับ

มอบหมาย 

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

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

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ให้     3 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     2 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     1 คะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน 1-5  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 ให้คะแนน 6-10  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน 11-15 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
        ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
          (..........................................) 



แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
หน่วยที่ 2 เรื่อง ตามล่าขุมทรัพย์ทรัพยากรธรณี 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2.2 เรื่อง การขออนุญาตใช้ทรัพยากรธรณี    ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
พฤติกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ-สกุล 

มี
ความสามารถ
ในการรับ – 

ส่งสาร 

มี
ความสามารถ

ในการ
ถ่ายทอด
ความรู้ 

ความคิด 
ความเข้าใจ
ของตนเอง 
โดยใช้ภาษา

อย่าง
เหมาะสม 

ใช้วิธีการ
สื่อสารที่
เหมาะสม 

วิเคราะห์
แสดง
ความ
คิดเห็น
อย่างมี
เหตุผล 

เขียน
บันทึก

เหตุการณ์
ประจ าวัน
แล้วเล่าให้
เพ่ือนฟัง

ได้ 

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

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

เกณฑ์การให้คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ให้     ๓ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     ๒ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     ๑ คะแนน 
เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน ๑๑ – ๑๕  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 ให้คะแนน ๖ - ๑๐  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน ๑ - ๕   ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 
       ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
          (..........................................) 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน ความซื่อสัตย์สุจริต 
 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน 
(8) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 
ประพฤติตรง
ตำมควำมเป็น
จริงต่อตนเอง
ทั้งทำงกำย 
วำจำ ใจ 

ประพฤติตรง
ตำมควำมเป็น
จริงต่อผู้อื่นทั้ง
ทำงกำย วำจำ 

ใจ 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐            
๑๑            
๑๒            
๑๓            
๑๔            
๑๕            
๑๖            
๑๗            
๑๘            

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



เกณฑ์การให้คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๗ - ๘   
 ดี (๓)    ๕ - ๖ 
 พอใช้ (๒)   ๓ - ๔ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๒ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความใฝ่เรียนรู้ 
 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

พฤติกรรมตัวบ่งชี้ รวมคะแนน 
(๑๒) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 

เอ
าใ

จใ
ส่ใ

นก
าร

เรีย
น 

แล
ะม

ีคว
าม

เพี
ยร

พย
าย

าม
ใน

กา
รเร

ียน
 

ศึก
ษา

ค้น
คว

้าจ
าก

แห
ล่ง

เรีย
นร

ู้อื่น
 

ๆ 
เพ

ิ่มเ
ติม

 

กา
รส

ร้า
งค

่าน
ิยม

ตา
มล

ักษ
ณะ

นิส
ัยท

ี่ดีต
่อก

ิจก
รร

มก
าร

เรีย
นร

ู้ 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐                
๑๑                
๑๒                
๑๓                
๑๔                
๑๕                
๑๖                
๑๗                
๑๘                
       
           ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน    
            (.......................................) 



เกณฑ์การให้คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๑๐ - ๑๒   
 ดี (๓)    ๗ - ๙ 
 พอใช้ (๒)   ๔ - ๖ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๓ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 
 
 

 
 



แผนการจัดการเรี ยนรู้ 
หน่วยท ่ี2 ชื่อหน่วย ตามล่าขุมทรัพย์ทรัพยากรธรณี 
แผนการจัดการเร ยนรู้ท ่ี3  เรื่อง การปกป้องและหวงแหนทรัพยากรธรณี  
 เวลาี๑ ชั่วโมง 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาีพุทธศักราชี๒๕๖๔ 

๑.๑ เพ่ือให้รู้เท่าทันการทุจริตทางทรัพยากรธรณี 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการีSTRONG MODEL 

๒.๑ น าเสนอวิธีการปกป้องหวงแหนทรัพยากรธรณีโดยใช้หลัก STRONG MODEL (S) 
๓. ขอบเขตการเร ยนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) การปกป้องและหวงแหนทรัพยากรธรณี 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑) มุ่งม่ันในการท างาน 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 

ขั้นน า 

 1. ครูน าคลิปวิดีโอ เรื่อง ภารกิจกรมทรัพยากรธรณี มาให้นักเรียนดู และตั้งประเด็นค าถาม
กระตุ้นความสนใจ ดังนี้ 
  1.1. จากวิดีโอที่นักเรียนได้รับชม กรมทรัพยากรธณีมีบทบาทและหน้าที่ด้านใดบ้าง  
  1.2. ในท้องถิ่นของนักเรียนมีทรัพยากรธรณีประเภทใดบ้าง และนักเรียนจะมี
แนวทางหรือวิธีการใดบ้างในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรณีดังกล่าว 

ขั้นสอน 
 1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มจ านวน 5 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มเลือกประธาน 
รองประธาน และเลขานุการ 
 2. ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย และคิดหาแนวทาง/วิธีการในการปกป้องและหวงแหน
ทรัพยากรธรณี โดยใช้ STRONG Model เป็นแนวทางในการปกป้องและหวงแหนทรัพยากรธรณี 
  ตัวอย่างเช่น การปกป้องและหวงแหนทรัพยากรธรณี โดยการใช้หลัก STRONG 
MODEL ดังนี้ 
  S = การใช้ทรัพยากรธรณี ต้องใช้อย่างพอเพียง เหมาะสมกับพื้นท่ี รู้จักการบริหาร
จัดการการใช้ที่ดินทั้งของตนเอง และของชุมชน 

T = การไม่เบียดบังเอาที่สาธารณะมาเป็นที่ของตนเอง / ร่วมกันตรวจสอบการใช้ 
ประโยชน์ของที่ดินของคนในชุมชน และของภาครัฐ 

R = สร้างจิตส านึกให้คนในสังคมเห็นความส าคัญของการใช้ทรัพยากรธรณี 



O = ร่วมกันวางแผนการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณีในชุมชนของ
ตนเอง 
N = ส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรดิน 
G = สร้างความตระหนักของคนในชุมชนให้รู้และเห็นคุณค่าของการของทรัพยากร
ดิน 

 3. หลังจากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกันผลิตสื่อในการน าเสนอแนวทาง/วิธีการในการปกป้องและ
หวงแหนทรัพยากรธรณีของกลุ่มในรูปแบบที่มีความน่าสนใจ (เช่น การอัดคลิปวิดีโอ การใช้ TikTok 
เป็นต้น) 
 4. แต่ละกลุ่มน าเสนอสื่อให้เพ่ือนในชั้นเรียน จนครบทุกกลุ่ม 
 5. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับสื่อที่กลุ่มเพ่ือนได้น าเสนอ 
เพ่ือท าการปรับปรุงแก้ไข และใช้เผยแพร่ต่อไป 

ขั้นสรุป 
 1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปบทเรียน เรื่องการปกป้องและหวงแหนทรัพยากรธรณี 
 ๔.๒ีสื่อการเร ยนรู้/แหล่งการเร ยนรู้ 
 1. คลิปวิดีโอ เรื่อง ภารกิจกรมทรัพยากรธรณี (https://www.youtube.com/watch?v=
0JE_9l1EAFg) 
๕.ีการประเมินผลการเร ยนรู้ 
 ๕.๑ีวิธ การประเมิน 

๑) ประเมินชิ้นงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG MODEL (สื่อ
น าเสนอแนวทาง/วิธีการในการปกป้องและหวงแหนทรัพยากรธรณี) 

  ๒) สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG MODEL 
 ๕.๒ีเครื่องมือท ่ใช้ในการประเมิน 

๑) แบบประเมินชิ้นงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG (สื่อน าเสนอ 
แนวทาง/วิธีการในการปกป้องและหวงแหนทรัพยากรธรณี) 
  ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG MODEL  
 ๕.๓ีเกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) มีผลการประเมินชิ้นงาน ระดับ ดี ขึ้นไป  
  ๒) มีผลการสังเกตพฤติกรรม ระดับ ดี ขึ้นไป 
๖.ีบันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................ ................................................................... 
............................................................................................................................. .................................. 

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



๗.ีภาคผนวก 
สื่อการสอนีคลิปวิด โอีเรื่องีภารกิจกรมทรัพยากรธรณ  

 
เข้าถึงได้จากีhttps://www.youtube.com/watch?v=0JE_9l1EAFg (สืบค้นเมื่อ 9 พ.ค. 2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0JE_9l1EAFg


แบบประเมินร่องรอยช้ินงานท ่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทางีSTRONG MODEL 
สื่อน าเสนอแนวทาง/วิธ การในการปกป้องและหวงแหนทรัพยากรธรณ  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การปกป้องและหวงแหนทรัพยากรธรณี                 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ค าชี้แจง  ผู้สอนตรวจชิ้นงานของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็น
จริง 
 

 
 

รายชื่อกลุ่ม 

สรุปความรู้ได้
ถูกต้อง ครบถ้วน

ตรงประเด็น 

การเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง 

ตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 

มีความคิด
สร้างสรรค์ในการ

สร้างสื่อ 

 
 

รวม 

แปลผล 
ระดับ

คุณภาพ 

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

 
แปลผลระดับคุณภาพ 
  คะแนน  1-3  ระดับ ปรับปรุง 
 คะแนน 4-6  ระดับ พอใช้ 
 คะแนน 7-9  ระดับ ดี 
 คะแนน 10-12  ระดับ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 

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



 
แบบประเมินสื่อน าเสนอแนวทาง/วิธ การในการปกป้องและหวงแหนทรัพยากรธรณ  

  
รายการประเมิน 

1. สรุปความรู้ได้ถูกต้อง ครบถ้วนตรงประเด็น 
2. การเชื่อมโยงความรู้ได้ถูกต้อง ตามล าดับความสัมพันธ์ 
3. มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างแผนผังความคิด 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
 
รายการประเมิน ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

4ี(ด มาก) 3ี(ด ) 2ี(พอใช้) 1ี(ปรับปรุง) 
1 สื่อสามารถ
สรุปความรู้ได้
ถูกต้อง ครบถ้วน
ตรงประเด็น 
 

สามารถสรุป
ความรู้ได้ครบตรง
ประเด็นและ
ถูกต้องทุกหัวข้อ 

สามารถสรุป
ความรู้ได้ครบตรง
ประเด็นและ
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ ่

สรุปความรู้ไม่
ครบทุกประเด็น 

สรุปความรู้ไม่
ถูกต้อง 

2 การเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง 
ตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 
 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ครบ
ถูกต้องตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ครบ
ถูกต้องตามล าดับ
ความสัมพันธ์ได้
ค่อนข้างครบ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ครบ
ถูกต้องตามล าดับ
ความสัมพันธ์ได้
บ้าง 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ถูกต้องแต่
ตามล าดับ
ความสัมพันธ์
ไม่ได้ 

3 มีความคิด
สร้างสรรค์ในการ
ผลิตสื่อ 
 

สามารถสร้างสื่อ
อยู่ในรูปแบบ
ถูกต้องและ
สวยงาม 

สามารถสร้างสื่อ
อยู่ในรูปแบบ
ถูกต้องและมี
ข้อบกพร่องเพียง
เล็กน้อย 

สามารถสร้างสื่อ
อยู่ในรูปแบบ
ถูกต้องและมี
ข้อบกพร่อง
บางส่วน 

สามารถสร้างสื่อ
ได้ถูกต้องและแต่
ขาดรูปแบบความ
สวยงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการเร ยนรู้ตามแนวทางีSTRONG MODEL 
หน่วยท ่ี2ีตามล่าขุมทรัพย์ทรัพยากรธรณ  

การจัดการเร ยนรู้ท ่ี3ีเรื่องีการปกป้องและหวงแหนทรัพยากรธรณ ีีีีีีีีี 
กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 

ค าช ้แจง  ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องท่ีตรง
กับความเป็นจริง 

พฤติกรรม 
 
 
 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ
ในการ
เรียน 

การมีส่วน
ร่วมแสดง

ความ
คิดเห็นใน

การ
อภิปราย 

การรับฟัง
ความ

คิดเห็นของ
ผู้อื่น 

การตอบ
ค าถาม 

ความ
รับผิดชอบ
ต่องานที่
ได้รับ

มอบหมาย 

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

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

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ    ให้     3 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง    ให้     2 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง    ให้     1 คะแนน 
เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน 1-5   ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 ให้คะแนน 6-10   ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน 11-15  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 
 
        ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
          (..........................................) 

 
 



แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
การเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
หน่วยท ่ี2ีตามล่าขุมทรัพย์ทรัพยากรธรณ  

การจัดการเร ยนรู้ท ่ี3ีเรื่องีการปกป้องและหวงแหนทรัพยากรธรณ ีีีีีีีีี 
กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

พฤติกรรม 
ชื่อ-สกุล 

มี
ความสามารถ
ในการรับ – 

ส่งสาร 

มี
ความสามารถ

ในการ
ถ่ายทอด
ความรู้ 

ความคิด 
ความเข้าใจ
ของตนเอง 
โดยใช้ภาษา

อย่าง
เหมาะสม 

ใช้วิธีการ
สื่อสารที่
เหมาะสม 

วิเคราะห์
แสดงความ

คิดเห็นอย่างมี
เหตุผล 

เขียนบันทึก
เหตุการณ์

ประจ าวันแล้ว
เล่าให้เพื่อนฟัง

ได้ 

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

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

เกณฑ์การให้คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่่าเสมอ  ให้     ๓ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     ๒ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     ๑ คะแนน 
เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน ๑๑ – ๑๕  ถ้าการท่างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 ให้คะแนน ๖ - ๑๐  ถ้าการท่างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน ๑ - ๕   ถ้าการท่างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
        ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
          (..........................................) 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ีด้านีความมุ่งม่ันในการท างาน 
ีประกอบแผนการจัดการเร ยนรู้ีหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาีี 

 

เลขท ่ 

 
 
 

ชื่อ-ีสกุล 
 
 
 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน 
(8) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 
ตั้งใจและ

รับผิดชอบใน
การปฏิบัติ

หน้าที่การงาน 

ท่างานด้วย
ความเพียร

พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้
งานส่าเร็จตาม

เป้าหมาย 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐            
๑๑            
๑๒            
๑๓            
๑๔            
๑๕            
๑๖            
๑๗            
๑๘            
๑๙            

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



 
เกณฑ์การให้คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
สรุปผลการประเมินีีีีี  ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๗ - ๘   
 ดี (๓)    ๕ - ๖ 
 พอใช้ (๒)   ๓ - ๔ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๒ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 



แผนการจัดการเรี ยนรู้ 
หน่วยท ่ี2 ชื่อหน่วย ตามล่าขุมทรัพย์ทรัพยากรธรณี 
แผนการจัดการเร ยนรู้ท ่ี4  เรื่อง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม   
เวลาี๑ ชั่วโมง 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาีพุทธศักราชี๒๕๖๔ 

๑.๑ เพ่ือให้รู้เท่าทันการทุจริตทางทรัพยากรธรณี 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการีSTRONG MODEL 

๒.๑ ยกตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม จากการใช้
ทรัพยากรธรณี (S) 
๓. ขอบเขตการเร ยนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม (ชุมชน สังคม) 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑) มุ่งม่ันในการท างาน 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 

ขั้นน า 

 1. ครูตั้งประเด็นกรณีตัวอย่าง ดังนี้ “หากในชุมชนของนักเรียนมีผู้ที่มีชื่อเสียง น าหินจาก
ธรรมชาติจากพ้ืนที่ป่า มาวางประดับในพ้ืนที่ของตนเอง” จากกรณีนี้ นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไร  
 2. ครูของอาสมัครนักเรียนจ านวน 3 คน ในการแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ครูตั้งขึ้น 

 3. ครูเชื่อมโยงค าตอบของนักเรียนเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม   

ขั้นสอน 
 1. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน จากนั้นให้กลุ่มเลือกประธาน รอง
ประธานและเลขานุการ 
 2. เมื่อนักเรียนรวมกลุ่มกันแล้ว ครูแจกกระดาษบรูฟ กลุ่มละ 1 แผ่น จากนั้นให้แต่ละกลุ่ม
ร่วมกันยกกรณีตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม จากการใช้
ทรัพยากรธรณี ที่เคยเห็น หรือเคยได้ยินตามสื่อต่าง ๆ กลุ่มละ 1 กรณี  
 3. แต่ละกลุ่มเขียนกรณีตัวอย่างไว้ตรงกลางกระดาษบรูฟ และเว้นช่องว่างจ านวน 4 ช่อง
บริเวณขอบของกระดาษ ดังนี้   
 4. เมื่อนักเรียนในกลุ่มร่วมกันคิดกรณีตัวอย่างได้แล้ว ให้น ากระดาษบรูฟน าไปติดตรงมุมห้อง 
โดยติดทั้ง 4 มุมของห้องเรียน  

 



 
 
 
 
 
 
 
5. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มประจ ากลุ่มของตนเอง โดยยืนอยู่บริเวณกระดาษบรูฟของกลุ่ม

ตนเองที่ติดอยู่ที่มุมห้อง หลังจากนั้นให้นักเรียนเวียนฐานไปทางขวามือของกลุ่มตัวเอง  
 6. เมื่อนักเรียนเวียนฐานไปทางขวามือแล้ว ให้ท าการศึกษากรณีตัวอย่างของกลุ่มเพ่ือน และ
ให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย และเขียนแสดงความคิดเห็นลงในช่องว่างในกระดาษของกลุ่มเพ่ือน (ช่อง 
A B C ช่องใดก็ได้ที่ยังว่างอยู่) ซึ่งเขียนแสดงความคิดเห็นในประเด็นเรื่องของรูปแบบของผลประโยชน์
ทับซ้อน ในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง หรือหลายประเด็น ดังนี้  

6.1. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Acceptance of Benefit) 
  6.2. การท าธุรกิจกับตนเอง (Self Dealing) หรือเป็นคู่สัญญากับ หน่วยงานตนเอง 

6.3. การท างานหลังออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณไปแล้ว  
(Post Employment) 
  6.4. การท างานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) 

6.5. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) 
6.6. การใช้สมบัติของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว (Using Employer’s 

Property for 
Private Usage) 

6.7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง (Pork 
Barreling) 

 7. เมื่อนักเรียนทุกกลุ่มร่วมกันเวียนฐาน เพื่อเขียนแสดงความคิดเห็นในประเด็นตามข้ันตอน
ที่ 6 แล้ว ให้แต่ละกลุ่มประจ ากลุ่มของตนเอง และร่วมกันประมวลข้อคิดเห็นของกลุ่มเพ่ือน และ
ความคิดเห็นของกลุ่มตนเองเพ่ิมเติม โดยเขียนสรุปประเด็นลงในช่อง D 
 8. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอ กรณีตัวอย่าง พร้อมกับประเด็นในการประมวล
ข้อคิดเห็นของกลุ่มเพ่ือน (ข้อมูลจากช่อง D) หน้าชั้นเรียน  
 9. เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอชิ้นงานหน้าชั้นเรียนแล้ว นักเรียนและครูร่วมกันอภิปราย 
และซักถามข้อมูลเพิ่มเติมจากกลุ่มท่ีน าเสนอ 
ขั้นสรุป 
 1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเนื้อหาบทเรียน เรื่อง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และผลประโยชน์ส่วนรวม โดยใช้ชิ้นงานกรณีตัวอย่าง และการประมวลความคิดเห็นของกลุ่มเพ่ือน 
เป็นสื่อในการสรุปบทเรียน 
 

กรณีตัวอย่าง 

A 

D C 

B 



 ๔.๒ีสื่อการเร ยนรู้/แหล่งการเร ยนรู้ 
1. กรณีตัวอย่างการกระท าที่ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ 

ส่วนรวม   
๕.ีการประเมินผลการเร ยนรู้ 
 ๕.๑ีวิธ การประเมิน 

๑) ประเมินชิ้นงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG Model (กรณี
ตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม) 

  ๒) สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
 ๕.๒ีเครื่องมือท ่ใช้ในการประเมิน 

๑) แบบประเมินชิ้นงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG Model (กรณี
ตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม) 

  ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
 ๕.๓ีเกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) มีผลการประเมินชิ้นงาน ระดับ ดี ขึ้นไป  
  ๒) มีผลการสังเกตพฤติกรรม ระดับ ดี ขึ้นไป 
๖.ีบันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. .................................. 
................................................................................................ ............................................................... 
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................................................. .. 
 

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



๗.ีภาคผนวก 
แบบประเมินร่องรอยช้ินงานท ่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทางีSTRONG MODEL 
กรณ ตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลีและประโยชน์ส่วนรวม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม   
 
ค าชี้แจง  ผู้สอนตรวจชิ้นงานของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็น
จริง 
 

 
 

รายชื่อกลุ่ม 

สรุปความรู้ได้
ถูกต้อง ครบถ้วน

ตรงประเด็น 

การเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง 

ตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 

ความร่วมมือของ
กลุ่มในการท า

ชิ้นงาน 

 
 

รวม 

แปลผล 
ระดับ

คุณภาพ 

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

 
แปลผลระดับคุณภาพ 
  คะแนน  1-3 ระดับ ปรับปรุง 
 คะแนน 4-6 ระดับ พอใช้ 
 คะแนน 7-9 ระดับ ดี 
 คะแนน 10-12 ระดับ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 

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



แบบประเมินกรณ ตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลีและประโยชน์ส่วนรวม 
รายการประเมิน 

1. สรุปความรู้ได้ถูกต้อง ครบถ้วนตรงประเด็น 
2. การเชื่อมโยงความรู้ได้ถูกต้อง ตามล าดับความสัมพันธ์ 
3. มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างแผนผังความคิด 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
 
รายการประเมิน ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

4ี(ด มาก) 3ี(ด ) 2ี(พอใช้) 1ี(ปรับปรุง) 
1 สรุปความรู้ได้
ถูกต้อง ครบถ้วน
ตรงประเด็น 
 

สามารถสรุป
ความรู้ได้ครบตรง
ประเด็นและ
ถูกต้องทุกหัวข้อ 

สามารถสรุป
ความรู้ได้ครบตรง
ประเด็นและ
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ ่

สรุปความรู้ไม่
ครบทุกประเด็น 

สรุปความรู้ไม่
ถูกต้อง 

2 การเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง 
ตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 
 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ครบ
ถูกต้องตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ครบ
ถูกต้องตามล าดับ
ความสัมพันธ์ได้
ค่อนข้างครบ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ครบ
ถูกต้องตามล าดับ
ความสัมพันธ์ได้
บ้าง 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ถูกต้องแต่
ตามล าดับ
ความสัมพันธ์
ไม่ได้ 

3 ความร่วมมือ
ของกลุ่มในการ
ท าชิ้นงาน 
 

นักเรียนทุกคนใน
กลุ่มมีส่วนร่วมใน
การท าชิ้งาน 

นักเรียนเกินกว่า
ร้อยละ 80 แต่ไม่
ครบทุกคน ใน
กลุ่มมีส่วนร่วมใน
การท าชิ้งาน 

นักเรียนร้อยละ 
50-80 ในกลุ่มมี
ส่วนร่วมในการ
ท าชิ้งาน 

นักเรียนจ านวน
น้อยกว่าร้อยละ 
50 ในกลุ่มมีส่วน
ร่วมในการ
ท าชิ้งาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการเร ยนรู้ตามแนวทางีSTRONG MODEL 
หน่วยท ่ี2ีตามล่าขุมทรัพย์ทรัพยากรธรณ  

การจัดการเร ยนรู้ท ่ี4ีเรื่องีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม   
กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 

ค าช ้แจง  ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องท่ีตรง
กับความเป็นจริง 

พฤติกรรม 
 
 
 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ
ในการ
เรียน 

การมีส่วน
ร่วมแสดง

ความ
คิดเห็นใน

การ
อภิปราย 

การรับฟัง
ความ

คิดเห็นของ
ผู้อื่น 

การตอบ
ค าถาม 

ความ
รับผิดชอบ
ต่องานที่
ได้รับ

มอบหมาย 

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

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

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ    ให้     3 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง    ให้     2 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง    ให้     1 คะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน 1-5   ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 ให้คะแนน 6-10   ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน 11-15  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 
 
        ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
          (..........................................) 
 



แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
การเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
หน่วยท ่ี2ีตามล่าขุมทรัพย์ทรัพยากรธรณ  

การจัดการเร ยนรู้ท ่ี๔ีเรื่องีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม   
กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

พฤติกรรม 
ชื่อ-สกุล 

มี
ความสามารถ
ในการรับ – 

ส่งสาร 

มี
ความสามารถ

ในการ
ถ่ายทอด
ความรู้ 

ความคิด 
ความเข้าใจ
ของตนเอง 
โดยใช้ภาษา

อย่าง
เหมาะสม 

ใช้วิธีการ
สื่อสารที่
เหมาะสม 

วิเคราะห์
แสดงความ

คิดเห็นอย่างมี
เหตุผล 

เขียนบันทึก
เหตุการณ์

ประจ าวันแล้ว
เล่าให้เพื่อนฟัง

ได้ 

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

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

เกณฑ์การให้คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่่าเสมอ  ให้     ๓ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     ๒ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     ๑ คะแนน 
เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน ๑๑ – ๑๕  ถ้าการท่างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 ให้คะแนน ๖ - ๑๐  ถ้าการท่างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน ๑ - ๕   ถ้าการท่างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
        ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
          (..........................................) 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ีด้านีความมุ่งม่ันในการท างาน 
ีประกอบแผนการจัดการเร ยนรู้ีหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาีี 

 

เลขท ่ 

 
 
 

ชื่อ-ีสกุล 
 
 
 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน 
(8) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 
ตั้งใจและ

รับผิดชอบใน
การปฏิบัติ

หน้าที่การงาน 

ท่างานด้วย
ความเพียร

พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้
งานส่าเร็จตาม

เป้าหมาย 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐            
๑๑            
๑๒            
๑๓            
๑๔            
๑๕            
๑๖            
๑๗            
๑๘            
๑๙            

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



 
เกณฑ์การให้คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
สรุปผลการประเมินีีีีี  ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๗ - ๘   
 ดี (๓)    ๕ - ๖ 
 พอใช้ (๒)   ๓ - ๔ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๒ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 
 



แผนการจัดการเรี ยนรู้ 
หน่วยท ่ี2 ชื่อหน่วย ตามล่าขุมทรัพย์ทรัพยากรธรณี 
แผนการจัดการเร ยนรู้ท ่ี5  เรื่อง รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน  เวลา  ๑  ชั่วโมง 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาีพุทธศักราชี๒๕๖๔ 

๑.๑ เพ่ือให้รู้เท่าทันการทุจริตทางทรัพยากรธรณี 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการีSTRONG MODEL 

๒.๑ อธิบายรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนจากการใช้ทรัพยากรธรณี (S) 
๓. ขอบเขตการเร ยนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

      ๑) ความสามารถในการสื่อสาร 
      ๒) ความสามารถในการคิด 
      ๓) ความสามารถในการแก้ปัญหา 
      ๔) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   

 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑) มุ่งม่ันในการท างาน 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 

ขั้นน า 

 ๑ . นักเรียนฟังครูชี้แจง ลักษณะของ บอร์ดเกมีชุดีป่าชุมชนอลเวง โดยครูน าเข้าสถานการณ์ 
ดังนี้ “บอร์ดเกมีชุดีป่าชุมชนอลเวง เป็นสถานการณ์เกี่ยวกับ การด ารงชีิวิตของชุมชนแห่งหนึ่งในป่าที่
มีทรัพยากรธรณีจ านวนมาก ท าให้นายทุน เเละเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง โดยผู้เล่นต้องแข่งขัน
กันโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยอาศัยการแสดงความคิดเห็นและมติของการใช้ทรัพยากร ซึ่งนายทุน
ต้องการสร้างผลก าไร ชาวบ้านต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีเเละเจ้าหน้าที่รัฐ ต้องการบริหารนโยบาย ผู้เล่น
ที่มีคะแนนการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมมากท่ีสุด ชนะในเกมนี้” 

ขั้นสอนี(จัดกิจกรรมการเร ยนรู้ผ่านเกม) 
   1.ีการเตร ยมความพร้อมก่อนการเล่นเกม 
  1.1 ตรวจสอบอุปกรณ์ตามจ านวนที่ระบุไว้ในคู่มือ โดยมีอุปกรณ์ ได้แก่ หมากเดิน 14 ชิ้น 

ไทล์กระดาน 25 แผ่น การ์ดฟ้ืนฟูธรรมชาติ 10 ใบ การ์ดตัวละคร 7 ใบกระดานผู้เล่น 7 แผ่น เหรียญ
ด าเนินการ 40 เหรียญไทล์เหตุการณ์ 10 ชิ้น ลูกเต๋า 1 ลูก    

  1.2 จัดกลุ่ม 4-7 คนนั่งเปน็วงกลมหันหน้าเข้าหากัน ไทล์กระดานจัดไว้กลางวง(คว่ า) น า
การ์ดฟ้ืนฟูธรรมชาติหงายขึ้นวางข้างไทล์กระดาน น าเหรียญด าเนินการ ไทล์เหตุการณ์8 ชิ้น และลูกเต๋า 
วางไว้ข้างไทล์กระดาน  

   1.3 แจกอุปกรณ์ แจกหมากเดิน คนละ 2 ชิ้น สุ่มแจกการ์ดตัวละครให้ผู้เล่นเลือกคนละ 1 
ใบ 



     * หมายเหตุ เกมนี้เล่นได้เมื่อสมาชิกมี 4-7 คน โดยการแจก การ์ดตัวละคร ให้กระท าการ 
ดังนี้  

1) ผู้เล่น 4 คน ให้แจกการ์ดตัวละครเจ้าหน้าที่รัฐ 1 คน นายทุน 1 คน เเละชาวบ้าน 2 คน 
2) ผู้เล่น 5 คน ให้แจกการ์ดตัวละครเจ้าหน้าที่รัฐ 1 คน นายทุน 2 คน เเละชาวบ้าน 2 คน 
3) ผู้เล่น 6 คน ให้แจกการ์ดตัวละครเจ้าหน้าที่รัฐ 1 คน นายทุน 2 คน เเละชาวบ้าน 3 คน  
4) ผู้เล่น ๗ คน ให้แจกการ์ดตัวละครเจ้าหน้าที่รัฐ 1 คน นายทุน 2 คน เเละชาวบ้าน ๔ คน   
   1.4 แจกกระดานผู้เล่นตามตัวละครเเละเหรียญด าเนินการโดยนายทุนแจก 5 เหรียญ 

รัฐบาลแจก 4 เหรียญ เเละชาวบ้านแจก 2 เหรียญ  
   1.5 ให้แต่ละคนเลือกวางหมากเดินลงไปในช่อง 1 ช่องบนกระดาน เพ่ือก าหนดจุดเริ่มต้นใน

การเดินของผู้เล่นแต่ละคน 
   1.6 ผู้เล่นทุกคนเลือกทอยลูกเต๋า 1 ลูก เพ่ือก าหนดล าดับการเล่น โดยผู้ที่ทอยลูกเต๋าได้แต้ม

สูงที่สุด คนนั้นจะได้เริ่มเล่นก่อนแล้วสามารถก าหนดได้ว่าจะเวียนการเล่นจากซ้ายไปขวา หรือขวาไป
ซ้าย โดนเริ่มจากตนเอง 

2.ีีการเล่นเกม 
   2.1 ขั้นที่ 1 : เลือกเดิน/เปิดไทล์/ปิดไทล์ (2 Action) สามารถใช้ Action การเดิน-เปิดได้ 2 

ครั้ง ซึ่งสามารถเดินได้ 2 ช่อง (2 Action) หรือ เดิน 1 ช่อง (1 Action) และ เปิดไทล์อีก 1 ครั้ง (1 
Action) หรือ ปิดไทล์ (1 Action) ก็ได้  

   2.2 ขั้นที่ 2 : ทอยลูกเต๋า เก็บเหรียญด าเนินการ ตามจ านวนแต้มที่สามารถทอยได้ 
   2.3 ขั้นที่ 3 : ท าภารกิจ โดยการสร้างข้อตกลง กับผู้เล่นคนอ่ืน ๆ ตามภารกิจที่ตนเองได้รับ 

โดยสามารถสร้างข้อตกลงแบบใดก็ได้) 
    *หมายเหตุ การจะท าภารกิจนั้น ๆ ได้ต้องอยู่ในช่องนั้นแล้วให้ผู้เล่นที่ตกลงกันเเล้วโหวต 

YES/NO หากโหวต YES (ท้ังหมด) จะได้รับ Point ตามจ านวนที่ระบุในไทล์ และหากมีการโหวต NO 
แม้แต่ใบเดียว ถือว่าภารกิจนั้นไม่ส าเร็จจะไม่ได้รับ Point  

   2.4 ขั้นที่ 4 : ปรับช่องคะแนน  การปรับช่องคะแนนสามารถปรับในกระดานผู้เล่น ซึ่งการ
ปรับ Point จะเกิดจากข้อตกลงอีกครั้งโดยหากตกลงได้ 1 point จะได้ปรับคะแนนที่กระดานผู้เล่น
เพ่ิมข้ึนอีก 1 ช่อง หากได้ 2 point จะได้ปรับ 2 ช่อง 

ผลกระทบจากการท าลายทรัพยากรี 
         เมื่อโหวต YES ในภารกิจนั้นไทล์เหตุการณ์ความเสื่อมโทรม (รูปไฟ) จะถูกวางไว้บนไทล์

กระดานแผ่นนั้นทันที    
      * หมายเหตุ   
         1) เมื่อไทล์ไทล์เหตุการณ์ด้านความเสื่อมโทรมถูกวางบนไทลกระดานทุกครั้ง จะส่งผล

ท าให้ทุกคนต้องจ่ายเหรียญด าเนินการที่เหลืออยู่สู่กองกลางคนละ 1 ชิ้นในทันที  (เนื่องจากทรัพยากร
ลดน้อยลง) 

         2) เมื่อไทล์ความเสื่อมโทรมถูกวางบนไทล์ครบ 8 ชิ้นเกมจะจบลง 
         3) การน าไทล์ความเสื่อมโทรมออก 1 ชิ้น ผู้เล่นจะต้องจ่ายเหรียญด าเนินการช่วยกัน

คนละ 1 เหรียญ 



การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
         1) การ์ดคัดค้าน สามารถคัดค้านมติที่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติได้ 1 ครั้ง (ชาวบ้านเป็นผู้มี

สิทธิ์) 
         2) การ์ดฟื้นฟูอ่ืน ๆ ได้แก่ ปลูกป่า พักหน้าดิน  ฟ้ืนฟูเหมืองแร่ ฟื้นฟูเห็ดป่า และฟ้ืนฟู

สมุนไพร สามารถช่วยกันจ่ายเหรียญด าเนินการ ตามที่การ์ด ระบุใช้ทรัพยากร 1 ครั้ง จะส่งผลท าให้
ไทล์เหตุการณ์ ด้านความเสื่อมโทรมที่ว่างอยู่บนไทล์กระดานจะเปลี่ยน เป็นด้านอุดมสมบูรณ์ซึ่งท าให้ผู้
เล่นทุกคนได้ทอยลูกเต๋ารับเหรียญฟรีคนละ 1 ครั้ง (ได้เหรียญตามจ านวนเเต้มที่ทอยได้) 

3.ีการยุติเกม 
    3.1 คะแนนผู้เล่นถึง 6 Point เกมจบลงทันที 
    3.2 ไทล์กระดานถูกเปิดไป 15 ใบ เกมจบลงทันที 
    3.3 ไทล์ความเสื่อมโทรมวางบนไทล์กระดานครบ 8 ชิ้นเกมจบลงทันที 
4.ีการคิดคะแนนเเละสรุปผล 
   4.1 ช่องคะแนนช่องละ 10 คะแนน 
   4.2 เหรียญด าเนินการ เหรียญละ 2 คะแนน       
ขั้นสรุป 
สรุปผลโดย ครูตั้งค าถามกระตุ้นความคิดนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะการใช้สถานการณ์ของ

ประโยชน์ทับซ้อนและการแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ถอดบทเรียนจากความรู้และข้อคิดที่ได้รับ
จากการเล่นเกม 
 ๔.๒ีสื่อการเร ยนรู้/แหล่งการเร ยนรู้ 

- ชุดบอร์ดเกม  ป่าชุมชนอลเวง 

๕.ีการประเมินผลการเร ยนรู้ 
 ๕.๑ีวิธ การประเมิน 
 ี 1) สังเกตพฤติกรรมการเล่นบอร์ดเกม ที่สอดคล้องตามแนวทาง STRONG Model  
  2) ประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๔ ด้าน 
 ๕.๒ีเครื่องมือท ่ใช้ในการประเมิน 
  1) แบบสังเกตพฤติกรรมการเล่นบอร์ดเกม   
  2) แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๔ ด้าน 
 ๕.๓ีเกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) มีผลการประเมิน ระดับ ดี ขึ้นไป 
  2) มีผลการสังเกตพฤติกรรม ระดับ ดี ขึ้นไป 
๖.ีบันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. .................................. 
................................................................................................ ............................................................... 
............................................................................................................................. .................................. 

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



๗.ีภาคผนวก 
 ๗.๑ บอร์ดเกม ชุด ป่าชุมชนอลเวง และคลิปสอนการเล่นการ์ดเกม ป่าชุมชนอลเวง 
 ๗.๒ แบบสังเกตพฤติกรรมการเล่นบอร์ดเกม 

 ๗.๓ แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๔ ด้าน 
 ๗.๔ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

 
บอร์ดเกมีชุดีคด ธรณ ป่วนีและคลิปสอนการเล่นบอร์ดเกมคด ธรณ ป่วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive
/folders/1AF4RsUgHMF0PUZV
4ICQb6D4d6ox6CU29?usp=sha
ring 

ไฟล์ PDF และคลิปสอนการเล่น 

บอร์ดเกมป่าชุมชนอลเวง 



 
บอร์ดเกมป่าชุมชนอลเวง 

 
 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 

 



 
แบบสังเกตพฤติกรรมการเล่นบอร์ดเกมีท ่สอดคล้องตามแนวทางีSTRONG Model 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๒.๕ เรื่อง เรื่อง รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มท่ี ...............  ชั้น........................... 
ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน   โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 
 

 
 

ล า
ดับ
ที ่

 
 

ชื่อ – สกุล 
สมาชิกกลุ่ม 

พฤติกรรม  
 

รวม 
ความ
ร่วมมือ 

ในการเล่น
บอร์ดเกม 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

การรับฟัง
ความ
คิดเห็น 

ความตั้งใจ
ในการท า
กิจกรรม 

การมีส่วน
ร่วมในการ
เล่นบอร์ด

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

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

 
เกณฑ์การประเมิน 
  ดีมาก  = ๔ ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ๙๐-๑๐๐% หรือปฏิบัติบ่อยครั้ง 
 ดี   = ๓ ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ๗๐-๘๙% หรือปฏิบัติบางครั้ง 
 พอใช้  = ๒ ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ๕๐-๖๙% หรือปฏิบัติครั้งเดียว 
 ปรับปรุง = ๑ ประสิทธิภาพต่ ากว่าเกณฑ์ ๕๐%  หรือไม่ปฏิบัติเลย 
  
 
        ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
           (..........................................) 
 
 
 



แบบประเมินสมรรถนะผู้เร ยนี๔ีด้าน 
ชื่อ..................................................นามสกุล...........................................ชั้นี........ีีเลขท ่..... 

 
ค าช ้แจงี: ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

สมรรถนะท ่ประเมิน 
ระดับคะแนน สรุป 

ผล ๓ ๒ ๑ ๐ 
๑.ีความสามารถในการสื่อสาร      

๑.๑  มีความสามารถในการรับ – ส่งสาร     
๑.๒  มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด  
       ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม      

๑.๓ ใช้วธิีการสื่อสารที่เหมาะสม     
๑.๔  วิเคราะห์แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล     
๑.๕ เขียนบันทึกเหตุการณ์ประจ าวันแล้วเล่าให้เพื่อนฟังได้     

สรุปผลการประเมิน     
๒.ีความสามารถในการคิด      

๒.๑  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์     
๒.๒  มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์     
๒.๓  สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ     
๒.๔ มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ     
๒.๕ ตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับตนเองได้     

สรุปผลการประเมิน     
๓.ีความสามารถในการแก้ปัญหา      

๓.๑  สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้     
๓.๒  ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา     
๓.๓  เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงในสังคม     
๓.๔  แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ใน 
      การป้องกันและแก้ไขปัญหา     

๓.๕  สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย     
สรุปผลการประเมิน     

 
 
 
 
 



 

สมรรถนะท ่ประเมิน 
ระดับคะแนน สรุป 

ผล ๓ ๒ ๑ ๐ 
๔.ีความสามารถในการใช้ทักษะช วิต      

๔.๑  เรียนรู้ด้วยตนเองได้เหมาะสมตามวัย     
๔.๒  สามารถท างานกลุ่มร่วมกับผู้อ่ืนได้     
๔.๓ น าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน     
๔.๔ จัดการปัญหาและความขัดแย้งได้เหมาะสม     
๔.๕ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบ 
       ต่อตนเอง     

สรุปผลการประเมิน     
 
สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เร ยนี4ีด้าน 
     ดีเยี่ยม    ดี     ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 ลงชื่อ ............................................ ผู้ประเมิน 
        (………...........………………………) 
เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ  

ดีเยี่ยม -   พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ ให้  ๓  คะแนน   
ดี  -   พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้  ๒ คะแนน   
ผ่าน  -   พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง   ให้  ๑ คะแนน   
ไม่ผ่าน -   ไม่เคยปฏิบัติพฤติกรรม   ให้  ๐ คะแนน   

เกณฑ์การสรุปผลแต่ละด้าน 
ดีเยี่ยม  ๑3–๑5 คะแนน   
ดี   9 - 12 คะแนน   
ผ่าน   ๑ - 8  คะแนน   
ไม่ผ่าน  ๐        คะแนน 

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เร ยนี4ีด้าน 
     ในแต่ละช่องสรุปผลสมรรถนะแต่ละด้านให้ใส่คะแนนระดับคุณภาพ  เช่น ดีเยี่ยม = 3 คะแนน, ดี 
= 2 คะแนน, ผ่าน = 1 คะแนน และไม่ผ่าน = 0 คะแนน 
ีีีีีสรุปผล 

 ดีเยี่ยม ๑0–๑2 คะแนน   
 ดี  6 - 9   คะแนน   
 ผ่าน  ๑ - 5  คะแนน   
 ไม่ผ่าน ๐        คะแนน 

 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ีด้านีความมุ่งม่ันในการท างาน 
ีประกอบแผนการจัดการเร ยนรู้ีหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาีี 

 

เลขท ่ 

 
 
 

ชื่อ-ีสกุล 
 
 
 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน 
(8) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 
ตั้งใจและ

รับผิดชอบใน
การปฏิบัติ

หน้าที่การงาน 

ท างานด้วย
ความเพียร

พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้
งานส าเร็จตาม

เป้าหมาย 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐            
๑๑            
๑๒            
๑๓            
๑๔            
๑๕            
๑๖            
๑๗            
๑๘            
๑๙            
๒๐            

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



เกณฑ์การให้คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
สรุปผลการประเมินีีีีี  ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๗ - ๘   
 ดี (๓)    ๕ - ๖ 
 พอใช้ (๒)   ๓ - ๔ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๒ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 3 ชื่อหน่วย คุณคือคนส าคัญ (ไม่ทนต่อการทุจริต) 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง ผลกระทบด้านลบในการใช้ทรัพยากรธรณี : ด้านสังคม 
เวลา ๑  ชั่วโมง 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบด้านลบของการใช้ทรัพยากรธรณีที่รับผิดชอบต่อสังคม สุขภาพ 
สิ่งแวดล้อม  
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑ วิเคราะห์ผลกระทบด้านลบในการใช้ทรัพยากรธรณีด้านสังคม (R)  
๒.๒ เสนอแนวทางในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านลบในการใช้ทรัพยากรธรณีด้าน
สังคม (R) 

๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) ผลกระทบด้านลบของการใช้ทรัพยากรธรณีท่ีรับผิดชอบต่อสังคม 
        2) แนวทางในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านลบในการใช้ทรัพยากรธรณีด้าน
สังคม 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑) ซื่อสัตย์สุจริต 
        2) ใฝ่เรียนรู้ 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
  ขั้นน า 
     1. ครูตั้งประเด็นค าถามให้นักเรียนช่วยกันตอบเกี่ยวกับผลกระทบด้านลบในการใช้
ทรัพยากรธรณี (ดิน หิน แร่ เชื้อเพลิง) ด้านสังคม 
  (แนวค าตอบ การย้ายที่อยู่อาศัย การอพยพเข้าเมืองทิ้งถ่ินฐาน การเปลี่ยนงาน 
การเกษตรมีรายได้ต่ า การบุกรุกพ้ืนที่ป่า การขยายพ้ืนที่ท ากิน) 
  ขั้นสอน  
     1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 – 6 คน คละความสามารถเก่ง ปานกลาง 
อ่อน แต่ละกลุ่มฟังค าชี้แจงจากครู 
     2. ครูติดกระดาษปรู๊ฟในห้องเรียน 3 มุม ตามหัวข้อ ดังนี้ 
          2.1 สาเหตุและผลกระทบจากปัญหาทรัพยากรธรณี (ดิน หิน แร่ 
เชื้อเพลิง) ที่มีต่อตนเอง 
           2.2 สาเหตุและผลกระทบจากปัญหาทรัพยากรธรณี (ดิน หิน แร่ 
เชื้อเพลิง) ที่มีต่อครอบครัว 



           2.3 สาเหตุและผลกระทบจากปัญหาทรัพยากรธรณี (ดิน หิน แร่ 
เชื้อเพลิง) ที่มีต่อสังคม 
      3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงความคิดเห็นเป็นข้อ ๆ โดยให้กลุ่มที่ 1 เขียนค าตอบ
ในกระดาษปรู๊ฟหัวข้อ 2.1 กลุ่มที่ 2 หัวข้อ 2.2 และกลุ่มที่ 3 หัวข้อ 2.3 ใช้เวลา 5 นาที 
     4. ครูให้สัญญาณหมดเวลา นักเรียนแต่ละกลุ่มหมุนตามเข็มนาฬิกาไปเขียนค าตอบ
อีกหัวข้อทางขวามือ ใช้เวลา 5 นาที่เช่นกัน โดยอ่านค าตอบของกลุ่มก่อนหน้าและเขียนค าตอบใหม่
ให้แตกต่างเพ่ือให้มีค าตอบที่หลากหลาย 
     5. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เมื่อครบ 5 นาที นักเรียนแต่ละกลุ่มหมุนตามเข็ม
นาฬิกาอีกครั้งไปยังหัวข้อสุดท้าย โดยอ่านค าตอบของกลุ่มก่อนหน้าและเขียนค าตอบใหม่ให้แตกต่าง
เพ่ือให้มีค าตอบที่หลากหลาย 
     6. เมื่อหมดเวลา 5 นาที ครูให้สัญญาณ จึงให้นักเรียนกลับมานั่งที่ 
  ขั้นสรุป 
  1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการใช้
ทรัพยากรธรณ ี(ดิน หิน แร่ เชื้อเพลิง) ด้านสังคม 
  2. นักเรียนบันทึกความรู้เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรณีที่มีผลกระทบด้านลบต่อ
สังคมในรูปแบบ infographic ลงในใบงานสมุดเล่มเล็กส่วนที่ 1 ด้านสังคม เป็นรายบุคคล และน าส่ง
ครูตามเวลาที่ครูก าหนด  
 หมายเหตุ ใบงานสมุดเล่มเล็ก ประกอบด้วย 4 ส่วน โดยแต่ละส่วนใช้บันทึกความรู้ใน
รูปแบบ infographic จากการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-4 ตามล าดับ 
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

๑) กระดาษปรู๊ฟ 
  ๒) ใบงานสมุดเล่มเล็กส่วนที่ 1 ด้านสังคม 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) ประเมินชิ้นงานที่ เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG MODEL 
(infographic ใบงานสมุดเล่มเล็ก ส่วนที่ 1 ด้านสังคม) 
  2) สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG MODEL 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบประเมินชิ้นงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG MODEL 
(infographic ใบงานสมุดเล่มเล็ก ส่วนที่ 1 ด้านสังคม) 
  2) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG MODEL 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) มีผลการประเมินชิ้นงาน ระดับ ดี ขึ้นไป 
  2) มีผลการสังเกตพฤติกรรม ระดับ ดี ขึ้นไป 
 
 



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

ลงชื่อ..............................................................ครูผู้สอน 
               (...............................................................) 
๗. ภาคผนวก 
  ๗.๑ ใบงานสมุดเล่มเล็ก 
 ๗.๒ แบบประเมินชิ้นงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG MODEL (infographic 
ใบงานสมุดเล่มเล็ก ส่วนที่ 1 ด้านสังคม) 
  ๗.๓ แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG MODEL 
  ๗.๔ แบบประเมินสมรรถนะ ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
 ๗.๕ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ใบงานสมุดเล่มเล็ก 
(สมุดเล่มเล็ก ประกอบไปด้วย 4 ส่วน ใชส้ าหรับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-4 ตามล าดับ) 
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1. ด้านสังคม 
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2. ด้านสุขภาพ 
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3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
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4. วิเคราะห์ข่าว/เหตุการณ์ในท้องถ่ิน 
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(ปกหน้า) 
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(ปกหลัง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



แบบประเมินร่องรอยช้ินงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG MODEL 
infographic ใบงานสมุดเล่มเล็ก ส่วนที่ 1  

เรื่อง ผลกระทบด้านลบในการใช้ทรัพยากรธรณี : ด้านสังคม 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3.1 เรื่อง ผลกระทบด้านลบในการใช้ทรัพยากรธรณี : ด้านสังคม 

 
ค าชี้แจง  ผู้สอนตรวจชิ้นงานของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็น
จริง 
 

 
 

รายชื่อกลุ่ม 

เนื้อหา การจัดวาง
ต าแหน่ง 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

 
 

รวม 

 
 

แปลผล 
ระดับ

คุณภาพ 

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

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

 
แปลผลระดับคุณภาพ 
  คะแนน  1-3 ระดับ ปรับปรุง 
 คะแนน 4-6 ระดับ พอใช้ 
 คะแนน 7-9 ระดับ ดี 
 คะแนน 10-12 ระดับ ดีมาก 
 
 
 
 
 

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



แบบประเมิน Infographic   
รายการประเมิน 

1. เนื้อหา 
2. การจัดวางต าแหน่ง 
3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
 

รายการ
ประเมิน 

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

1. เนื้อหา เนื้อหากระชับ มี
ค าส าคัญ 
ข้อความเข้าใจ
ง่าย และถูกต้อง 

เนื้อหามีค า
ส าคัญ ข้อความ
ถูกต้อง แต่ไม่
กระชับ 

เนื้อหามีค า
ส าคัญ เข้าใจ
ง่าย แต่ไม่ครบ
ประเด็น 

มีเนื้อหาไม่ถูกต้อง อย่าง
น้อย 1 จุด 

2. การจัดวาง
ต าแหน่ง 

จัดวางต าแหน่ง
ของข้อความ 
สัญลักษณ์ และ
รูปภาพ ได้
เหมาะสม มี
ความสัมพันธ์กัน 
และมีความ
สมดุล 

จัดวางต าแหน่ง
ของข้อความ 
สัญลักษณ์ และ
รูปภาพ ได้
เหมาะสม มี
ความสัมพันธ์กัน 
แต่ไม่สมดุล 

จัดวาง
ต าแหน่งของ
ข้อความ 
สัญลักษณ์ 
และรูปภาพ 
ไม่มี
ความสัมพันธ์
กัน อย่างน้อย 
1 ต าแหน่ง 
แต่ภาพรวม
ออกมาสมดุล 

จัดวางต าแหน่งของ
ข้อความ สัญลักษณ์ และ
รูปภาพ ไม่สัมพันธ์กัน
และไม่สมดุลกัน 

3. ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 

ผลงานมี
ความคิด
สร้างสรรค์ที่
พัฒนาชิ้นงานให้
แปลกใหม่ แจก
แจงขยาย
ความคิดได้ มี
รายละเอียดที่
สมบูรณ์ 

ผลงานมี
ความคิด
สร้างสรรค์ท่ี
แปลกใหม่ แจก
แจงขยาย
ความคิดได้ 

ผลงานมี
ความคิด
สร้างสรรค์ท่ี
แปลกใหม่ แต่
ขาดความ
ชัดเจน 

ผลงานไม่มีความคิด
แปลกใหม่ และไม่มี
ความคิดแจกแจง
รายละเอียดหรือขยาย
ความคิด 

 
 

 



แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG MODEL 
หน่วยที่ 3 เรื่อง คุณคือคนส าคัญ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3.1 เรื่อง ผลกระทบด้านลบในการใช้ทรัพยากรธรณี : ด้านสังคม 
 

กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 
ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องท่ีตรง
กับความเป็นจริง 
 

พฤติกรรม 
ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ
ในการ
เรียน 

การมีส่วน
ร่วมแสดง

ความ
คิดเห็นใน

การ
อภิปราย 

การรับฟัง
ความ

คิดเห็นของ
ผู้อื่น 

การตอบ
ค าถาม 

ความ
รับผิดชอบ
ต่องานที่
ได้รับ

มอบหมาย 

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

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

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ให้     3 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     2 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     1 คะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน 1-5  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 ให้คะแนน 6-10  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน 11-15 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 
        ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
          (..........................................) 



แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
การเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 

หน่วยที่ 3 เรื่อง คุณคือคนส าคัญ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3.1 เรื่อง ผลกระทบด้านลบในการใช้ทรัพยากรธรณี : ด้านสังคม 

กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 
ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

พฤติกรรม 
ชื่อ-สกุล 

มี
ความสามารถ
ในการรับ – 

ส่งสาร 

มี
ความสามารถ

ในการ
ถ่ายทอด
ความรู้ 

ความคิด 
ความเข้าใจ
ของตนเอง 
โดยใช้ภาษา

อย่าง
เหมาะสม 

ใช้วิธีการ
สื่อสารที่
เหมาะสม 

วิเคราะห์
แสดงความ

คิดเห็นอย่างมี
เหตุผล 

เขียนบันทึก
เหตุการณ์

ประจ าวันแล้ว
เล่าให้เพื่อนฟัง

ได้ 

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

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

เกณฑ์การให้คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ให้     ๓ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     ๒ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     ๑ คะแนน 
เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน ๑๑ – ๑๕  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 ให้คะแนน ๖ - ๑๐  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน ๑ - ๕   ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
        ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
          (..........................................) 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน ความซื่อสัตย์สุจริต 
 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา   



 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน 
(8) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 
ประพฤติตรง
ตามความเป็น
จริงต่อตนเอง
ทั้งทางกาย 
วาจา ใจ 

ประพฤติตรง
ตามความเป็น
จริงต่อผู้อื่นทั้ง
ทางกาย วาจา 

ใจ 
คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐            
๑๑            
๑๒            
๑๓            
๑๔            
๑๕            
๑๖            
๑๗            
๑๘            
๑๙            
๒๐            

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

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 



- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๗ - ๘   
 ดี (๓)    ๕ - ๖ 
 พอใช้ (๒)   ๓ - ๔ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๒ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความใฝ่เรียนรู้ 
 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 



เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

พฤติกรรมตัวบ่งชี้ รวมคะแนน 
(๑๒) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 

เอ
าใ

จใ
ส่ใ

นก
าร

เรีย
น 

แล
ะม

ีคว
าม

เพี
ยร

พย
าย

าม
ใน

กา
รเร

ียน
 

ศึก
ษา

ค้น
คว

้าจ
าก

แห
ล่ง

เรีย
นร

ู้อื่น
 

ๆ 
เพ

ิ่มเ
ติม

 

กา
รส

ร้า
งค

่าน
ิยม

ตา
มล

ักษ
ณะ

นิส
ัยท

ี่ดีต
่อก

ิจก
รร

มก
าร

เรีย
นร

ู้ 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐                
๑๑                
๑๒                
๑๓                
๑๔                
๑๕                
๑๖                
๑๗                
๑๘                
          ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน    
            (.......................................) 
            ……………/……………./……………… 
เกณฑ์การให้คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 



- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๑๐ - ๑๒   
 ดี (๓)    ๗ - ๙ 
 พอใช้ (๒)   ๔ - ๖ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๓ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 3 ชื่อหน่วย คุณคือคนส าคัญ (ไม่ทนต่อการทุจริต) 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง ผลกระทบด้านลบในการใช้ทรัพยากรธรณี : ด้านสุขภาพ 
เวลา ๑  ชั่วโมง 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบด้านลบของการใช้ทรัพยากรธรณีที่รับผิดชอบต่อสังคม สุขภาพ 
สิ่งแวดล้อม 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑ วิเคราะห์ผลกระทบด้านลบในการใช้ทรัพยากรธรณีด้านสุขภาพ (R)  
๒.๒ เสนอแนวทางในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านลบในการใช้ทรัพยากรธรณีด้าน
สุขภาพ (R) 

๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) ผลกระทบด้านลบของการใช้ทรัพยากรธรณีท่ีรับผิดชอบต่อสุขภาพ 
        2) แนวทางในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านลบในการใช้ทรัพยากรธรณีด้าน
สุขภาพ 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ความสามารถในการคิด 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑) ซื่อสัตย์สุจริต 
        2) ใฝ่เรียนรู้ 
        3) มีจิตสาธารณะ 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ แบบ Inside – outside circles 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้  
 ขั้นน า 
 1. นักเรียนชมคลิปข่าวพบสารพิษตกค้างในผักและผลไม้เกินมาตรฐาน : จับตาข่าวเด่น
https://www.youtube.com/watch?v=l4jsTnv5mEY  (ใช้เวลา 5 นาท)ี 
 2. ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคาะห์ผลกระทบจากการรับประทานผักและผลไม้ที่มีสารพิษ
ตกค้าง 
 ขั้นสอน  
 1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 16 คน (กรณีมีจ านวนนักเรียนมากกว่าหรือน้อย
กว่านี้ให้จัดกลุ่มนักเรียนให้สัมพันธ์กับจ านวนข้อค าถาม) และให้แบ่ง 16 คนนี้ออกเป็นกลุ่มย่อย โดย
ยืนเป็นวงกลม 2 วงซ้อนกัน 8 คนกลุ่มย่อยกลุ่มท่ี 1 อยู่วงกลมด้านในและหันหน้าออกนอกวงกลม 
ส่วน 8 คนกลุ่มย่อยกลุ่มที่ 2 อยู่วงกลมด้านนอกและหันหน้าเข้าในวงกลม กลุ่มย่อยกลุ่มที่ 1 และ 2 
จับคู่กับคนที่อยู่ข้างหน้า 



  2. ครูแจกกระดาษค าถามเกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรณี
ด้านสุขภาพให้แก่นักเรียนกลุ่มย่อยที่ 1 และ 2 โดยมีค าถามเก่ียวกับประเด็น ดังนี้ 
      2.1 ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรดินด้านสุขภาพ 
      2.2 ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรหินด้านสุขภาพ 
      2.3 ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรแร่ด้านสุขภาพ 
      2.4 ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรเชื้อเพลิงด้านสุขภาพ 
      2.5 แนวทางในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านลบในการใช้ทรัพยากรดิน 
    ด้านสุขภาพ 
      2.6 แนวทางในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านลบในการใช้ทรัพยากรหิน 
    ด้านสุขภาพ 
      2.7 แนวทางในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านลบในการใช้ทรัพยากรแร่ 
    ด้านสุขภาพ 
      2.8 แนวทางในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านลบในการใช้ทรัพยากร 
    เชื้อเพลิงด้านสุขภาพ 
  3. นักเรียนแต่ละคู่ร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนค าถามและค าตอบจากกระดาษ
ค าถามที่แต่ละคนได้รับ โดยใช้เวลาคู่ละ 5 นาท ี
  4. นักเรียนวงกลมด้านใน เคลื่อนที่โดยหมุนตามเข็มนาฬิกาไปยืนคู่กับนักเรียนคน
ถัดไปของวงกลมด้านนอกแล้วร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนค าถามและค าตอบจากกระดาษค าถามที่
แต่ละคนได้รับ โดยใช้เวลาคู่ละ 5 นาท ีเช่นกัน แล้วหมุนเวียนไปเรื่อย ๆ จนครบทุกคน (ใช้เวลา 35 
นาท)ี 
  5. นักเรียนแยกย้ายกลับไปยังที่นั่งของตนเอง 
  ขั้นสรุป 
  1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสรุปความรู้เกี่ยวกับสาเหตุ ผลกระทบ และ
แนวทางในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านลบในการใช้ทรัพยากรธรณี (ดิน หิน แร่ เชื้อเพลิง) 
ด้านสุขภาพ 
  2. นักเรียนบันทึกความรู้เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรณีที่มีผลกระทบด้านลบต่อ
สุขภาพในรูปแบบ infographic ลงในใบงานสมุดเล่มเล็กส่วนที่ 2 ด้านสุขภาพ เป็นรายบุคคล และ
น าส่งครูตามเวลาที่ครูก าหนด  
 หมายเหตุ ใบงานสมุดเล่มเล็ก ประกอบด้วย 4 ส่วน โดยแต่ละส่วนใช้บันทึกความรู้ใน
รูปแบบ infographic จากการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-4 ตามล าดับ  
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

 ๑) กระดาษค าถาม 2 ชุด 
  ๒) ใบงานสมุดเล่มเล็กส่วนที่ 2 ด้านสุขภาพ  
 
 



 ๓) คลิปข่าวพบสารพิษตกค้างในผักและผลไม้เกินมาตรฐาน : จับตาข่าวเด่น
https://www.youtube.com/watch?v=l4jsTnv5mEY   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) ประเมินชิ้นงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG MODEL 
(infographic ใบงานสมุดเล่มเล็ก ส่วนที่ 2 ด้านสุขภาพ) 
  2) สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG MODEL 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบประเมินชิ้นงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG MODEL 
(infographic ใบงานสมุดเล่มเล็ก ส่วนที่ 2 ด้านสุขภาพ) 
  2) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG MODEL 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) มีผลการประเมินชิ้นงาน ระดับ ดี ขึ้นไป 
  2) มีผลการสังเกตพฤติกรรม ระดับ ดี ขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
 

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



๗. ภาคผนวก 
ใบงานสมุดเล่มเล็ก 

(สมุดเล่มเล็ก ประกอบไปด้วย 4 ส่วน ใชส้ าหรับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-4 ตามล าดับ) 
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1. ด้านสังคม 
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2. ด้านสุขภาพ 
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3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
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4. วิเคราะห์ข่าว/เหตุการณ์ในท้องถ่ิน 
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(ปกหน้า) 
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(ปกหลัง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แบบประเมินร่องรอยช้ินงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG MODEL 
infographic ใบงานสมุดเล่มเล็ก ส่วนที่ 2 เรื่อง ผลกระทบด้านลบในการใช้ทรัพยากรธรณี : 

ด้านสุขภาพ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3.2 เรื่อง ผลกระทบด้านลบในการใช้ทรัพยากรธรณี : ด้านสุขภาพ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
ค าชี้แจง  ผู้สอนตรวจชิ้นงานของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็น
จริง 
 

 
 

รายชื่อกลุ่ม 

เนื้อหา การจัดวาง
ต าแหน่ง 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

 
 

รวม 

 
 

แปลผล 
ระดับ

คุณภาพ 

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

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

 
แปลผลระดับคุณภาพ 
  คะแนน  1-3 ระดับ ปรับปรุง 
 คะแนน 4-6 ระดับ พอใช้ 
 คะแนน 7-9 ระดับ ดี 
 คะแนน 10-12 ระดับ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 

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



แบบประเมิน Infographic   
รายการประเมิน 

1. เนื้อหา 
2. การจัดวางต าแหน่ง 
3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
 

รายการ
ประเมิน 

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

1. เนื้อหา เนื้อหากระชับ มี
ค าส าคัญ 
ข้อความเข้าใจ
ง่าย และถูกต้อง 

เนื้อหามีค า
ส าคัญ ข้อความ
ถูกต้อง แต่ไม่
กระชับ 

เนื้อหามีค าส าคัญ 
เข้าใจง่าย แต่ไม่
ครบประเด็น 

มีเนื้อหาไม่ถูกต้อง 
อย่างน้อย 1 จุด 

2. การจัดวาง
ต าแหน่ง 

จัดวางต าแหน่ง
ของข้อความ 
สัญลักษณ์ และ
รูปภาพ ได้
เหมาะสม มี
ความสัมพันธ์กัน 
และมีความ
สมดุล 

จัดวางต าแหน่ง
ของข้อความ 
สัญลักษณ์ และ
รูปภาพ ได้
เหมาะสม มี
ความสัมพันธ์กัน 
แต่ไม่สมดุล 

จัดวางต าแหน่ง
ของข้อความ 
สัญลักษณ์ และ
รูปภาพ ไม่มี
ความสัมพันธ์กัน 
อย่างน้อย 1 
ต าแหน่ง แต่
ภาพรวมออกมา
สมดุล 

จัดวางต าแหน่งของ
ข้อความ สัญลักษณ์ 
และรูปภาพ ไม่
สัมพันธ์กันและไม่
สมดุลกัน 

3. ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 

ผลงานมี
ความคิด
สร้างสรรคท์ี่
พัฒนาชิ้นงานให้
แปลกใหม่ แจก
แจงขยาย
ความคิดได้ มี
รายละเอียดที่
สมบูรณ์ 

ผลงานมี
ความคิด
สร้างสรรค์ท่ี
แปลกใหม่ แจก
แจงขยาย
ความคิดได้ 

ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค์ท่ีแปลก
ใหม่ แต่ขาดความ
ชัดเจน 

ผลงานไม่มีความคิด
แปลกใหม่ และไม่มี
ความคิดแจกแจง
รายละเอียดหรือ
ขยายความคิด 

 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG MODEL 
หน่วยที่ 3 เรื่อง คุณคือคนส าคัญ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3.2 เรื่อง ผลกระทบด้านลบในการใช้ทรัพยากรธรณี : ด้านสุขภาพ 
 

กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 
ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องท่ีตรง
กับความเป็นจริง 
 

พฤติกรรม 
ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ
ในการ
เรียน 

การมีส่วน
ร่วมแสดง

ความ
คิดเห็นใน

การ
อภิปราย 

การรับฟัง
ความ

คิดเห็นของ
ผู้อื่น 

การตอบ
ค าถาม 

ความ
รับผิดชอบ
ต่องานที่
ได้รับ

มอบหมาย 

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

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

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ให้     3 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     2 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     1 คะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน 1-5  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 ให้คะแนน 6-10  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน 11-15 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 
        ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
          (..........................................) 



แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิด 
หน่วยที่ 3 เรื่อง คุณคือคนส าคัญ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3.2 เรื่อง ผลกระทบด้านลบในการใช้ทรัพยากรธรณี : ด้านสุขภาพ 
กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

พฤติกรรม 
ชื่อ-สกุล 

มี
ความสามารถ

ในการคิด
วิเคราะห์ 
สังเคราะห ์

มีทักษะใน
การคิดนอก
กรอบอย่าง
สร้างสรรค ์

สามารถคิด
อย่างมี

วิจารณญาณ 

มี
ความสามารถ

ในการคิด
อย่างมีระบบ 

ตัดสินใจ
แก้ปัญหา
เกี่ยวกับ
ตนเองได ้

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

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

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่่าเสมอ  ให้     ๓ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     ๒ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     ๑ คะแนน 
เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน ๑๑ - ๑๕  ถ้าการท่างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 ให้คะแนน ๖ - ๑๐  ถ้าการท่างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน ๑ - ๕   ถ้าการท่างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 
 
        ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
          (..........................................) 

 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน ความซื่อสัตย์สุจริต 
 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา   

 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน 
(8) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 
ประพฤติตรง
ตามความเป็น
จริงต่อตนเอง
ทั้งทางกาย 
วาจา ใจ 

ประพฤติตรง
ตามความเป็น
จริงต่อผู้อื่นทั้ง
ทางกาย วาจา 

ใจ 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐            
๑๑            
๑๒            
๑๓            
๑๔            
๑๕            
๑๖            
๑๗            
๑๘            
๑๙            
๒๐            

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



เกณฑ์การให้คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๗ - ๘   
 ดี (๓)    ๕ - ๖ 
 พอใช้ (๒)   ๓ - ๔ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๒ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความใฝ่เรียนรู้ 
 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

พฤติกรรมตัวบ่งชี้ รวมคะแนน 
(๑๒) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 

เอ
าใ

จใ
ส่ใ

นก
าร

เรีย
น 

แล
ะม

ีคว
าม

เพี
ยร

พย
าย

าม
ใน

กา
รเร

ียน
 

ศึก
ษา

ค้น
คว

้าจ
าก

แห
ล่ง

เรีย
นร

ู้อื่น
 

ๆ 
เพ

ิ่มเ
ติม

 

กา
รส

ร้า
งค

่าน
ิยม

ตา
มล

ักษ
ณะ

นิส
ัยท

ี่ดีต
่อก

ิจก
รร

มก
าร

เรีย
นร

ู้ 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐                
๑๑                
๑๒                
๑๓                
๑๔                
๑๕                
๑๖                
๑๗                
๑๘                
          ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน    
            (.......................................) 
            ……………/……………./……………… 



เกณฑ์การให้คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๑๐ - ๑๒   
 ดี (๓)    ๗ - ๙ 
 พอใช้ (๒)   ๔ - ๖ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๓ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 
 
 
 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 3 ชื่อหน่วย คุณคือคนส าคัญ (ไม่ทนต่อการทุจริต) 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง ผลกระทบด้านลบในการใช้ทรัพยากรธรณี : ด้านสิ่งแวดล้อม 
เวลา ๑  ชั่วโมง 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบด้านลบของการใช้ทรัพยากรธรณีที่รับผิดชอบต่อสังคม สุขภาพ 
สิ่งแวดล้อม 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑ วิเคราะห์ผลกระทบด้านลบในการใช้ทรัพยากรธรณีด้านสิ่งแวดล้อม (R)  
๒.๒ เสนอแนวทางในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านลบในการใช้ทรัพยากรธรณีด้าน
สิ่งแวดล้อม (R) 

๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) ผลกระทบด้านลบของการใช้ทรัพยากรธรณีที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
        2) แนวทางในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านลบในการใช้ทรัพยากรธรณีด้าน
สิ่งแวดล้อม 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑) ซื่อสัตย์สุจริต 
        2) ใฝ่เรียนรู้ 
        3) มีจิตสาธารณะ 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ แบบ Think-Pair-Share Plans โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
  1. ครูให้นักเรียนช่วยกันตอบค าถาม (Think) โดยวิเคราะห์จากประสบการณ์ หรือ
ข่าวสารที่นักเรียนเคยได้ยินมา ในประเด็น ต่อไปนี้  
      - การใช้ทรัพยากรธรณี ดิน หิน แร่ เชื้อเพลิง ส่งผลกระทบด้านลบต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง  
      - สาเหตุของผลกระทบด้านลบในการใช้ทรัพยากรธรณี ดิน หิน แร่ เชื้อเพลิงที่
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกิดจากอะไรได้บ้าง  
  โดยเน้นย้ าให้นักเรียนตอบทุกคนเพราะนักเรียนคือคนส าคัญ (คุณคือคนส าคัญ 
เหมือนชื่อหน่วยการเรียนรู้)  
  2. นักเรียนจับคู่ (Pair) กับเพ่ือนที่นั่งข้าง ๆ เพ่ือสนทนากันแล้วระดมความคิดให้มี
เพียงคู่ละ 1 ค าตอบ โดยครูก าหนดให้ว่ากลุ่มใดจะได้หัวข้อ ดิน หิน แร่ หรือเชื้อเพลิง เกี่ยวกับค าถาม 
ดังนี้ 



           - การใช้ทรัพยากรธรณี ดิน หิน แร่ เชื้อเพลิง ส่งผลกระทบด้านลบต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง  
      - สาเหตุของผลกระทบด้านลบในการใช้ทรัพยากรธรณี ดิน หิน แร่ เชื้อเพลิงที่
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกิดจากอะไรได้บ้าง  
แล้วเขียนค าตอบลงในกระดาษที่ครูแจกให้แล้วส่งครู 
  3. ตัวแทนนักเรียนอ่านค าตอบที่ส่งครู เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ผลกระทบด้านลบใน
การใช้ทรัพยากรธรณีด้านสิ่งแวดล้อม  
  ขั้นสอน 
  1. นักเรียนชมคลิปข่าว รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ วอน โรงงานโม่หินสระบุรี ลดฝุ่น
ละอองhttps://www.youtube.com/watch?v=XsPdSOHcPX0  (ใช้เวลา 4 นาที) 
  2. ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายสาเหตุและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากข่าว 
  3. นักเรียนรวมกลุ่มกัน (Share) จ านวน 4 กลุ่ม ตามหัวข้อ ดังนี้ ดิน หิน แร่ และ
เชื้อเพลิง กลุ่มละ 1 หัวข้อ ที่ส่งผลในระดับชุมชน/ท้องถิ่น และระดับชาติ  
  4. ตัวแทนกลุ่มรับใบงานที่ 1 เรื่อง การใช้ทรัพยากรธรณี (ดิน หิน แร่ เชื้อเพลิง) ที่
มีผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมจากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและบันทึกลงในใบ
งาน ตามประเด็น ดังนี้ 
   4.1 สาเหตุ (อะไร) 
   4.2 ผลกระทบด้านลบ (เป็นอย่างไร) 
   4.3 เสนอแนวทาง (ท าอย่างไร) 
    1) ป้องกันผลกระทบด้านลบ (สิ่งที่ยังไม่เกิด) 
    2) แก้ไขผลกระทบด้านลบ (สิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว) 
 ขั้นสรุป 
  1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปความรู้ เกี่ยวกับผลกระทบของการใช้
ทรัพยากรธรณีด้านสิ่งแวดล้อม 
  2. นักเรียนบันทึกความรู้เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรณีที่มีผลกระทบด้านลบต่อ
สิ่งแวดล้อมในรูปแบบ infographic ลงในใบงานสมุดเล่มเล็กส่วนที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นรายบุคคล 
และน าส่งครูตามเวลาที่ครูก าหนด  
 หมายเหตุ ใบงานสมุดเล่มเล็ก ประกอบด้วย 4 ส่วน โดยแต่ละส่วนใช้บันทึกความรู้ใน
รูปแบบ infographic จากการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-4 ตามล าดับ 
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
  ๑) กระดาษส าหรับเขียนค าตอบ 
  ๒) ใบงานที่ 1 เรื่อง ผลกระทบของการใช้ทรัพยากรธรณีด้านสิ่งแวดล้อม 
  ๓) ใบงานสมุดเล่มเล็ก ส่วนที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม  
 
 
 



๔) คลิปข่าว รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ วอน โรงงานโม่หินสระบุรี ลดฝุ่นละออง 
 https://www.youtube.com/watch?v=XsPdSOHcPX0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) ประเมินชิ้นงานที่ เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง  STRONG MODEL 
(infographic ใบงานสมุดเล่มเล็ก ส่วนที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม) 
  2) สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG MODEL 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบประเมินชิ้นงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG MODEL 
(infographic ใบงานสมุดเล่มเล็ก ส่วนที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม) 
  2) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG MODEL 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) มีผลการประเมินชิ้นงาน ระดับ ดี ขึ้นไป 
  2) มีผลการสังเกตพฤติกรรม ระดับ ดี ขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
 
 
 
 

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



 ๗. ภาคผนวก 
ใบงานที่ 1  

เรื่อง การใช้ทรัพยากรธรณีที่มีผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม 
 

ทรัพยากรธรณี ผลกระทบด้าน
ลบ 

สาเหตุของ
ผลกระทบ 

แนวทาง 
การแก้ไข 

แนวทาง 
การป้องกัน 

ดิน 
 
 

 

    
    
    
    
    
    
    

หิน 
 
 

 

    
    
    
    
    
    
    

แร่ 
 

 

 

    
    
    
    
    
    
    

เชื้อเพลิง 
 

 

    
    
    
    
    
    
    

 



 
ใบงานสมุดเล่มเล็ก 

(สมุดเล่มเล็ก ประกอบไปด้วย 4 ส่วน ใชส้ าหรับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-4 ตามล าดับ) 
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1. ด้านสังคม 
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2. ด้านสุขภาพ 
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3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
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4. วิเคราะห์ข่าว/เหตุการณ์ในท้องถ่ิน 
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(ปกหน้า) 
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(ปกหลัง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



แบบประเมินร่องรอยช้ินงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG MODEL 
infographic ใบงานสมุดเล่มเล็ก ส่วนที่ ๓ เรื่อง ผลกระทบด้านลบในการใช้ทรัพยากรธรณี : 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3.3 เรื่อง ผลกระทบด้านลบในการใช้ทรัพยากรธรณี : ด้านสิ่งแวดล้อม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
ค าชี้แจง  ผู้สอนตรวจชิ้นงานของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็น
จริง 
 

 
 

รายชื่อกลุ่ม 

เนื้อหา การจัดวาง
ต าแหน่ง 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

 
 

รวม 

 
 

แปลผล 
ระดับ

คุณภาพ 

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

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

 
แปลผลระดับคุณภาพ 
  คะแนน  1-3 ระดับ ปรับปรุง 
 คะแนน 4-6 ระดับ พอใช้ 
 คะแนน 7-9 ระดับ ดี 
 คะแนน 10-12 ระดับ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 

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



แบบประเมิน Infographic   
รายการประเมิน 

1. เนื้อหา 
2. การจัดวางต าแหน่ง 
3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
 

รายการ
ประเมิน 

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

1. เนื้อหา เนื้อหากระชับ มี
ค าส าคัญ 
ข้อความเข้าใจ
ง่าย และถูกต้อง 

เนื้อหามีค า
ส าคัญ ข้อความ
ถูกต้อง แต่ไม่
กระชับ 

เนื้อหามีค าส าคัญ 
เข้าใจง่าย แต่ไม่
ครบประเด็น 

มีเนื้อหาไม่ถูกต้อง 
อย่างน้อย 1 จุด 

2. การจัดวาง
ต าแหน่ง 

จัดวางต าแหน่ง
ของข้อความ 
สัญลักษณ์ และ
รูปภาพ ได้
เหมาะสม มี
ความสัมพันธ์กัน 
และมีความสมดุล 

จัดวางต าแหน่ง
ของข้อความ 
สัญลักษณ์ และ
รูปภาพ ได้
เหมาะสม มี
ความสัมพันธ์กัน 
แต่ไม่สมดุล 

จัดวางต าแหน่ง
ของข้อความ 
สัญลักษณ์ และ
รูปภาพ ไม่มี
ความสัมพันธ์กัน 
อย่างน้อย 1 
ต าแหน่ง แต่
ภาพรวมออกมา
สมดุล 

จัดวางต าแหน่งของ
ข้อความ 
สัญลักษณ์ และ
รูปภาพ ไม่สัมพันธ์
กันและไม่สมดุลกัน 

3. ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 

ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค์ที่
พัฒนาชิ้นงานให้
แปลกใหม่ แจก
แจงขยาย
ความคิดได้ มี
รายละเอียดที่
สมบูรณ์ 

ผลงานมี
ความคิด
สร้างสรรค์ท่ี
แปลกใหม่ แจก
แจงขยาย
ความคิดได้ 

ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค์ท่ี
แปลกใหม่ แต่
ขาดความชัดเจน 

ผลงานไม่มี
ความคิดแปลกใหม่ 
และไม่มีความคิด
แจกแจง
รายละเอียดหรือ
ขยายความคิด 

 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG MODEL 
หน่วยที่ 3 เรื่อง คุณคือคนส าคัญ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3.3 เรื่อง ผลกระทบด้านลบในการใช้ทรัพยากรธรณี : ด้านสิ่งแวดล้อม 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 

ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องท่ีตรง
กับความเป็นจริง 

พฤติกรรม 
ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ
ในการ
เรียน 

การมีส่วน
ร่วมแสดง

ความ
คิดเห็นใน

การ
อภิปราย 

การรับฟัง
ความ

คิดเห็นของ
ผู้อื่น 

การตอบ
ค าถาม 

ความ
รับผิดชอบ
ต่องานที่
ได้รับ

มอบหมาย 

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

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

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ให้     3 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     2 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     1 คะแนน 
เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน 1-5  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 ให้คะแนน 6-10  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน 11-15 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 
        ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
          (..........................................) 
 



แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
หน่วยที่ 3 เรื่อง คุณคือคนส าคัญ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3.3 เรื่อง ผลกระทบด้านลบในการใช้ทรัพยากรธรณี : ด้านสิ่งแวดล้อม 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 
ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

พฤติกรรม 
ชื่อ-สกุล 

สามารถ
แก้ปัญหา

และ
อุปสรรค
ต่าง ๆ ที่
เผชิญได้ 

ใช้เหตุผล
ในการ

แก้ปัญหา 

เข้าใจ
ความสัมพันธ์

และการ
เปลี่ยนแปลง

ในสังคม 

แสวงหา
ความรู้ 
ประยุกต์
ความรู้มา
ใช้ในการ
ป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหา 

สามารถ
ตัดสินใจ

ได้
เหมาะสม
ตามวัย 

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

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

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่่าเสมอ  ให้     ๓ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     ๒ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     ๑ คะแนน 
เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน ๑๑ – ๑๕  ถ้าการท่างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 ให้คะแนน ๖ - ๑๐  ถ้าการท่างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน ๑ - ๕   ถ้าการท่างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
        ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
          (..........................................) 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความใฝ่เรียนรู้ 
 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

พฤติกรรมตัวบ่งชี้ รวมคะแนน 
(๑๒) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 

เอ
าใ

จใ
ส่ใ

นก
าร

เรีย
น 

แล
ะม

ีคว
าม

เพี
ยร

พย
าย

าม
ใน

กา
รเร

ียน
 

ศึก
ษา

ค้น
คว

้าจ
าก

แห
ล่ง

เรีย
นร

ู้อื่น
 

ๆ 
เพ

ิ่มเ
ติม

 

กา
รส

ร้า
งค

่าน
ิยม

ตา
มล

ักษ
ณะ

นิส
ัยท

ี่ดีต
่อก

ิจก
รร

มก
าร

เรีย
นร

ู้ 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐                
๑๑                
๑๒                
๑๓                
๑๔                
๑๕                
๑๖                
๑๗                
๑๘                
สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน ความซื่อสัตย์สุจริต 
 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา   

 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน 
(8) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 
ประพฤติตรง
ตามความเป็น
จริงต่อตนเอง
ทั้งทางกาย 
วาจา ใจ 

ประพฤติตรง
ตามความเป็น
จริงต่อผู้อื่นทั้ง
ทางกาย วาจา 

ใจ 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐            
๑๑            
๑๒            
๑๓            
๑๔            
๑๕            
๑๖            
๑๗            
๑๘            

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



เกณฑ์การให้คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๗ - ๘   
 ดี (๓)    ๕ - ๖ 
 พอใช้ (๒)   ๓ - ๔ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๒ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน มีจิตสาธารณะ 
 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา   

 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน 
(8) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 
ช่วยเหลือผู้อื่น
ด้วยความเต็ม
ใจและพึงพอใจ

โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 

เข้าร่วม
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อ

โรงเรียน ชุมชน 
และสังคม 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐            
๑๑            
๑๒            
๑๓            
๑๔            
๑๕            
๑๖            
๑๗            
๑๘            

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



เกณฑ์การให้คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๗ - ๘   
 ดี (๓)    ๕ - ๖ 
 พอใช้ (๒)   ๓ - ๔ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๒ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 

 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 3 ชื่อหน่วย คุณคือคนส าคัญ (ไม่ทนต่อการทุจริต) 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง กรณีศึกษา (ภัยจากดินถล่ม)  เวลา ๑  ชั่วโมง 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ เพ่ือตระหนักถึงผลกระทบด้านลบของการใช้ทรัพยากรธรณีใช้ทรัพยากรธรณีที่
รับผิดชอบต่อสังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม โดยน าเสนอแนวทางในการเฝ้าระวังที่อาจเกิดในท้องถิ่น 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑ ตระหนักถึงผลกระทบด้านลบของการใช้ทรัพยากรธรณีท่ีรับผิดชอบต่อสังคม สุขภาพ 
สิ่งแวดล้อม (R)  

๒.๒ น าเสนอแนวทางในการเฝ้าระวังผลกระทบด้านลบของการใช้ทรัพยากรธรณีท่ีอาจเกิด 
ในท้องถิ่น (R) 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) ผลกระทบด้านลบของการใช้ทรัพยากรธรณีรับผิดชอบต่อสังคม สุขภาพ 
สิ่งแวดล้อม 
        2) แนวทางในการเฝ้าระวังการใช้ทรัพยากรธรณีด้านลบที่อาจขึ้นในท้องถิ่น 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑) ซื่อสัตย์สุจริต 
        2) ใฝ่เรียนรู้ 
        3) มีจิตสาธารณะ 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
  ขั้นน า 
  1. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน กลุ่มละ 4-6 คน 
(ตามจ านวนนักเรียน) และให้นักเรียนตั้งชื่อกลุ่มเป็นชื่อเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี เช่น ดิน หิน แร่ 
เชื้อเพลิง เป็นต้น เรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่มทรัพยากรธรณี 
  2. ครูน าฉลาก 3 ส ที่เขียนว่า “สุขภาพ” “สิ่งแวดล้อม” และ “สังคม” ค าละ 4-6 
แผ่น (ตามจ านวนนักเรียนในกลุ่ม) มาให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับฉลาก 
  3. นักเรียนที่จับฉลากได้ค าท่ีเหมือนกันให้ย้ายไปอยู่กลุ่มเดียวกัน โดยมีชื่อกลุ่มตาม
ค าท่ีจับฉลากได้ ได้แก่ กลุ่มสุขภาพ กลุ่มสิ่งแวดล้อม และกลุ่มสังคม เรียกว่ากลุ่ม 3 ส 
  4. ครูแจกกระดาษขนาด A4 ให้กลุ่ม 3 ส กลุ่มละ 1 แผ่น ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบด้านลบจากการใช้ทรัพยากรธรณี (ดิน หิน แร่ 
เชื้อเพลิง) ที่ได้เรียนมาในชั่วโมงก่อนหน้านี้ โดยเขียนไว้ในกระดาษขนาด A4 ที่ครูแจกให้ พร้อมทั้ง
วาดรูปประกอบ 



  ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
  1. นักเรียนชมวีดิทัศน์ เรื่อง ภัยจากดินถล่ม
https://www.youtube.com/watch?v=XEhu8ytrRtY (2 นาที)  
  2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงสาเหตุและผลกระทบที่ท าให้ดินถล่มทั้งที่เกิด
จากธรรมชาติและมนุษย์ 
  3. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรณีท่ีได้เขียนไว้มา
วิเคราะห์ว่าแต่ละข้อเกิดจากสาเหตุใดบ้าง และมีแนวทางเฝ้าระวังอย่างไร พร้อมทั้งวาดรูปประกอบ 
  ขั้นสรุป 
  1. นักเรียนกลุ่ม 3 ส แยกย้ายกลับไปที่กลุ่มทรัพยากรธรณี แต่ละกลุ่มระดมสมอง
ช่วยกันคิดว่าในท้องถิ่นของนักเรียนมีการกระท าใดของมนุษย์ที่อาจส่งผลให้เกิดแผ่นดินถล่มได้บ้าง 
และจะส่งผลกระทบต่อคนในท้องถิ่นนั้นอย่างไรในด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสังคม นักเรียนจะมี
แนวทางในการเฝ้าระวังอย่างไร โดยเขียนลงในกระดาษปรู๊ฟเป็น mind mapping เรื่อง ดินถล่ม 
  2. น า mind mapping ไปติดที่ผนังห้อง เพ่ือให้เพ่ือน ๆ ได้ชมผลงาน 
  3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปกรณีศึกษา เรื่อง ภัยจากดินถล่ม 
  4. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนหาข่าวหรือเหตุการณ์ในท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
ผลกระทบด้านลบในการใช้ทรัพยากรธรณีที่ไม่รับผิดชอบ แล้วท าในสมุดเล่มเล็กในส่วนที่ 4 วิเคราะห์
ข่าว/เหตุการณ์ในท้องถิ่น พร้อมทั้งออกแบบปกหน้าและปกหลังของสมุดเล่มเล็ก  
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

๑) กระดาษปรู๊ฟ 
  ๒) กระดาษ A4 
  ๓) ใบงานสมุดเล่มเล็ก ส่วนที่ 4 วิเคราะห์ข่าว/เหตุการณ์ในท้องถิ่น  
   ๔) วีดิทัศน์ เรื่อง ภัยจากดินถล่ม
https://www.youtube.com/watch?v=XEhu8ytrRtY (2 นาที) 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  1) ประเมินชิ้นงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG MODEL 
(infographic ใบงานสมุดเล่มเล็ก ส่วนที่ 4 วิเคราะห์ข่าว/เหตุการณ์ในท้องถิ่น) 
  2) สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG MODEL 



 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  1) แบบประเมินชิ้นงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG MODEL 
(infographic ใบงานสมุดเล่มเล็ก ส่วนที่ 4 วิเคราะห์ข่าว/เหตุการณ์ในท้องถิ่น) 
  2) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG MODEL 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) มีผลการประเมินชิ้นงาน ระดับ ดี ขึ้นไป 
  2) มีผลการสังเกตพฤติกรรม ระดับ ดี ขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
 
 
 
 

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



๗. ภาคผนวก 
ใบงานสมุดเล่มเล็ก 

(สมุดเล่มเล็ก ประกอบไปด้วย 4 ส่วน ใชส้ าหรับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-4 ตามล าดับ) 
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1. ด้านสังคม 
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2. ด้านสุขภาพ 
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3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
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4. วิเคราะห์ข่าว/เหตุการณ์ในท้องถ่ิน 
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(ปกหน้า) 
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(ปกหลัง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
แบบประเมินร่องรอยช้ินงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG MODEL 

infographic ใบงานสมุดเล่มเล็ก ส่วนที่ 4 เรื่อง วิเคราะห์ข่าว/เหตุการณ์ในท้องถิ่น 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3.4 เรื่อง กรณีศึกษา (ภัยจากดินถล่ม) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
ค าชี้แจง  ผู้สอนตรวจชิ้นงานของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็น
จริง 
 

 
 

รายชื่อกลุ่ม 

เนื้อหา การจัดวาง
ต าแหน่ง 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

 
 

รวม 

 
 

แปลผล 
ระดับ

คุณภาพ 

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

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

 
แปลผลระดับคุณภาพ 
  คะแนน  1-3 ระดับ ปรับปรุง 
 คะแนน 4-6 ระดับ พอใช้ 
 คะแนน 7-9 ระดับ ดี 
 คะแนน 10-12 ระดับ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 

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



แบบประเมิน Infographic   
รายการประเมิน 

1. เนื้อหา 
2. การจัดวางต าแหน่ง 
3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
 

รายการ
ประเมิน 

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

1. เนื้อหา เนื้อหากระชับ มี
ค าส าคัญ 
ข้อความเข้าใจ
ง่าย และถูกต้อง 

เนื้อหามีค า
ส าคัญ ข้อความ
ถูกต้อง แต่ไม่
กระชับ 

เนื้อหามีค า
ส าคัญ เข้าใจ
ง่าย แต่ไม่ครบ
ประเด็น 

มีเนื้อหาไม่ถูกต้อง 
อย่างน้อย 1 จุด 

2. การจัดวาง
ต าแหน่ง 

จัดวางต าแหน่ง
ของข้อความ 
สัญลักษณ์ และ
รูปภาพ ได้
เหมาะสม มี
ความสัมพันธ์กัน 
และมีความ
สมดุล 

จัดวางต าแหน่ง
ของข้อความ 
สัญลักษณ์ และ
รูปภาพ ได้
เหมาะสม มี
ความสัมพันธ์
กัน แต่ไม่สมดุล 

จัดวาง
ต าแหน่งของ
ข้อความ 
สัญลักษณ์ 
และรูปภาพ 
ไม่มี
ความสัมพันธ์
กัน อย่างน้อย 
1 ต าแหน่ง 
แต่ภาพรวม
ออกมาสมดุล 

จัดวางต าแหน่งของ
ข้อความ สัญลักษณ์ 
และรูปภาพ ไม่สัมพันธ์
กันและไม่สมดุลกัน 

3. ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 

ผลงานมี
ความคิด
สร้างสรรค์ที่
พัฒนาชิ้นงานให้
แปลกใหม่ แจก
แจงขยาย
ความคิดได้ มี
รายละเอียดที่
สมบูรณ์ 

ผลงานมี
ความคิด
สร้างสรรค์ท่ี
แปลกใหม่ แจก
แจงขยาย
ความคิดได้ 

ผลงานมี
ความคิด
สร้างสรรค์ท่ี
แปลกใหม่ แต่
ขาดความ
ชัดเจน 

ผลงานไม่มีความคิด
แปลกใหม่ และไม่มี
ความคิดแจกแจง
รายละเอียดหรือขยาย
ความคดิ 

 
 



 
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG MODEL 

หน่วยที่ 3 เรื่อง คุณคือคนส าคัญ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3.4 เรื่อง กรณีศึกษา (ภัยจากดินถล่ม) 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 
ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องท่ีตรง
กับความเป็นจริง 
 

พฤติกรรม 
ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ
ในการ
เรียน 

การมีส่วน
ร่วมแสดง

ความ
คิดเห็นใน

การ
อภิปราย 

การรับฟัง
ความ

คิดเห็นของ
ผู้อื่น 

การตอบ
ค าถาม 

ความ
รับผิดชอบ
ต่องานที่
ได้รับ

มอบหมาย 

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

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

เกณฑ์การให้คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ให้     3 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     2 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     1 คะแนน 
เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน 1-5  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 ให้คะแนน 6-10  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน 11-15 ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 
        ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
          (..........................................) 



แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
หน่วยที่ 3 เรื่อง คุณคือคนส าคัญ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3.4 เรื่อง กรณีศึกษา (ภัยจากดินถล่ม) 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 
ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

พฤติกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ-สกุล 

เรียนรู้
ด้วย

ตนเองได้
เหมาะสม
ตามวัย 

สามารถ
ท างาน
กลุ่ม

ร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

น าความรู้ที่ได้
ไปใช้

ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

จัดการ
ปัญหา
และ
ความ
ขัดแย้งได้
เหมาะสม 

หลีกเลี่ยง
พฤติกรรม

ไม่พึง
ประสงค์ท่ี

ส่งผล
กระทบ

ต่อตนเอง 

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

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

เกณฑ์การให้คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ให้     ๓ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     ๒ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     ๑ คะแนน 
เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน ๑๑ – ๑๕  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 ให้คะแนน ๖ - ๑๐  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน ๑ - ๕   ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
         ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
          (..........................................) 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความใฝ่เรียนรู้ 
 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

พฤติกรรมตัวบ่งชี้ รวมคะแนน 
(๑๒) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 

เอ
าใ

จใ
ส่ใ

นก
าร

เรีย
น 

แล
ะม

ีคว
าม

เพี
ยร

พย
าย

าม
ใน

กา
รเร

ียน
 

ศึก
ษา

ค้น
คว

้าจ
าก

แห
ล่ง

เรีย
นร

ู้อื่น
 

ๆ 
เพ

ิ่มเ
ติม

 

กา
รส

ร้า
งค

่าน
ิยม

ตา
มล

ักษ
ณะ

นิส
ัยท

ี่ดีต
่อก

ิจก
รร

มก
าร

เรีย
นร

ู้ 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐                
๑๑                
๑๒                
๑๓                
๑๔                
๑๕                
๑๖                
๑๗                
๑๘                
สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน ความซื่อสัตย์สุจริต 
 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน 
(8) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 
ประพฤติตรง
ตามความเป็น
จริงต่อตนเอง
ทั้งทางกาย 
วาจา ใจ 

ประพฤติตรง
ตามความเป็น
จริงต่อผู้อื่นทั้ง
ทางกาย วาจา 

ใจ 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐            
๑๑            
๑๒            
๑๓            
๑๔            
๑๕            
๑๖            
๑๗            
๑๘            

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



เกณฑ์การให้คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๗ - ๘   
 ดี (๓)    ๕ - ๖ 
 พอใช้ (๒)   ๓ - ๔ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๒ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน มีจิตสาธารณะ 
 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน 
(8) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 
ช่วยเหลือผู้อื่น
ด้วยความเต็ม
ใจและพึงพอใจ

โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 

เข้าร่วม
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อ

โรงเรียน ชุมชน 
และสังคม 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐            
๑๑            
๑๒            
๑๓            
๑๔            
๑๕            
๑๖            
๑๗            
๑๘            

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



เกณฑ์การให้คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๗ - ๘   
 ดี (๓)    ๕ - ๖ 
 พอใช้ (๒)   ๓ - ๔ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๒ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 

 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 3 ชื่อหน่วย คุณคือคนส าคัญ (ไม่ทนต่อการทุจริต) 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5  เรื่อง กรณีศึกษา (ผจญภัยเกาะสารพิษมฤตยู)  เวลา ๑  ชั่วโมง 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ เพ่ือตระหนักถึงผลกระทบด้านลบของการใช้ทรัพยากรธรณีใช้ทรัพยากรธรณีที่รับผิดชอบ
ต่อสังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม โดยน าเสนอแนวทางในการเฝ้าระวังที่อาจเกิดในท้องถิ่น 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑ เพ่ือตระหนักถึงผลกระทบด้านลบของการใช้ทรัพยากรธรณีที่รับผิดชอบต่อสังคม สุขภาพ 
สิ่งแวดล้อม (R)  

๒.๒ น าเสนอแนวทางในการเฝ้าระวังผลกระทบด้านลบของการใช้ทรัพยากรธรณีท่ีอาจเกิดใน 
ท้องถิ่น (R) 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) ผลกระทบด้านลบของการใช้ทรัพยากรธรณีรับผิดชอบต่อสังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม 
        2) แนวทางในการเฝ้าระวังการใช้ทรัพยากรธรณีด้านลบที่อาจข้ึนในท้องถิ่น 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ความสามารถในการสื่อสาร 
       ๒) ความสามารถในการคิด 
       ๓) ความสามารถในการแก้ปัญหา 
       ๔) ความสามารถในด้านทักษะชีวิต 

 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑) ซื่อสัตย์สุจริต 
        3) อยู่อย่างพอเพียง 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
 1. ครูและนักเรียนทบทวนความรู้ เรื่อง สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางในการป้องกันและ
แก้ไขการใช้ทรัพยากรธรณีด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสังคม ที่เรียนในชั่วโมงก่อนหน้านี้ 
  ๒. ครูน าการ์ดเกม “ผจญภัยเกาะสารพิษมฤตยู” มาให้นักเรียนดู และชี้แจงเกี่ยวกับการ์ด
เกม โดยน าเข้าสถานการณ์ดังนี้.. “การ์ดเกม ชุด ผจญภัยเกาะสารพิษมฤตยู คือการผจญภัยในเกาะแห่ง
หนึ่งที่เต็มไปด้วยสารพิษ ซึ่งเป็นผลจากการใช้ทรัพยากรธรณีอย่างหนัก ท าให้เกิดสารพิษรูปแบบต่าง ๆ 
ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ผู้เล่นจะต้องเอาตัวรอดจากผลกระทบจากสารพิษต่าง 
ๆ โดยผู้ที่รอดชีวิตเท่านั้นจึงจะสามารถชนะในเกมนี้”  

ขั้นสอน (จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเกม) 
1. การเตรียมความพร้อมก่อนการเล่นเกม 



   1.1 ตรวจสอบอุปกรณ์ตามจ านวนที่ระบุไว้ในคู่มือ โดยมีอุปกรณ์ ได้แก่ หมากเดิน 8 
ชิ้น การ์ดสารพิษ 45 ใบ การ์ดกรรมสิทธิ์  15 ใบ การ์ดพลังชีวิต 24 ใบ เเละลูกเต๋า1 ลูก 

    1.2 จัดกลุ่ม 2 - 8 คนนั่งเปน็วงกลมหันหน้าเข้าหากัน น าการ์ดสารพิษเเละการ์ด
กรรมสิทธิ์มาสับรวมกันเเล้ววางคว่ าเรียงเป็นแถว แถวละ ๑๐ ใบ จ านวน ๖ แถว    

    1.3 แจกอุปกรณ์ ดังนี้ แจกหมากเดิน คนละ 1 ชิ้น แจกการ์ดพลังชีวิตให้คนละ 3 ใบ  
    1.4 ให้แต่ละคนเลือกวางหมากเดินลงไปในช่อง 1 ช่องบนหรือบนหลังการ์ด 1 ใบ 

เพ่ือก าหนดจุดเริ่มต้นในการเดินของผู้เล่นแต่ละคน 
    1.6 ผู้เล่นทุกคนเลือกทอยลูกเต๋า 1 ลูก เพื่อก าหนดล าดับการเล่น โดยผู้ที่ทอยลูกเต๋า

ได้แต้มสูงที่สุด คนนั้นจะได้เริ่มเล่นก่อนแล้วสามารถก าหนดได้ว่าจะเวียนการเล่นจากซ้ายไปขวา หรือ
ขวาไปซ้าย โดนเริ่มจากตนเอง 

2.  การเล่นเกม 
2.1 ขั้นที่ 1 : เลือกเดิน 1-2 ช่อง โดยสามารถเดินตามแถวได้ทั้งแนวตั้งเเละ 
      เเนวนอน 

  2.2 ขั้นที่ 2 : ทอยลูกเต๋า เพ่ือเปิดการ์ดหมากอยู่บนพ้ืนที่ใบนั้นหากทอยได้เเต้ม  
        1-3 การ์ดจะไม่ถูกเปิด แต่หากทอยได้แต้ม 4-6 การ์ดจะถูกเปิดข้ึน ซึ่งจะมีผล 
        ตามการ์ดนั้นระบุ 
  2.3 ขั้นที่ 3 : ใช้การ์ดกรรมสิทธิ์/การ์ดพลังชีวิต (ถ้ามี) หากเปิดได้การ์ดท าลายพลัง 

      ชีวิต จะเสียการ์ดพลังชีวิตตามจ านวนที่ระบุในการ์ดใบนั้น เเละในข้ันนี้ให้ใช้  
      การ์ดกรรมสิทธิ์(ถ้ามี) โดยจะมีผลในทันทีหลังจากใช้ 

  หมายเหตุ*  
      1) ถ้าการ์ดพลังชีวิตหมดไป แล้วถูกการ์ดสารพิษท าลายพลังชีิวิตอีก ผู้เล่นคนนั้นจะ 

ออกจากเกมทันทีจนเหลือจนกว่าจะเหลือผู้เล่นคนสุดท้ายหรือจนกว่าการ์ดทั้งหมดจะถูกเปิดข้ึน 
2) หากเพ่ือนก าลังจะออกจากเกมเนื่องจากไม่มีการ์ดพลังชีวิต ผู้เล่นคนอ่ืนสามารถ 

มอบการ์ดพลังชีวิตให้ผู้เล่นคนนั้นได้เล่นต่อไปได้ 
3. การยุติเกม 
     3.1 เหลือผู้รอดชีวิตเพียง 1 คน เกมจบลงทันทีเเละผู้เล่นที่รอดชีวิตจะเป็นผู้ชนะ 
     3.2 การ์ดสารพิษถูกเปิดออกทั้งหมดทุกใบ เกมจะจบลงทันทีโดยนับคะแนนจากการ์ด

พลังชีวิตที่เหลืออยู่ 
4. การคิดคะแนนเเละสรุปผล 
4.1 ผู้เล่นที่เหลือคนสุดท้ายเป็นผู้ชนะ 
4.2 ผู้เล่นที่มีการ์ดพลังชีวิตมากท่ีสุดชนะ 
ขั้นสรุป 
สรุปผลโดย ครูตั้งค าถามกระตุ้นความคิดนักเรียนเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้ทรัพยากรธรณี

ด้านสุขภาพ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ถอดบทเรียนจากความรู้และข้อคิดที่ได้รับจากการเล่นเกม 
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

๑) การ์ดเกม ชุด ผจญภัยเกาะสารพิษมฤตย ู



๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  1) สังเกตพฤติกรรมการเล่นการ์ดเกม ที่สอดคล้องตามแนวทาง STRONG Model  
  2) ประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๔ ด้าน 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  1) แบบสังเกตพฤติกรรมการเล่นการ์ดเกม   
  2) แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๔ ด้าน 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) มีผลการประเมิน ระดับ ดี ขึ้นไป 
  2) มีผลการสังเกตพฤติกรรม ระดับ ดี ขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ....................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................. .................. 
 
 
 
 

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



https://drive.google.com/drive/fo
lders/1AeaKTkI7nltWB0GKY48oB
E5Q-VjnL5_c?usp=sharing 

ไฟล์ PDF และคลิปสอนการเล่น 

การ์ดเกมผจญภัยเกาะสารพิษมฤตยู 

๗. ภาคผนวก 
  ๗.๑ การ์ดเกม ชุด ผจญภัยเกาะสารพิษมฤตยู และคลิปสอนการเล่นการ์ดเกมผจญภัยเกาะ
สารพิษมฤตยู 
 ๗.๒ แบบสังเกตพฤติกรรมการเล่นการ์ดเกม 

 ๗.๓ แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๔ ด้าน 
 ๗.๔ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 

การ์ดเกม ชุด ผจญภัยเกาะสารพิษมฤตยู 
 และคลิปสอนการเล่นการ์ดเกม ผจญภัยเกาะสารพิษมฤตยู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คู่มือการเล่นการ์ดเกม ชุด ผจญภัยเกาะสารพิษมฤตยู 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมการเล่นการ์ดเกม ที่สอดคล้องตามแนวทาง STRONG Model 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3.๕ เรื่อง กรณีศึกษา (ผจญภัยเกาะสารพิษมฤตยู)  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มท่ี ...............  ชั้น........................... 
ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

 
 

ล า
ดับ
ที ่

 
 

ชื่อ – สกุล 
สมาชิกกลุ่ม 

พฤติกรรม  
 

รวม 
ความ
ร่วมมือ 

ในการเล่น
การ์ดเกม 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

การรับฟัง
ความ
คิดเห็น 

ความตั้งใจ
ในการท า
กิจกรรม 

การมีส่วน
ร่วมในการ
เล่นการ์ด

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

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

เกณฑ์การประเมิน 
  ดีมาก  = ๔ ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ๙๐-๑๐๐% หรือปฏิบัติบ่อยครั้ง 
 ดี   = ๓ ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ๗๐-๘๙% หรือปฏิบัติบางครั้ง 
 พอใช้  = ๒ ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ๕๐-๖๙% หรือปฏิบัติครั้งเดียว 
 ปรับปรุง = ๑ ประสิทธิภาพต่ ากว่าเกณฑ์ ๕๐%  หรือไม่ปฏิบัติเลย 
 
  
        ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
           (..........................................) 
 
 
 
 

แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๔ ด้าน 
ชื่อ..............................................นามสกุล.......................................ชั้น...............เลขท่ี......... 



 ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

สมรรถนะท่ีประเมิน 
ระดับคะแนน สรุป 

ผล ๓ ๒ ๑ ๐ 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร      

๑.๑  มีความสามารถในการรับ – ส่งสาร     
๑.๒  มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด  
       ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม      

๑.๓  ใช้วธิีการสื่อสารที่เหมาะสม     
๑.๔  วิเคราะห์แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล     
๑.๕  เขียนบันทึกเหตุการณ์ประจ าวันแล้วเล่าให้เพื่อนฟังได้     

สรุปผลการประเมิน     
๒. ความสามารถในการคิด      

๒.๑  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์     
๒.๒  มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์     
๒.๓  สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ     
๒.๔  มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ     
๒.๕  ตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับตนเองได้     

สรุปผลการประเมิน     
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา      

๓.๑  สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้     
๓.๒  ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา     
๓.๓  เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงในสังคม     
๓.๔  แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ใน 
       การป้องกันและแก้ไขปัญหา     

๓.๕  สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย     
สรุปผลการประเมิน     

๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต      
๔.๑  เรียนรู้ด้วยตนเองได้เหมาะสมตามวัย     
๔.๒  สามารถท างานกลุ่มร่วมกับผู้อ่ืนได้     
๔.๓  น าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน     
๔.๔  จัดการปัญหาและความขัดแย้งได้เหมาะสม     
๔.๕  หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อ
ตนเอง     

สรุปผลการประเมิน     
 



สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 4 ด้าน 
     ดีเยี่ยม    ดี     ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 
 ลงชื่อ ..................................................  ผู้ประเมิน 
           (………………..……………..........…) 
 
เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ  

ดีเยี่ยม  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ ให้  ๓  คะแนน   
ดี  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้  ๒ คะแนน   
ผ่าน  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้  ๑ คะแนน   
ไม่ผ่าน ไม่เคยปฏิบัติพฤติกรรม   ให้  ๐ คะแนน   

 
เกณฑ์การสรุปผลแต่ละด้าน 

ดีเยี่ยม  ๑3–๑5 คะแนน   
ดี   9 - 12 คะแนน   
ผ่าน   ๑ - 8  คะแนน   
ไม่ผ่าน  ๐        คะแนน 
 

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 4 ด้าน 
     ในแต่ละช่องสรุปผลสมรรถนะแต่ละด้านให้ใส่คะแนนระดับคุณภาพ  เช่น ดีเยี่ยม = 3 คะแนน, ดี 
= 2 คะแนน, ผ่าน = 1 คะแนน และไม่ผ่าน = 0 คะแนน 
     สรุปผล 

 ดีเยี่ยม ๑0–๑2 คะแนน   
 ดี  6 - 9   คะแนน   
 ผ่าน  ๑ - 5  คะแนน   
 ไม่ผ่าน ๐        คะแนน 

 
 
 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน ความซื่อสัตย์สุจริต 
 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา    

 

เลขที่ 
 
 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน 
(8) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 



 
ชื่อ- สกุล 

 
 
 

ประพฤติตรง
ตามความเป็น
จริงต่อตนเอง
ทั้งทางกาย 
วาจา ใจ 

ประพฤติตรง
ตามความเป็น
จริงต่อผู้อื่นทั้ง
ทางกาย วาจา 

ใจ 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐            
๑๑            
๑๒            
๑๓            
๑๔            
๑๕            
๑๖            
๑๗            
๑๘            
๑๙            
๒๐            

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

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 



- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 
 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๗ - ๘   
 ดี (๓)    ๕ - ๖ 
 พอใช้ (๒)   ๓ - ๔ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๒ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านอยู่อย่างพอเพียง 
 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา   



เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

พฤติกรรมตัวบ่งชี้ 
รวม

คะแนน 
(๑๒) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 

ใช
้ทร

ัพย
าก

รข
อง

ส่ว
นร

วม
อย

่าง
ปร

ะห
ยัด

 
คุ้ม

ค่า
 แ

ละ
เก

็บร
ักษ

าด
ูแล

อย
่าง

ดี 

วา
งแ

ผน
กา

รเร
ียน

 ก
าร

ท า
งา

น 
แล

ะก
าร

ใช
้

ชีว
ิตป

ระ
จ า

วัน
บน

พื้น
ฐา

นข
อง

คว
าม

รู้ 
ข้อ

มูล
 ข

่าว
สา

ร 

รู้เท
่าท

ันก
าร

เป
ลี่ย

นแ
ปล

งข
อง

สัง
คม

แล
ะ

สภ
าพ

แว
ดล

้อม
 ย

อม
รับ

แล
ะป

รับ
ตัว

เพื่
อ

อย
ู่ร่ว

มกั
บผ

ู้อื่น
ได

้อย
่าง

มีค
วา

มส
ุข 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑   

๑                
๒                
๓                
๔                
๕                
๖                
๗                
๘                
๙                

๑๐                
๑๑                
๑๒                
๑๓                
๑๔                
๑๕                
๑๖                
๑๗                
          ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน    
            (.......................................) 
เกณฑ์การให้คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 



- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๑๐ - ๑๒   
 ดี (๓)    ๗ - ๙ 
 พอใช้ (๒)   ๔ - ๖ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๓ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 
 



หน่วยท่ี 4 
เส้นทางสู่ความส าเร็จ : การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

และการฟื้นฟูทรพัยากรธรณ ี
แผนการจัดการเร ียนรู้ 

หน่วยที่ 4 เส้นทางสู่ความส าเร็จ : การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรณี 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑  เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรณี          เวลา ๑ ชั่วโมง 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการทางสังคมที่เกี่ยวกับการทุจริต 
สามารถบอกแหล่งแจ้งเบาะแสการทุจริตได้ 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑    อธิบายสาระส าคัญของกฎหมาย ข้อปฏิบัติ ข้อห้าม บทก าหนดโทษ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรณี (T) 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) กฎหมาย ข้อปฏิบัติ ข้อห้าม บทก าหนดโทษ ตามกฎหมายทรัพยากรธรณี  

- พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560  
- ประมวลกฎหมายที่ดิน  
- พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกด าบรรพ์ พ.ศ. 2551 

 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
       ๑) ความสามารถในการสื่อสาร 

 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑) มุ่งม่ันในการท างาน 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 

ขั้นน า 

1. ครูขออาสาสมัครนักเรียนในห้องเรียนจ านวน 1 คน ออกมาอ่านข่าวเรื่อง “ดีเอสไอ สรุป
คดีบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะที่ ต.อ่าวนาง จ.กระบี่” เมื่อตัวแทนนักเรียนน าเสนอข่าวเสร็จแล้ว ครูน าเข้าสู่
กิจกรรม Check in (เช็คอิน) โดยครูแจกกระดาษ Post it ให้นักเรียนคนละ 3 แผ่น (กรณีไม่มี
กระดาษ Post it สามารถใช้กระดาษ A4 แทนได้) เมื่อนักเรียนได้รับกระดาษเรียบร้อยแล้ว ครูตั้ง
ประเด็นค าถามดังนี้  
  1.1. จากข่าวดังกล่าวหน่วยงานใดเป็นผู้ตรวจสอบการกระท าความผิด (ค าตอบ คือ 
ป.ป.ช.) 
   1.2. นักเรียนคิดว่าผู้กระท าความผิด ท าผิดกฎหมายในประเด็นใดบ้าง 
   1.3. ในกรณีที่นักเรียนพบเห็นการกระท าความผิดดังกล่าว นักเรียนควรท าอย่างไร 



 (ให้นักเรียนตอบแบบสั้น ๆ ลงในกระดาษ Post it โดยเขียนค าตอบ 1 ค าตอบต่อ 1 
แผ่น)   

2. ให้นักเรียนแต่ละคนเขียนค าตอบของตนเองลงในกระดาษ Post it และน าไปติดบน
กระดานหน้าห้องเรียน  

3. ครูสุ่มนักเรียนจ านวน 3 คน เป็นตัวแทนของห้องออกมาอ่านข้อความในกระดาษที่เพ่ือน
เขียนน ามาติดบนกระดานหน้าห้องเรียน 

4. ครูท าการเชื่อมโยงแนวค าตอบของนักเรียนที่เขียนในกระดาษ Post it จากกิจกรรม 
Check in (เช็คอิน) เข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง กฎหมายที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรธรณี 

ขั้นสอน 
 1. ให้นักเรียนจัดกลุ่มในชั้นเรียน โดยคละความสามารถ กลุ่มละ 8 คน (หากจ านวนนักเรียน
ในชั้นแบ่งกลุ่มไม่ลงตัวให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอนในการจัดกลุ่มนักเรียน) ซึ่งกลุ่มที่ตั้งข้ึนนี้เรียกว่า
กลุ่มบ้าน (Home Group)  
 2. ให้สมาชิกในกลุ่มบ้าน จัดกลุ่มสมาชิกออกเป็น 3 กลุ่มย่อย และให้ตกลงเลือกหัวข้อใน
การศึกษา ตามหัวข้อดังนี้ 
  2.1. พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 
  2.2. ประมวลกฎหมายที่ดิน 
  2.3. พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกด าบรรพ์ พ.ศ. 2551 
 3. เมื่อสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มบ้านเลือกหัวข้อที่จะศึกษาแล้ว ให้แยกย้ายไปรวมกับสมาชิก
กลุ่มอ่ืน ซึ่งได้รับมอบหมายให้ศึกษาในหัวข้อเดียวกัน ตั้งเป็นกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert 
Group)  
 4. ให้สมาชิกในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ อภิปรายและร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นที่ก าหนด 
ดังนี้ 
  4.1. สาระส าคัญของกฎหมาย 
  4.2. ข้อปฏิบัติ ข้อห้าม บทก าหนดโทษ  
  ซึ่งในขั้นตอนนี้ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจะได้ร่วมกันศึกษา โดยใช้วิธีการสืบค้นข้อมูลตาม
ประเด็นหัวข้อที่ได้ศึกษาจากอินเทอร์เน็ต (ลิงค์ในการสืบค้นเอกสารแนบในภาคผนวก) 
 5. สมาชิกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ กลับไปหาสมาชิกในกลุ่มบ้าน และท าการน าเสนอหัวข้อที่ตนเอง
ได้ไปศึกษาให้สมาชิกในกลุ่มบ้านฟัง และร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ซึ่งในขั้นตอนนี้
สมาชิกทุกคนจะได้เรียนรู้ภาพรวมของเนื้อหาสาระทั้งหมด 
 6. ให้นักเรียนทุกคนท ากิจกรรม Check Point (เช็คพ้อย) โดยจัดท าชิ้นงานสรุปผลการศึกษา 
ในรูปแบบของแผนผังความคิด 

ขั้นสรุป 
1. ให้นักเรียนกลุ่มบ้านแต่ละกลุ่มสรุปประเด็นส าคัญที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้ โดยการอภิปราย

ซักถาม ถึงความเข้าใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน 
 
 



 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
๑) ข่าว เรื่อง ดีเอสไอ สรุปคดีบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะที่ ต.อ่าวนาง จ.กระบี่ 
๒) เว็บไซต์สืบค้นเนื้อหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรณี 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ วิธีการประเมิน 
  ๑) ประเมินชิ้นงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG Model (แผนผัง
ความคิด ผลการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรณี) 
  ๒) สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบประเมินชิ้นงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG Model (แผนผัง
ความคิด ผลการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรณี) 
  ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) มีผลการประเมินชิ้นงาน ระดับ ดี ขึ้นไป  
  ๒) มีผลการสังเกตพฤติกรรม ระดับ ดี ขึ้นไป 
๖. บันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. .. 
 

ลงชื่อ..............................................................ครูผู้สอน  
               (...............................................................) 
 
๗. ภาคผนวก 

- ข่าว เรื่อง ดีเอสไอ สรุปคดีบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะที่ ต.อ่าวนาง จ.กระบี่ 
- ช่องทางการสืบค้นกฎหมายที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรธรณี (พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560) 
- ช่องทางการสืบค้นกฎหมายที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรธรณี (ประมวลกฎหมายที่ดิน) 
- ช่องทางการสืบค้นกฎหมายที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรธรณี (พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึก

ด าบรรพ์ พ.ศ. 2551) 
- แบบประเมินร่องรอยชิ้นงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG MODEL 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG MODEL 
- แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
 

 
 



ข่าว เรื่อง ดีเอสไอ สรุปคดีบุกรุกพื้นที่สาธารณะท่ี ต.อ่าวนาง จ.กระบ่ี 

 
เข้าถึงได้จาก https://news.thaipbs.or.th/content/201520 (สืบค้นเมื่อ 9 พ.ค. 2564) 

 
 
 
 
 
 

 
 

https://news.thaipbs.or.th/content/201520


ช่องทางการสืบค้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรณี (พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560) 

 
เข้าถึงได้จาก 

http://www.dmr.go.th/download/Law/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0
%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B
8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%
E0%B8%A3%E0%B9%88%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2560.pdf (สืบค้น

เมื่อ 9 พ.ค. 2564) 
 

ช่องทางการสืบค้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรณี (ประมวลกฎหมายที่ดิน) 
 

 
เข้าถึงได้จาก 

https://www.dol.go.th/registry/DocLib3/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E
0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0
%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0

%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99.pdf (สืบค้นเมื่อ 9 พ.ค. 2564) 
 

 

http://www.dmr.go.th/download/Law/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%88%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2560.pdf
http://www.dmr.go.th/download/Law/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%88%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2560.pdf
http://www.dmr.go.th/download/Law/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%88%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2560.pdf
http://www.dmr.go.th/download/Law/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%88%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2560.pdf
https://www.dol.go.th/registry/DocLib3/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99.pdf
https://www.dol.go.th/registry/DocLib3/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99.pdf
https://www.dol.go.th/registry/DocLib3/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99.pdf
https://www.dol.go.th/registry/DocLib3/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99.pdf


ช่องทางการสืบค้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรณี  
(พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกด าบรรพ์ พ.ศ. 2551) 

 

 
เข้าถึงได้จาก 

http://www.dmr.go.th/ewtadmin/ewt/dmr_web/download/lawmum2551.pdf 
(สืบค้นเมื่อ 9 พ.ค. 2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบประเมินร่องรอยช้ินงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG MODEL 

http://www.dmr.go.th/ewtadmin/ewt/dmr_web/download/lawmum2551.pdf


แผนผังความคิดกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรณี               
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรณี     
 
ค าชี้แจง  ผู้สอนตรวจชิ้นงานของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็น
จริง 
 

 
 

รายชื่อกลุ่ม 

สรุปความรู้ได้
ถูกต้อง ครบถ้วน

ตรงประเด็น 

การเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง 

ตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 

มีความคิด
สร้างสรรค์ในการ

สร้างแผนผัง
ความคิด 

 
 

รวม 

แปลผล 
ระดับ

คุณภาพ 

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

 
แปลผลระดับคุณภาพ 
  คะแนน  1-3  ระดับ ปรับปรุง 
 คะแนน 4-6  ระดับ พอใช้ 
 คะแนน 7-9  ระดับ ดี 
 คะแนน 10-12  ระดับ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 

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



แบบประเมินแผนผังความคิด 
รายการประเมิน 

1. สรุปความรู้ได้ถูกต้อง ครบถ้วนตรงประเด็น 
2. การเชื่อมโยงความรู้ได้ถูกต้อง ตามล าดับความสัมพันธ์ 
3. มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างแผนผังความคิด 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
 

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

1 สรุปความรู้ได้
ถูกต้อง ครบถ้วน
ตรงประเด็น 
 

สามารถสรุป
ความรู้ได้ครบตรง
ประเด็นและ
ถูกต้องทุกหัวข้อ 

สามารถสรุป
ความรู้ได้ครบตรง
ประเด็นและ
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ ่

สรุปความรู้ไม่
ครบทุกประเด็น 

สรุปความรู้ไม่
ถูกต้อง 

2 การเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง 
ตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 
 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ครบ
ถูกต้องตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ครบ
ถูกต้องตามล าดับ
ความสัมพันธ์ได้
ค่อนข้างครบ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ครบ
ถูกต้องตามล าดับ
ความสัมพันธ์ได้
บ้าง 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ถูกต้องแต่
ตามล าดับ
ความสัมพันธ์
ไม่ได้ 

3 มีความคิด
สร้างสรรค์ในการ
สร้างแผนผัง
ความคิด 
 

สามารถเขียน
แผนผังความคิด
อยู่ในรูปแบบ
ถูกต้องและ
สวยงาม 

สามารถเขียน
แผนผังความคิด
อยู่ในรูปแบบ
ถูกต้องและมี
ข้อบกพร่องเพียง
เล็กน้อย 

สามารถเขียน
แผนผังความคิด
อยู่ในรูปแบบ
ถูกต้องและมี
ข้อบกพร่อง
บางส่วน 

สามารถเขียน
แผนผังความคิด
ได้ถูกต้องและแต่
ขาดรูปแบบความ
สวยงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG MODEL 
หน่วยที่ 4 เส้นทางสู่ความส าเร็จ 

การจัดการเรียนรู้ 1 เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรณี       ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 
 

ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องท่ีตรง
กับความเป็นจริง 

พฤติกรรม 
 
 
 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ
ในการ
เรียน 

การมีส่วน
ร่วมแสดง

ความ
คิดเห็นใน

การ
อภิปราย 

การรับฟัง
ความ

คิดเห็นของ
ผู้อื่น 

การตอบ
ค าถาม 

ความ
รับผิดชอบ
ต่องานที่
ได้รับ

มอบหมาย 

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

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

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ    ให้     3 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง    ให้     2 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง    ให้     1 คะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน 1-5   ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 ให้คะแนน 6-10   ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน 11-15  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 
        ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
          (..........................................) 



แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
หน่วยที่ 4 เส้นทางสู่ความส าเร็จ 

การจัดการเรียนรู้ 1 เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรณี       ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
พฤติกรรม 

ชื่อ-สกุล 
มี

ความสามารถ
ในการรับ – 

ส่งสาร 

มี
ความสามารถ

ในการ
ถ่ายทอด
ความรู้ 

ความคิด 
ความเข้าใจ
ของตนเอง 
โดยใช้ภาษา

อย่าง
เหมาะสม 

ใช้วิธีการ
สื่อสารที่
เหมาะสม 

วิเคราะห์
แสดง
ความ
คิดเห็น
อย่างมี
เหตุผล 

เขียน
บันทึก

เหตุการณ์
ประจ าวัน
แล้วเล่าให้
เพ่ือนฟัง

ได้ 

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

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

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ให้     ๓ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     ๒ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     ๑ คะแนน 
เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน ๑๑ – ๑๕  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 ให้คะแนน ๖ - ๑๐  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน ๑ - ๕   ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
        ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
          (..........................................) 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน ความมุ่งม่ันในการท างาน 
 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา   

 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 
 
 
 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน 
(8) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 
ตั้งใจและ

รับผิดชอบใน
การปฏิบัติ

หน้าที่การงาน 

ท างานด้วย
ความเพียร

พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้
งานส าเร็จตาม

เป้าหมาย 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐            
๑๑            
๑๒            
๑๓            
๑๔            
๑๕            
๑๖            
๑๗            
๑๘            
๑๙            
๒๐            

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



เกณฑ์การให้คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
สรุปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๗ - ๘   
 ดี (๓)    ๕ - ๖ 
 พอใช้ (๒)   ๓ - ๔ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๒ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

 



แผนการจัดการเรี ยนรู้ 
หน่วยท ่ี4 เส้นทางสู่ความส าเร็จ : การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรณี 
แผนการจัดการเร ยนรู้ท ่ี2  เรื่อง การอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรณี    เวลาี๑ ชั่วโมง 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาีพุทธศักราชี๒๕๖๔ 

๑.๑ เพ่ือให้สามารถน าเสนอแนวทางวิธีการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการีSTRONG MODEL 

๒.๑ จ าลองสถานการณ์หรือแสดงบทบาทสมมติในการเสนอแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรณี (G) 
๓. ขอบเขตการเร ยนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) การอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรณี 

- ทรัพยากรดิน 
   - ทรัพยากรหิน 
   - ทรัพยากรแร่ 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
         ๑) ความสามารถในการสื่อสาร 
  2) ความสามารถในการคิด 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
         ๑) ใฝ่เรียนรู้ 
  2) มุ่งมั่นในการท างาน 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 

ขั้นน า 

1. นักเรียนรับชมวิดีทัศน์ เรื่อง การชะล้างพังทลายของดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยใช้เวลา
ประมาณ 3 นาที 

2. ครูตั้งประเด็นค าถาม เพ่ือสอบถามนักเรียนก่อนเข้าเนื้อหาบทเรียน ดังนี้ 
2.1. จากการชมวิดีทัศน์ นักเรียนคิดว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการชะล้างพังทลาย

ของดิน 

2.2. การชะล้างพังทลายของดินส่งผลอย่างไรบ้างต่อชีวิตของมนุษย์ 
2.3. มีแนวทางหรือวิธีการใดบ้างที่เป็นแนวทางในการป้องกันการพังทลายของดิน 

3. ครูเชื่อมโยงค าตอบของนักเรียน เข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง การอนุรักษ์และหวง
แหนทรัพยากรธรณี 

ขั้นสอน 
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน  
 2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาจับหัวข้อในการศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี ดังนี้ 
  2.1. ทรัพยากรดิน 



  2.2. ทรัพยากรหิน 
  2.3. ทรัพยากรแร่ 
 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดสถานการณ์จ าลองหรือบทบาทสมมติ ในหัวข้อ แนวทางใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรณี (ตามหัวข้อที่กลุ่มได้ท าการศึกษา) โดยใช้เวลากลุ่มละประมาณ 15 นาที 
 4. แต่ละกลุ่มน าเสนอสถานการณ์จ าลอง หรือ การแสดงบทบาทสมมติ (Role play) หน้าชั้น
เรียนโดยสอดแทรกเรื่องการไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนหรือหวังผลตอบแทนในการใช้ทรัพยากรธรณี
ประกอบการแสดงบทบาทสมมติ โดยใช้เวลาในการน าเสนอกลุ่มละ 5-7 นาที  
 5. เมื่อกลุ่มใดน าเสนอสถานการณ์จ าลอง หรือ บทบาทสมมติ ตามหัวข้อของกลุ่มแล้ว ให้เพื่อน
ในชั้นเรียนและครูร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากประเด็นที่กลุ่มเพ่ือนได้น าเสนอ 
(ด าเนินตามข้อ 5 จนครบทุกกลุ่มท่ีออกมาน าเสนอ) 
ขั้นสรุป 

1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเนื้อหา โดยสรุปในรูปแบบของแผนที่ความคิด (Mind Mapping)   
 ๔.๒ีสื่อการเร ยนรู้/แหล่งการเร ยนรู้ 

1) วิดีทัศน์ เรื่อง การชะล้างพังทลายของดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน (เข้าถึงได้จาก :  
https://www.youtube.com/watch?v=KMZb85nuOpg) 
  2) กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ (Role play) 
๕.ีการประเมินผลการเร ยนรู้ 
 ๕.๑ีวิธ การประเมิน 

๑) ประเมินการน าเสนอสถานการณ์จ าลองหรือการแสดงบทบาทสมมติที่เกิดจาก
พฤติกรรมตามแนวทาง STRONG Model  

  ๒) สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
 ๕.๒ีเครื่องมือท ่ใช้ในการประเมิน 
  ๑) แบบประเมินการน าเสนอสถานการณ์จ าลองหรือการแสดงบทบาทสมมุติ 
   ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG Model 
 ๕.๓ีเกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) มีผลการประเมิน ระดับ ดี ขึ้นไป  
  ๒) มีผลการสังเกตพฤติกรรม ระดับ ดี ขึ้นไป 
๖.ีบันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. .................................. 
................................................................................................ ............................................................... 
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
 

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



๗.ีภาคผนวก 
  - วิดีทัศน์ เรื่อง การชะล้างพังทลายของดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน 

- แบบประเมินร่องรอยหลักฐานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG MODEL 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG MODEL 

 - แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
 
 

วิด ทัศน์ีเรื่องีการชะล้างพังทลายของดินีของกรมพัฒนาท ่ดิน 

 
เข้าถึงได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=KMZb85nuOpg (สืบค้นเมื่อ 9 พ.ค. 2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KMZb85nuOpg


แบบประเมินร่องรอยหลักฐานท ่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทางีSTRONG MODEL 
ประเมินการแสดงสถานการณ์จ าลอง/บทบาทสมมติี 
เก ่ยวกับแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรณ  

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรณี  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ค าชี้แจง  ผู้สอนตรวจชิ้นงานของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 
 

รายช่ือ
กลุ่ม 

ความเหมะสม
ของบทบาทการ

น าเสนอ 
 

ความถูกต้องของ
ข้อมูล สาระ 

ความรู้ 
 

การน าเสนอ
ข้อมูล 

 

ส่วนประกอบ 
อ่ืน ๆ ความคิด
สร้างสรรค์ใน
การน าเสนอ 

รว
ม 

แป
ลผ

ล 

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

 
แปลผลระดับคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
14-16 ดีมาก 
10-13 ดี 

7-9 พอใช้ 
4-6 ปรับปรุง 

 
เกณฑ์การผ่าน  ตั้งแต่ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

 
 

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



เกณฑ์การประเมินประเมินการแสดงสถานการณ์จ าลอง/บทบาทสมมติี 
เก ่ยวกับแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรณ  

 
รายการ 
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 3 2           1 
ความเหมะสมของ
บทบาทการ
น าเสนอ 

แสดงบทบาท
เหมาะสม เสียงดัง 
ฟังชัด ลีลาท่าทาง
ประกอบดีมาก 

แสดงบทบาท
เหมาะสม เสียงดัง 
ฟังชัด ลีลาท่าทาง
ประกอบดี 

แสดงบทบาท
เหมาะสม เสียงไม่
ค่อยดัง ลีลา
ท่าทางประกอบดี 

แสดงบทบาทไม่
เหมาะสมกับตัว
ละคร เสียงไม่ดัง  

ความถูกต้องของ
ข้อมูล สาระ 
ความรู้ 

เนื้อหา ความรู้ 
ถูกต้องครบถ้วน 

เนื้อหา ความรู้ 
ถูกต้องครบ ขาด
เนื้อหาไปบาง
ตอน 

เนื้อหา ความรู้ 
ขาดหายไปหลาย
ตอน 

เนื้อหา ความรู้ ไม่
ครบถ้วน ใจความ
ส าคัญของเนื้อหา
ไม่มี 

การน าเสนอ
ข้อมูล 

การน าเสนอข้อมูล
ลื่นไหลดีมาก  

การน าเสนอ
ข้อมูลลื่นไหลดี 

การน าเสนอ
ข้อมูลลื่นไหล
พอใช้ มีการ
น าเสนอขัดข้อง
บ้าง 

การน าเสนอมี
ความขัดข้อง ไม่มี
ความต่อเนื่องของ
การน าเสนอ 

ส่วนประกอบอ่ืน 
ๆ ความคิด
สร้างสรรค์ในการ
น าเสนอ 

มีการน าอุปกรณ์
มาประกอบ และ
การแต่งตัวที่
เหมาะสมกับการ
แสดงตามบทบาท
ที่ได้รับ 

มีการน าอุปกรณ์ 
หรือการแต่งตัวที่
เหมาะสมกับการ
แสดงตามบทบาท
ที่ได้รับ 

มีการน าอุปกรณ์
มาประกอบ และ
การแต่งตัวแต่ไม่
เหมาะสมกับการ
แสดงตามบทบาท
ที่ได้รับ 

ไม่มีการน า
อุปกรณ์อ่ืนใดมา
ประกอบการ
น าเสนอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการเร ยนรู้ตามแนวทางีSTRONG MODEL 
หน่วยท ่ี4ีเส้นทางสู่ความส าเร็จ 

การจัดการเร ยนรู้ี2ีเรื่องีการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรณ  ีีีชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 

ค าช ้แจง  ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องท่ีตรง
กับความเป็นจริง 
 

พฤติกรรม 
 
 
 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ
ในการ
เรียน 

การมีส่วน
ร่วมแสดง

ความ
คิดเห็นใน

การ
อภิปราย 

การรับฟัง
ความ

คิดเห็นของ
ผู้อื่น 

การตอบ
ค าถาม 

ความ
รับผิดชอบ
ต่องานที่
ได้รับ

มอบหมาย 

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

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

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ    ให้     3 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง    ให้     2 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง    ให้     1 คะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน 1-5   ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 ให้คะแนน 6-10   ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน 11-15  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 
 
        ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
          (..........................................) 



แบบประเมินสมรรถนะผู้เร ยนีด้านความสามารถในการสื่อสาร 
หน่วยท ่ี4ีเส้นทางสู่ความส าเร็จ 

การจัดการเร ยนรู้ี2ีเรื่องีการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรณ  ีีีชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 

ค าช ้แจงี: ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
พฤติกรรม 

ชื่อ-สกุล 
มี

ความสามารถ
ในการรับ – 

ส่งสาร 

มี
ความสามารถ

ในการ
ถ่ายทอด
ความรู้ 

ความคิด 
ความเข้าใจ
ของตนเอง 
โดยใช้ภาษา

อย่าง
เหมาะสม 

ใช้วิธีการ
สื่อสารที่
เหมาะสม 

วิเคราะห์
แสดง
ความ
คิดเห็น
อย่างมี
เหตุผล 

เขียน
บันทึก

เหตุการณ์
ประจ าวัน
แล้วเล่าให้
เพ่ือนฟัง

ได้ 

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1.                 
2.                 
3.                 
4.                 
5.                 
6.                 
7.                 
8.                 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ให้     ๓ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     ๒ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     ๑ คะแนน 
เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน ๑๑ – ๑๕  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 ให้คะแนน ๖ - ๑๐  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน ๑ - ๕   ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 
       ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
          (..........................................) 



แบบประเมินสมรรถนะผู้เร ยนีด้านความสามารถในการคิด 
หน่วยท ่ี4ีเส้นทางสู่ความส าเร็จ 

การจัดการเร ยนรู้ี2ีเรื่องีการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรณ  ีีีชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ีกลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 

ค าช ้แจงี: ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
พฤติกรรม 

ชื่อ-สกุล 
มี

ความสามารถ
ในการคิด
วิเคราะห์ 
สังเคราะห ์

มีทักษะใน
การคิดนอก
กรอบอย่าง
สร้างสรรค ์

สามารถคิด
อย่างมี

วิจารณญาณ 

มี
ความสามารถ

ในการคิด
อย่างมีระบบ 

ตัดสินใจ
แก้ปัญหา
เกี่ยวกับ
ตนเองได ้

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

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

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ให้     ๓ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     ๒ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     ๑ คะแนน 
เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน ๑๑ - ๑๕  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 ให้คะแนน ๖ - ๑๐  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน ๑ - ๕   ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 
 
        ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
          (..........................................) 
 
 
 
 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ีด้านความใฝ่เร ยนรู้ 
ีประกอบแผนการจัดการเร ยนรู้ีหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาี 

เลขท ่ 

 
 
 

ชื่อ-ีสกุล 
 
 
 

พฤติกรรมตัวบ่งช ้ รวมคะแนน 
(๑๒) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 

เอ
าใ

จใ
ส่ใ

นก
าร

เรีย
น 

แล
ะม

ีคว
าม

เพี
ยร

พย
าย

าม
ใน

กา
รเร

ียน
 

ศึก
ษา

ค้น
คว

้าจ
าก

แห
ล่ง

เรีย
นร

ู้อื่น
 

ๆ 
เพ

ิ่มเ
ติม

 

กา
รส

ร้า
งค

่าน
ิยม

ตา
มล

ักษ
ณะ

นิส
ัยท

ี่ดีต
่อก

ิจก
รร

มก
าร

เรีย
นร

ู้ 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐                
๑๑                
๑๒                
๑๓                
๑๔                
๑๕                
๑๖                
๑๗                
๑๘                
          ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน    
            (.......................................) 
            ……………/……………./……………… 



เกณฑ์การให้คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
สรุปผลการประเมินีีีีี  ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๑๐ - ๑๒   
 ดี (๓)    ๗ - ๙ 
 พอใช้ (๒)   ๔ - ๖ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๓ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ีด้านีความมุ่งม่ันในการท างาน 
ีประกอบแผนการจัดการเร ยนรู้ีหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาีี 

 

เลขท ่ 

 
 
 

ชื่อ-ีสกุล 
 
 
 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน 
(8) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 
ตั้งใจและ

รับผิดชอบใน
การปฏิบัติ

หน้าที่การงาน 

ท างานด้วย
ความเพียร

พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้
งานส าเร็จตาม

เป้าหมาย 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐            
๑๑            
๑๒            
๑๓            
๑๔            
๑๕            
๑๖            
๑๗            
๑๘            
๑๙            
๒๐            

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



เกณฑ์การให้คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
สรุปผลการประเมินีีีีี  ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๗ - ๘   
 ดี (๓)    ๕ - ๖ 
 พอใช้ (๒)   ๓ - ๔ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๒ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 
 

 



แผนการจัดการเรี ยนรู้ 
หน่วยท ่ี4 เส้นทางสู่ความส าเร็จ : การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรณี 
แผนการจัดการเร ยนรู้ท ่ี3  เรื่อง การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (1)   
เวลาี๑ ชั่วโมง 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาีพุทธศักราชี๒๕๖๔ 

๑.๑ เพ่ือให้สามารถน าเสนอแนวทางวิธีการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการีSTRONG MODEL 

๒.๑ ผลิตสื่อที่เก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี (O) 
๓. ขอบเขตการเร ยนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
         ๑) การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
         ๑) ความสามารถในการคิด 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
         ๑) ใฝ่เรียนรู้ 
  2) มุ่งม่ันในการท างาน 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
ี ขั้นน า 

 1. ครูน าเข้าสู่บทเรียนด้วยกรณีตัวอย่าง โดย.. ครูแจกกระดาษ Post it ให้นักเรียนคนละ 2 
แผ่น  
 2. ครูแบ่งกระดานหน้าชั้นเรียนออกเป็นสองฝั่ง โดยฝั่งซ้ายของกระดานเป็นการคิดฐานสิบ 
(Analog) และฝั่งขวาของกระดาน เป็นการคิดฐานสอง (Digital) ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

  3. น ากรณีตัวอย่าง เรื่อง การใช้ประโยชน์จากที่ดินสาธารณะ เสนอบนกระดานหน้าชั้นเรียน 
ดังนี้ 
 
 
 

การคิดฐานสิบี(Analog) 
 
 

ท าได้...................ไม่แน่ใจ..............ท าไม่ได้ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

 นายสุจริต เป็นข้าราชการที่ท างานในองค์กรแห่งหนึ่ง นายสุจริตเห็นว่าภายในองค์กรของตนมี

พ้ืนที่ดินว่างเปล่าอยู่บริเวณหนึ่ง นายสุจริต จึงตัดสินใจแผ้วถาง เพ่ือท าการปลูกผัก และน าผักท่ี

ปลูก มาจ าหน่ายให้กับเพื่อนในองค์กรและบุคคลทั่วไป ซึ่งรายได้เป็นรายได้ส่วนตัวของนายสุจริต  

 



4. ครูตั้งประเด็นค าถามว่า จากกรณีตัวอย่าง นักเรียนคิดว่าท าได้หรือไม่ โดยให้นักเรียนน า
กระดาษ Post it ที่ตนเองมี น าไปติดท้ังฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ของกระดานหน้าชั้นเรียน โดยให้ติดฝั่งละ 
1 ใบ ซึ่งฝั่งซ้ายนักเรียนสามารถน ากระดาษ Post it ติดลงในช่องตัวเลขได้ตั้งแต่เลข 0 - 9 ส่วนฝั่ง
ขวา นักเรียนสามารถติดกระดาษ Post it ได้ในช่อง เลข 0 และ เลข 1  
  5. ครูเชื่อมโยงเรื่องการคิดฐานสิบ และฐานสอง เข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการมี
ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี 

ีขั้นสอน 
 ี1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปราย เนื้อหาเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เกี่ยวกับทรัพยากรธรณี  
 ี2. แบ่งกลุ่มนักเรียน โดยให้มีสมาชิกกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน จากนั้นให้สมาชิกกลุ่มเลือก
ประธาน รองประธาน และเลขานุการของกลุ่ม 
  3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดและผลิตสื่อที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี (ในขั้นตอนนี้ นักเรียนจะได้ร่วมกันสร้างสื่อ เช่น แผ่นพับ Infographic 
หรือคลิปวิดีโอ) โดยใช้กระบวนการ P D C A S เป็นขั้นตอนของการด าเนินการสร้างสื่อ ดังนี้ 
        3.1. P : Plan คือ การวางแผนการสร้างสื่อ 
   3.2. D : Do คือ การลงมือสร้างสื่อ 

3.3. C : Check คือ การตรวจสอบเนื้อหา ความเหมาะสมของสื่อ 
3.4. A : Action คือ การปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาสื่อ 
3.5. S : Share คือ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สื่อ 

  4. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการสร้างสื่อ (P : Plan) โดยใช้เวลาในการวางแผน
ประมาณ 10 นาที 
  5. แต่ละกลุ่มร่วมกันสร้างสื่อ ตามแผนการที่วางไว้ (D : Do) โดยใช้เวลาในการด าเนินการ
ประมาณ 40 นาที (ซึ่งในขั้นตอนนี้นักเรียนจะได้ลงมือผลิตสื่อตามท่ีกลุ่มได้ท าการวางแผนไว้) 
  6. ส าหรับขั้นตอนของการตรวจสอบสื่อ (C : Check) การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา (A : 
Action) และการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ (S : Share) จะด าเนินกิจกรรมในชั่วโมงถัดไป  

ีขั้นสรุป 
 1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปบทเรียน โดยการสนทนาซักถามข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา

ที่ได้ร่วมกันศึกษา เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี 
 ๔.๒ีสื่อการเร ยนรู้/แหล่งการเร ยนรู้ 

1. กรณีตัวอย่าง เรื่อง การใช้ประโยชน์ที่ดินของสาธารณะ 
  2. กระบวนการท างาน P D C A S  
๕.ีการประเมินผลการเร ยนรู้ 
 ๕.๑ีวิธ การประเมิน 

๑) ประเมินชิ้นงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG MODEL (สื่อ
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี) 



  ๒) สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG MODEL 
 ๕.๒ีเครื่องมือท ่ใช้ในการประเมิน 

๑) แบบประเมินชิ้นงานที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG MODEL (สื่อ
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี) 

  ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG MODEL 
 ๕.๓ีเกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) มีผลการประเมินชิ้นงาน ระดับ ดี ขึ้นไป  
  ๒) มีผลการสังเกตพฤติกรรม ระดับ ดี ขึ้นไป 
๖.ีบันทึกหลังสอน 
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................ ................................................................... 
............................................................................................................................. .................................. 
 

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



๗.ีภาคผนวก 
แบบประเมินร่องรอยช้ินงานท ่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทางีSTRONG MODEL 

สื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตเก ่ยวกับทรัพยากรธรณ  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (1)  
 
ค าชี้แจง  ผู้สอนตรวจชิ้นงานของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็น
จริง 
 

 
 

รายชื่อกลุ่ม 

สรุปความรู้ได้
ถูกต้อง ครบถ้วน

ตรงประเด็น 

การเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง 

ตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 

มีความคิด
สร้างสรรค์ในการ

สร้างสื่อ 

 
 

รวม 

แปลผล 
ระดับ

คุณภาพ 

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

 
แปลผลระดับคุณภาพ 
  คะแนน  1-3  ระดับ ปรับปรุง 
 คะแนน 4-6  ระดับ พอใช้ 
 คะแนน 7-9  ระดับ ดี 
 คะแนน 10-12  ระดับ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 

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



แบบประเมินสื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเก ่ยวกับทรัพยากรธรณ  
  

รายการประเมิน 
1. สรุปความรู้ได้ถูกต้อง ครบถ้วนตรงประเด็น 
2. การเชื่อมโยงความรู้ได้ถูกต้อง ตามล าดับความสัมพันธ์ 
3. มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างแผนผังความคิด 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
 
รายการประเมิน ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

4ี(ด มาก) 3ี(ด ) 2ี(พอใช้) 1ี(ปรับปรุง) 
1 สื่อสามารถ
สรุปความรู้ได้
ถูกต้อง ครบถ้วน
ตรงประเด็น 
 

สามารถสรุป
ความรู้ได้ครบตรง
ประเด็นและ
ถูกต้องทุกหัวข้อ 

สามารถสรุป
ความรู้ได้ครบตรง
ประเด็นและ
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ ่

สรุปความรู้ไม่
ครบทุกประเด็น 

สรุปความรู้ไม่
ถูกต้อง 

2 การเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง 
ตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 
 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ครบ
ถูกต้องตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ครบ
ถูกต้องตามล าดับ
ความสัมพันธ์ได้
ค่อนข้างครบ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ครบ
ถูกต้องตามล าดับ
ความสัมพันธ์ได้
บ้าง 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ถูกต้องแต่
ตามล าดับ
ความสัมพันธ์
ไม่ได้ 

3 มีความคิด
สร้างสรรค์ในการ
ผลิตสื่อ 
 

สามารถสร้างสื่อ
อยู่ในรูปแบบ
ถูกต้องและ
สวยงาม 

สามารถสร้างสื่อ
อยู่ในรูปแบบ
ถูกต้องและมี
ข้อบกพร่องเพียง
เล็กน้อย 

สามารถสร้างสื่อ
อยู่ในรูปแบบ
ถูกต้องและมี
ข้อบกพร่อง
บางส่วน 

สามารถสร้างสื่อ
ได้ถูกต้องและแต่
ขาดรูปแบบความ
สวยงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการเร ยนรู้ตามแนวทางีSTRONG MODEL 
หน่วยท ่ี4ีเส้นทางสู่ความส าเร็จ 

การจัดการเร ยนรู้ี3ีเรื่องีการม ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตี(1) ีีี 
กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 

ค าช ้แจง  ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องท่ีตรง
กับความเป็นจริง 
 

พฤติกรรม 
 
 
 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ
ในการ
เรียน 

การมีส่วน
ร่วมแสดง

ความ
คิดเห็นใน

การ
อภิปราย 

การรับฟัง
ความ

คิดเห็นของ
ผู้อื่น 

การตอบ
ค าถาม 

ความ
รับผิดชอบ
ต่องานที่
ได้รับ

มอบหมาย 

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

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

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ    ให้     3 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง    ให้     2 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง    ให้     1 คะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน 1-5   ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 ให้คะแนน 6-10   ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน 11-15  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 
 
        ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
          (..........................................) 



แบบประเมินสมรรถนะผู้เร ยนีด้านความสามารถในการคิด 
หน่วยท ่ี4ีเส้นทางสู่ความส าเร็จ 

การจัดการเร ยนรู้ี3ีเรื่องีการม ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตี(1) ีีี 
 ีกลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 

ค าช ้แจงี: ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
พฤติกรรม 

ชื่อ-สกุล 
มี

ความสามารถ
ในการคิด
วิเคราะห์ 
สังเคราะห ์

มีทักษะใน
การคิดนอก
กรอบอย่าง
สร้างสรรค ์

สามารถคิด
อย่างมี

วิจารณญาณ 

มี
ความสามารถ

ในการคิด
อย่างมีระบบ 

ตัดสินใจ
แก้ปัญหา
เกี่ยวกับ
ตนเองได ้

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

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

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ให้     ๓ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     ๒ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     ๑ คะแนน 
เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน ๑๑ - ๑๕  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 ให้คะแนน ๖ - ๑๐  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน ๑ - ๕   ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 
 
        ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
          (..........................................) 
 
 
 
 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ีด้านความใฝ่เร ยนรู้ 
ีประกอบแผนการจัดการเร ยนรู้ีหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาี 

เลขท ่ 

 
 
 

ชื่อ-ีสกุล 
 
 
 

พฤติกรรมตัวบ่งช ้ รวมคะแนน 
(๑๒) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 

เอ
าใ

จใ
ส่ใ

นก
าร

เรีย
น 

แล
ะม

ีคว
าม

เพี
ยร

พย
าย

าม
ใน

กา
รเร

ียน
 

ศึก
ษา

ค้น
คว

้าจ
าก

แห
ล่ง

เรีย
นร

ู้อื่น
 

ๆ 
เพ

ิ่มเ
ติม

 

กา
รส

ร้า
งค

่าน
ิยม

ตา
มล

ักษ
ณะ

นิส
ัยท

ี่ดีต
่อก

ิจก
รร

มก
าร

เรีย
นร

ู้ 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐                
๑๑                
๑๒                
๑๓                
๑๔                
๑๕                
๑๖                
๑๗                
๑๘                
          ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน    
            (.......................................) 
            ……………/……………./……………… 



เกณฑ์การให้คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
สรุปผลการประเมินีีีีี  ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๑๐ - ๑๒   
 ดี (๓)    ๗ - ๙ 
 พอใช้ (๒)   ๔ - ๖ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๓ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ีด้านีความมุ่งม่ันในการท างาน 
ีประกอบแผนการจัดการเร ยนรู้ีหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาีี 

 

เลขท ่ 

 
 
 

ชื่อ-ีสกุล 
 
 
 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน 
(8) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 
ตั้งใจและ

รับผิดชอบใน
การปฏิบัติ

หน้าที่การงาน 

ท างานด้วย
ความเพียร

พยายาม และ
อดทนเพ่ือให้
งานส าเร็จตาม

เป้าหมาย 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐            
๑๑            
๑๒            
๑๓            
๑๔            
๑๕            
๑๖            
๑๗            
๑๘            
๑๙            
๒๐            

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



เกณฑ์การให้คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
สรุปผลการประเมินีีีีี  ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๗ - ๘   
 ดี (๓)    ๕ - ๖ 
 พอใช้ (๒)   ๓ - ๔ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๒ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 
 

 
 



แผนการจัดการเรี ยนรู้ 
หน่วยท ่ี4 เส้นทางสู่ความส าเร็จ : การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรณี 
แผนการจัดการเร ยนรู้ท ่ี4  เรื่อง การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (2)      
เวลา ๑ ชั่วโมง 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาีพุทธศักราชี๒๕๖๔ 

๑.๑ เพ่ือให้สามารถน าเสนอแนวทางวิธีการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการีSTRONG MODEL 

๒.๑ น าเสนอแนวทางวิธีการป้องกันการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี (O) 
๓. ขอบเขตการเร ยนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
        ๑) การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

       ๑) ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 
        ๑) ใฝ่เรียนรู้ 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 

ขั้นน า 

1. ครูน านักเรียนเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยการใช้ระบบการคิดแบบฐานสอง โดยครู
เขียนระบบการคิดแบบฐานสอง ลงบนกระดาษบรู๊ฟ และน ามาติดไว้บนกระดานหน้าชั้นเรียน ตาม
ตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 

2. ครูขออาสาสมัครนักเรียนจ านวน 2 คน เพ่ือออกมาเขียนค าตอบของเพื่อนจากประเด็นที่ครู
จะตั้งประเด็นค าถามในขั้นตอนต่อไป 

3. ครูตั้งประเด็นค าถามโดยให้นักเรียนร่วมกันคิด ดังนี้  
3.1. กรณีหรือเหตุการณ์ ใดบ้างที่เราสามารถท าได้ จากการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรณี  

(แนวค าตอบ เช่น การปลูกพืชผัก ในที่ดินของตนเอง ฯลฯ) 
3.2. กรณีหรือเหตุการณ์ ใดบ้างที่เราไม่สามารถท าได้ จากการใช้ประโยชน์จาก 

   ทรัพยากรธรณี  
(แนวค าตอบ เช่น การบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือท าการเกษตร ฯลฯ) 

การคิดฐานสองี(Digital) 
 
 

ีท าได้ีีีีีีท าไม่ได้ 
 

0 1     



4. นักเรียนและครูร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากค าตอบของของทุกคนที่เขียนไว้บนกระดาน 
และเชื่อมโยงเข้าสู่การเตรียมความพร้อมในการน าเสนอสื่อ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี 

ขั้นสอน 
1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอสื่อ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เกี่ยวกับทรัพยากรธรณีหน้าชั้นเรียน (ซึ่งเป็นสื่อที่กลุ่มได้ร่วมกันด าเนินการวางแผนการสร้าง (P : Plan) 
และด าเนินการสร้าง (D : Do) ในชั่วโมงท่ีผ่านมา)  

2. เมื่อนักเรียนกลุ่มใดที่น าเสนอสื่อเสร็จแล้ว นักเรียนในชั้นเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบสื่อ 
(C : Check) ในด้านเนื้อหา และความเหมาะสม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อร่วมกัน  

(หมายเหตุ : ปฏิบัติกิจกรรมตามข้อ 2 จนครบทุกกลุ่มท่ีออกมาน าเสนอ) 
 3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นมาปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาสื่อของ
กลุ่มตนเอง (A : Action)  
 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มท าการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์สื่อเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรณีของกลุ่มที่สร้างขึ้นตามช่องทางสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่าง 
ๆ (S : Share) 

ขั้นสรุป 
1. ครูให้นักเรียนสะท้อนคิด/สะท้อนความรู้สึก จากการได้เรียนรู้เรื่องการมีส่วนร่วมในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการเขียนความคิด/ความรู้สึกของตนเอง ลงในกระดาษ A4 ใน
ประเด็นเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี 
 ๔.๒ีสื่อการเร ยนรู้/แหล่งการเร ยนรู้ 

1. แผนผังการคิดฐานสอง ในกระดาษบรูฟ 
 2. กระบวนการด าเนินงาน P D C A S 
๕.ีการประเมินผลการเร ยนรู้ 
 ๕.๑ีวิธ การประเมิน 

๑) ประเมินการน าเสนอสื่อเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเกี่ยวกับ 
ทรัพยากรธรณีที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG MODEL 
  ๒) สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG MODEL 
 ๕.๒ีเครื่องมือท ่ใช้ในการประเมิน 

๑) แบบประเมินการน าเสนอสื่อเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเกี่ยวกับ 
ทรัพยากรธรณีที่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทาง STRONG MODEL 
  ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STRONG MODEL 
 ๕.๓ีเกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) มีผลการประเมินชิ้นงาน ระดับ ดี ขึ้นไป  
  ๒) มีผลการสังเกตพฤติกรรม ระดับ ดี ขึ้นไป 
 
 



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

ลงชื่อ..............................................................ครูผู้สอน 
               (...............................................................) 
๗.ีภาคผนวก 

แบบประเมินร่องรอยหลักฐานท ่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทางีSTRONG MODEL 
ประเมินการน าเสนอสื่อเก ่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเก ่ยวกับ 
ทรัพยากรธรณ ท ่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทางีSTRONG MODEL 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (2) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ค าชี้แจง  ผู้สอนตรวจชิ้นงานของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

รายช่ือ
กลุ่ม 

เนื้อหาที่น าเสนอ 
 

รูปแบบการ
น าเสนอ 

 

การอธิบาย
เนื้อหาของผู้

น าเสนอ 
 

ความร่วมมือใน
การน าเสนอผล
การศึกษา 

 

รว
ม 

แป
ลผ

ล 

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

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
14-16 ดีมาก 
10-13 ดี 

7-9 พอใช้ 
4-6 ปรับปรุง 

เกณฑ์การผ่าน  ตั้งแต่ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
   ลงชื่อ…………………………………… 

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



เกณฑ์การประเมินการน าเสนอสื่อเก ่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เก ่ยวกับทรัพยากรธรณ ท ่เกิดจากพฤติกรรมตามแนวทางีSTRONG MODEL 

 
รายการ 
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 3 2           1 
เนื้อหาที่
น าเสนอ 
 

เนื้อหาที่
น าเสนอตรง
ประเด็น กับ
ประเด็นที่ศึกษา  

เนื้อหาที่น าเสนอ
ส่วนใหญ่ตรงตาม
ประเด็น กับ
ประเด็นที่
ท าการศึกษา 

เนื้อหาที่น าเสนอ
บางส่วนตรงตาม
ประเด็น กับ
ประเด็นที่
ท าการศึกษา 

เนื้อหาที่น าเสนอ
ไม่ตรงประเด็น 
กับประเด็นที่
ศึกษา 

รูปแบบของการ
น าเสนอ 
 

รูปแบบการ
น าเสนอมีความ
แปลกใหม่ สร้าง
ความน่าสนใจ
ในการน าเสนอ
ผลการศึกษา 

รปูแบบการ
น าเสนอมีความ
แปลกใหม่ แต่ยัง
ขาดความ
น่าสนใจในเนื้อหา 

รูปแบบการ
น าเสนอค่อยข้าง
แปลกใหม่ แต่ขาด
ความน่าสนใจใน
การน าเสนอ 

รูปแบบการ
น าเสนอไม่มีความ
แปลกใหม่ ไม่มี
ความน่าสนใจใน
การน าเสนอ 

การอธิบาย
เนื้อหาของผู้
น าเสนอ 

ผู้น าเสนอ
อธิบายเนื้อหา
ได้ครอบคลุม
ตามประเด็นที่
ศึกษา และ
สามารถอธิบาย
เนื้อหาได้อย่าง
ละเอียดถี่ถ้วน 

ผู้น าเสนออธิบาย
เนื้อหาได้
ครอบคลุมตาม
ประเด็นที่ศึกษา  
แต่เนื้อหาที่
น าเสนอยังไม่
ละเอียดถี่ถ้วน 

ผู้น าเสนออธิบาย
เนื้อหาได้ไม่ค่อย
ครอบคลุมตาม
ประเด็นที่ศึกษา 
และไม่สามารถ
อธิบายเนื้อหาได้
อย่างละเอียดถี่ถ้วน 

ผู้น าเสนอไม่
สามารถอธิบาย
เนื้อหาได้
ครอบคลุมตาม
ประเด็นที่ศกึษา 
และอธิบาย
เนื้อหาไม่ละเอียด
ถี่ถ้วน 

ความร่วมมือใน
การน าเสนอผล
การศึกษา 
 

สมาชิกทุกคนมี
ส่วนร่วมในการ
น าเสนอผล
การศึกษา 

สมาชิกส่วนใหญ่มี
ส่วนร่วมในการ
น าเสนอผล
การศึกษา 

สมาชิกบางส่วนมี
ส่วนร่วมในการ
น าเสนอผล
การศึกษา 

มีสมาชิกเพียงแค่
คนเดียว เป็น
ตัวแทนในการ
น าเสนอผล
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการเร ยนรู้ตามแนวทางีSTRONG MODEL 
หน่วยท ่ี4ีเส้นทางสู่ความส าเร็จ 

การจัดการเร ยนรู้ี4ีเรื่องีการม ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตี(2) ีีี 
ี 

กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 
ค าช ้แจง  ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องท่ีตรง
กับความเป็นจริง 

พฤติกรรม 
 
 
 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ
ในการ
เรียน 

การมีส่วน
ร่วมแสดง

ความ
คิดเห็นใน

การ
อภิปราย 

การรับฟัง
ความ

คิดเห็นของ
ผู้อื่น 

การตอบ
ค าถาม 

ความ
รับผิดชอบ
ต่องานที่
ได้รับ

มอบหมาย 

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

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

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ    ให้     3 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง    ให้     2 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง    ให้     1 คะแนน 
เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน 1-5   ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 ให้คะแนน 6-10   ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับถะดี 
 ให้คะแนน 11-15  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 
 
        ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
          (..........................................) 
 



แบบประเมินสมรรถนะผู้เร ยนีด้านความสามารถในการสื่อสาร 
หน่วยท ่ี4ีเส้นทางสู่ความส าเร็จ 

การจัดการเร ยนรู้ี4ีเรื่องีการม ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตี(2) ีีี 
กลุ่มท่ี ......................... ชื่อกลุ่ม.................. 

ค าช ้แจงี: ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
พฤติกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ-สกุล 

มี
ความสามารถ
ในการรับ – 

ส่งสาร 

มี
ความสามารถ

ในการ
ถ่ายทอด
ความรู้ 

ความคิด 
ความเข้าใจ
ของตนเอง 
โดยใช้ภาษา

อย่าง
เหมาะสม 

ใช้วิธีการ
สื่อสารที่
เหมาะสม 

วิเคราะห์
แสดง
ความ
คิดเห็น
อย่างมี
เหตุผล 

เขียน
บันทึก

เหตุการณ์
ประจ าวัน
แล้วเล่าให้
เพ่ือนฟัง

ได้ 

 
 

รวม
คะแนน 

 
(15) 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1.                 
2.                 
3.                 
4.                 
5.                 
6.                 
7.                 
8.                 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ให้     ๓ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้     ๒ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้     ๑ คะแนน 
เกณฑ์การประเมิน 
 ให้คะแนน ๑๑ – ๑๕  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดีมาก 
 ให้คะแนน ๖ - ๑๐  ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับดี 
 ให้คะแนน ๑ - ๕   ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
 
       ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
          (..........................................) 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ีด้านความใฝ่เร ยนรู้ 
ีประกอบแผนการจัดการเร ยนรู้ีหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาี 

เลขท ่ 

 
 
 

ชื่อ-ีสกุล 
 
 
 

พฤติกรรมตัวบ่งช ้ รวมคะแนน 
(๑๒) 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 

เอ
าใ

จใ
ส่ใ

นก
าร

เรีย
น 

แล
ะม

ีคว
าม

เพี
ยร

พย
าย

าม
ใน

กา
รเร

ียน
 

ศึก
ษา

ค้น
คว

้าจ
าก

แห
ล่ง

เรีย
นร

ู้อื่น
 

ๆ 
เพ

ิ่มเ
ติม

 

กา
รส

ร้า
งค

่าน
ิยม

ตา
มล

ักษ
ณะ

นิส
ัยท

ี่ดีต
่อก

ิจก
รร

มก
าร

เรีย
นร

ู้ 

คะแนน 
ที่ท าได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๑๐                
๑๑                
๑๒                
๑๓                
๑๔                
๑๕                
๑๖                
๑๗                
๑๘                
          ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน    
            (.......................................) 
เกณฑ์การให้คะแนน 



- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
สรุปผลการประเมินีีีีี  ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๑๐ - ๑๒   
 ดี (๓)    ๗ - ๙ 
 พอใช้ (๒)   ๔ - ๖ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๓ 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 
 
 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 4 เส้นทางสู่ความส าเร็จ : การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรณี 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (3)    
เวลา 1 ชั่วโมง 

1. ผลการเรียนรู้  
1.1 เพ่ือให้สามารถน าเสนอแนวทางวิธีการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี 

๒. จ  ดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 
๒.๑ น าเสนอแนวทางวิธีการป้องกันการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี (O) 

3. ขอบเขตการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความรู้ 

   1) การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี 
 3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด) 

 ๑) ความสามารถในการสื่อสาร 
       ๒) ความสามารถในการคิด 
        ๓) ความสามารถในการแก้ปัญหา 
        ๔) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   

 3.3 ด้านค ณลักษณะอันพึงประสงค์  
  ๑) อยู่อย่างพอเพียง 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้ 
  ขั้นน า 

   ๑. ครูชี้แจงเก่ียวกับการ์ดเกม ชุด คดีธรณีป่วน น าเข้าสถานการณ์ ดังนี้ “การ์ดเกม ชุด คดี
ธรณีป่วน เป็นการใช้กฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับการทุจริตด้านทรัพยากรธรณี โดยอ้างอิง
กฎหมายประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 พระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และ
พระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 โดย..ผู้เล่นจะต้องท าการจับคู่กฎหมาย เเละ
สถานการณ์ที่ตรงตามการ์ดก าหนด ผู้เล่นที่สามารถท าคะแนนได้มากท่ีสุด เป็นผู้ชนะในเกมนี้” 

ขั้นสอน (จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเกม) 
 1. การเตรียมความพร้อมก่อนการเล่นเกม 

   1.1 ตรวจสอบอุปกรณ์ตามจ านวนที่ระบุไว้ในคู่มือ โดยมีอุปกรณ์ ได้แก่ การ์ดกฎหมาย  
46 ใบ การ์ดสถานการณ์ 48 ใบ การ์ดกรรมสิทธิ์ 15 ใบ เเละเหรียญด าเนินการ 80 เหรียญ 

   1.2 จัดกลุ่ม 3 - 8 คนนั่งเป็นวงกลมหันหน้าเข้าหากัน น ากระดานวางไว้กลางวง น าการ์ด
สถานการณ์ผิดกฎหมาย(สีแดง)  มาสับ คว่ าการ์ด เเล้ววางเรียงเป็น 6 แถว แถวละ 6 ใบแล้วน าการ์ด
สถานการณ์(ใช้กฎหมาย) วางตามแบบท่ีซ้ ากัน โดยมี 5 แบบ แบบละ 2-3 ใบ วางตรงกลาง (ดัง
ภาพประกอบ)  

   1.3 แจกอุปกรณ์ แจกการ์ดกฎหมายให้ผู้เล่นคนละ 3 ใบแจกเหรียญด าเนินการคนละ 2 
เหรียญ และการ์ดกรรมสิทธิ์ให้คนละ 1 ใบ 



   1.4 ผู้เล่นทุกคนเลือกทอยลูกเต๋า 1 ลูก เพื่อก าหนดล าดับการเล่น โดยผู้ที่ทอยลูกเต๋าได้
แต้มสูงที่สุด คนนั้นจะได้เริ่มเล่นก่อนแล้วสามารถก าหนดได้ว่าจะเวียนการเล่นจากซ้ายไปขวา หรือ
ขวาไปซ้าย โดนเริ่มจากตนเอง 

2.  การเล่นเกม 
   2.1 ขั้นที่ 1 : ทอยลูกเต๋าทอยลูกเต๋า 1 ลูก เพ่ือเก็บเหรียญด าเนินการ  
      * หมายเหตุ   
        - ลูกเต๋ามีจ านวนหน้าทั้งหมด 6 หน้า ได้แก่1,2,3,4 / -1,-2 หากทอยได้เเต้มบวกจะ

ได้รับเหรียญตามจ านวนที่ทอยได้ เเต่หากได้รับแต้มติดลบ จะถูกยึดเหรียญตามจ านวนที่ทอยได้เข้า
กองกลาง 

        - ผู้เล่นสามารถครอบครองเหรียญในมือได้ไม่เกิน 10 ชิ้น 
    2.2 ขั้นที่ 2 : เปิดการ์ด/เปลี่ยนการ์ด สามารถเปิดการ์ดสถานการณ์ได้ 1 ใบ หรือ สุ่ม

เปลี่ยนการ์ดกฎหมาย 1 ใบ จากกองกลางหรือ เปลี่ยนการ์ดกับเพ่ือนได้ในอัตรา 1 : 1 ซึ่งต้องใช้สิทธิ์
อย่างใด อย่างหนึ่งเท่านั้น 

    2.3 ขั้นที่ 3 : จับคู่คดีป่วน โดยต้องท าการจับคู่การ์ดหมายเลขเดียวกัน ระหว่างการ์ด
กฎหมายกับการ์ดสถานการณ์ จากนั้นจ่ายเหรียญตามที่การ์ดสถานการณ์ระบุไว้ 

* หมายเหตุ   
   - การ์ดสถานการณ์(ใช้กฎหมาย) สีเขียว จะสามารถท าได้ก็ต่อเมื่อผู้เล่นที่มีการ์ดกฎหมาย

ใบนั้น ชวนผู้เล่นคนอ่ืนจ่ายเหรียญร่วมกันตามจ านวนที่การ์ดนั้นระบุเช่น การ์ดสถานการณ์ ระบุ
จ านวนเหรียญ 6 ชิ้นให้ผู้เล่นร่วมมือกัน 3 คน (สัญลักษณ์มุมการ์ด) ต้องร่วมกันจ่ายเหรียญคนละ 2 
ชิ้น เพ่ือจับคู่ จากนั้นผู้เล่นที่ร่วมมือกัน จะได้การ์ดชุดนั้นคนละ 1 ใบ 

   - หลังจากท่ีจับคู่คดีป่วนส าเร็จ ให้เปิดหงายการ์ดสถานการณ์คู่กับการ์ดกฎหมายที่หน้าตัก
ของตนเอง 

   2.4 ขั้นที่ 4 : ซื้อ/ใช้การ์ดกรรมสิทธิ์  สามารถซ้ือการ์ดกรรมสิทธิ์โดยจ่ายเหรียญให้
กองกลาง 2 เหรียญ : 1 ใบ โดยจะใช้การ์ดในทันที หรือ เก็บไว้ใช้รอบถัดไปก็ได้ 

3. การย ติเกม 
   เมื่อผู้เล่นท าการจับคู่คดีป่วนได้ จ านวน 5 ใบเกมจะจบลงในทันที 
4. การคิดคะแนนและสร ปผล 
   4.1 คู่ท่ีจับเเล้วนับคะแนนตามเหรียญของการ์ดสถานการณ์ 
   4.2 การ์ดที่เหลือทุกประเภท นับใบละ 0.5 คะแนน 
   4.3 เหรียญที่เหลือ เหรียญละ 0.25 คะแนน 
ขั้นสร ป 
๑. ครูใช้ค าถามกระตุ้นความคิดของนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะการกระท าความผิดที่เก่ียวข้อง

กับทรัพยากรธรณี เชื่อมโยงสู่กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยสังเขป ถอดบทเรียนจากความรู้และข้อคิดท่ี
ได้รับจากการเล่นเกม 
 

 
 



4.2 . สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
1. การ์ดเกม ชุด คดีธรณีป่วน 

5. การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 วิธีการประเมิน 

  1) สังเกตพฤติกรรมการเล่นการ์ดเกม ที่สอดคล้องตามแนวทาง STRONG Model  
  2) ประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๔ ด้าน 

 ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  1) แบบสังเกตพฤติกรรมการเล่นการ์ดเกม   
  2) แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๔ ด้าน 
 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑) มีผลการประเมิน ระดับ ดี ขึ้นไป 
  2) มีผลการสังเกตพฤติกรรม ระดับ ดี ขึ้นไป 

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

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



๗. ภาคผนวก 
 ๗.๑ การ์ดเกม ชุด คดีธรณีป่วน และคลิปสอนการเล่นการ์ดเกมคดีธรณีป่วน 
 ๗.๒ แบบสังเกตพฤติกรรมการเล่นการ์ดเกม 

 ๗.๓ แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๔ ด้าน 
 ๗.๔ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

 

การ์ดเกม ช ด คดีธรณีป่วน และคลิปสอนการเล่นการ์ดเกมคดีธรณีป่วน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/f
olders/1yePh7gRMgh6mFRcZoZ
bJBXgKojU7oPwA?usp=sharing 

ไฟล์ PDF และคลิปสอนการเล่น 

การ์ดเกมคดีธรณีป่วน 



 

 
 

 
 
 



คู่มือการเล่นการ์ดเกม ช ด คดีธรณีป่วน 

 

 
 
 



 
 

 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการเล่นการ์ดเกม ที่สอดคล้องตามแนวทาง STRONG Model 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4.๕ เรื่อง การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (3) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มท่ี ...............  ชั้น........................... 
ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน   โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 
 

 
 

ล า
ดับ
ที ่

 
 

ชื่อ – สกุล 
สมาชิกกลุ่ม 

พฤติกรรม  
 

รวม 
ความ
ร่วมมือ 

ในการเล่น
การ์ดเกม 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

การรับฟัง
ความ
คิดเห็น 

ความตั้งใจ
ในการท า
กิจกรรม 

การมีส่วน
ร่วมในการ
เล่นการ์ด

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

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

 
เกณฑ์การประเมิน 
  ดีมาก  = ๔ ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ๙๐-๑๐๐% หรือปฏิบัติบ่อยครั้ง 
 ดี   = ๓ ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ๗๐-๘๙% หรือปฏิบัติบางครั้ง 
 พอใช้  = ๒ ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ๕๐-๖๙% หรือปฏิบัติครั้งเดียว 
 ปรับปรุง = ๑ ประสิทธิภาพต่ ากว่าเกณฑ์ ๕๐%  หรือไม่ปฏิบัติเลย 
  

 

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



แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ๔ ด้าน 
ชื่อ..................................................นามสก ล...........................................ชั้น ........  เลขท่ี..... 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

สมรรถนะท่ีประเมิน 
ระดับคะแนน สร ป 

ผล ๓ ๒ ๑ ๐ 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร      

๑.๑  มีความสามารถในการรับ – ส่งสาร     
๑.๒  มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด  
       ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม      

๑.๓ ใช้วธิีการสื่อสารที่เหมาะสม     
๑.๔  วิเคราะห์แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล     
๑.๕ เขียนบันทึกเหตุการณ์ประจ าวันแล้วเล่าให้เพื่อนฟังได้     

สร ปผลการประเมิน     
๒. ความสามารถในการคิด      

๒.๑  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์     
๒.๒  มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์     
๒.๓  สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ     
๒.๔ มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ     
๒.๕ ตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับตนเองได้     

สร ปผลการประเมิน     
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา      

๓.๑  สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้     
๓.๒  ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา     
๓.๓  เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงในสังคม     
๓.๔  แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ใน 
      การป้องกันและแก้ไขปัญหา     

๓.๕  สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย     
สร ปผลการประเมิน     

 

 

 

 

 



 

สมรรถนะท่ีประเมิน 
ระดับคะแนน สร ป 

ผล ๓ ๒ ๑ ๐ 
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต      

๔.๑  เรียนรู้ด้วยตนเองได้เหมาะสมตามวัย     
๔.๒  สามารถท างานกลุ่มร่วมกับผู้อ่ืนได้     
๔.๓ น าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน     
๔.๔ จัดการปัญหาและความขัดแย้งได้เหมาะสม     
๔.๕ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบ 
       ต่อตนเอง     

สร ปผลการประเมิน     
 
สร ปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 4 ด้าน 
     ดีเยี่ยม    ดี     ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 ลงชื่อ ............................................ ผู้ประเมิน 
        (………...........………………………) 
 
เกณฑ์การให้คะแนนระดับค ณภาพ  

ดีเยี่ยม -   พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ ให้  ๓  คะแนน   
ดี  -   พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้  ๒ คะแนน   
ผ่าน  -   พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง   ให้  ๑ คะแนน   
ไม่ผ่าน -   ไม่เคยปฏิบัติพฤติกรรม   ให้  ๐ คะแนน   

เกณฑ์การสร ปผลแต่ละด้าน 
ดีเยี่ยม  ๑3–๑5 คะแนน   
ดี   9 - 12 คะแนน   
ผ่าน   ๑ - 8  คะแนน   
ไม่ผ่าน  ๐        คะแนน 

เกณฑ์การสร ปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 4 ด้าน 
     ในแต่ละช่องสรุปผลสมรรถนะแต่ละด้านให้ใส่คะแนนระดับคุณภาพ  เช่น ดีเยี่ยม = 3 คะแนน, ดี 
= 2 คะแนน, ผ่าน = 1 คะแนน และไม่ผ่าน = 0 คะแนน 
     สร ปผล 

 ดีเยี่ยม ๑0–๑2 คะแนน   
 ดี  6 - 9   คะแนน   
 ผ่าน  ๑ - 5  คะแนน   
 ไม่ผ่าน ๐        คะแนน 



แบบประเมินค ณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านอยู่อย่างพอเพียง 
 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านท จริตศึกษา   

เลขที่ 

 

 

 

ชื่อ- สก ล 

 

 

 

พฤติกรรมตัวบ่งชี้ 
รวม

คะแนน 

(๑๒) 

สร ปผล 

การ
ประเมิน 

ใช
้ทร

ัพย
าก

รข
อง

ส่ว
นร

วม
อย

่าง
ปร

ะห
ยัด

 

คุ้ม
ค่า

 แ
ละ

เก
็บร

ักษ
าด

ูแล
อย

่าง
ดี 

วา
งแ

ผน
กา

รเร
ียน

 ก
าร

ท า
งา

น 
แล

ะก
าร

ใช
้

ชีว
ิตป

ระ
จ า

วัน
บน

พื้น
ฐา

นข
อง

คว
าม

รู้ 
ข้อ

มูล
 ข

่าว
สา

ร 

รู้เท
่าท

ันก
าร

เป
ลี่ย

นแ
ปล

งข
อง

สัง
คม

แล
ะ

สภ
าพ

แว
ดล

้อม
 ย

อม
รับ

แล
ะป

รับ
ตัว

เพื่
อ

อย
ู่ร่ว

มกั
บผ

ู้อื่น
ได

้อย
่าง

มีค
วา

มส
ุข 

คะแนน 

ที่ท าได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑   

๑                
๒                
๓                
๔                
๕                
๖                
๗                
๘                
๙                

๑๐                
๑๑                
๑๒                
๑๓                
๑๔                
๑๕                
๑๖                
๑๗                
          ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน    
            (.......................................) 



เกณฑ์การให้คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ ๔ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเป็นบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ   ให้ 0 คะแนน 
สร ปผลการประเมิน       ผ่าน      ระดับ   ดีเยี่ยม    ดี     ผ่านเกณฑ์การประเมิน   
             ไม่ผ่าน    ระดับ     ปรับปรุง 
การประเมินผล 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน   
 ดีเยี่ยม (๔)           ๑๐ - ๑๒   
 ดี (๓)    ๗ - ๙ 
 พอใช้ (๒)   ๔ - ๖ 
 ปรับปรุง (๑)            ๐ - ๓ 

เกณฑ์การประเมิน 

 นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

 

 

 





 

 
 

 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 

 

 

 

เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน ้า และน ้าบาดาล 
 





หน่วยท่ี ๑  
การเดินทางของสายน า้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

 
หน่วยที่ ๑  การเดินทางของสายน ้า 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑  เรื่อง ก้าเนิดสายน ้า        เวลา  ๑ ชั่วโมง 
  
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
     เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 
  ๒.๑ อธิบายความหมายของทรัพยากรน ้าและการเกิดน ้าบาดาลได้ (N) 
 ๒.๒ อธิบายกระบวนการขุดเจาะน ้าบาดาลภูมิภาคจากแผนที่น ้าบาดาลได้ (N) 
 ๒.๓ วางแผน ขุดเจาะหาต้าแหน่งการขุดเจาะบ่อบาดาลภูมิภาคจากแผนที่น ้าบาดาลอย่างเหมาะสม(N) 
 ๒.๔ อธิบายกระบวนการเจาะน ้าบาดาลอย่างโปร่งใสไม่ขัดต่อกฎหมาย (T) 
 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
  ๑) ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
  ๒) ความรู้ในการขอเจาะ/ใช้น ้าบาดาลอย่างถูกต้องตามกระบวนการ   
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
  ๑) ทักษะการคิด  
  ๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์/ค่านิยม  
   ๑) ความซื่อสัตย์สุจริต  
 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั นตอนการเรียนรู้ 
 ขั นน้า 
 ๑) ครูแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม หลักสูตรต้านทุจริต เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
น ้าและน ้าบาดาล ส้าหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี  
 น ้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส้าคัญต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในโลก การรักษาดูแลรวมถึงการ
สร้างจิตส้านึกในสังคมให้มีความตระหนักถึงคุณค่าของน ้าจึงเป็นเรื่องท่ีจ้าเป็นของคนทุกคนที่ต้องร่วมมือกัน
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ครั งนี  สร้างขึ นเพ่ือให้ความรู้ที่ถูกต้องของการใช้ ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล รวมถึง
การเฝ้าระวัง ไม่ให้เกิดการใช้ทรัพยากรน ้าในทางที่ผิด หรือการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรน ้าเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน ทั งในชุมชนสังคมใกล้ตัว ภายใต้แนวคิด ของ STRONG Model คือ Sufficient พอเพียง:
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมอย่างชัดเจน Transparent โปร่งใส: สร้างความรู้ ความเข้าใจ และวิธี



สังเกต เกี่ยวกับความโปร่งใส Realize ตื่นรู้: เรียนรู้สถานการณ์การทุจริต กรณีศึกษาที่เกิดขึ นมาแล้ว Onward 
มุ่งไปข้างหน้า: การป้องกัน และ การป้องปราม ด้วยกระบวน การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง Knowledge 
ความรู้: การป้องกันการทุจริตและรู้กฎหมาย Generosity เอื ออาธร: กิจกรรมจิตอาสา การร่วมมือในการร่วม
พัฒนาชุมชน 
 ๒) นักเรียนเล่นเกมเพ่ือทบทวนความรู้ภาพน ้าผิวดินและน ้าใต้ดินจากเกมในเว็บไซต์ 
https://wordwall.net/play/16777/186/614 หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๓)  ครูทบทวนความรู้เรื่องกระบวนการของน ้าผิวดิน และน ้าใต้ดินโดยให้นักเรียนดูภาพที่ครูเตรียม
ให้จ้านว ๓ ภาพ  พร้อมตั งค้าถามในประเด็นดังต่อไปนี  

 - แหล่งน ้ามีต้นก้าเนิดอย่างไร 
 - แหล่งน ้าภาพใดเป็นแหล่งน ้าผิวดิน และแหล่งน ้าใต้ดิน 
 - แหล่งน ้าในภาพที่นักเรียนเห็นมีประโยชน์อย่างไร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑.๑ อ่างเก็บน ้าทรายทอง จังหวัดนครนายก  

ที่มา http://www.digitalschool.club/digitalschool/science1_2_2/science14/page3_6.php 
(แนวค้าตอบ อ่างเก็บน ้าทรายทอง จังหวัดนครนายก เป็นแหล่งน ้าผิวดิน ประโยชน์ของแหล่งน ้าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค การคมนาคมทางน ้า เป็นแหล่งผลิตพลังงาน แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น ้า และเป็นแหล่งต้นน ้า
เพ่ือการเกษตร ในชุมชน พร้อมทั งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญ) 

 

 



 

ภาพที่ ๑.๒ หนองน ้าครก จังหวัดน่าน 

ที่มา https://mgronline.com/travel/detail/9610000023162 
(แนวค้าตอบ หนองน ้าครก เป็นแหล่งน ้าผิวดิน มีประโยชน์แหล่งกักเก็บน ้าในชุมชน และเป็นแหล่งท่องเที่ยว) 
 

 
 

ภาพที่ ๑.๓ น ้าพุร้อนสันก้าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

ที่มา https://travel.trueid.net/detail/qGNgGQvgMOo 
 
(แนวค้าตอบ น ้าพุร้อนสันก้าแพง เป็นแหล่งน ้าใต้ดิน ซึ่งประโยชน์ของแหล่งน ้าใต้ดินคือ เป็นตัวการส้าคัญใน
การควบคุมการแพร่ กระจายของพืชพันธุ์ ต่าง ๆ ตลอดจนเป็นตัวท้าละลายและตกตะกอนเป็นสารประกอบ 
หลายอย่างใต้พื นดินเชื่อมโยงให้เห็นความส้าคัญของป่าไม้และชั นในการรักษาแหล่งน ้า ) 
(แนวค้าตอบ กระบวนการทางน ้าผิวดินและน ้าใต้ดิน น ้าเป็นองค์ประกอบของโลกทั งหมด พิจารณาน ้าจืดที่อยู่
บนพื นผิวโลก สามารามารถจ้าแนกได้เพียง ๒ กลุ่มใหญ่ คือ น ้าผิวดิน และน ้าใต้ดินหรือน ้าบาดาลน ้าทั งสองได้
จากการกลั่นตัวของหยาดน ้าฟ้าหรือน ้าฝนจากไอน ้าในบรรยากาศเหมือนน ้าฝนตกลงพื นดินแล้วไหลบ่าบน



พื นผิวโลกจะเรียกว่า น ้าผิวดิน ส่วนน ้าที่ไหลผ่านผิวดินลงไปอยู่ชั นน ้าบาดาลด้านล่างจะ เรียกว่า น ้าใต้ดินหรือ
น ้าบาดาล  

๑. น ้าผิวดิน คือ น ้าที่มีสะสมตัวอยู่บนพื นดินบนผิวโลก ได้แก่ น ้าที่อยู่ในทางน ้า แม่น ้า หนอง บึง 
ทะเลสาบ ทะเลและมหาสมุทรหรืออาจจะรวมไปถึงน ้าท่ีสะสมตัวอยู่ในรูปของหิมะและธารน ้าแข็งบนพื นผิวดิน 
โดยครูจะต้องชี แจ้ง นักเรียนว่าในบทเรียนนี จะกล่าวถึง น ้าที่สะสมตัวในรูปของเหลวอยู่ในพื นทวีปเท่านั น โดย
จะไม่กล่าวถึงน ้าในมหาสมุทร หิมะ และน ้าในธารน ้าแข็งที่สะสมบนพื นต่าง ๆบนผิวโลก 

กระบวนการของน ้าผิวดิน ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของมวลน ้าที่ไหลบ่าอยู่บนพื นผิวโลกซึ่งเป็น
ผลจากค่าแรงกันน ้าที่แตกต่างกันแต่ละทีตัวอย่างเช่นการที่น ้าไหลจากที่สูงที่มีแรงดันน ้าสูงกว่าไปที่ราบลุ่มที่มี
แรงดันน ้าต่้ากว่าและกระแสการไหลของมวลน ้านี เองที่ท้าให้เกิดการกัดกร่อนการพัดพา และการสะสมตัวของ
ตะกอนส่งผลท้าให้พื นผิวโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตั งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน  

การไหลของมวลน ้าอาจจะแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะได้แก่ 
๑. การไหลแผ่ซ่าน (sheet flow )คือการที่น ้าไหลแผ่ซ่านออกเป็นผืนบาง ๆ บนผิวดินหรือที่ลาดไปตาม

พื นผิวหินหรือผิวดินที่ราบเรียบ  
๒. การไหลตามร่องน ้า (Channel flow) คือ คือการเคลื่อนที่ของน ้าไหลผ่านบนพื นผิวในแอ่งหรือร่องที่

ยาวแคบโดยมีฟังหรือตลิ่งเป็นขอบเขตท่ีลาดลงสู่ล้าน ้า เมื่อกระแสน ้าที่มีความเร็วสูงกระแสน ้าจะสามารถท้าให้
เกิดการกลอนของชั นตะกอนหรือหินให้แตกหลุดเป็นชิ นเล็กๆและพัดพาออกไปและเมื่อเราลดความเร็วของ
กระแสน ้าหลงกระแสน ้าจะมีก้าลังลดลงและไม่สามารถพาตะกอนหรือเศษยิ่งออกไปได้ การสะสมตัวของตะกอน
และเศษหินก็จะเกิดขึ นจะเห็นได้ว่าปัจจัยของความเร็วของกระแสน ้าและขนาดอนุภาคของเม็ดก่อนเหล่านี เป็น
ตัวควบคุมการกระท้าของกระแสน ้าสามารถท้าให้เกิดการกัดกร่อนการพัตต์พาร์และการสะสมตัวของเศษหินเศษ
ตะกอนได้ รูปแบบการพัดพาตะกอนของกระแสน ้าก็ยังขึ นอยู่กับความเร็วและขนาดของเม็ดก่อนเช่นกันโดยมีอยู่
สามรูปแบบหนึ่งการเคลื่อนที่ไปต่้าแสนน ้าเช่นกันกลิ งหรือการเลื่อนสองการเคลื่อนที่เป็นช่วงเป็นการเคลื่อนที่ไป
ตามท้องน ้าเป็นช่วงใหม่ต่อเนื่องกัน ดูคล้ายกับเม็ดก่อนกระโดดเป็นช่วงช่วง 

๓. การเคลื่อนที่แบบแขวนลอยไปในกระแสน ้าในกรณีณสถานที่หนึ่งๆ ที่มีขนาดก้อนใหญ่และเล็ก
ปะปนกันในกระแสน ้าอาจจะพบมีการเคลื่อนที่ทั งสามรูปแบบโดยเม็ดตะกอนใหญ่ เช่น กรวดจะเคลื่อนที่แบบ
เลื่อนหรือกลิ งไปตามท้องน ้า เม็ดตะกอนขนาดทราย จะเคลื่อนที่แบบกระโดดเป็นช่วงๆระหว่าง ท้องน ้าและ
กระแสน ้าและเม็ดตะกอนขนาดเล็กมาก เช่นเม็ดโคลนจะเคลื่อนที่แบบแขวนลอยไปในกระแสน ้า  

ตัวอย่างของลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกระท้าของน ้าผิวดิน  
ธารน ้า คือ ล้าน ้าไหลมีขนาดต่างกันตั งแต่รองน ้ารินที่มีขนาดเพียงไม่ก่ีเซนติเมตรเป็นล้าน ้าขนาดเล็กจน

เป็นแม่น ้าขนาดใหญ่กว้างประมาณหนึ่งจุดห้ากิโลเมตร ลักษณะของธารน ้าอาจจ้าแนกได้เป็น 3 ประเภทซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับความเร็วของกระแสน ้าหนึ่งธารน ้าตรงมักเป็นธารน ้าที่มีรูปร่างร่องลึกและตรงพบตามพื นที่มี
ความลาดชันสูงตามเขตภูเขาซึ่งกระแสน ้าสามารถไหลเร็วและตรง ส่องผ่านน ้าประสานสายเป็นธารน ้าในช่วงที่
แตกเป็นร่องเล็กๆหลายร้องไลน์ประสานกันไปมาทั งแยกจากการและเชื่อมโยงกันคล้ายเปียทางเกิดขึ นเนื่องจาก
ท้องน ้าตอนนั นเกิดตื นเขินมีตะกอนกรวดทรายทับถมอีกขวางเส้นทางการไหลของกระแสน ้าจึงเกิดการไหลแยก
เป็นร่องน ้าเล็กๆทานน ้าแบบนี มัก พบในบริเวณตะกอนรูปพัดเชิงเขาหรือตามที่ราบน ้าท่วมถึง สามท่านน ้าโขง
ตวัดเป็นผ่านน ้าที่ไหลโค้งไปโค้งมาคล้ายเซลล์เชื อมักพบอยู่ในบริเวณท่ีธารน ้าไหลผ่านในพื นที่ค่อนข้างราบการ
กัดเซาะในทางเลือกมีน้อยกว่าในทางข้างกระแสน ้าที่ไหลมาปะทะตลิ่งด้านหนึ่งจะค่อยๆกัดเซาะตลิ่งด้านนั นให้
พังทลายไปทีละน้อยๆ ในขณะเดียวกันตลิ่งด้านที่อยู่ตรงข้ามจะเกิดการทับถมงอกออกมาเมื่อเวลาผ่านไปผ่านน ้า
จึงโค้งตวัดมากขึ น  



 ๔) ครูสุ่มนักเรียน ๒-๓ คน เพื่อน้าเสนอแหล่งน ้ามีต้นก้าหนดอย่างไรเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจและ
สังเกตพฤติกรรมการน้าเสนอหานักเรียนมีความเข้าใจคาดเคลื่อนให้ ครูและนักเรียนที่เข้าใจน้าเสนอความคิดที่
ถูกต้องร่วมกัน 
 ๕) นักเรียนร่วมกันท้ากิจกรรมรู้หรือไม่ว่าภูมิประเทศใดที่เป็นผลมาจากน ้าใต้ดินหรือน ้าบาดาลโดย
การร่วมกันตอบค้าถามตามภาพ จ้านวน ๓ ภาพ 
 

 

ภาพที่ ๑.๔ น ้าพุร้อนกาษา  

ที่มา https://travel.trueid.net/detail/qGNgGQvgMOo 
(แนวค้าตอบ น ้าพุร้อน เป็นภูมิประเทศท่ีเกิดจากน ้าใต้ดินหรือน ้าบาดาล) 

 

 

ภาพที่ ๑.๕ ถ ้าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  

ที่มา https://www.paiduaykan.com/travel/ 
(แนวค้าตอบ ถ ้าเชียงดาว เป็นภูมิประเทศที่เกิดจากน ้าใต้ดินหรือน ้าบาดาล) 

 
 



 

ภาพที่ ๑.๖ หลุมยุบ อ้าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

ที่มา http://www.dmr.go.th/download/Landslide/Sinkhole/what_sinkhole.htm 
(แนวค้าตอบ การเกิดหลุมยุบ เป็นภูมิประเทศที่เกิดจากน ้าใต้ดินหรือน ้าบาดาล) 

 
 ขั นสอน 
  ๖) นักเรียนแบ่งกลุ่มโดยคละความสามารถ จ้านวน ๔-๕ คน พร้อมทั งก้าหนดบทบาทหน้าที่ของคน
ในกลุ่ม   
 ๗) นักเรียนอ่านสถานการณ์ ประกอบเรื่อง การเดินทางของบ่อน ้าบาดาล “นารีประกอบอาชีพ
เกษตรกร ปลูกพริกขายเป็นรายได้หลัก เธออาศัย อยู่เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร  ข้างบ้านมีโรงงาน
อุตสาหกรรม ระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาน ้าในหมู่บ้านไม่ไหล ท้าให้นารีไม่สามารถน้าน ้าประปานครหลวงไป
รดน ้าพริกที่ปลูกไว้ไม่ได้ ท้าให้พริกปลูกไว้เหี่ยวเฉา และขาดรายได้ นารีจึงวางแผนขุดเจาะน ้าบาดาลในเขตบ้าน
ของเธอ เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค” 
 ๘) นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ โดยอ่านและท้าความเข้าใจสถานการณ์พร้อมทั งแผนที่น ้า
บาดาลประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์ 
 - ปัจจัยใดบ้างที่มีความเหมาะสมในการขุดเจาะน ้าบาดาล 
(แนวค้าตอบ ความจ้าเป็นในการใช้น ้า ความแห้งแล้ง ผลผลิตมีปัญหา ปริมาณน ้าใต้ดิน ขนาดของบ่อน ้าบาดาล  
ข้อมูลบ่อน ้าบาดาลบริเวณใกล้เคียง ต้าแหน่งที่ตั งความลึกปริมาณน ้าของบ่อน ้าบาดาลเดิมในพื นที่ แผนที่น ้า
บาดาล เพ่ือทราบถึงชนิดของชั นหิน/ตะกอนให้น ้า ปริมาณและคุณภาพน ้าบาดาลในภูมิภาคได้) 

 - นักเรียนรู้จักหรือเคยเห็นแผนที่น ้าบาดาลหรือไม่ 
(แนวค้าตอบ นักเรียนสามารถตอบได้อย่างอิสระ ครูอาจให้นักเรียนดูภาพแผนที่น ้าบาดาลที่ครูเตรียมมาหรือ
ชวนนักเรียนดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น Badan4Thai ลงในมือถือ นักเรียนอาจตอบว่าแผนที่น ้าบาดาล หมายถึง 
แผนที่น ้าบาดาล หมายถึง แผนที่ที่แสดงขอบเขตของชั นน ้าบาดาล โดยใช้คุณสมบัติทางด้านอุทกธรณีวิทยา
น้ามาจัดท้าเป็นหมวดหมู่ แล้วแปลความหมายเพ่ือให้สะดวกในการใช้งาน โดยแผนที่จะแสดงถึงชั นหินให้น ้า
บาดาลชนิดต่าง ๆ ปริมาณ และคุณภาพน ้าบาดาล ความลึกในการเจาะและพัฒนา และข้อมูล อ่ืน ๆที่ส้าคัญ 
เช่น แหล่งน ้าผิวดินที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน ้าบาดาล) 
 



 

ภาพที่ ๑.๗ แอปพลิเคชั่น Badan4Thai 

ที่มา http://www.dgr.go.th/th/newsAll/124/2631 

 

ดาวน์โหลดแอป Badan4Thai 
    ส้าหรับ iOS: https://apps.apple.com/th/app/badan4thai/id1169290767?l=th 
    ส้าหรับ Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.piesoft.badan4thai&hl=t 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดส าหรับ IOS ดาวน์โหลดส าหรับ Android 

https://apps.apple.com/th/app/badan4thai/id1169290767?l=th
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.piesoft.badan4thai&hl=t


 

 

ภาพที่ ๑.๘ แผนที่บาดาลรายจังหวัด 

ที่มา http://app.dgr.go.th/newpasutara/xml/map_well.html 
 

- หากจ้าเป็นต้องขุดบ่อน ้าบาดาล นักเรียนจะรู้ได้อย่างไรว่าบริเวณใดมีความเหมาะสมในการขุดบ่อบาดาล 
(แนวค้าตอบ นักเรียนสามมารถตอบได้อย่างอิสระ นักเรียนอาจตอบว่า  
        (๑) รวบรวมข้อมูลเบื องต้น เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับธรณีวิทยาของพื นที่ สภาพภูมิประเทศ แผนที่ธรณีวิทยา 
แผนที่อุทกธรณีวิทยา คือ  
 (๑) พื นที่ที่รองรับด้วยหินแข็ง เช่น พื นที่ภูเขา หรือ เกาะ   
 (๒) พื นที่ที่คุณภาพน ้าบาดาลมีปริมาณสารทั งหมดที่ละลายได้มากกว่าห้าร้อยมิลลิกรัมต่อลิตร   
 (๓) พื นที่ที่มีปริมาณน ้าบาดาลที่คาดว่าจะพัฒนาได้น้อยกว่าสิบลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง   
 (๔) พื นที่ที่ความลึกเจาะเกินกว่าหนึ่งร้อยเมตร หรือ การเจาะและพัฒนาน ้าบาดาล ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๒๐๐ มิลลิเมตร (๘ นิ ว) ขึ นไป   
 (๕) พื นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน พื นที่ที่เป็นเกลือหิน และพื นที่ที่มีขั นน ้าเค็มแทรกตัวอยู่ (๖) พื นที่ใน
เขตวิกฤตการณ์น ้าบาดาล 
        (๒)ส้ารวจข้อมูลอุทกธรณีวิทยาในสนาม เช่น ต้าแหน่งที่ตั งบ่อบาดาล ลักษณะหินและโครงสร้างทาง
ธรณีวิทยา 
 (๓)  ส้ารวจธรณีฟิสิกส์ ทั งบนผิวดินและใต้ผิวดิน เป็นวิธีทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้วัดคุณสมบัติทางกายภาพ
ของชั นดินและหิน) 

นักเรียนสืบค้นความรู้ในอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชั่น Badan4Thai นักเรียนอาจสืบค้นจาก 
http://www.dgr.go.th/th/newsAll/288/4140   
- การขุดเจาะน ้าบาดาลต้องขออนุญาตหรือไม่ และขั นตอนที่ต้องปฏิบัติอย่างอย่างไร 



(แนวค้าตอบ ผู้ที่ประสงค์จะขดุเจาะน ้าบาดาลจะต้องขออนุญาตโดย ๑)ยื่นค้าขออนุญาตเจาะน ้าบาดาลโดย
แนบเอกสารหลักฐาน  ๒) พนักงานประจ้าท้องที่ออกใบรับค้าขอ  ๓) เอกสารหลักฐานครบถ้วนพิจารณาออก
หรือไม่ออกใบอนุญาตภายใน ๒๕ วัน 
 ๙) นักเรียนร่วมกันระดมความคิด วางแผนการขุดเจาะน ้าบาดาลในหมู่บ้านของนารีโดยใช้ความรู้
จากการอ่านแผนที่น ้าบาดาล และมีขั นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมาย จากใบกิจกรรมที่ ๑.๑ 
  ขั นสรุป 
  ๑๐) นักเรียนน้าเสนอการวางแผนและขุดบ่อน ้าบาดาลบ้านของนารี กลุ่มละ  ๓  นาที 
  ๑๑) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปกิจกรรมการวิเคราะห์สถานการณ์ 
(แนวทางการสรุป จากแผนที่น ้าบาดาล จะเห็นได้ว่า บ้านของนารี อยู่บริเวณเขตลาดพร้าว ที่ระดับความลึก
ของน ้าบาดาล ๑๕๐-๒๐๐ เมตร  
 พื นที่เขตลาดพร้าวมีพื นที่สัญลักษณ์เป็น                เป็นสัญลักษณ์ของหินให้น ้าในหินแข็ง หินทรายและ
หินกรวด มีสีน ้าตาลแกมเหลืองอ่อนถึงสีน ้าตาลแกมเทาขนาดละเอียด ๘ มิลลิเมตรการเจาะน ้าบาดาลอาจพบ
หินต่อไปนี  ควอรตซ์ เฟลด์สปาร์ เศษหินและเชิร์ต น ้าบาดาลถูกกักเก็บอยู่ในช่องว่างตามรอยแตกรอยแยกรอย
เลื่อนและชั นหินผุความลึกของชั นหินบาดาลโดยเฉลี่ย อยู่ที่ ๒๐-๓๐ เมตร 
 พื นที่เขตลาดพร้าว อยู่ในพื นที่ที่มีสีฟ้า               เมื่อเทียบสีกับศักยภาพน ้าบาดาล พบว่าตรงกับ
ปริมาณน ้าที่คาดว่าจะพัฒนา ได้ ๑๐-๒๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  คุณภาพน ้าบาดาลตรงกับปริมาณสารละลาย
ทั งหมด ที่พบในน ้าน้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร 
 โดยสรุปแล้วเขตลาดพร้าวมีชั นหินให้น ้าเป็นหินแข็ง ความลึกของชั นน ้าบาดาลอยู่ในช่วง ยี่สิบถึงสามสิบ
เมตร ปริมาณน ้าบาดาลปานกลาง มีคุณภาพน ้าดี) 
 ๑๒) นักเรียนร่วมกันตอบค้าถาม ดังนี  
 - นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับการขุดบ่อบาดาลที่ไม่ได้รับอนุญาต 
(แนวค้าตอบ การขุดเจาะน ้าบาดาลจะต้องได้รับการอนุญาตและมีขั นตอนที่ถูกต้องโปร่งใสไม่ขัดต่อกฎหมาย จึง
สามารถขุดเจาะได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย และต้องได้รับการเจาะจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะต้องผ่าน
หลักสูตรช่างเจาะน ้าบาดาล จากกรมทรัพยากรน ้าบาดาล) 
 
๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
 ๑) เว็บไซต์สืบค้นข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล http://www.dgr.go.th/th/home  
 ๒) เว็บไซต์ แผนที่น ้าบาดาล http://app.dgr.go.th/newpasutara/xml/map_well.html 
 ๓) เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น Badan4Thai http://www.dgr.go.th/th/newsAll/124/2631 
 ๔) ใบความรู้ เรื่อง การเดินทางของสายน ้า 
 ๕) ใบกิจกรรมที่ ๑.๑ เรื่อง เส้นทางบ่อบาดาลภูมิภาค 
 ๕) กระดาษสติกเกอร์โน้ต  
 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
  ๕.๑ วิธีการประเมิน 
   ๑) ตรวจใบกิจกรรมที่ ๑.๑ เรือ่ง เส้นทางบ่อบาดาลภูมิภาคเพ่ือประเมินทักษะการคิด 
  ๒) ตรวจใบกิจกรรมที่ ๑.๑ ข้อที ่๑ เพ่ือประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์สถานการณ์น้ามาซึ่ง
การขุดเจาะบ่อบาดาลภูมิภาคผ่านการอ่านแผนที่น ้าบาดาล 

http://www.dgr.go.th/th/newsAll/124/2631


  ๓) ตรวจใบกิจกรรมที่ ๑.๒ ข้อที่ ๒ เพ่ือประเมินความรู้ในการขอเจาะ/ใช้น ้าบาดาล  
  ๔) ตรวจใบกิจกรรมที่ ๑.๒ ข้อที่ ๓ เพ่ือประเมินความโปร่งใสในการขอใช้น ้าบาดาลโดยไม่ผิด
กฎหมาย 
   ๕) นักเรียนน้าเสนอผลการระดมความคิดเพ่ืออธิบายกระบวนการเจาะน ้าบาดาล วางแผน 
และออกแบบการเจาะน ้าบาดาลจากสถานการณ์ท่ีก้าหนดให้ 
  ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
   ๑) แบบประเมินใบกิจกรรม 
    ๒) แบบประเมินการน้าเสนอ 
   ๓) แบบสังเกตพฤติกรรมการท้างานกลุ่ม 
  ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
    นักเรียนผ่านการประเมินในระดับดีขึ นไป  
 
๖. บันทึกหลังสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
     ลงชื่อ..........................................................ครูผู้สอน 
        (..................................................)



๗. ภาคผนวก 
 
ภาพประกอบให้ความรู้  แหล่งก้าเนิดน ้าบาดาล 
 

 
 

ที่มาภาพ : http://www.dgr.go.th/th/newsAll/124/2637 
 
ที่มา 
กรมทรัพยากรน ้าบาดาล. (๒๕๖๒). แหล่งก้าเนิดน ้าบาดาล. ค้นเมื่อ ๔ เมษายน ๒๕๖๔, จาก   
  http://www.dgr.go.th/th/newsAll/124/2637. 
 
 
 



ใบความรู้ เรื่อง ที่ไหนมีน ้าบาดาล 
 

 
 
  หลาย ๆ คนอาจสงสัยว่า เวลาจะขุดเจาะน ้าบาดาลเราจะรู้ได้ยังไงว่า น ้าบาดาลอยู่ตรงไหน อยู่ลึกแค่
ไหนและเราสามารถสูบมาใช้ได้วันละเท่าไร 
มาดูกันเลยครับว่า เขามีวิธีการส้ารวจอย่างไร  
 การส้ารวจแหล่งน ้าบาดาลในปัจจุบันมีหลายวิธี ขึ นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพอุทกธรณีในพื นที่นั น 
มีขั นตอนส้ารวจดังนี   
 1.รวบรวมข้อมูลเบื องต้น เชน่ ข้อมูลเกี่ยวกับธรณีวิทยาของพื นที่ สภาพภูมิประเทศ แผนที่ธรณีวิทยา 
แผนที่อุทกธรณีวิทยา 
 2.ส้ารวจข้อมูลอุทกธรณีวิทยาในสนาม เช่น ต้าแหน่งที่ตั งบ่อบาดาล ลักษณะหินและโครงสร้างทาง
ธรณีวิทยา 
 3. ส้ารวจธรณีฟิสิกส์ ทั งบนผิวดินและใต้ผิวดิน เป็นวิธีทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้วัดคุณสมบัติทางกายภาพ
ของชั นดินและหิน 
การส้ารวจต่าง ๆ ท้าให้สามารถรู้ได้ว่าที่ไหนมีน ้าบาดาล และจะสามารถค้าณวนปริมาณการให้น ้าของบ่อบาดาล
ได้ด้วยครับ  
ที่มา : TORQUE. (๒๕๖๒). จะรู้ได้ยังไงว่าที่ไหนมีน ้าบาดาล. ค้นเมื่อ ๔ เมษายน ๒๕๖๔, จาก   
  http://torque-th.com/hello-world/  



ใบความรู้ เรื่อง การเดินทางของสายน ้า 
 
 น ้าใต้ดินเป็นส่วนหนึ่งของระบบการหมุนเวียนของน ้าบนโลก เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อุทกวัฎจักรของน ้า 
(Water Cycle) ซึ่งหมายถึง กระบวนการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงสถานะของน ้าบนโลก ได้แก่ การที่โมเลกุลของ
น ้าเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นของแข็งหรือไอน ้า จากของแข็งหรือไอน ้าเปลี่ยนกลับมาเป็นของเหลว
กล่าวคือ เมื่อน ้าตามแหล่งน ้าทั่วไปได้รับความร้อนจนระเหยกลายเป็นไอออกกลับไปสู่บรรยากาศ ต่อจากนั นจะ
ควบแน่นกลายเป็นเมฆและตกลงมาบนพื นโลกในรูปของหยาดน ้าฟ้าต่าง ๆ ดังนั นวัฎจักรของน ้าจึงเป็นวงจรของ
น ้าที่เกิดขึ นในธรรมชาติ จัดเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ นอย่างต่อเนื่องไม่มีวันจบสิ น ปรากฎการณ์ของ
การเปลี่ยนสถานะของน ้า ท้าให้เราสามารถจัดแบ่งประเกทของน ้าได้ คือ น ้าผิวดิน (Surface Water) น ้าใต้ดิน 
(Ground Water) และน ้าฝน (Rain) โดยจากการแจกแจงปริมาณการกระจายของน ้าบนพื นโลกท่ีอยู่ในสถานะ
และสถานที่ต่าง ๆ โดยประมาณ (Srahler, 1975)  ดังตารางที่ 1 สามารถจ้าแนกได้คือ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงการกระจายปริมาณน ้าของแหล่งน ้าต่าง ๆ บนโลก 
 

ประเภทแหล่งน ้า ปริมาณคิดเป็นร้อยละของน ้าทั งหมด (%) 
1. แหล่งน ้าจืดผิวดิน  
    ทะเลสาบ 0.0089 
    แม่น ้า ล้าธาร 0.0001 
2. แหล่งน ้าฝน 0.001 
3. แหล่งน ้าใต้ดิน  
    บ่อน ้าตื น 0.32 
    บ่อน ้าบาดาล 0.31 
4. แหล่งน ้าเค็ม  
    มหาสมุทรและทะเล 97.20 
5. อ่ืน ๆ  2.16 
 
น ้าผิวดิน  
 แหล่งน ้าที่เรารู้จักและใช้ประโยชน์กันมากที่สุดคือ "น ้าผิวดิน" (Surface water)  น ้าผิวดินมีทั งน ้าเค็มและ
น ้าจืด  แหล่งน ้าผิวดินที่เป็นน ้าจืดได้แก่ ทะเลสาบน ้าจืด แม่น ้า ล้าธาร ห้วย หนอง คลอง บึง  เนื่องจากภูมิ
ประเทศของพื นผิวโลกไม่ราบเรียบเสมอกันพื นผิวของโลกแต่ละแห่งมีความแข็งแรงทนทานไม่เหมือนกัน แรงโน้ม
ถ่วงท้าให้น ้าไหลจากที่สูงลงที่ต่้าน ้ามีสมบัติเป็นตัวท้าละลายที่ดีจึงสามารถกัดเซาะพื นผิวโลกให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงภูมิประเทศ  
 การกัดเซาะของน ้าอย่างต่อเนื่อง ท้าให้ร่องน ้าเปลี่ยนแปลงขนาด รูปร่าง และทิศทางการไหล เมื่อฝนตก 
หยดน ้าจะรวมตัวกันแล้วไหลท้าให้เกิดร่องน ้าร่องน ้าเล็กๆไหลมารวมกันเป็น"ธารน ้า" (Stream)  เมื่อกระแสน ้าใน
ธารน ้าไหลอย่างต่อเนื่องก็จะกัดเซาะพื นผิวและพัดพาตะกอนขนาดต่าง ๆ ไปกับกระแสน ้า ธารน ้าจึงมีขนาดใหญ่
และยาวขึ นจนกลายเป็น แม่น ้า (River) ความเร็วของกระแสน ้าขึ นอยู่กับความลาดชันของพื นที่ ถ้าพื นที่มีความ
ลาดชันมากกระแสน ้าจะเคลื่อนที่เร็วแต่ถ้าหากพื นที่มีความลาดชันน้อยกระแสน ้าก็จะเคลื่อนที่ช้านอกจากนั น
ความเร็วของกระแสน ้ายังขึ นอยู่กับพื นที่หน้าตัด เข่น เมื่อกระแสน ้าไหลผ่านช่องเขาแคบ ๆ ก็จะเคลื่อนที่เร็ว  เมื่อ



กระแสน ้าพบความที่ราบกว้างใหญ่ เช่น บึง หรือทะเลสาบ กระแสน ้าจะหยุดนิ่งท้าให้ตะกอนที่น ้าพัดพามาก็จะตก
ทับถมใต้ท้องน ้า ดังเราจะพบว่า อ่างเก็บน ้าเหนือเขื่อนที่มีอายุมากมักมีความตื นเขินและเก็บกักน ้าได้
น้อยลง  อย่างไรก็ตามปริมาณของน ้าผิวดินขึ นอยู่กับลักษณะภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ปริมาณน ้าฝน เนื อดิน การใช้
ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรน ้า   
 

 
ภาพที่ ๑.๙ ภาคตัดขวางของแม่น ้า 

ที่มา http://www.lesa.biz/earth/hydrosphere/water-resources 
น ้าใต้ดิน  
 หากไม่นับธารน ้าแข็งขั วโลกแล้ว "น ้าบาดาล" (Ground water) เป็นแหล่งน ้าจืดที่มีปริมาณมากที่สุดบน
โลกของเรา  น ้าบาดาลเกิดขึ นจากการไหลซึมของน ้าผิวดิน  ในเนื อดินมีรูพรุน (Pore) ส้าหรับอากาศและน ้า เช่น 
ดินเหนียวมีรูพรุนขนาดเล็ก น ้าไหลผ่านได้ยาก  ดินทรายมีรูพรุนขนาดใหญ่ น ้าไหลผ่านได้ง่าย  เมื่อพื นผิวดินเกิด
ความชื นหรือมีฝนตก เม็ดดินจะเก็บน ้าไว้ในรูพรุนไว้จนกระทั่งดินอ่ิมตัวด้วยน ้า ไม่สามารถเก็บน ้าได้มากกว่านี แล้ว 
น ้าส่วนหนึ่งจะไหลบ่าไปตามพื นผิว (Run off) น ้าอีกส่วนหนึ่งจะไหลซึมลงสู่ชั นดินเบื องล่าง (Infiltration)  ใต้ชั น
ดินลึกลงไปจะเป็นชั นหินตะกอนเนื อหยาบที่สามารถเก็บกักน ้าบาดาลไว้ได้เรียกว่า "ชั นหินอุ้มน ้า" (Aquifer)  ซ่ึง
เป็นหินทราย กรวด ตะกอนทราย จึงมีสมบัติยอมให้น ้าซึมผ่านโดยง่าย เนื่องจากช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่าง
อนุภาคตะกอน จึงเก็บกักน ้าได้เป็นปริมาณมากจนกลายเป็นแหล่งน ้าบาดาล  ใต้ชั นหินอุ้มน ้าลงไปเป็นชั นหิน
ตะกอนเนื อละเอียด เช่น หินดินดานหรือทรายแป้งซึ่งไม่ยอมให้น ้าซึมผ่านได้  ในบางแห่งที่ชั นหินอุ้มน ้าถูกขนาบ
ด้วยชั นหินเนื อละเอียดก็จะเกิดแรงดันน ้า ถ้าเราเจาะบ่อบาดาลลงไปตรงบริเวณดังกล่าง แรงดันภายในจะดันน ้า
ให้มีระดับสูงขึ น หรือไหลล้นปากบ่อออกมา  และเนื่องจากชั นหินมีความลาดเอียง น ้าในดินจึงไหลจากท่ีสูงไปสู่ที่
ต่้า แรงดันของน ้าใต้ดินจึงมักท้าให้เกิด "น ้าพุ" (Spring) ในบริเวณท่ีราบต่้า ดังภาพที่ 4   

 



 
ภาพที่ ๑.๑๐ ภาคตัดขวางของแหล่งน ้าใต้ดิน  

ที่มา http://www.lesa.biz/earth/hydrosphere/water-resources 
 

 อย่างไรก็ตามน ้าบาดาลท้าให้เกิดแรงดันภายใต้พื นผิว ซึ่งช่วยรับน ้าหนักที่กดทับจากด้านบน แต่ถ้าหากเรา
สูบน ้าบาดาลขึ นมาใช้เป็นปริมาณมาก เกินกว่าที่น ้าจากธรรมชาติจะไหลมาแทนที่ช่องว่างระหว่างอนุภาคตะกอน
ของชั นหินอุ้มน ้าได้ทัน ก็จะส่งผลให้ระดับน ้าใต้ดินลดลงอย่างรวดเร็ว โพรงที่ว่างที่เกิดขึ นจะท้าให้แผ่นดินที่อยู่
ด้านบนทรุดตัวลงมากลายเป็น หลุมยุบ (Sinkhole) ซึ่งถ้าเกิดขึ นในเขตชุมชน ก็จะสร้างความเสียหายแก่สิ่งปลูก
สร้าง และเกิดอันตรายต่อชีวิต  
 
น ้าใต้ดิน (Ground Water) 
 
 น ้าใต้ดิน หมายถึง น ้าที่มีอยู่ในชั นดินบนผิวโลก ขังอยู่ในช่องว่างระหว่างดินและหิน ซึ่งต้นก้าเนิด 
ของน ้าใต้ดินจะมาจากน ้าในบรรยากาศและจากน ้าผิวดินต่าง 1 โดยปกติคุณภาพของน ้าใต้ดินมักมีคุณภาพดี 
อันเนื่องมาจากการถูกกรองด้วยชั นดินและหิน แต่อาจมีแร่ธาตุและสารเคมีบางชนิดเจือปนอยู่ในปริมาณมาก 
กว่าน ้าผิวดิน น ้าใต้ดินเป็นส่วนหนึ่งของน ้าฝนที่ตกลงมายังผิวโลก และไหลซึมลงไปตามชั นดินลงไปถึงชั นที่ 
น ้ามีการสะสมตัวรวมกัน จึงมีผลทั งในแง่ของการละลาย การพัดพา การทับถม โดยน ้าใต้ดินมีการกระท้า 
เพียงสองชนิดคือ การกษัยการ และการทับถม ซึ่งเกิดจากการไหลซึมผ่านชั นดินและหินลงไป ในบางพื นที่น ้า 
ใต้ดินจะมีการไหลเหมือนกับน ้าบนผิวดินเพียงแต่ว่าอยู่ลึกจากผิวดินลงไป ซึ่งมักพบเสมอในบริเวณท่ีเป็นถ ้า 
ฤดูกาลก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส้าคัญต่อการพัดพาของน ้าใต้ดิน เนื่องจากมีน ้าหลากมาก ท้าให้เกิดการพัดพา การ 
กษัยการมากขึ นตามไปด้วย ดังนั นน ้าใต้ดินจัดว่าเป็นกระบนการระบายน ้าออกจากผิวดินได้อีกแบบหนึ่งเช่น 
กัน 
 
 1. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณน ้าใต้ดิน 
  ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าก้าเนิดของน ้าใต้ดินจะมาจากน ้าในบรรยากาศ ซึ่งขึ นอยู่กับอัตราการไหลซึมลงดิน 
โดยจะมากหรือน้อย ขึ นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี  
  1.1 ช่วงเวลาที่มีฝนตก (Time) หมายถึง ถ้าช่วงเวลาที่มีฝนตกสั น น ้าจะไหลผ่านผิวดินไปอย่างรวดเร็ว 
ปริมาณการไหลซึมลงดินของน ้าจะต่้า และซึมลงได้น้อยแต่ถ้ามีฝนตกเป็นเวลานาน และเบา ๆ อัตราการไหลซึม
จะมีมากกว่า 



  1.2 ความลาดซันของพื นที่ (Slope) ถ้าพื นที่มีความลาดชันมากน ้าจะไหลไปบนดินมากกว่าที่จะซึมลง
ดิน 
  1.3 ความโพรกตัวของดินและหิน (Porosity) หมายถึง อัตราส่วนระหว่างปริมาตรของช่องว่างในหิน
ก้อนหนึ่งกับปริมาตรทั งหมดของหินก้อนนั น โดยค่าความโพรกตัว แสดงเป็นร้อยละ ความโพรกตัวจะขึ นอยู่กับ
รูปร่าง ขนาด การวางตัวของหินและเศษแร่ที่ประกอบตัวกันเป็นหิน 
  1.4 ความฟ่ามของดินและหิน (Permeability) หมายถึง ความสามารถในการที่ยอมให้น ้าไหลผ่านหินที่
มีความามสูง คือ  หินที่น ้าไหลผ่านได้เร็ว หรือความฟ่ามขึ นอยู่กับนาดของช่องว่าง ไม่ใช่ปริมาตรของช่องว่าง 
  1.5 ปริมาณของต้นไม้ ต้นไม้จะช่วยชะลอการไหลของน ้าผิวดินให้ช้าลง ซึ่งจะช่วยให้ปริมาณน ้าไหลซึม
ลงดินได้มากขึ น 
  1.6 ความลาดเทของชั นหิน ที่น ้าใต้ดินไหลอยู่ น ้าใต้ดินจะไหลได้ดีไปตามชั นหินที่มีความฟ่ามสูง 
โดยเฉพาะถ้าชั นดินที่อยู่ถัดไปมีความแน่นทึบสูง น ้าจะไหลเฉพาะชั นหินเนื อฟ่ามนั น และถ้าชั นหินมีความลาดเท
มากน ้าจะไหลได้เร็ว 
 
 2.  ลักษณะของแหล่งน ้าใต้ดิน 
  เราแบ่งน ้าใต้ดิน หรือ เขตน ้าใต้ดิน (Zone of Subsurface water) ออกเป็นสองเขต คือ เขตมีอากาศ
แทรกในชั นหิน และเขตอ่ิมตัว โดยสามารถพิจารณาได้ดังนี  (รูปที่ 2) 
  2.1 เขตท่ีมีอากาศแทรกในชั นหิน (Zone of Aeration) เป็นเขตที่ปริมาณของน ้าใต้ดินมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นชั นที่มักอยู่ใต้ผิวดินในระดับตื น ระดับน ้าจะแปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาล เช่น ฤดูแล้ง
ระดับน ้าจะลึกกว่าฤดูฝน จัดเป็นประเภทชั นให้น ้าแบบเปิด (Unconfied Aquifers) เขตนี เป็นตอนที่น ้าจากผิวดิน
ไหลผ่านลงสู่เบื องล่าง โดยเขตนี เราสามารถแบ่งออกเป็น 3 เขตย่อย คือ 
 1) เขตความขึ นในดิน (Belt of Soil Moisture) ซึ่งเป็นบริเวณท่ีรากพืชหยั่งรากและสามารถ
ดูดซึมน้าน ้าไปใช้ได้ โดยพืชดูดซึมความชื นจากดิน แล้วปล่อยให้ระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศหรือบางครั ง
ความชื นในดินจะระเหยสู่บรรยากาศโดยตรง 
 2) เขตชั นกลาง อยู่ระหว่างเขตความชื นในดิน และเขตน ้าซึม น ้าในเขตนี จะเกาะดินด้วยแรง
ดึงดูดระหว่างอนุภาค จึงมีการเคลื่อนไหวของน ้าน้อยมาก เว้นแต่ในระยะที่มีปริมาณน ้าฝนมาก ช่วงกลางจึงเป็น
ทางผ่านของน ้าไปสู่เขตท่ีลึกกว่า 
 3) เขตน ้าซึม (Capillary Fringe) เป็นบริเวณท่ีได้รับน ้าจากเขตอ่ิมตัวมีความหนาตั งแต่ 2-3 
เซนติเมตร ถึง 2-3 เมตร ลักษณะคล้ายกระดาษซับน ้าที่จะมีน ้าจากเขตที่อยู่เบื องล่างซึมขึ นมาตามแรงดึงดูด
ระหว่างโมเลกุลของดินหรือหินกับน ้า 



 
ภาพที่ ๑.๑๑ แสดงเขตน ้าใต้ดิน 

 
  2) เขตอิ่มตัว (Zone of Saturation) เป็นเขตที่มีน ้าใต้ดินขังอยู่เต็มทุกช่องว่างในเนื อดินเรา
เรียกน ้าในเขตนี ว่าเป็นน ้าใต้ดิน โดยยึดระดับบนสุดของระดับน ้า ณ เขตนี เป็นระดับน ้าใต้ดิน (Water Table) 
โดยชั นดินหรือชั นหินที่มีปริมาณน ้ามากจนอ่ิมตัวและมีปริมาณมากพอที่พืชสามารถน้าขึ นมาใช้ได้ 

 
ภาพที่ ๑.๑๒ แสดงน ้าใต้ดินแบบเปิดและแบบปิด 

 
 จากรูปที่ ๑.๙ ชั นให้น ้าในเขตอ่ิมตัวนี เราเรียกว่า ชั นให้น ้าแบบปิด (Confined Aquifers) มักอยู่ในระดับ
ลึก มีชั นหินหนาปิดปกคลุมด้านบนไว้ ท้าให้น ้าในชั นนี มีความดัน มลพิษจากพื นดินไม่สามารถปนเปื้อนลงไปได้ แต่
อาจมีแร่ธาตุบางอย่างปะปนอยู่ ชั นให้น ้าแบบปิดนี อาจมีหลายชั นสลับกันไป 
  ๓) ระดับน ้าใต้ดิน (Water Table) คือผิวบนของเขตอ่ิมน ้า จากรูปที่ ๑.๙ เราจะเห็นได้ว่าระดับน ้า
ใต้ดินซึ่งหมายถึงระดับของน ้าใต้ดินที่เกิดขึ น เนื่องจากการสะสมน ้าใต้ดินที่ไม่อาจซึมต่อไปได้ แต่ระดับน ้าใต้ดินจะ



ไม่คงที่แน่นอน สามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามฤดูกาล ดังรูปที่ ๑.๑๐ เช่น ในบริเวณภเูขาท่ีมีฝนตกสม่้าเสมอ 
ระดับน ้าใต้ดินอาจอยู่ลึก 2-3 เมตร ถึงหลายร้อยเมตรใต้ผิวดิน ส่วนในแถบภูมิอากาศร้อนและ 
แห้งแล้งที่มีฝนตกน้อยและมีการระเหยกลายเป็นไอมาก ระดับน ้าใต้ดินจะอยู่ลึกมาก ส่วนบริเวณใกล้ล้าธารแม่ 
น ้า ทะเลสาบหรือแหล่งน ้าอ่ืน ๆ ระดับน ้าใต้ดินจะอยู่ใกล้ผิวดินมาก และระดับน ้าใต้ดินจะลาดเอียงใกล้แหล่งน ้าที่
อยู่ใกล้มาก 

 
ภาพที่ ๑.๑๓ แสดงระดับน ้าใต้ดินในฤดูต่าง ๆ 

 3. ชั นหินอุ้มน ้าใต้ดิน (Ground water Aquifers) 
 ชั นหินอุ้มน ้า (Aquifers) คือ หิน หรือ ตะกอนที่น ้าบาดาลสามารถซึมผ่านได้ เช่น ชั นกรวดทราย 
เนื่องจากการวางเรียงตัวของเม็ดทรายมีช่องว่างขนาดเล็ก ๆ กว่าช่องว่างของการเรียงตัวของชั นกรวดการสะสมตัว
ของน ้าจึงน้อยกว่า ส่วนหินอัคนีและ หินแปร หินดินดาน เนื อหินแน่นเกินกว่าจะเป็นชั นหินอุ้มน ้าชั นหินอุ้มน ้ามี 2 
ประเภท ดังนี  
 3.1 ชั นหินให้น ้าแบบเปิด (Unconfined Aquifers) เป็นชั นหินที่มีน ้าบาดาลอยู่ในเขตอ่ิมน ้า มีระดับผิว
น ้าเป็นระดับน ้าใต้ดิน และไหลไปตามแนวเทของชั นหิน ส้าหรับการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาล และใช้น ้าจากชั นหินอุ้ม
น ้าปกตินี  ถ้าขุดบ่อบาดาลตื นเกินไป มีโอกาสจะขาดแคลนน ้าได้ แต่ถ้าขุดลึกจะได้น ้าใช้ตลอดปี ทั งนี ขึ นกับชนิด
ของหิน และรอยแตกในเนื อหิน เช่น ถ้าเป็นหินอัคนีแบบเนื อสมานแน่น และหินแปร แม้ว่าจะเป็นหินที่ไม่ยอมให้
น ้าซึมผ่าน แต่ถ้ามีรอยแตกในหินมากเป็นที่สะสมตัวของน ้า  บ่อน ้าใต้ดินจะมีน ้าใช้เป็นต้น 
 3.2 ชั นหินให้น ้าแบบปิด (Confine Aquifer) เป็นชั นหินให้น ้าภายใต้แรงดัน โดยชั นหินอุ้มน ้าอยู่
ระหว่างชั นหินเนื อทึบที่ไม่ยอมให้น ้าซึมผ่าน ประกบอยู่ทั งด้านบนและด้านล่าง จัดเป็นชั นหินที่อยู่ภายใต้ความ
กดดันอันเนื่องมาจากน ้าหนักของหินที่กดทับ และน ้าหนักของน ้าในชั นหินเดียวกันที่อยู่ต่างระดับกันบางครั ง
แรงดันมาก เมื่อเจาะจะมีน ้าไหลพุ่งมาเหนือปากบ่อ เรียกว่าบ่อน ้าพุ (Flowing Well) และเนื่องจากน ้าบาดาลจาก
ชั นหินอุ้มน ้าประเภทนี มักอยู่ในระดับลึกสามารถน้ามาใช้บริโภคได้ แต่อาจมีคุณสมบัติเป็นน ้ากระด้าง เนื่องจากมี
ปริมาณแร่ธาตุละลายปนอยู่มาก 
 4. ชนิดของหินที่เป็นชั นหินอุ้มน ้า 
  หินทุกชนิดมีความสามารถในการให้น ้าแตกต่างกัน เนื่องจากสภาพทางธรณีวิทยาที่มีความแตกต่างกัน 
สามารถแยกพิจารณาได้ ดังนี  
  4.1 หินตะกอน เป็นหินที่ไม่มีการประสานตัวแน่นเป็นหินแข็ง เช่น ตะกอนที่สะสมตัวตามแอ่ง ที่ราบ 
หุบเขา ธารน ้า ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ชั นหินอุ้มน ้าทั่วโลกร้อยละ 90 เป็นพวกตะกอนร่วน เช่น ทราย กรวด 
และพวกตะกอนเศษหินริมแม่น ้า เป็นต้น 



  4.2 หินกรวดมน มักมีทรายและเศษหินแทรกระหว่างช่องว่าง หินกรวดขนาดใหญ่ จึงอุ้มน ้าไม่ได้ 
ยกเว้นแต่น ้าที่ทรกตามรอยแตกของหิน และขึ นอยู่กับการประสานของเนื อหินด้วย ถ้าการประสานตัวมีไม่มาก
อาจจะพอมีน ้าบ้างไม่มากนัก 
  4.3  หินทราย โดยทั่วไปมีความพรุนและสภาพการซึมน ้ามีมาก เนื่องจากมีความสามารถในการกักเก็บ
น ้าน้อย ไม่จัดเป็นชั นหินอุ้มน ้า แต่น ้าบาดาลที่พบในหินทรายส่วนใหญ่ได้จากรอยแตกและรอยต่อของชั นหิน ถ้ามี
ขนาดใหญ่และมีแนวยาวต่อเนื่องกันจะให้น ้าได้มาก 
  4.4 หินดินดาน มีรูพรุนในเนื อหินมาก แต่ยอมให้น ้าซึมผ่านได้น้อย น ้าจึงไหลผ่านไม่ได้จึงไม่จัดเป็นชั น
หินอุ้มน ้า ยกเว้นเนื อหินดินดานที่มีเนื อแข็งและเปราะ จึงมีรอยแตกระหว่างเนื อหินมากพอที่จะดักน ้าบาดาลได้
มาก 
  4.5 หินปูน เป็นหินแข็ง เปราะ ที่มีเนื อสมานแน่น ในบางกรณีเม่ือถูกแรงบีบอัดก็จะเกิดรอยแตกในเนื อ
หิน หรือเป็นโพรงระหว่างชั นหิน ถ้ามีน ้าสะสมตัวอยู่สามารถขุดเจาะน ้ามาใช้ได้ ดังนั นน ้าบาดาลจึงเป็นน ้าที่แทรก
ตัวอยู่ตามโพรงหินปูนมากกว่า 
  4.6 หินแปร หินชนวน และหินชีสต์  เป็นหินที่มีการวางตัวของเนื อหินเป็นแผ่น มีลักษณะเป็นแผ่นๆ 
เมื่อถูกแรงบีบอัดให้โค้งงอและแน่น จะท้าให้ช่องว่างระหว่างแผ่นมีน้อยมาก จึงมีการสะสมตัวของน ้าน้อย และ
จากปัญหาความแข็งของชั นหินจึงยากต่อการขุดเจาะน ้าบาดาลมาก 
  4.7 หินอัคนี เช่น หินแกรนิต เนื อสมานแน่น ไม่มีความพรุน จึงไม่มีการสะสมตัวของน ้าในเนื อหิน 
ยกเว้นแต่ตามรอยแตกของหิน แต่ถ้ามีโพรงอากาศที่เกิดในขณะที่หินมีการเย็นตัวลง อาจเป็นโพรงที่น ้าสะสมตัว
อยู่ได้ 
 
 5.  การเคลื่อนที่ของน ้าใต้ดิน 
  การเคลื่อนที่ของน ้าใต้ดินแบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี  
  5.1 การไหลตามแนวดิ่ง ซึ่งเป็นการไหลซึมลงดินตามแนวดิ่ง อัตราการไหลจะเร็วหรือช้าขึ นอยู่กับ
โครงสร้างของชั นดินและหินว่ามีช่องว่างในเนื อหินและความสามารถในการยอมให้น ้าซึมผ่าน 
  5.2 การไหลตามแนวระดับเป็นการไหลตามแรงโน้มถ่วงของโลก เช่น การไหลจากระดับสูงลงไปสู่ระดับ
ที่ต่้ากว่า อัตราการไหลจะเร็วหรือช้าขึ นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศ และเนื อหิน เช่น หินเนื อละเอียดมากอัตราการ
ไหลของน ้าจะไหลได้ช้ามาก แต่ถ้าไหลผ่านโพรง เช่น ถ ้า ที่ติดต่อกันเป็นทางยาวน ้าใต้ดินจะไหลได้เร็วพอๆ กับ
การไหลของน ้าผิวดินโดยสรุปอัตราการไหลจะเร็วหรือช้า ขึ นอยู่กับความพรุนของเนื อหิน (Porosity) และ
ความสามารถในการยอมให้น ้าซึมผ่านชั นหิน (Permeability) นอกจากนี  การยอมให้น ้าไหลซึมผ่านจะเป็นสัดส่วน
กับความลึก เนื่องจากมีแรงกดดันสูง และความลาดชันของพื นที่ด้วยเช่นกัน 
 
 6. การส้ารวจแหล่งน ้าบาดาล 
  การส้ารวจแบ่งเป็น 2 แบบ 
  6.1 การส้ารวจบนผิวดิน ได้แก่ 
   - การส้ารวจทางด้านอุทกธรณี โดยส้ารวจชนิดหิน สภาพการยอมให้น ้าซึมผ่าน ความสามารถใน
การยอมให้น ้าซึมผ่าน โครงสร้างทางธรณีวิทยา ตลอดจนสภาพภูมิประเทศ 
   - การส้ารวจทางด้านธรณีฟิสิกส์ เช่น การตรวจสอบคุณสมบัติทางด้านกายภาพของหินที่อยู่ใต้ดิน 
การหาแหล่งแร่ การศึกษาโครงสร้างของชั นหิน โดยการวัดค่าความสั่นสะเทือน การวัดความต้านทานกระแสไฟฟ้า 
เป็นต้น 



   - การส้ารวจโดยใช้รูปถ่ายทางอากาศ และรูปถ่ายดาวเทียม ศึกษาโครงสร้างของหิน ในบริเวณ
กว้างๆ เช่น สภาพทางธณีวิทยา ลักษณะภูมิประเทศ ขอบเขตชุดดินและหิน ขอบเขตลุ่มน ้า เป็นต้น 
  6.2 การส้ารวจใต้ดิน ได้แก่ การขุดเจาะส้ารวจ การเก็บตัวอย่างหิน มาศึกษา เกี่ยวกับชนิด ความ 
หนา ความลึก ความพรุนของเนื อหิน ความสามารถในการยอมให้น ้าซึมผ่าน เป็นต้น 
 
 7. แหล่งน ้าบาดาล 
  หมายถึง บริเวณท่ีมีน ้าบาดาลสะสมตัวอยู่เป็นปริมาณมาก โดยแหล่งน ้าบาดาลที่ดีควรจะเป็นชั นหิน 
ที่มีโพรกตัวสูง และมีความฟ่ามสูง ได้แก่ ชั นกรวดทรายที่มีการทับถมกันใหม่ ๆ ยังไม่กลายเป็นหิน หินทรายที่มี
ความโพรกตัวและความฟ่ามสูง หินปูนที่มีรอยร้าวและมีโพรงในหิน เราเรียกว่า “หินน ้าซึม” (Aquifer) ส้าหรับ 
การน้าน ้าบาดาลมาใช้มี 3 ลักษณะ ดังนี  
  7.1 บ่อน ้าบาดาล (Deep Wells) เป็นบ่อที่มีระดับความลึกมาก ๆ ในทางวิศวกรรมไม่สามารถก้าหนด
ระดับความลึกได้แน่ชัด การน้าน ้าขึ นมาใช้ต้องใช้เครื่องมือช่วยขุด บางแห่งเมื่อขุดลงไปอาจมีปริมาณน ้ามากใน
ช่วงแรกเท่านั น เราไม่เรียกว่าบ่อบาดาล เรียกว่า บ่อบาดาลปลอม บ่อบาดาลควรมีปริมาณการให้น ้าตลอดเวลา
เนื่องมาจากน ้าใต้ดินบริเวณรอบ ๆ บ่อจะไหลเข้ามาแทนที่ตลอดเวลา 
  7.2 บ่อน ้าตื น (Shallow Wells)เป็นบ่อที่ขุดขึ นโดยไม่ลึกมากนัก โดยระดับความลึกแค่ผิวดินขึ นบน
เท่านั น สามารถขุดเจาะได้เอง การขุดบ่น ้าตื นควรมีระยะห่างจากส้วมซึมประมาณ 20 เมตร เป็นอย่างต่้า     บ่อ
น ้าตื นจะมีปริมาณน ้าเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลและสภาพภูมิประเทศบริเวณนั น 
  7.3 ทางน ้าซับ (Infiltration Calleries) มีลักษณะเป็นน ้าใต้ดินที่ไหลซึมผ่านชั นดินตามแนวดิ่งไปสะสม
ตัวในชั นหินในแนวนอนหรือแนวราบจนมีปริมาณมากและไม่สามารถไหลซึมผ่านไปได้อีกก็จะไหลไปตามแนวเท
ของชั นหินหรือลักษณะภูมิประเทศ จนถึงจุดที่มีทางออก เช่น ตามลาดเขา หรือจุดตัดระหว่างชั นหินกับบริเวณผิว
ดิน น ้าใต้ดินจึงไหลออกมาได้ จึงมักพบบริเวณลาดเขา หรือเชิงเขา บางครั งพบว่าบางพื นที่จะได้เห็นน ้าชับซึมจาก
ชั นดิน ถ้ามีปริมาณน ้ามากสามารถน้ามาใช้ได้ ในกรณีท่ีน ้าไหลมีก้าลังแรงมาก เรียกว่า “น ้าพุ” มีประโยชน์ในการ
น้ากลับมาใช้เป็นแหล่งน ้าส้าหรับอุปโภคและบริโภค 
 
 7.  ความส้าคัญของน ้าใต้ดิน 
  น ้าใต้ดินนับเป็นแหล่งน ้าที่ส้าคัญอีกแหล่งหนึ่งของมนุษย์ส้าหรับอุปโภคบริโภค พื นที่บางแห่งอาจมี
ความจ้าเป็นต้องใช้แหล่งน ้าใต้ดินเนื่องมาจากการขาดแคลนแหล่งน ้าผิวดิน เช่น ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ามี
ปริมาณการขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อน้าน ้าใต้ดินขึ นมาใช้เป็นจ้านวนมาก การน้าน ้าใต้ดินมาใช้โดยการขุดเจาะบ่อ
บาดาลลึกลงไปในชั นหิน ซึ่งสามารถท้าได้สะดวกและมีค่าใช้จ่ายน้อย ในท้านองเดียวกันการขุดเจาะบ่อบาดาล
เพ่ือน้าน ้าใต้ดินมาใช้มากเกินไป จะท้าให้เกิดปัญหาแผ่นดินทรุด ส้าหรับการขุดเจาะบ่อบาดาลมัก     ขุดเจาะใน
แนวดิ่ง แต่ในบางบริเวณอาจท้าในแนวนอน ลักษณะของทางน ้าชับซึ่งมักพบบริเวณเขตภูมิอากาศร้อนและแห้ง
แล้งแถบตะวันออกกลางหรือทางตอนเหนือของแอฟริกาในประเทศอิหร่าน เรียกว่า "กราแนต" (Ganat) โดยการ
ขุดอุโมงค์ในแนวนอนเข้าไปตามไหล่เขาที่มีการทับถมของตะกอนเพื่อให้น ้าไหลซึมมารวมกันแล้วน้าน ้าไปใช้ ส่วน
แถบหมู่เกาะฮาวายของประเทศสหรัฐอเมริกามีการขุดเจาะในแนวเฉียง ประมาณ 30 องศา เรียกว่า “เมาอิ”  
(Maui) การขุดเจาะบ่อบาดาลโดยทั่วไปจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 30 - 40 เซนติเมตร หรือมากกว่า 
และบ่อจะมีความลึกประมาณ 300 เมตร อย่างไรก็ตามการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือน้าน ้าขึ นมาใช้อาจท้าให้เกิด
แผ่นดินทรุดได้ เนื่องจากการขุดและสูบน ้าขึ นมาใช้ในปริมาณมาก ๆ ระดับน ้าในบ่อจะลดต่้าลงน ้าใต้ดินในบริเวณ



รอบ ๆ บ่อจะไหลเข้ามาแทนที่น ้าในบ่อน้อยลง จึงท้าให้เกิดการทรุดตัวของดินโดยรอบบ่อมีลักษณะการทรุดตัว
ของแผ่นดิน บางครั งเป็นรูปกรวย เรียกว่า กรวยน ้ายุบ (Cone of Depression) ดังรูปที่ 8 

 
ภาพที่ ๑.๑๔ แสดงการเกิดกรวยน ้ายุบ 

 
 นอกจากนั นแล้วน ้าใต้ดินอาจเกิดการเน่าเสีย มีสิ่งเจือปนได้เนื่องมาจากการทิ งขยะมูลฝอย โดยปราศจาก
การปูรองกันหลุมหรือการจัดการที่ดีพอ ท้าให้เมื่อเกิดฝนตกลงมาน ้าท่ีไหลแทรกซึมไปตามกองขยะจะชะล้างเอา
สิ่งสกปรกแล้วพัดพาซึมลงสู่แหล่งน ้าใต้ดิน หรือสารเคมีจากโรงงานล้วนมีผลต่อการเกิดมลพิษต่อน ้าใต้ดินทั งสิ น 
ตลอดจนสารกัมมันตภาพรังสีจากโรงงานไฟฟ้าปรมาณูที่บรรจุภาชนะเหล็กน้าไปฝังดิน เมื่อภาชนะดังกล่าว ผุพัง
และมีน ้าไหลผ่าน น ้าจะละลายสารกัมมันตภาพรังสีลงไปด้วย นับว่าเป็นอันตรายอย่างมาก  
 อย่างไรก็ตามประโยชน์ของน ้าใต้ดินนอกจากใช้ในการอุปโภคบริโภคแล้ว ยังมีประโยชน์ในแง่การพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น น ้าพุร้อน และน ้าพุร้อนยังมีการน้ามาพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้
พิภพได้อีก เช่น โครงการพัฒนาแหล่งน ้าพุร้อนเพื่อน้ามาใช้ประโยชน์ด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า การใช้พลัง 
งานในการอบ หรือบ่มผลผลิตทางด้านการเกษตร เป็นต้น 
 
 

 
 
  



ใบกิจกรรมท่ี ๑.๑  
เรื่อง เส้นทางน ้าบาดาลภูมิภาค 

ชื่อกลุ่ม................ 
สมาชิกในกลุ่ม 

1. ....................................................................................................... เลขที่..............หัวหน้ากลุ่ม 
2. ....................................................................................................... เลขที่..............รองหัวหน้ากลุ่ม 
3. ....................................................................................................... เลขที่..............สมาชิกกลุ่ม 
4. ..................................................................................... ..................เลขที่..............สมาชิกกลุ่ม 
5. ........................................................................................................ เลขที่..............เลขานุการกลุ่ม 

 
ค้าชี แจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดจากสถานการณ์ที่ก้าหนดให้ 
 
 นารีประกอบอาชีพเกษตรกร ปลูกพริกขายเป็นรายได้หลัก เธออาศัย อยู่เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร  
ข้างบ้านมีโรงงานอุตสาหกรรม ระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาน ้าในหมู่บ้านไม่ไหล ท้าให้นารีไม่สามารถน้า
น ้าประปานครหลวงไปรดน ้าพริกที่ปลูกไว้ไม่ได้ ท้าให้พริกปลูกไว้เหี่ยวเฉา และขาดรายได้ นารีจึงวางแผนขุดเจาะ
น ้าบาดาลในเขตบ้านของเธอ เพ่ือใช้ในการอุปโภค บริโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

ภาพ ๑ แผนท่ีกรุงเทพมหานครแสดงเขตการปกครอง 

https://bmawebgis.cdg.co.th/SEDPortal/50-map-overview/ 



ข้อปฏิบัติประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์ 
 นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ พร้อมทั งดูแผนที่น ้าบาดาล กรุงเทพมหานคร แผนที่ใหญ่ หรือแผนที่เล็ก 
หรือสืบค้นแหล่งน ้าบาดาลไทยในแอปพลิเคชั่น Badan4Thai เข้าไปที่เมนูแผนที่น ้าบาดาลและเลือกจังหวัดที่
ต้องการ 
๑.  นักเรียนจะขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านของนารีบริเวณใดจึงจะเหมาะสมที่สุด โดยให้นักเรียนปักหมุดบนแผนที่ 
และอธิบายเหตุผลประกอบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เหตุผลประกอบ 
..................................................................................................................................... ......................................... 
......................................................................................... .....................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................ ..................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
๒. บ้านของนารีมีคุณภาพน ้าที่สามารถน้ามาบริโภคได้หรือไม่ 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................... .......................................... 
........................................................................................ ......................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 



๓.  ขั นตอนการขอเจาะ/ใช้น า้บาดาลมีขั นตอนอย่างไร 
 

 
๑. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
 
 
๒. …………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
 
 
๓. ………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
 

 
 

 
 
 

 

 



แผนที่น ้าบาดาล กรุงเทพมหานคร (แผนที่เล็ก) 



ภาพประกอบแผนที่น ้าบาดาล กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มาภาพ  http://app.dgr.go.th/newpasutara/xml/show2.php?ddlGeo=1&btn1=

http://app.dgr.go.th/newpasutara/xml/show2.php?ddlGeo=1&btn1=


ข้อมูลคู่มือการใช้แผนที่น ้าบาดาล 
 

 
 

http://gg.gg/oykms 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



แนวค้าตอบใบกิจกรรมที่ ๑.๑  
เรื่อง การเดินทางของสายน ้า 

ชื่อกลุ่ม................ 
สมาชิกในกลุ่ม 

1. ....................................................................................................... เลขที่..............หัวหน้ากลุ่ม 
2. ....................................................................................................... เลขที่..............รองหัวหน้ากลุ่ม 
3. ....................................................................................................... เลขที่..............สมาชิกกลุ่ม 
4. ....................................................................................................... เลขที่..............สมาชิกกลุ่ม 
5. ........................................................................................................ เลขที่..............เลขานุการกลุ่ม 

 
ค้าชี แจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดจากสถานการณ์ที่ก้าหนดให้ 
 
นารีประกอบอาชีพเกษตรกร ปลูกพริกขายเป็นรายได้หลัก เธออาศัย อยู่เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร  ข้างบ้านมี
โรงงานอุตสาหกรรม ระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาน ้าในหมู่บ้านไม่ไหล ท้าให้นารีไม่สามารถน้าน ้าประปานคร
หลวงไปรดน ้าพริกที่ปลูกไว้ไม่ได้ ท้าให้พริกปลูกไว้เหี่ยวเฉา และขาดรายได้ นารีจึงวางแผนขุดเจาะน ้าบาดาลในเขต
บ้านของเธอ เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภาพ ๑ แผนท่ีกรุงเทพมหานครแสดงเขตการปกครอง 

https://bmawebgis.cdg.co.th/SEDPortal/50-map-overview/ 



ข้อปฏิบัติประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์ 
 นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ พร้อมทั งดูแผนที่น ้าบาดาล กรุงเทพมหานคร แผนที่ใหญ่ หรือแผนที่เล็ก หรือ
สืบค้นแหล่งน ้าบาดาลไทยใน แอปพลิเคชั่น Badan4Thai เข้าไปที่เมนูแผนที่น ้าบาดาลและเลือกจังหวัดที่ต้องการ 
 
๑.  นักเรียนจะขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านของนารีบริเวณใดจึงจะเหมาะสมที่สุด โดยให้นักเรียนปักหมุดบนแผนที่ และ
อธิบายเหตุผลประกอบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
เหตุผลประกอบ 

จากแผนที่น ้าบาดาล จะเห็นได้ว่า บ้านของนารี อยู่บริเวณเขตลาดพร้าว ที่ระดับความลึกของน ้าบาดาล 
150-200 เมตร  
 พื นที่เขตลาดพร้าวมีพื นที่สัญลักษณ์เป็น                เป็นสัญลักษณ์ของหินให้น ้าในหินแข็ง หินทรายและหิน
กรวด มีสีน ้าตาลแกมเหลืองอ่อนถึงสีน ้าตาลแกมเทาขนาดละเอียด 8 มิลลิเมตรการเจาะน ้าบาดาลอาจพบหิน
ต่อไปนี  ควอรตซ์ เฟลด์สปาร์ เศษหินและเชิร์ต น ้าบาดาลถูกกักเก็บอยู่ในช่องว่างตามรอยแตกรอยแยกรอยเลื่อน
และชั นหินผุความลึกของชั นหินบาดาลโดยเฉลี่ย อยู่ที่ 20-30 เมตร 
  
 พื นที่เขตลาดพร้าว อยู่ในพื นที่ที่มีสีฟ้า             เมื่อเทียบสีกับศักยภาพน ้าบาดาล พบว่าตรงกับปริมาณน ้าที่
คาดว่าจะพัฒนา ได้ 10-20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  คุณภาพน ้าบาดาลตรงกับปริมาณสารละลายทั งหมด ที่พบใน
น ้าน้อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 

 

บริเวณทีเ่หมาะสม 



 โดยสรุปแล้วเขตลาดพร้าวมีชั นหินให้น ้าเป็นหินแข็ง ความลึกของชั นน ้าบาดาลอยู่ในช่วง ยี่สิบถึงสามสิบเมตร 
ปริมาณน ้าบาดาลปานกลาง มีคุณภาพน ้าดี  
 
๒. บ้านของนารีมีคุณภาพน ้าที่สามารถน้ามาบริโภคได้หรือไม่ 
 บ่อบาดาลที่นารีขุดเจาะสามารถน้ามาบริโภคได้ เนื่องจากคุณภาพน ้าบาดาลตรงกับปริมาณสารละลาย
ทั งหมด ที่พบในน ้าน้อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตรอธิบายได้จากค่า ปริมาณมวลสารละลายทั งหมด หรือ TDS 
คุณภาพน ้าบาดาลในแผนที่หลัก เป็นข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพน ้าในภาพรวมของพื นที่ โดยใช้ "ปริมาณมวล
สารละลายทั งหมด" หรือ TDS  ที่มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร (มก./ล.) เป็นดัชนีในการบ่งชี  ค่า TDS นี หมายถึง  
ปริมาณสารประกอบทางเคมีในน ้าทั งหมดที่แตกตัวเป็นอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้า (ion) ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 จ้าพวก 
คือ อนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าบวก (+) เรียกว่า แคตไอออน (cation) และอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าลบ (-) เรียกว่า แอน
ไอออน (anion) ตัวอย่างเช่น อนุภาคของแคลเชียม (Ca๒+) โซเดียม (Na+) โปตัสเชียม (K+) คลอไรด์ (Cl-) ซัลเฟต 
และคาร์บอเนต เป็นต้นในการแสดงคุณภาพน ้าโดยอาศัยค่า TDS ดังกล่าว ได้แบ่งช่วงของค่า TDS ออกเป็น 3 ช่วง 
และแสดงแทนด้วยสีต่าง ๆ 3 สี ที่มีการแบ่งระดับความเข้มของสี ออกเป็น 4 ระดับ คือ 
 1) สีน ้าเงิน (blue) แทนด้วยอักษร A แสดงถึงน ้าบาดาลที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยมีค่า TDS 
ต่้ากว่า 500 มก./ล. 
 2) สีเขียว (green) แทนด้วยอักษร  แสดงถึงน ้าบาดาลที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยมีค่า TDS 
ต่้ากว่า 500-1,500 มก./ล. 
 3) สีน ้าตาล (brown) แทนด้วยอักษร C แสดงถึงน ้าบาดาลที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยมีค่า 
TDS ต่้ากว่า 1,500 มก./ล. 
 
๒.  ขั นตอนการขอเจาะ/ใช้น า้บาดาลมีขั นตอนอย่างไร 

 
 
๑. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
 
 
๒. …………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
 
 
๓. ………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
 

 
 
 
 
 

  

 

 



แบบประเมินใบกิจกรรมที่ ๑.๑ 
เพื่อประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 

รายการประเมิน 
ค้าอธิบายระดับคุณภาพ 

๔  (ดีมาก) ๓  (ดี) ๒ (พอใช้) ๑ (ปรับปรุง) 
๑. ตรวจใบ
กิจกรรมข้อที่ ๑ 

นักเรียนสามารถ
ปักหมุดพื นที่ที่ระบุ
ได้ โดยอธิบาย 
๑. ความลึกของบ่อ
บาดาล ๑๕๐-๒๐๐ 
เมตร 
๒. สัญลักษณ์ของ
ชั นหินบริเวณบ้าน
นารีเป็นหินทราย
และหินกรวด 
๓. ศักยภาพน ้า
บาดาล พบว่าตรง
กับปริมาณน ้าที่
คาดว่าจะพัฒนา 
ได้ 10-20 
ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชั่วโมง   
๔. คุณภาพน ้า
บาดาลตรงกับ
ปริมาณสารละลาย
ทั งหมด ที่พบในน ้า
น้อยกว่า ๕๐๐
มิลลิกรัมต่อลิตร 

ระบุพื นที่ขุดบ่อได้
เหมาะสม โดย
อธิบายตอบได้  
๒-๓ ข้อ 

ระบุพื นที่ขุดบ่อได้
เหมาะสม โดย
อธิบายตอบได้  
๑ ข้อ 

ระบุพื นที่ขุดบ่อได้
เหมาะสมแต่ไม่
สามารถให้เหตุผล
ประกอบได้ 

๒. ตรวจใบ
กิจกรรมข้อที่ ๒ 

อธิบายคุณภาพน ้า
จากค่า TDS ใน
แผนที่ได้ โดย
อธิบายพื นที่ที่มีสี
ฟ้า เมื่อเทียบสีกับ
ศักยภาพน ้าบาดาล 
พบว่าตรงกับ
ปริมาณน ้าที่คาดว่า
จะพัฒนา ได้ 10-
20 ลูกบาศก์เมตร

อธิบายค้าตอบได้  
๒ ข้อ 

อธิบายค้าตอบได้  
๑ ข้อ 

สรุปคุณภาพน ้าได้
แต่ไม่สามารถ
อธิบายค้าตอบได้ 



ต่อชั่วโมง   
๒.คุณภาพน ้า
บาดาลตรงกับ
ปริมาณสารละลาย
ทั งหมด ที่พบในน ้า
น้อยกว่า 500 
มิลลิกรัมต่อลิตร 
๓. คุณภาพน ้า
บาดาลมีคุณภาพ
น ้าดี 

ตรวจใบงานข้อ ๓
เพ่ือประเมิน N 

๑)ยื่นค้าขออนุญาต
เจาะน ้าบาดาลโดย
แนบเอกสาร
หลักฐาน   
๒) พนักงานประจ้า
ท้องที่ออกใบรับค้า
ขอ   
๓) เอกสาร
หลักฐานครบถ้วน
พิจารณาออก
หรือไม่ออก
ใบอนุญาตภายใน 
๒๕ วัน 

ระบุขั นตอนไม่
ถูกต้อง ๑ ขั นตอน  

ระบุขั นตอนไม่
ถูกต้อง ๒ ขั นตอน 

ระบุขั นตอนไม่
ถูกต้อง ๒ ขั นตอน 

 
 
 

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 
 

คะแนน คุณภาพ 
๑๐-๑๒ ดีมาก 

๗-๙ ดี 
๔-๖ พอใช้ 
๑-๓ ควรปรับปรุง 

 
  



แบบประเมินพฤติกรรมการท้างานกลุ่ม 
กลุ่มท่ี............... 

 
ค้าชี แจง  ผู้สอนสังเกตการท้างานกลุ่มของผู้เรียน โดยท้าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 
 
 

      
            พฤติกรรม 

 
 
        ชื่อ-สกุล 

ความร่วมมือใน
การท้างาน 

ขั นตอนการ
ท้างาน 

การมีส่วนร่วม
แสดงความ

คิดเห็น 

ความ
รับผิดชอบ 

ต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 

รวม
คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑๒ 
๑              
๒              
๓              
๔              
๕              
๖              
๗              
๘              
๙              
๑๐              
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ให้คะแนน ๐-๔ ถ้าการท้างานอยู่ในขั นตองปรับปรุง 
 ให้คะแนน ๕-๘ ถ้าการท้างานนั นอยู่ในระดับพอใช้ 
  ให้คะแนน ๙-๑๒ ถ้าการท้างานนั นอยู่ในระดับดี 
  
 
   
 

 

 

 

 
  

     ลงช่ือ                                       ผูป้ระเมิน 

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

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



เกณฑ์การให้คะแนน แบบประเมินพฤติกรรมการท้างานกลุ่ม 
 
                ระดับคะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

๓ ๒ ๑ 

ความร่วมมือในการท้างาน สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ร่วมมือกันท้างาน มีการ 
ประสานงานภายในกลุ่ม 
และเปิดโอกาสให้สมาชิก
จากกลุ่มอ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอตลอดเวลา 

สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ร่วมมือกันท้างาน ส่วน
ใหญ่มีการประสานงาน
ภายในกลุ่มที่ดี และ
เปิดโอกาสให้สมาชิก
จากกลุ่มอ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอในบาง
ช่วงเวลา 

สมาชิกในกลุ่มร่วมมือกัน
ท้างานดีพอสมควร ขาด
การประสานงานภายใน
กลุ่มท่ีดี และไม่เปิด
โอกาสให้สมาชิกจาก
กลุ่มอ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกจิกรรม
การน้าเสนอ 

ขั นตอนการท้างาน สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั นตอนการท้างานอย่าง
เป็นระบบ มีการแบ่ง
หน้าที่การท้างานภายใน
กลุ่มอย่างชัดเจน 
สามารถด้าเนินกิจกรรม
ตามขั นตอนการท้างาน
จนกระท่ังเห็นผลงาน
สมบูรณ์ 

สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั นตอนการท้างาน
อย่างเป็นระบบ มีการ
แบ่งหน้าที่การท้างาน
ภายในกลุ่มอย่าง
ชัดเจน แต่ไม่สามารถ
ด้าเนินกิจกรรมตาม
ขั นตอนการท้างานให้
เสร็จสมบูรณ์ได้ 

สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั นตอนการท้างานอย่าง
เป็นระบบ แต่ไม่มีการ
แบ่งหน้าที่การท้างาน
ภายในกลุ่มอย่างชัดเจน 
และไม่สามารถด้าเนิน
กิจกรรมตามขั นตอนการ
ท้างานให้เสร็จสมบูรณ์
ได้ 

การมีสว่นร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

สมาชิกภายในกลุ่มมีส่วน
ร่วมในการแสดง 
ความคิดเห็นอย่าง
หลากหลาย และ
สร้างสรรค ์

สมาชิกภายในกลุ่มส่วน
ใหญ่มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น
อย่างหลากหลาย  
และสร้างสรรค์ 

สมาชิกภายในกลุ่ม 
ขาดการแสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยน
ความรู้อย่างหลากหลาย  
และสร้างสรรค์ 

ความรับผิดชอบ 
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

สมาชิกทุกคนภายใน
กลุ่มท้างานที่ได้รับ
มอบหมายจนงาน 
เสร็จสิ นสมบูรณ์ตาม
เวลาที่ก้าหนด 

สมาชิกส่วนใหญ่ภายใน
กลุ่มร่วมกันท้างาน 
ที่ได้รับมอบหมายจน
งานเสร็จสิ นสมบูรณ์
ตามเวลาที่ก้าหนด 

สมาชิกภายในกลุ่มขาด
ความร่วมมือในการ
ท้างานที่ได้รับมอบหมาย
และงานไม่เสร็จสมบูรณ์
ตามเวลาที่ก้าหนด 

 
 
 
 
  



แบบประเมินการน้าเสนอรายกลุ่ม 
 

จุดประสงค์ : เพ่ือให้นักเรียนทราบถึงจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุงของผลงานกลุ่มและการน้าเสนอผลงานกลุ่ม 
ค้าชี แจง ๑. ท้าเครื่องหมาย ( / ) ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม 
 ๒. รวมคะแนนประเมิน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
 
นักเรียนกลุ่มที่...................................................ชื่อกลุ่ม........................................................................................  
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 

ความถูกต้อง 
ของบทบาท 

ที่ได้รับ 

วิเคราะห์เหตุผล
ได้เหมาะสม 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 

คะแนนรวม 
(๑๒) 

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

     ลงช่ือ                                       ผูป้ระเมิน 

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

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



เกณฑ์การให้คะแนน แบบประเมินการน้าเสนอรายกลุ่ม 
ระดับคะแนน 

 
ประเด็น 

๔ ๓ ๒ ๑ 

ความถูกต้องของ
เนื อหา 

มีเนื อหาครบถ้วน
สมบูรณ์โดยระบุ
แนวทางการเฝ้า
ระวังและแจ้ง
เบาะแสการกระท้า
ความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน ้าและ
น ้าบาดาลอย่าง
ถูกต้องและ
สมเหตุสมผล 
 

มีเนื อหาค่อนข้าง
ครบถ้วยโดยระบุ
แนวทางการเฝ้า
ระวังและแจ้ง
เบาะแสการกระท้า
ความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน ้าและ
น ้าบาลดาลได้แต่
ไม่อธิบายเหตุผล 

มีเนื อหาสาระไม่
ครบถ้วนโดยระบุ
แนวทางการเฝ้า
ระวังได้แต่ไม่
สามารถระบุการ
แจ้งเบาะแเก่ียวกับ
ทรัพยากรน ้าและ
น ้าบาดาลได้ 

มีเนื อหาไม่
ครบถ้วนโดยไม่
สามารถระบุแนว
ทางการเฝ้าระวัง
และแจ้งเบาะแส
การกระท้า
ความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน ้าและ
น ้าบาดาลได้หรือ
อธิบายไม่
สมเหตุสมผล 

วิเคราะห์เหตุผล 
ได้เหมาะสม 

การวิเคราะห์
เหตุผลหลากหลาย
มุมมอง บอกความ
ต้องการ และ
แนวทางการ
แก้ปัญหา                     
ได้อย่างน่าสนใจ 
สร้างความ
ปรองดองในชุมชน 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
และแนวทางการ
แก้ปัญหาได้อย่าง
น่าสนใจ 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
และแนวทางการ
แก้ปัญหาได้ 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
แต่ไม่สามารถเสนอ
แนวทางการ
แก้ปัญหาได้ 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม  
ออกเสียงได้ถูกต้อง
ดีมาก ล้าดับความ
ได้ชัดเจน เข้าใจ
ง่าย 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม  
ออกเสียงได้ถูกต้อง
ดี ล้าดับความได้ดี 
ชัดเจนพอใช้ 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 
ออกเสียงได้ถูกต้อง
พอใจ ล้าดับความ
ได้พอเข้าใจ 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม  
ออกเสียงได้ไม่
ถูกต้อง  
ล้าดับความไม่
ชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
  



เกณฑ์การประเมิน 
   ๔  หมายถึง  ระดับดีมาก 
   ๓  หมายถึง  ระดับดี 
   ๒  หมายถึง  ระดับพอใช้ 
   ๑  หมายถึง  ระดับปรับปรุง 
 
เกณฑ์การประเมินจากคะแนนรวม 
 

คะแนน คุณภาพ 
๑๐-๑๒ ดีมาก 

๗-๙ ดี 
๔-๖ พอใช้ 
๑-๓ ควรปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
 

หน่วยที่ ๑  การเดินทางของสายน ้า 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒  เรื่อง สถานการณ์ของทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล      เวลา   ๑   ชั่วโมง 

  
 

๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
 เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์สภาพทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลในภูมิภาคได้ 
 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 

๒.๑  วิเคราะห์สภาพทรัพยากรน ้าในประเทศไทยได้ (N,S) 
๒.๒ วิเคราะห์สถานการณ์ของทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลในภูมิภาคได ้(N) 

 ๒.๓ จัดกระท้าข้อมูลสภาพทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลในภูมิภาคด้วยความโปร่งใส (T) 
 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
  ๑) การใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลในภูมิภาค 
  ๒) ทรัพยากรน ้าและการใช้ประโยชน์ของน ้าในประเทศไทย ของแต่ละภูมิภาค 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
  ๑) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
  ๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์/ค่านิยม  
   ๑) ความซื่อสัตย์สุจริต  
  ๒) มีความพอเพียง 
 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขัน้ตอนการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
 ๑) ครูน้ำเสนอสถิติกำรใช้น ้ำต่อคน แล้วร่วมกันอภิปรำยโดยใช้ค้ำถำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ๒.๑ แสดงปริมาณการใช้น ้าประปาของครัวเรือน และร้อยละของครัวเรือน 
ที่ใช้น ้าจ้าแนกตามประเภทของแหล่งน ้าที่น้ามาใช้ 

ที่มา http://service.nso.go.th/nso/web/article/article_60.html 



 - จากสถิติการใช้น ้าในครัวเรือน แนวโน้มปริมาณการใช้น ้าต่อคนต่อวันเป็นอย่างไร 
(แนวค าตอบ การใช้น ้าในครัวเรือนมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ นเรื่อย ๆ) 

 ๒) ครูน้าเสนอปริมาณทรัพยากรน ้าที่น้ากลับมาใช้ได้ใหม่ ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก แล้วร่วมกัน
อภิปรายโดยใช้ค้าถาม 

 

  -  จากข้อมูลปริมาณทรัพยากรน ้าที่น้ากลับมาใช้ได้ใหม่ สถานการณ์น ้าในประเทศไทยเป็น
อย่างไร เมื่อเทียบกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน 
(แนวค าตอบ ประเทศไทยมีประมาณน ้าต่อคนต่้าที่สุด เมื่อเทียบกับประเทศต่าง ๆ) 
  -  นักเรียนคิดว่าปริมาณน ้าที่มีในประเทศไทย เพียงพอหรือไม่ อย่างไร 
(แนวค าตอบ นักเรียนตอบค้าถามจากข้อมูลที่ตัวเองมี ซึ่งเพียงพอหากค้านวณจากปริมาณการใช้น ้าใน
ครัวเรือนต่อคนต่อปี แต่ยังขาดข้อมูลการใช้น ้าในด้านอ่ืน ๆ อีก จึงเป็นไปได้ว่า น ้าอาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้
งานตลอดป)ี 
 ๓) ครูสุ่มนักเรียน ๒-๓ คน เพ่ือน้ำเสนอประเด็นค้ำถำม ประเทศไทยมีกำรใช้น ้ำเพ่ือกำรอุปโภค
บริโภคอย่ำงไร 
(แนวการตอบ ในปัจจุบันประเทศไทยหรือคนไทยมีกำรใช้น ้ำโดยเฉพำะคนเมืองมีกำรใช้น ้ำวันละ ๒๐๐ ลิตร/
วัน ซึ่งถือว่ำมีกำรใช้น ้ำที่เพ่ิมสูงขึ น คนกรุงเทพฯ ใช้น ้ำเฉลี่ยวันละ 200 ลิตร ขณะที่คนต่ำงจังหวัด ใช้เพียงวัน
ละ 50 ลิตร ซึ่งควำมต้องกำรใช้สอยน ้ำเพื่อบริโภค อำบน ้ำ ซักผ้ำ และอ่ืนๆ จะแตกต่ำงกันไปตำมฐำนะและ
ควำมเป็นอยู่ของผู้บริโภค ตลอดจนลักษณะกำรใช้สอยของอำคำร และสภำพของดินฟ้ำอำกำศ) 
 
 ขั้นสอน 
  ๔) นักเรียนแบ่งกลุ่มโดยคละควำมสำมำรถ จ้ำนวน ๔-๕ คน พร้อมทั งก้ำหนดบทบำทหน้ำที่ของ 
คนในกลุ่ม   



 ๕) นักเรียนดูวีดิทัศน์ เรื่อง กรุงเทพฯ น ้ำไม่พอในอีก 20 ปีข้ำงหน้ำ จำกเว็บไซต์ 
https://www.youtube.com/watch?v=9cNLW7030MU&list=RDCMUCdjyWYrGVsG1aAaxIbwF6Ng
&start_radio=1&t=184s หรือลิงก์ http://gg.gg/uq8d1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒.๒ กรุงเทพฯ น ้าไม่พอในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า 
ที่มา https://www.youtube.com 

(เวลา ๓.๑๔ นาที) 
 

 ๖) นักเรียนร่วมกันระดมความคิดวิเคราะห์ ผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์กรุงเทพฯ น ้าไม่พอใน
อีก ๒๐ ปีข้างหน้า  โดยมีแนวทางการตั งค้าถามดังนี  
 - นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสถานการณ์น ้าในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า 
(แนวการตอบ  ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการใช้น ้ามากถึงวันละ ๒๐๐ ลิตรต่อวัน เพ่ือการอุปโภคบริโภค
จ้านวนมากในแต่ละวัน และมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของระดับน ้า จึงท้าให้อีก ๒๐ ปี ข้างหน้าหรืออาจน้อย
กว่านั นอาจเกิดวิกฤตการณ์ขาดแคลนน ้าในการอุปโภค บริโภคต่อไปข้างหน้า) 
 - เหตุการณ์การใช้น ้าจะเกิดขึ นกับคนในต่างจังหวัดหรือส่วนภูมิภาคได้หรือไม่ อย่างไร 
(แนวการตอบ  เหตุการณ์การใช้น ้าอาจเกิดขึ นกับส่วนภูมิภาคได้ ถ้าการบริโภค อุปโภคของประชาชนยังขาด
จิตส้านึกการห่วงแหนและอนุรักษ์น ้าอาจน ้าให้แหล่งน ้า น ้าบาดาล ไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค) 
 ๗) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมวิเคราะห์สถานการณ์น ้าในประเทศไทย และศึกษาแผนที่ลุ่มแม่น ้าหลัก
ในประเทศไทย แล้วร่วมกันระดมความคิดแล้วบันทึกในใบกิจกรรมที่ ๒.๑ และใบกิจกรรมที่ ๒.๒ พร้อมทั ง
สรุปแนวทางการตอบพร้อมกัน (ข้อเสนอแนะส าหรับครู ให้เวลานักเรียนท้ากิจกรรมประมาณ ๑๐ นาที ถ้า
นักเรียนท้าไม่ทันเวลา ครูสามารถมอบหมายเป็นการบ้านได้) 
 ๘) นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์น ้าบาดาลในแต่ละภูมิภาพของประเทศไทยจากแผนภาพ 
สถานการณ์น ้าบาดาลในภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาค
ตะวันตก และภาคใต้ (ดูภาคผนวกประกอบในกิจกรรม) 
 ๙) นักเรียนแต่ละกลุ่มหมุนวงล้อสุ่มภาคเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ จาก 
https://wordwall.net/th/resource/16821919 หรือสสแกนคิวอาร์โค้ด  
 
  



 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒.๓ วงล้อสุ่มภาคเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ 
ที่มา https://wordwall.net/th/resource/16821919 

 
 ๑๐) นักเรียนร่วมกันระดมควำมคิด วิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรใช้น ้ำบำดำลในแต่ละภำคใน          
ใบกิจกรรมที่ ๒.๑ ตำมประเด็นค้ำถำม ดังนี  
  - สถำนกำรณ์กำรใช้น ้ำบำดำลในภูมิภำคที่กลุ่มได้รับมีกำรใช้น ้ำบำดำลอย่ำงไร โดยมีประเด็น 
คือ จังหวัดใดมีกำรใช้น ้ำมำที่สุด ใช้เพื่อกำรเกษตร กำรบริโภค ใช้เพื่ออุตสำหกรรมเท่ำใด 
  - ปริมำณกำรกักเก็บน ้ำบำดำลในภูมิภำคมีปริมำณเท่ำใด และคงเหลือเท่ำใด 
  - ในภูมิภำคนั นมีประโยชน์จำกน ้ำบำดำลอย่ำงไร 
(แนวการตอบ ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สอนซึ่งดูจำกแผนภำพและกำรอธิบำยของนักเรียนประกอบ) 
 ๑๑) นักเรียนแต่ละกลุ่มน้ำเสนอผลกำรระดมควำมคิดกลุ่มละ ประมำณ 5 นำที 
 ๑๒) นักเรียนน้ำผลกำรระดมควำมคิดและข้อคิดเห็นจำกเพ่ือนไปแสดงผลงำนในรูปแบบ Gallery 
Walk เพ่ือให้เพ่ือนกลุ่มอ่ืนเดินชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประมำณ 5 นำท ี
 ๑๓) นักเรียนแต่ละกลุ่มน้ำข้อมูลที่ได้จำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนภูมิภำคอ่ืนมำอภิปรำยใน
ประเด็น ดังนี  
  - สถำนกำรณ์กำรใช้น ้ำบำดำลในภำคของกลุ่มมีควำมแตกต่ำงจำกภำคของกลุ่มเพ่ือนอย่ำงไร  
(แนวการตอบ นักเรียนตอบตำมภูมิภำคของกลุ่มตน นักเรียนอำจตอบว่ำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีควำม
ต้องกำรกำรใช้น ้ำในเกษตรกรรมมำกกว่ำทุกภูมิภำค และในแต่ละภูมิภำคมีควำมแตกต่ำงกันขึ นอยู่กับสภำพ
ภูมิประเทศ ชั นหิน ควำมต้องกำร อำชีพของประชำกร จึงท้ำให้ควำมต้องกำรกำรใช้น ้ำบำดำลมีควำมแตกต่ำง
กันในแต่ละภูมิภำค) 
  - สำเหตุที่ภูมิภำคต่ำง ๆ มีกำรใช้น ้ำบำดำลแตกต่ำงกันมีผลเนื่องมำกจำกสำเหตุใด 
(แนวการตอบ ในแต่ละภูมิภำคมีควำมแตกต่ำงกันขึ นอยู่กับสภำพภูมิประเทศ ชั นหินที่มีควำมเหมำะกับกำรขุด
เจำะบ่อบำดำล ควำมต้องกำร อำชีพของประชำกร จึงท้ำให้ควำมต้องกำรกำรใช้น ้ำบำดำลมีควำมแตกต่ำงกัน
ในแต่ละภูมิภำค) 
 ๑๔) นักเรียนออกแบบจัดกระท้ำข้อมูลปริมำณกำรใช้น ้ำบำดำลของแต่ละภูมิภำคโดยแสดงข้อมูล
ให้ครบถ้วนสื่อควำมหมำยในรูปแบบที่เข้ำใจง่ำย แล้วบันทึกลงในใบกิจกรรมที่ ๒.๓ 
(แนวการตอบ นักเรียนสำมำรถใช้ข้อมูลจำกกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์อำจท้ำเป็นแผนผังกรำฟฟิกหรือ
ออกแบบเป็นภำพวำด) 
 
  ขั้นสรุป 
  ๑๕) นักเรียนน้ำเสนอผลกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถำนกำรณ์น ้ำบำดำลในแต่ละภูมิภำค กลุ่มละ  ๓  
นำท ี

https://wordwall.net/th/resource/16821919


  ๑๖) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปกิจกรรมกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ 
(แนวทางการสรุป จำกแผนภำพสถำนกำรณ์น ้ำบำดำลในแต่ละภูมิภำคมีควำมแตกต่ำงกันซึ่งสำมำรถดูจำก
แนวกำรตอบในภำคผนวก) 
 ๑๗) นักเรียนร่วมกันตอบค้ำถำม ดังนี  
 - นักเรียนคิดว่ำสถำนกำรณ์กำรใช้น ้ำในแต่ละภูมิภำคช่วยให้นักเรียนมีควำมรู้หรือตัดสินใจ
กำรใช้น ้ำบำดำลอย่ำงไร 
(แนวค าตอบ สถำนกำรณ์กำรในแต่ละภูมิภำคจะมีข้อมูลกำรใช้น ้ำใช้ซึ่งงจะท้ำให้เห็นถึงปริมำณน ้ำที่กักเก็บได้
และปริมำณกำรใช้น ้ำบำดำล และน ้ำบำดำลคงเหลือในภูมิภำคนั น เพ่ือกำรวำงแผนกำรใช้น ้ำอย่ำงรู้คุณค้ำ 
รวมถึงกำรขุดเจำะบ่อบำดำลอย่ำงถูกกฎหมำยและมีควำมรู้ในกำรขุดเจำะ) 
 ๑๘) จำกกำรวิเครำะห์และจัดกระท้ำข้อมูลสภำพทรัพยำกรและสถำนกำรณ์น ้ำบำดำลนั นมี
ประโยชน์อย่ำงไร 
(แนวค าตอบ 1) เลือกใช้น ้ำบำดำลอย่ำงรู้คุณค่ำ โดย กำรขุดเจำะบ่อบำดำล อย่ำงถูกกฎหมำยโดยต้องมีกำร
ขออนุญำตขึ นเจำะบ่อบำดำล พร้อมช่ำงที่มีควำมช้ำนำญงำนในกำร ขุดเจำะบ่อบำดำล  2) ศึกษำบริเวณที่ขุด
เจำะบ่อบำดำลโดยดูแผนที่น ้ำบำดำลเพ่ือวำงแผนกำรขุดเจำะและใช้น ้ำบำดำล   3) ศึกษำสถำนกำรณ์น ้ำ
บำดำลจำกภูมิภำคต่ำง ๆเพ่ือวำงแผนกำรใช้น ้ำและเฝ้ำระวังกำรขุดเจำะบ่อบำดำลที่ผิดกฎหมำย) 
 
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
 ๑) เว็บไซต์สืบค้นข้อมูลทรัพยำกรน ้ำบำดำล http://www.dgr.go.th/th/home  
 ๒) เว็บไซต์เกมขั นตอนการขุดบ่อบาดาล https://wordwall.net/th/resource/16786585 
 ๓) เว็บไซต์วีดิทัศน์ กรุงเทพน ้าไม่พอในอีก ๒๐ ปี ข้างหน้า http://gg.gg/uq8d1  
 ๔) เว็บไซต์สถานการณ์น ้าบาดาล http://www.dgr.go.th/th/newsAll/124/2227 

 ๕) เว็บไซต์สถานการณ์น ้าบาดาลภาคเหนือ http://www.dgr.go.th/th/newsAll/124/2221 

 ๖) เว็บไซต์สถานการณ์น ้าบาดาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
http://www.dgr.go.th/th/newsAll/124/2223. 
 ๗) เว็บไซต์สถานการณ์น ้าบาดาลภาคตะวันตก http://www.dgr.go.th/th/newsAll/124/2225. 
 ๘) เว็บไซต์สถานการณ์น ้าบาดาลภาคตะวันออก http://www.dgr.go.th/th/newsAll/124/2224. 
 ๙) เว็บไซต์สถานการณ์น ้าบาดาลภาคใต้ http://www.dgr.go.th/th/newsAll/124/2222. 
 ๑๐) ใบความรู้ ๒.๑ เรื่อง ทรัพยากรน ้าในประเทศไทย 
 ๑๑) ใบกิจกรรมที่ ๒.๑ เรื่อง สถานการณ์น ้าในประเทศไทย 

 ๑๒) ใบกิจกรรมที่ ๒.๒ เรื่อง ทรัพยากรน ้าในประเทศไทย 

 ๑๓) ใบกิจกรรมที่ ๒.๓ เรื่อง วิเคราะห์สถานการณ์น ้าบาดาลในภูมิภาค 
 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
  ๕.๑ วธิีการประเมิน 

 ๑) ตรวจใบกิจกรรมที่ ๒.๑ ข้อ ๑-๔ เรื่อง สถานการณ์น ้าในประเทศไทย เพ่ือประเมินทักษะการ
คิด 
 ๒) ตรวจใบกิจกรรมที่ ๒.๒ ข้อ ๑-๕ เรื่อง ทรัพยากรน ้าในประเทศไทยเพ่ือประเมินทักษะการคิด 



 ๓) ตรวจใบกิจกรรมที่ ๒.๓ เรื่อง วิเคราะห์สถานการณ์น ้าบาดาลในประเทศไทย เพ่ือประเมิน
ทักษะการคิด 
 ๔) ตรวจใบกิจกรรมที่ ๒.๓ ข้อที่ ๒ เพ่ือประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์สถานการณ์ของน ้า
บาดาลในแต่ละภูมิภาค 

 ๕) ตรวจใบกิจกรรมที่ ๒.๓ ข้อที่ ๓ เพ่ือประเมินความรู้และทักษะการคิดวิเคราะห์น ้าบาดาลใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งมีความแตกต่างกัน  
 ๖) ตรวจใบกิจกรรมที่ ๒.๓ ข้อที่ ๔ เพ่ือประเมินการจัดกระท้าข้อมูลให้เข้ำใจง่ำยโดยแสดงให้
เห็นว่ำน ้ำที่ใช้มำกในภูมิภำคนั น ๆ 

 ๗) นักเรียนน้าเสนอผลการระดมความคิดเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์การใช้น ้าเพ่ือให้เห็นถึงการใช้
น ้าในแต่ละภูมิภาคน้ามาซึ่งการวางแผนการใช้น ้าบาดาลในมีประโยชน์สูงสุดต่อไปและไม่เกิดปัญหาปริมาณน ้า
บาดาลลดลงหรือเหลือน้อย 
  ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

   ๑) แบบประเมินใบกิจกรรม 

    ๒) แบบประเมินการน้าเสนอ 

   ๓) แบบสังเกตพฤติกรรมการท้างานกลุ่ม 

  ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 

    นักเรียนผ่านการประเมินในระดับดีขึ นไป  

 
๖. บันทึกหลังสอน 

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



๗. ภาคผนวก 
ภาพประกอบขั้นน า โลกนี้มีน้ าใช้ไม่มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ภาพประกอบใบกิจกรรม  

 
ที่มา : กรมทรัพยากรน ้าบาดาล. (๒๕๖๒). สถานการณ์น้ าบาดาลในประเทศไทย  
  ค้นเมื่อ ๔ เมษายน ๒๕๖๔, จาก  http://www.dgr.go.th/th/newsAll/124/2227.  



ภาพประกอบใบกิจกรรม สถานการณ์น้ าบาดาลของ ภาคเหนือ 

 
ที่มา : กรมทรัพยากรน ้าบาดาล. (๒๕๖๒). สถานการณ์น้ าบาดาลของภาคเหนือ 
  ค้นเมื่อ ๔ เมษายน ๒๕๖๔, จาก  http://www.dgr.go.th/th/newsAll/124/2221.  



ภาพประกอบใบกิจกรรมสถานการณ์น้ าบาดาลของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : กรมทรัพยากรน ้าบาดาล. (๒๕๖๒). สถานการณ์น้ าบาดานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  
  ค้นเมื่อ ๔ เมษายน ๒๕๖๔, จาก  http://www.dgr.go.th/th/newsAll/124/2223. 
 
  



ภาพประกอบใบกิจกรรม สถานการณ์น้ าบาดาลของ ภาคกลาง 

 
ที่มา : กรมทรัพยากรน ้าบาดาล. (๒๕๖๒). สถานการณ์น้ าบาดาลของภาคกลาง 
  ค้นเมื่อ ๔ เมษายน ๒๕๖๔, จาก  http://www.dgr.go.th/th/newsAll/124/2226.  



ภาพประกอบใบกิจกรรม สถานการณ์น้ าบาดาลของ ภาคตะวันตก 

 
ที่มา : กรมทรัพยากรน ้าบาดาล. (๒๕๖๒). สถานการณ์น้ าบาดาลของภาคตะวันตก 
  ค้นเมื่อ ๔ เมษายน ๒๕๖๔, จาก  http://www.dgr.go.th/th/newsAll/124/2225.  



ภาพประกอบใบกิจกรรม สถานการณ์น้ าบาดาลของ ภาคตะวันออก 

 
ที่มา : กรมทรัพยากรน ้าบาดาล. (๒๕๖๒). สถานการณ์น้ าบาดาลของภาคตะวันออก 
  ค้นเมื่อ ๔ เมษายน ๒๕๖๔, จาก  http://www.dgr.go.th/th/newsAll/124/2224. 



ภาพประกอบใบกิจกรรม สถานการณ์น้ าบาดาลของ ภาคใต้ 

 
ที่มา : กรมทรัพยากรน ้าบาดาล. (๒๕๖๒). สถานการณ์น้ าบาดาลของภาคใต้ 
  ค้นเมื่อ ๔ เมษายน ๒๕๖๔, จาก  http://www.dgr.go.th/th/newsAll/124/2222.  



ใบความรู้ที่ ๒.๑ เรื่อง ทรัพยากรน้ าในประเทศไทย 
 

๑. ความส าคัญของทรัพยากรน้ า 
     น ้าเป็นปัจจัยส้าคัญในการด้ารงชีวิตของมนุษย์  และเป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญของสิ่งมีชีวิตทั งหลาย 
น ้าเป็นแหล่งก้าเนิดของพืชและสัตว์น ้า  น ้าท้าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่สิ่งมีชีวิตทั งมวล   เราใช้น ้าเพ่ือ
ประโยชน์ในด้านต่างๆ  ทั งในด้านการอุปโภคบริโภค ในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ความต้องการใช้น ้า
ในกิจกรรมต่างๆ ย่อมแตกต่างกันออกไป ทั งในแง่ปริมาณและคุณภาพ น ้าที่มนุษย์ใช้ดื่มกิน ต้องบริสุทธิ์
สะอาด  ปราศจากเชื อโรคและสารพิษเจือปน คุณสมบัติของน ้าที่ใช้ในการเกษตรย่อมแตกต่างกันไปตาม
ประเภทของพืชและสัตว์ และน ้าที่ใช้ในการอุตสาหกรรมย่อมแตกต่างกันออกไป แล้วแต่ประเภทของกิจกรรม 
ปริมาณการใช้น ้าในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละพื นที่ ก็มีความแตกต่างกันไป ขึ นอยู่กับความจ้าเป็นของผู้ใช้และ
ความอุดมสมบูรณ์ของน ้า 
     น ้าที่จะเป็นประโยชน์โดยตรงส้าหรับมนุษย์มากที่สุดคือน ้าจืด เนื่องจากน ้าเป็นทรัพยากรที่เกิดทดแทนได้
เองโดยธรรมชาติ   จึงดูเหมือนว่าทรัพยากรน ้าน่าจะไม่มีวันขาดแคลนหรือไม่เพียงพอแก่ความต้องการของ
มนุษย์  แต่โดยข้อเท็จจริง ในบางพื นที่หรือบางช่วงเวลาก็มีปัญหาการขาดแคลนน ้า  นอกจากนั นในบางพื นที่
หรือในบางช่วงเวลา   อาจเกิดปัญหาปริมาณน ้ามากเกินไปหรือน ้าท่วมได้ โดยมีระดับความรุนแรงแตกต่างกัน
ไปตามลักษณะของพื นที่ ปริมาณน ้าฝนที่ได้รับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
๒. แหล่งน้ าในประเทศไทย 
    โดยทั่วๆ ไป เราได้รับน ้าจาก ๓ แหล่งด้วยกัน คือ 
    ๑. น้ าฝน  น ้าฝนเป็นแหล่งน ้าที่ส้าคัญของไทย  จากสถิติภูมิอากาศของประเทศไทยในคาบ ๓๐ ปี (พ.ศ. 
๒๕๐๔ - ๒๕๓๓)  ปรากฏว่าปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยตลอดปีมีค่าเท่ากับ ๑,๕๓๙.๗๔ มิลลิเมตร นับได้ว่ามีปริมาณ
มากพอควร  ฝนส่วนใหญ่จะตกในฤดูฝนซึ่งมีระยะประมาณ  ๕ - ๖ เดือน ส่วนฤดูร้อนและฤดูหนาวจะมีฝนตก
น้อย ยกเว้นภาคใต้และบางส่วนของภาคตะวันออกท่ีมีฝนตกตลอดปี 
       เนื่องจากปัจจัยทางธรรมชาติหลายประการ ท้าให้แต่ละภาคของประเทศได้รับปริมาณน ้าฝนไม่เท่ากัน  
ภาคใต้เป็นภาคที่ได้รับปริมาณน ้าฝนมากที่สุด  เฉลี่ยตลอดปีเท่ากับ  ๒,๒๗๒.๖๔ มิลลิเมตร ภาคที่ได้รับฝน
น้อยที่สุดคือภาคตะวันตก เท่ากับ ๑,๒๑๕.๕๓ มิลลิเมตร ต่อปี   หากพิจารณาในระดับจังหวัด    จะพบว่าแม้
จะอยู่ในภาคเดียวกัน ก็ได้รับปริมาณน ้าฝนไม่เท่ากัน  เช่น กรุงเทพมหานครได้รับปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยตลอดปี
เท่ากับ  ๑,๔๙๖.๘ มิลลิเมตร ในขณะที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งอยู่ในภาคกลางเช่นเดียวกัน ได้รับฝน
เพียง  ๑,๑๑๙.๐ มิลลิเมตร ต่อปี 
       การพิจารณาถึงแหล่งน ้าจากน ้าฝนนั น จะพิจารณาเพียงด้านปริมาณน ้าฝนรวมทั งปีอย่างเดียวจะไม่เป็น
การเพียงพอ จะต้องพิจารณาถึงด้านการกระจายของน ้าฝนด้วยว่ามีการกระจายสม่้า เสมอตลอดทั งปี
หรือไม่  การเกษตรของไทยนั นอาศัยน ้าจากน ้าฝนเป็นส่วนใหญ่  พื นที่ที่อยู่ในเขตชลประทานนั นมีเพียง
เล็กน้อย   จากสถิติของกรมชลประทานปี พ.ศ. ๒๕๔๔  ประเทศไทยมีพื นที่ที่อยู่ในเขตชลประทานเพียงร้อย
ละ ๒๔.๐๓ ของเนื อที่ถือครองทางการเกษตร  (ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) การเพาะปลูกพืชส่วนใหญ่จึง
เป็นการเพาะปลูกตามฤดูกาล ในบางครั งความไม่แน่นอนของฝน  ก็ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลเป็น
อย่างมาก 
 
 



     ๒. น้ าผิวพื้นหรือน้ าท่า   ได้แก่น ้าที่ขังหรือที่ไหลอยู่ตามผิวพื นดิน เช่นน ้าในแม่น ้า ล้าคลอง หนอง บึง 
ห้วย ล้าธาร และอ่างเก็บน ้า   ปริมาณของน ้าผิวพื นจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับปริมาณน ้าฝน เพราะน ้าฝนที่
ตกลงมาบางส่วนจะซึมลงใต้ดิน บางส่วนจะไหลไปตามผิวพื นลงสู่แม่น ้าล้าธารหรือขังอยู่ตามแอ่ง   ตามที่ลุ่ม
ต่างๆ บางส่วนจะระเหยกลับสู่บรรยากาศ ในช่วงฤดูฝนจะพบว่าแหล่งน ้าผิวพื นทั่วๆ ไป จะมีระดับน ้าสูงกว่า
ในช่วงฤดูหนาวหรือฤดูร้อน 
         แหล่งน ้ าผิว พื นหรือน ้าท่านั น มีทั งแหล่งน ้ าธรรมชาติและแหล่งน ้ าที่มนุษย์สร้างขึ น 
           ๑) แหล่งน ้าธรรมชาติ  แหล่งน ้าธรรมชาตินั นได้แก่แม่น ้า ล้าธาร ห้วย หนอง บึง กว๊าน ประเทศไทย
อยู่ในเขตอากาศร้อนขึ น ได้รับปริมาณน ้าฝนค่อนข้างมาก  จึงมีแหล่งน ้าชนิดนี ปรากฏอยู่เป็นจ้านวนมาก เช่น
แม่น ้าปิง วัง ยม น่าน  และเจ้าพระยา  ฯลฯ นอกจากนั นยังมีแหล่งน ้าผิวพื นขนาดใหญ่ปรากฏอยู่ทั่วไปในภาค
ต่างๆ เช่นกว๊านพะเยาในจังหวัดพะเยา บึงบอระเพ็ดในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นต้น 
            ๒) แหล่งน ้าที่มนุษย์สร้างขึ น แหล่งน ้าที่มนุษย์สร้างขึ น ได้แก่อ่างเก็บน ้าต่างๆ ทั งขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ รวมทั งคลองชลประทาน คูคลองส่งน ้าขนาดต่างๆ ตัวอย่างของแหล่งเก็บน ้าที่มนุษย์สร้างขึ น   เช่น
อ่างเก็บน ้าเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก   อ่างเก็บน ้าเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์   อ่างเก็บน ้าเขื่อนสิริน
ธร  จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น 
 
     ๓. น้ าใต้ดิน  หมายถึงน ้าที่แทรกอยู่ในช่องว่างระหว่างเนื อดิน หรือเนื อหินชนิดต่าง ๆ ซึ่งมีบริเวณอยู่ตั งแต่
ระดับผิวดินลงไป โดยอาจแบ่งออกเป็นน ้าในดิน (soil water) ได้แก่น ้าที่แทรกอยู่ในช่องว่างของเนื อดิน  อีก
ประเภทหนึ่งได้แก่น ้าใต้ดิน (underground water)  เป็นน ้าที่อยู่ในระดับลึก  อาจแทรกอยู่ในชั นทราย
ละเอียดถึงหยาบ หรือชั นกรวด ปิดกั นด้วยหินเนื อแน่น ไม่ซึมน ้า หรือขังอยู่ในรอยแตก รอยร้าวหรือโพรงหิน
เนื อแน่นไมซ่ึมน ้า 
       แหล่งน ้าใต้ดินที่ส้าคัญของประเทศไทย  ส่วนมากมักอยู่ในเขตที่ราบลุ่มน ้าทั่วๆ ไป  เช่นที่ราบลุ่มน ้าภาค
กลางตอนล่าง ได้แก่บริเวณกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงโดยรอบ ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีน ้าบาดาลมากที่สุด
และใหญ่ที่สุดของประเทศ  นอกจากนั นแหล่งน ้าบาดาลยังอาจมีปริมาณมากได้ในบริเวณแอ่งของลุ่มน ้าขนาด
ใหญ่ต่างๆ เช่นแอ่งแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่และล้าพูน แอ่งแม่วัง จังหวัดล้าปาง รวมทั งบริเวณใกล้ริมฝั่งแม่น ้า
ขนาดใหญ่ เช่นพื นที่บริเวณริมฝั่งแม่น ้าโขง ตั งแต่เขตจังหวัดหนองคายไปจนถึงนครพนม เป็นต้น 

ประเทศไทยแบ่งลุ่มน ้าเป็น ๒๕ ลุ่มน ้าหลักและ ๒๕๔ ลุ่มน ้าสาขา มีพื นที่ลุ่มน ้ารวม ๕๑๕,๗๙๖ ตาราง
กิโลเมตร ดังภาพที่ ๑ และมีปริมาณน ้าท่าในลุ่มน ้าหลักดังตารางที่ ๑ 



 

ภาพที่ ๒.๔ ลุ่มน ้าหลักในประเทศไทย 
(http://rainmaking.royalrain.go.th/Data/Basin) 

 

 

 

 

 

 

  



ตารางท่ี ๑ ปริมาณน้ าท่าในลุ่มน้ าหลักของประเทศไทย 

 

( https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMJE/article/view/92711/77719) 



๓. ความต้องการการใช้น้ า 

การศึกษาและประเมินความต้องการใช้น ้าาของกิจกรรมการใช้น ้าต่างๆ พิจารณาจากสภาพปัจจุบัน
ของกิจกรรมการใช้น ้า และจากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เกีย่วข้อง ส้าหรับการประเมิน ความ
ต้องการใช้น ้าในอนาคต ได้จากการคาดการณ์ความต้องการใช้น ้าเพ่ิมขึ นในแผนระยะยาวอนาคต ๒๐ ปี
ข้างหน้า แบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี  
 

๓.๑ น้ าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเทียว  
ความต้องการน ้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค เป็นความต้องการน ้าของประชากรทั งหมด ทั งที่อาศัยอยู่ใน

เขตรเมืองและนอกเขตเมือง ซึ่งจะมีความต้องการใช้น ้าที่แตกต่างกัน โดยได้จ้าแนกอัตราการใช้น ้าของ
ประชากรตามลักษณะชุมชน คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต้าบล นอกเขตเทศบาล และการ
ปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) ดังนี  

เทศบาลนคร  ก้าหนดอัตราการใช้น ้าเท่ากับ ๒๕๐ ลิตร/คน/วัน 
เทศบาลเมือง  ก้าหนดอัตราการใช้น ้าเท่ากับ ๒๐๐ ลิตร/คน/วัน 
เทศบาลต้าบล  ก้าหนดอัตราการใช้น ้าเท่ากับ  ๑๒๐ ลิตร/คน/วัน 
นอกเขตเทศบาล  ก้าหนดอัตราการใช้น ้าเท่ากับ ๕๐ ลิตร/คน/วัน 
การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ก้าหนดอัตราการใช้น ้าเท่ากับ ๔๐๐ ลิตร/คน/วัน 
(กรุงเทพฯ และพัทยา) 

 
 นอกจากประเมินความต้องการใช้น ้าของประชากรทั งหมด จะพิจารณาข้อมูลของการประปาส่วน
ภูมิภาค ได้แก่ ก้าลังผลิตและแผนมา ประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมด้วย จากการรวบรวมและทบทวนข้อมูล
ประปาปี พ.ศ.๒๕๕๑ พบว่า ในลุ่มน ้าชีมีส้านักงานประปารวม ๒ แห่ง แบ่งออกเป็น ๗๗หน่วยบริการ-แม่ข่าย 
มีจ้านวนผู้ใช้น ้ารวม ๓๐๔,๓๐๖ ราย ปริมาณการผลิตรวม ๑๐๖.๖๒ ล้าน ลูกบาศก์เมตร/ปีและความต้องการ
น ้าดิบรวม ๑๒๗.๙๔ ล้าน ลูกบาศก์เมตร/ปี 
 

๓.๒ ใช้เพื่อการเกษตร 
ในการประเมินความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร จะศึกษาและจ้าลองปริมาณความต้องการใช้น ้าโดย

ใช้แบบจ้าลองคณิตศาสตร์ ได้แก่ WUSMO (พื นทีช่ลประทาน) และ SWAT (พื นที่เกษตรน ้าฝน) จาก 
Cropping Pattern และฝนใช้การจากสถานีตรวจวัดเป็นรายลุ่มน ้าย่อย มีรายละเอียดดังนี  

๑) การค้านวณความต้องการใช้น้าชลประทานด้วยแบบจ้าลอง WUSMO 
ในการค้านวณหาความต้องการน ้าชลประทานได้ใช้แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ WUSMO(Water 

Uses Study Model) มีข้อมูลพื นฐานในการค้านวณสรุปได้ดังนี  
พื นทีเ่พาะปลูก  
อัตราการคายระเหย และปริมาณฝนของแต่ละพื นทีเ่พาะปลูก 
สัมประสิทธิ์การคายระเหยของพืชชนิดต่างๆ 
ชนิดของพืชที่ปลูก 
ปฏิทินการปลูกพืชชนิดต่างๆ ในแต่ละพื นที่ 

 
 



๒) การค้านวณความต้องการใช้น้าเกษตรน้าฝนด้วยแบบจ้าลอง SWAT 
ในการค้านวณหาความต้องการน ้าพื นที่เกษตรน ้าฝน โดยใช้แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ SWAT(Soil 

and Water Assessment Tool) จากการน้าเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน และเทคนิคการซ้อนทับกันของ
พารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ฝน ดิน เป็นต้น สรุปข้อมูลพื นฐานในการค้านวณได้ดังนี  
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน 

ข้อมลูแผนทีแ่สดงความสูงเชิงตัวเลข (Digital Elevation Model) 
ข้อมูลแผนทีก่ลุ่มชุดดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน 
ข้อมูลสภาพภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ประกอบด้วย ข้อมูลฝนรายวัน อุณหภูมิสูงสุดและต่้าสุด

รายวัน 
ข้อมูลปริมาณน ้าท่า ของกรมชลประทาน 
ข้อมูลคุณภาพน ้า ของกรมควบคุมมลพิษ 
ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม ของส้านักงานสถิติแห่งชาติ 
ข้อมูลภาคสนาม ส้าหรับการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

 
จากรายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นทีลุ่่มน ้าชี,กรม

ทรัพยากรน ้า ๒๕๔๕ ผลการวิเคราะห์ความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตรในเขตชลประทานในพื นที่ลุ่มน ้าชี มี
ความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตร ๓,๗๑๕.๙๑ ล้าน ลูกบาศก์เมตร/ปี 

 
๓.๓ น้ าใช้เพื่อการอุตสาหกรรม 
การศึกษาความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม เป็นการศึกษาถึงความต้องการน ้าเพ่ือการ

อุตสาหกรรมของโรงงานประเภทต่างๆ ซึ่งมีความต้องการใช้น ้าที่แตกต่างกันตามประเภทของโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งได้จ้าแนกไว้เป็น ๑๐ ประเภท ดังตารางที่ ๒ 

 
ตารางที่ ๒ ความต้องการใช้น ้าตามประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม 

ประเภทอุตสาหกรรมหลัก 
ปริมาณความต้องการน ้า 

(ลบ.ม./ไร่/วัน) 
อุตสาหกรรมผลิตชิ นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ๖.๐๐ 
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ๘.๐๐ 
อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ๑๒.๐๐ 
อุตสาหกรรมถลุง หล่อ โลหะ ๕.๐๐ 
อุตสาหกรรมทั่วไป ๗.๐๐ 
อุตสาหกรรมกลางแจ้ง เช่น โม่-บดหิน ดูดทราย เผาถ่าน หีบฝ้าย อบเมล็ดพืช 
ฯลฯ 

๔.๐๐ 

อุตสาหกรรมกระดาษ เช่น ผลิตเยื่อกระดาษ ภาชนะจากกระดาษ ฯลฯ ๔.๐๐ 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ฟอกหนัง ย้อมสี ๕.๐๐ 
ผลิตภัณฑ์อโลหะ เช่น แก้ว กระเบื องเคลือบ ปูน ฯลฯ ๘.๐๐ 
ผลิตภัณฑ์ไม้ เครื่องเรือน ๓.๐๐ 



การประเมินความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม ใช้ฐานข้อมูลจากทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยน้าข้อมูลในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่แต่ละโรงงานผลิต
ได้มาคูณกับอัตราการใช้น ้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ประเมินไว้หลังจาก
นั นจะรวมปริมาณการใช้น ้าของโรงงานต่างๆ ที่อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าเข้าด้วยกัน  

ส่วนการคาดการณ์ปริมาณการใช้น ้าเพ่ือการอุตสาหกรรมในอนาคต จะอาศัยแนวโน้มของอัตราการ
เติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมรายจังหวัด ในปีย้อนหลังมาคาดการณ์ค่าในอนาคต เพ่ือหาอัตรา
การเติบโตภาคเศรษฐกิจดังกล่าว แล้วน้าอัตราส่วนนี มาค้านวณปริมาณการใช้น ้าเพ่ือการอุตสาหกรรมใน
อนาคต  

จากการรวบรวมและทบทวนผลการศึกษาจากรายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าในพื นทีลุ่่มน ้าชี, กรมทรัพยากรน ้า สิงหาคม ๒๕๔๙ ซ่ึงประเมินการใช้น ้าด้านอุตสาหกรรม 
ใช้ฐานข้อมูลจากทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ปี ๒๕๔๑ 
โดยน้าข้อมูลในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่แต่ละโรงงานผลิตได้มาคูณกับอัตราการใช้น ้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ประเภท
ต่างๆ ซึง่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ประเมินไว้ หลังจากนั นจะรวมปริมาณการใช้น ้าของโรงงานต่างๆ ที่อยู่ใน
พื นทีลุ่่มน ้าเข้าด้วยกัน พบว่า ในปี พ.ศ.๒๕๔๕ ลุ่มน ้าชีมีความต้องการน ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม ๓๐๘.๒๘ ล้าน 
ลูกบาศก์เมตร/ปี 
 
 ๓.๔ น้ าใช้เพื่อการปศุสัตว์ 
 ในการประเมินความต้องการใช้น ้าเพื่อการปศุสัตว์ ใช้ฐานข้อมุลจากข้อมูล กชช.๒ค. ปี ๒๕๔๑ จาก
กรมพัฒนาชุมชน กระทรางมหาดไทย ซึ่งได้รวบรวมประเภทและจ้านวนปศุสัตว์ไว้ในระดับต้าบล น้ามา
วิเคราะห์ต่อโดยน้าข้อมูลจ้านวนสัตว์แต่ละประเภทมาคูณกับอัตราการใช้น ้าต่อตัวต่อวันของสัตว์แต่ละประเภท 
ซึ่งได้จากการประเมินของกรมปศุสัตว์และบางส่วนจากรายงานการศึกษาต่างๆ ได้แก่ 
 โค กระบือ อัตราการใช้น ้า  ๘๐  ลิตร/ตัว/วัน 
 หมู  อัตราการใช้น ้า  ๒๐  ลิตร/ตัว/วัน 
 แพะ แกะ อัตราการใช้น ้า  ๑๕  ลิตร/ตัว/วัน 
 ไก่ เป็ด  อัตราการใช้น ้า  ๓   ลิตร/ตัว/วัน 
 อ่ืนๆ เฉลี่ย อัตราการใช้น ้า  ๑๕  ลิตร/ตัว/วัน 
 
 ส่วนการคาดการณ์ปริมาณการใช้น ้าเพ่ือการปศุสัตว์ในอนาคต จะอาศัยแนวโน้มของอัตราการเติบโต
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรรายจังหวัด  ในปีย้อนหลังมาคาดการณืค่าในอนาคต เพ่ือหาอัตราการเติบโต
ภาคเศรษฐกิจดังกล่าว แล้วน้าอัตราส่วนนี มาค้านวณปริมารการใช้น ้าเพ่ือการปศุสัตว์ในอนาคต 
 จากข้อมูลการปศุสัตว์ของ กชช.๒ค. ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ น้ามาวิเคราะห์ความต้องการในการใช้น ้าเพ่ือการ
ปศุสัตว์โดยแบ่งออกเป็นการเลี ยงสัตว์ประเภทต่างๆ พบว่า ในลุ่มน ้าชีมีความต้องการใช้น ้าเพ่ือการปศุสัตว์ 
๑๐๕.๒๑ ล้าน ลูกบาศก์เมตร/ปี  
 
 ๓.๕ น้ าใช้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า 
 ข้อมูลปริมาณน ้าที่ใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าในพื นที่ลุ่มน ้าชี ระบายจากเขื่อนใหญ่ ๓ แห่ง ซึ่งด้าเนินการ
โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คือ 
 ๑) เขื่อนไฟฟ้าพลังงน ้าอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ก้าลังผลิตติดตั ง ๒๔.๙ MW 



 ๒) เขื่อนจุฬาลงกรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ก้าลังผลิตติดตั ง ๔๐ MW 
 ๓) เขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ ก้าลังผลิตติดตั ง ๑.๓ MW 
 ความต้องการน ้าเพ่ือผลิตผลังงานไฟฟ้าของเขื่อนอุบลรัตน์ หาได้จากสถิติข้อมูลปริมาณน ้าที่ระบาย
จากอ่างเก็บน ้าเพ่ือการผลิตกระแสไฟฟ้าตั งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๔๗ ซึ่งมีปริมาณเฉลี่ย ๑,๖๙๒.๙๕ ล้าน 
ลูกบาศก์เมตรต่อปี  ส่วนเขื่อนจุฬาภรณ์ และเขื่อนห้วยกุ่ม ความต้องการน ้าเพ่ือไว้ใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้า โดย
เฉลี่ยประมาณ ๑๑๓.๗๕ และ ๕๕.๖๓ ล้าน ลูกบาศก์เมตรต่อปี  ตามล้าดับ รวมความต้องการน ้าใช้เพ่ือผลิต
พลังงานไฟฟ้า ๑,๘๖๒.๓๓ ล้าน ลูกบาศก์เมตรต่อปี   
 
 ๓.๖ น้ าใช้เพื่อการรักษาระบบนิเวศท้ายน้ า 
 เนื่องจากการใช้น ้าในพื นที่ต้นน ้ามีผลท้าให้น ้าในพื นที่ปลายน ้าลดลง จึงต้องการมีการวางแผนและ
จัดการการใช้น ้าให้เกิดความเป็นธรรม อนึ่งในการใช้น ้าจะต้องมีการปล่อยน ้าลงท้ายน ้าในปริมาณที่เหมาะสม 
เป็นธรรมต่อผู้ที่อยู่ท้ายน ้าได้ใช้น ้าและเป็นการรักษาสมดุลนิเวศท้ายน ้า 
 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือรักษาสมดุลนิเวศท้ายน ้า คือ ปริมาณน ้าขั นต่้าสุดที่ไหลในฤดูแล้งของล้าน ้า
นั นๆ ในอดีต ซึ่งประเมินจากอัตราการไหลรายวัน ในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน 
เนื่องจากเป็นช่วงที่อัตราการไหลมีค่าต่้า และท้าการวิเคราะห์จากสถิติข้อมูลน ้าท่าที่สถานีวัดน ้าในลุ่มน ้า ซึ่งค่า
อัตราการไหลต่้าสุดที่ได้เป็นค่าที่ความมั่นคงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลา ณ สถานีที่น้ามาวิเคราะห์ ผลที่
ได้จะน้ามาก้าหนดอัตราการไหลขั นต่้า (minimum flow) ในทุกล้าน ้าของลุ่มน ้าย่อยต่อพื นที่รับน ้า ๑ ตาราง
กิโลเมตร 
 ความต้องการปริมาณน ้าต่้าสุดด้านท้ายน ้า โดยปกติจะก้าหนดจากผลการวิ เคราะห์ระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาสมดุลของระบบ และในบางครั งก็จก้าหนดปริมาณความต้องการน ้าด้านท้ายน ้า เช่น การ
ขับไล่น ้าเค็ม-น ้าเสีย  การรักษาระดับน ้าเพ่ือการเดินเรือ  ความต้องการด้านอุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรม เป็น
ต้น ดังนั น ปริมาณน ้าต่้าสุดด้านท้ายน ้าที่จ้าเป็นต้องรักษาไว้ในแต่ละโครงการจึงมีความแตกต่างกัน จาก
รายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าชี กรมทรัพยากรน ้า 
สิงหาคม ๒๕๔๙ พิจารณาปริมาณน ้าต่้าสุดจาก Flow Duration Curve ของปริมาณน ้าท่ารายเดือนโดย
พิจารณาที่ค่าปริมาณน ้าท่า ๙๐% ซึ่งจากการค้านวณตามเกณฑ์ดังกล่าว พบว่า ลุ่มน ้าชีมีค่าปริมาณน ้าต่้าสุด
เพ่ือรักษาระบบนิเวศบริเวณจุดออกของลุ่มน ้าประมาณ ๑,๓๖๔.๑๒ ล้าน ลูกบาศก์เมตรต่อปี   
 
แหล่งที่มา 
พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์. สถานการณ์น ้าในประเทศไทย. วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ ๕ 

ฉบับที่ ๑ ม.ค. – เม.ย. ๔๔ [ออนไลน์ https://so01.tci-
thaijo.org/index.php/CMJE/article/view/92711/77719] 

กองปฏิบัติการฝนหลวง. (๒๕๖๔). ลุ่มน ้าในประเทศไทย. ค้นเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔, จาก 
http://rainmaking.royalrain.go.th/Data/Basin 

ความต้องการใช้น ้า. (๒๕๖๔). ค้นเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔, จาก
https://sites.google.com/site/lumnachi/khwam-txngkar-chi-
na?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%๒Ftemplates%๒Fprint%2F&showPrintDialog=1 

  



ใบกิจกรรมท่ี ๒.๑ 
 สถานการณ์น้ าในประเทศไทย 

 
ชื่อกลุ่ม................ 
สมาชิกในกลุ่ม 
 ๑. .......................................................................................................เลขท่ี..............หวัหน้ากลุ่ม 
 ๒. .......................................................................................................เลขท่ี..............รองหวัหน้ากลุ่ม 
 ๓. .......................................................................................................เลขท่ี..............สมาชิกกลุ่ม 
 ๔. .......................................................................................................เลขท่ี..............สมาชิกกลุ่ม 
 ๕. ........................................................................................................เลขท่ี..............เลขานุการกลุ่ม 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์การใช้น ้าจากข้อมูลที่ก้าหนดให้แล้วตอบค้าถาม 

 
 

ภาพ แสดงปริมาณการใช้น ้าประปาของครัวเรือน และร้อยละของครัวเรือน 
ที่ใช้น ้าจ้าแนกตามประเภทของแหล่งน ้าที่น้ามาใช้ 

ที่มา : http://service.nso.go.th/nso/web/article/article_60.html) 



๑. จากสถิติการใช้น ้าในครัวเรือน แนวโน้มปริมาณการใช้น ้าต่อคนต่อวันเป็นอย่างไร 
............................................................................................................................. ................................................. 
๒. จากการใช้น ้านักเรียนสามารถจ้าแนกแหล่งน ้าได ้กี่แหล่ง อะไรบ้าง 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................   
 

 

๓. จากข้อมูลปริมาณทรัพยากรน ้าที่น้ากลับมาใช้ได้ใหม่ สถานการณ์น ้าในประเทศไทยเป็นอย่างไร เมื่อเทียบ
กับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน 

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

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

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

............................................................................................................................. .................................................  
 
๔. นักเรียนคิดว่าปริมาณน ้าที่มีในประเทศไทย เพียงพอหรือไม่ อย่างไร 

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

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

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

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

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

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

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

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



แนวค าตอบ  
ใบกิจกรรมท่ี ๒.๑  

สถานการณ์น้ าในประเทศไทย 
 

ชื่อกลุ่ม................ 
สมาชิกในกลุ่ม 
 ๑. .......................................................................................................เลขท่ี..............หวัหน้ากลุ่ม 
 ๒. .......................................................................................................เลขท่ี..............รองหวัหน้ากลุ่ม 
 ๓. .......................................................................................................เลขท่ี..............สมาชิกกลุ่ม 
 ๔. .......................................................................................................เลขท่ี..............สมาชิกกลุ่ม 
 ๕. ........................................................................................................เลขท่ี..............เลขานุการกลุ่ม 
 
๑. จากสถิติการใช้น ้าในครัวเรือน แนวโน้มปริมาณการใช้น ้าต่อคนต่อวันเป็นอย่างไร 

 เพ่ิมสูงขึ นเรื่อยๆ 

๒. จากการใช้น ้านักเรียนสามารถจ้าแนกแหล่งน ้าได ้กี่แหล่ง อะไรบ้าง 
 แหล่งน ้าในประเทศไทย โดยทั่ว ๆ ไปได้รับน ้าจาก ๓ แหล่งด้วยกัน คือ 

๑. น ้าฝน   

๒. น ้าผิวพื นหรือน ้าท่า   ได้แก่ น ้าที่ขังหรือที่ไหลอยู่ตามผิวพื นดิน เช่นน ้าในแม่น ้า ล้าคลอง หนอง บึง 
ห้วย ล้าธาร และอ่างเก็บน ้า   

๓. น ้าใต้ดิน  หมายถึง น ้าที่แทรกอยู่ในช่องว่างระหว่างเนื อดิน หรือเนื อหินชนิดต่าง ๆ ซึ่งมีบริเวณอยู่
ตั งแต่ระดับผิวดินลงไป  

๓.  จากข้อมูลปริมาณทรัพยากรน ้าที่น้ากลับมาใช้ได้ใหม่ สถานการณ์น ้าในประเทศไทยเป็นอย่างไร เมื่อเทียบ
กับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเดียวกัน 

ประเทศไทยมีประมาณน ้าต่อคนต่้าที่สุด เมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ 

๔. นักเรียนคิดว่าปริมาณน ้าที่มีในประเทศไทย เพียงพอหรือไม่ อย่างไร 

นักเรียนตอบค้าถามจากข้อมูลที่ตัวเองมี ซึ่งเพียงพอหากค้านวณจากปริมาณการใช้น ้าในครัวเรือนต่อคนต่อปี 
แต่ยังขาดข้อมูลการใช้น ้าในด้านอื่นๆ อีก จึงเป็นไปได้ว่า น ้าอาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้งานตลอดปี 

 
 
 
 
 

 
  



ใบกิจกรรมท่ี ๒.๒  
ทรัพยากรน้ าในประเทศไทย 

 
ชื่อกลุ่ม................ 
สมาชิกในกลุ่ม 
 ๑. .......................................................................................................เลขท่ี..............หวัหน้ากลุ่ม 
 ๒. .......................................................................................................เลขท่ี..............รองหัวหน้ากลุ่ม 
 ๓. .......................................................................................................เลขท่ี..............สมาชิกกลุ่ม 
 ๔. .......................................................................................................เลขท่ี..............สมาชิกกลุ่ม 
 ๕. ........................................................................................................เลขท่ี..............เลขานกุารกลุ่ม 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ ๒.๑ เรื่อง ทรัพยากรน ้าในประเทศไทย แล้วตอบค้าถาม 
 
๑. แหล่งน ้าในประเทศไทย มีกี่แหล่ง อะไรบ้าง 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................  
...................................................................... ........................................................................................................   
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
 
๒. ลุ่มน ้าหลักในประเทศไทยมีก่ีลุ่มน ้า และลุ่มน ้าใดมีปริมาณน ้ามากที่สุด ๓ อันดับแรก 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................................................................................................................... ........  
......................................................................................................................... .....................................................  
๓. ความต้องการใช้น ้าในลุ่มน ้าชีในแต่ละด้าน เป็นกี่ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี เรียงล้าดับจากมากไปน้อย 
............................................................................................................ ..................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................. .................................
.................................................................................................. ............................................................................
............................................................................................................................. .................................................  
................................................................................................................................. .............................................  
.................................................................................... ..........................................................................................   
............................................................................................................................. .................................................   



๔. ความต้องการใช้น ้าในลุ่มน ้าชีทั งหมดต่อปี มีปริมาณเท่าใด 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................... .......................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
 
๕. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า ปริมาณน ้าในลุ่มน ้าชี เพียงพอต่อการใช้หรือไม่ อย่างไร 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................................................................................................................... ....
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................................................. ................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



แนวค าตอบ  
ใบกิจกรรมท่ี ๒.๒  

ทรัพยากรน้ าในประเทศไทย 
 

ชื่อกลุ่ม................ 
สมาชิกในกลุ่ม 
 ๑. .......................................................................................................เลขท่ี..............หวัหน้ากลุ่ม 
 ๒. .......................................................................................................เลขท่ี..............รองหัวหน้ากลุ่ม 
 ๓. .......................................................................................................เลขท่ี..............สมาชิกกลุ่ม 
 ๔. .......................................................................................................เลขท่ี..............สมาชิกกลุ่ม 
 ๕. ........................................................................................................เลขท่ี..............เลขานกุารกลุ่ม 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ ๒.๑ เรื่อง ทรัพยากรน ้าในประเทศไทย แล้วตอบค้าถาม 
 
๑. แหล่งน ้าในประเทศไทย มีกี่แหล่ง อะไรบ้าง 
 แหล่งน ้าในประเทศไทย โดยทั่ว ๆ ไปได้รับน ้าจาก ๓ แหล่งด้วยกัน คือ 

๑. น ้าฝน   
๒. น ้าผิวพื นหรือน ้าท่า   ได้แก่ น ้าที่ขังหรือที่ไหลอยู่ตามผิวพื นดิน เช่นน ้าในแม่น ้า ล้าคลอง หนอง บึง 

ห้วย ล้าธาร และอ่างเก็บน ้า   
๓. น ้าใต้ดิน  หมายถึง น ้าที่แทรกอยู่ในช่องว่างระหว่างเนื อดิน หรือเนื อหินชนิดต่าง ๆ ซึ่งมีบริเวณอยู่

ตั งแต่ระดับผิวดินลงไป  
 

๒. ลุ่มน ้าหลักในประเทศไทยมีก่ีลุ่มน ้า และลุ่มน ้าใดมีปริมาณน ้ามากที่สุด ๓ อันดับแรก 
ประเทศไทยแบ่งลุ่มน ้าเป็น ๒๕ ลุ่มน ้าหลัก 
ลุ่มน ้าที่มีปริมาณน ้ามากท่ีสุด ๓ อันดับแรกได้แก่  
ลุ่มน ้าเจ้าพระยา ๓๐,๐๐๐ ล้าน ลูกบาศก์เมตร/ปี 
ลุ่มน ้ามูล ๒๖,๖๕๕ ล้าน ลูกบาศก์เมตร/ปี 
ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก ๒๕,๕๔๐ ล้าน ลูกบาศก์เมตร/ปี 
 

๓. ความต้องการใช้น ้าในลุ่มน ้าชีในแต่ละด้าน เป็นกี่ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี เรียงล้าดับจากมากไปน้อย 
๑. ใช้เพื่อการเกษตร 

 ลุ่มน ้าชีมีความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร  ๓,๗๑๕.๙๑  ล้าน ลูกบาศก์เมตร/ปี  
๒. น ้าใช้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า 

 ลุ่มน ้าชีมีความต้องการใช้น ้าเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า  ๑,๘๖๒.๓๓ ล้าน ลูกบาศก์เมตร/ปี  
๓. น ้าใช้เพื่อการรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า 

 ลุ่มน ้าชีมีความต้องการใช้น ้าเพื่อการรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า ๑,๓๖๔.๑๒  ล้าน ลูกบาศก์เมตร/ปี  
๔. น ้าใช้เพื่อการอุตสาหกรรม 

 ลุ่มน ้าชีมีความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุตสาหกรรม ๓๐๘.๒๘  ล้าน ลูกบาศก์เมตร/ปี  



๕. น ้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเทียว  
 ลุ่มน ้าชีมีความต้องการใช้น ้าเพื่ออุปโภคบริโภคและการท่องเทียว ๑๒๗.๙๔  ล้าน ลูกบาศก์เมตร/ปี  

๖. น ้าใช้เพื่อการปศุสัตว์ 
 ลุ่มน ้าชีมีความต้องการใช้น ้าเพื่อการปศุสัตว์ ๑๐๕.๒๑ ล้าน ลูกบาศก์เมตร/ปี  
 
๔. ความต้องการใช้น ้าในลุ่มน ้าชีทั งหมดต่อปี มีปริมาณเท่าใด 

๑. ลุ่มน ้าชีมีความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร  ๓,๗๑๕.๙๑  ล้าน ลูกบาศก์เมตร/ปี  
๒. ลุ่มน ้าชีมีความต้องการใช้น ้าเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า  ๑,๘๖๒.๓๓ ล้าน ลูกบาศก์เมตร/ปี  
๓. ลุ่มน ้าชีมีความต้องการใช้น ้าเพื่อการรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า ๑,๓๖๔.๑๒  ล้าน ลูกบาศก์เมตร/ปี  
๔. ลุ่มน ้าชีมีความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุตสาหกรรม ๓๐๘.๒๘  ล้าน ลูกบาศก์เมตร/ปี  
๕. ลุ่มน ้าชีมีความต้องการใช้น ้าเพื่ออุปโภคบริโภคและการท่องเทียว ๑๒๗.๙๔  ล้าน ลูกบาศก์เมตร/ปี  
๖. ลุ่มน ้าชีมีความต้องการใช้น ้าเพื่อการปศุสัตว์ ๑๐๕.๒๑ ล้าน ลูกบาศก์เมตร/ปี  
ความต้องการใช้น ้าในลุ่มน ้าชีทั งหมดต่อปี มีปริมาณ ๗,๔๘๓.๗๙ ล้าน ลูกบาศก์เมตร/ปี 
 

๕. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า ปริมาณน ้าในลุ่มน ้าชี เพียงพอต่อการใช้หรือไม่ อย่างไร 
ความต้องการใช้น ้าในลุ่มน ้าชีทั งหมดต่อปี มีปริมาณ ๗,๔๘๓.๗๙ ล้าน ลูกบาศก์เมตร/ปี 
และเม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณน ้าท่าต่อปี อยู่ที่ประมาณ ๘,๗๕๒ ล้าน ลูกบาศก์เมตร/ปี 
ซึ่งในแต่ละปีจะมีน ้าคงเหลือ ๑๒๖๘.๒๑ ล้าน ลูกบาศก์เมตร/ปี แต่ถ้าแนวโน้มความต้องการใช้น ้าในประเทศ
ไทยจะเพ่ิมสูงขึ น ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ปริมาณน ้าจะไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากแนวโน้มความ
ต้องการใช้น ้าในประเทศไทย เมื่อพิจารณาที่จ้านวนประชากรของประเทศไทยเพ่ิมขึ นทุกปี รวมถึงอัตราการ
เติบโตของภาคเกษตรและอุตสาหกรรม จึงเป็นไปได้ว่า น ้าอาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้งานตลอดปี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ใบกิจกรรมท่ี ๒.๓ 

วิเคราะห์สถานการณ์น้ าบาดาล 
ชื่อกลุ่ม................ 
สมาชิกในกลุ่ม 
 ๑. .......................................................................................................เลขท่ี..............หวัหน้ากลุ่ม 
 ๒. .......................................................................................................เลขท่ี..............รองหวัหน้ากลุ่ม 
 ๓. .......................................................................................................เลขท่ี..............สมาชิกกลุ่ม 
 ๔. .......................................................................................................เลขท่ี..............สมาชิกกลุ่ม 
 ๕. ........................................................................................................เลขท่ี..............เลขานุการกลุ่ม 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดจากสถานการณ์น ้าบาดาลภูมิภาค 
 
๑. สถานการณ์ของน ้าบาดาลภูมิภาคที่ได้ คือ ภาค.................................................................................... .......... 
 

๒. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์น ้าบาดาลของภูมิภาค 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................................................................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
๓. จากการวิเคราะห์และจัดกระท้าข้อมูลสภาพทรัพยากรและสถานการณ์น ้าบาดาลนั นสามารถน้าข้อมูลที่ได้ 
 ไปใช้ประโยชน์อยา่ง
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................  

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

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

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



๓. ให้นักเรียนออกแบบจัดกระท้ำข้อมูลปริมำณกำรใช้น ้ำบำดำลของแต่ละภูมิภำคโดยแสดงข้อมูลให้ครบถ้วน 
 สื่อควำมหมำยในรูปแบบที่เข้ำใจง่ำย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
แนวค าตอบใบกิจกรรมที่ ๒.๓ 

วิเคราะห์สถานการณ์น้ าบาดาล 
ชื่อกลุ่ม................ 
สมาชิกในกลุ่ม 
 ๑. .......................................................................................................เลขท่ี..............หวัหน้ากลุ่ม 
 ๒. .......................................................................................................เลขท่ี..............รองหวัหน้ากลุ่ม 
 ๓. .......................................................................................................เลขท่ี..............สมาชิกกลุ่ม 
 ๔. .......................................................................................................เลขท่ี..............สมาชิกกลุ่ม 
 ๕. ........................................................................................................เลขท่ี..............เลขานุการกลุ่ม 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดจากสถานการณ์น ้าบาดาลภูมิภาค 
 
๑. สถานการณ์ของน ้าบาดาลภูมิภาคที่ได้ คือ ภาค........ขึ นอยู่กับภูมิภาคที่นักเรียนได้รับ เช่น ภาคเหนือ.......... 
 
๒. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์น ้าบาดาลของภูมิภาค 
 
....  สถานการณ์น้ าบาดาลประเทศไทย มีปริมาณน ้าบาดาลที่กักเก็บได้ประเทศไทย 1,137,713 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร  ภูมิภาคที่มีการใช้น ้าบาดาลในแต่ละปีมากที่สุด คือ ภาคกลาง มีปริมาณการใช้น ้า 6,487 ล้าน 
ลบ.ม./ปี ประมาณ 36.3 %  ปริมาณการใช้น ้าส่วนใหญ่ไปกับเกษตรกรรม 
 สถานการณ์น้ าบาดาลภาคเหนือ มีปริมาณน ้าบาดาลที่กักเก็บได้ในภาคเหนือ 1,66,860 ล้านลูกบาศก์
เมตร และมีปริมาณการใช้น ้าในภาคเหนือ เท่ากับ 1,836 ล้าน ลบ.ม./ปี จังหวัดที่มีการใช้น ้าบาดาลมากที่สุด 
คือ เชียงใหม่ มีปริมาณการใช้น ้า 661 ล้าน ลบ.ม./ปี ปริมาณการใช้น ้าส่วนใหญ่ไปกับเกษตรกรรม คิดเป็น 
ร้อยละ 88.89 % การอุปโภค-บริโภค 166 ล้าน ลบ.ม./ปี (9.02 %) และภาคอุตสาหกรรม 38 ล้าน ลบ.ม./ปี 
(2.09 %) 
 สถานการณ์น้ าบาดาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีปริมาณน ้ าบาดาลที่กักเก็บได้ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 241,312 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณการใช้น ้าบาดาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เท่ากับ 4,680 ล้าน ลบ.ม./ปี จังหวัดที่มีการใช้น ้าบาดาลมากที่สุด คือ ศรีสะเกษ มีปริมาณการใช้น ้า 723 ล้าน 
ลบ.ม./ปี ปริมาณการใช้น ้าส่วนใหญ่ไปกับเกษตรกรรม คิดเป็น 4,246 ล้าน ลบ.ม./ปี (90.73 %) การอุปโภค-
บริโภค 386 ล้าน ลบ.ม./ปี (8.24 %) และภาคอุตสาหกรรม 48 ล้าน ลบ.ม./ปี (1.03 %) 
 สถานการณ์น้ าบาดาลภาคกลาง มีปริมาณน ้าบาดาลที่กักเก็บได้ในภาคกลาง 412,856 ล้านลูกบาศก์
เมตร และมีปริมาณการใช้น ้าในภาคกลาง เท่ากับ 6,487 ล้าน ลบ.ม./ปี จังหวัดที่มีการใช้น ้าบาดาลมากที่สุด 
คือ พิจิตร มีปริมาณการใช้น ้า 723 ล้าน ลบ.ม./ปี ปริมาณการใช้น ้าส่วนใหญ่ไปกับเกษตรกรรม คิดเป็น 5,681 
ล้าน ลบ.ม./ปี (87.57 %) การอุปโภค-บริโภค 473 ล้าน ลบ.ม./ปี (7.29 %) และภาคอุตสาหกรรม 333 ล้าน 
ลบ.ม./ปี (5.14 %) (ภาคกลางมีปริมาณน ้าบาดาลคงเหลือน้อยมาก -461 ล้าน ลบ.ม./ปี คือ จังหวัดพิจิตร 
และทุกจังหวัดมีปริมาณน ้าบาดาลเหลือน้อย) 
 
 
  



 สถานการณ์น้ าบาดาลของภาคตะวันตก มีปริมาณน ้าบาดาลที่กักเก็บได้ในภาคตะวันตก 63,710     
ล้านลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณการใช้น ้าในภาคตะวันตก เท่ากับ 425 ล้าน ลบ.ม./ปี จังหวัดที่มีการใช้น ้า
บาดาลมากที่สุด คือ กาญจนบุรี มีปริมาณการใช้น ้า 191 ล้าน ลบ.ม./ปี ปริมาณการใช้น ้าส่วนใหญ่ไปกับ
เกษตรกรรม คิดเป็น 261 ล้าน ลบ.ม./ปี (61.53 %) การอุปโภค-บริโภค 92 ล้าน ลบ.ม./ปี (21.7 %) และ
ภาคอุตสาหกรรม 71 ล้าน ลบ.ม./ปี (16.76 %) 
 สถานการณ์น้ าบาดาลของภาคตะวันออก มีปริมาณน ้าบาดาลที่กักเก็บได้ในภาคตะวันออก 53,197 
ล้านลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณการใช้น ้าในภาคตะวันออก เท่ากับ 336 ล้าน ลบ.ม./ปี จังหวัดที่มีการใช้น ้า
บาดาลมากที่สุด คือ สระแก้ว มีปริมาณการใช้น ้า 75 ล้าน ลบ.ม./ปี ปริมาณการใช้น ้าส่วนใหญ่ไปกับ
เกษตรกรรม คิดเป็น 243 ล้าน ลบ.ม./ปี (72.34 %) การอุปโภค-บริโภค 243 ล้าน ลบ.ม./ปี (72.34 %) และ
ภาคอุตสาหกรรม 34 ล้าน ลบ.ม./ปี (10.25 %) 
 สถานการณ์น้ าบาดาลของภาคใต้ มีปริมาณน ้าบาดาลที่กักเก็บได้ในภาคใต้ 199,779 ล้านลูกบาศก์
เมตร และมีปริมาณการใช้น ้าในภาคใต้ เท่ากับ 977 ล้าน ลบ.ม./ปี จังหวัดที่มีการใช้น ้าบาดาลมากที่สุด คือ 
สงขลา มีปริมาณการใช้น ้า 257 ล้าน ลบ.ม./ปี ปริมาณการใช้น ้าส่วนใหญ่ไปกับเกษตรกรรม คิดเป็น 677 ล้าน 
ลบ.ม./ปี (69.33 %) การอุปโภค-บริโภค 208 ล้าน ลบ.ม./ปี (21.34 %) และภาคอุตสาหกรรม 91 ล้าน ลบ.
ม./ปี (9.33 %) 

(นักเรียนอาจตอบแตกต่างจากนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจครูผู้สอน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
๓. ให้นักเรียนออกแบบจัดกระท้ำข้อมูลปริมำณกำรใช้น ้ำบำดำลของแต่ละภูมิภำคโดยแสดงข้อมูลให้ครบถ้วน 
 สื่อควำมหมำยในรูปแบบที่เข้ำใจง่ำย  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประมาณการใช้น้ าบาดาลทั้งหมด  เท่ากับ 4,680 ล้าน ลบ.ม./ปี 

เกษตรกรรม  
4,246 ล้าน ลบ.ม./ปี  

(90.73 %) 

การอุปโภค-บริโภค  
386 ล้าน ลบ.ม./ป ี 

(8.24 %) 

ภาคอุตสาหกรรม  
48 ล้าน ลบ.ม./ป ี 

(1.03 %) 

จังหวัดที่มีการใช้น ้าบาดาล
มากที่สุด ปริมาณการใช้น ้า 

723 ล้าน ลบ.ม./ปี 

ปริมาณน้ าบาดาลที่ใช้ได้ 
15,843 ล้าน ลบ.ม./ปี 

ปริมาณการใช้น้ าบาดาลใน
แต่ละปี 

4,680 ล้าน ลบ.ม./ปี 

ปริมาณน้ าบาดาลคงเหลือ 
11,162 ล้าน ลบ.ม./ปี 



แผนท่ีน้ าบาดาล 
 

 
 

http://gg.gg/oykms 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



แบบประเมินใบกิจกรรมที่ ๒.๓ 
เพื่อประเมินการคิดวิเคราะห์ 

 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๔  (ดีมาก) ๓  (ดี) ๒ (พอใช้) ๑ (ปรับปรุง) 
๑. ตรวจใบ
กิจกรรมข้อที่ ๒ 

นักเรียนสามารถ
อธิบายในประเด็น
ต่อไปนี  
๑. ปริมาณน ้า
บาดาลที่กักเก็บได้ 
๒. ปริมาณการใช้
น ้าในภูมิภาคนั น ๆ 
และมีการใช้น ้า
อย่างไร 
๓. จังหวัดที่มีการ
ใช้น ้าบาดาล มาก
ที่สุดในภาค 
๔. ปริมาณน ้า
บาดาลคงเหลือ 

อธิบายโดย
วิเคราะห์ประเด็น
ได้ ๒-๓ ข้อ 

อธิบายโดย
วิเคราะห์ประเด็น
ได ้๑ ข้อ 

บอกปริมาณของ
น ้าบาดาลได้แต่ไม่
อธิบายในประเด็น
อ่ืนๆ  

๒. ตรวจใบ
กิจกรรมข้อที่ ๓ 
เพ่ือประเมิน N 

อธิบายผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ดังนี  
๑.อธิบายข้อ
แตกต่างการใช้น ้า
บาดาลในแต่ละ
ภูมิภาค 
๒.บอกสาเหตุที่
ภูมิภาคมีการใช้น ้า
ในปริมาณมากกว่า
หรือน้อยกว่า 
  

อธิบายค้าตอบได้  
๒ ข้อ 

อธิบายค้าตอบได้  
๑ ข้อ 

สรุปความแตกต่าง
ได้และไม่สามารถ
อธิบายสาเหตุการ
ใช้น ้าบาดาลในแต่
ละภูมิภาคได้ 

๓. ตรวจใบ
กิจกรรมข้อที่ ๔ 

จัดกระท้าข้อมูล
โดยแสดง
รายละเอียดให้
เข้าใจง่ายดังนี  
๑.แสดงปริมาณน ้า
บาดาลที่กักเก็บได้ 
๒.แสดงให้เห็นถึง

จัดกระท้าข้อมูลได้ 
๒-๓ ข้อ 

จัดกระท้าข้อมูลได้ 
๑ ข้อ 

จัดกระท้าข้อมูลได้
แต่อธิบายในสิ่งที่
ไม่เก่ียวข้องสภาพ
ทรัพยากรน ้าและ
น ้าบาดาล 



รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๔  (ดีมาก) ๓  (ดี) ๒ (พอใช้) ๑ (ปรับปรุง) 
ปริมาณการใช้น ้า
บาดาลทั งหมด 
๓.ระบุปริมาณการ
ใช้น ้าบาดาลใน
ด้านต่าง ๆ 
๔.แสดงให้เห็นถึง
ปริมาณน ้าบาดาล
ที่ใช้ทั งหมดและ
ปริมาณน ้าบาดาล
คงเหลือในแต่ละ
ภูมิภาค 

 
 

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 
 

คะแนน คุณภาพ 
๑๐-๑๒ ดีมาก 

๗-๙ ดี 
๔-๖ พอใช้ 
๑-๓ ควรปรับปรุง 

 
  



แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
กลุ่มท่ี............... 

 
ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตกำรท้ำงำนกลุ่มของผู้เรียน โดยท้ำเครื่องหมำยถูกลงในช่องที่ตรงกับควำมเป็นจริง 
 
 

      
            พฤติกรรม 

 
 
        ชื่อ-สกุล 

ความร่วมมือใน
การท างาน 

ขั้นตอนการ
ท างาน 

การมีส่วนร่วม
แสดงความ

คิดเห็น 

ความ
รับผิดชอบ 

ต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 

รวม
คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑๒ 
๑              
๒              
๓              
๔              
๕              
๖              
๗              
๘              
๙              
๑๐              
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ให้คะแนน ๐-๔ ถ้ำกำรท้ำงำนอยู่ในขั นตองปรับปรุง 
 ให้คะแนน ๕-๘ ถ้ำกำรท้ำงำนนั นอยู่ในระดับพอใช้ 
  ให้คะแนน ๙-๑๒ ถ้ำกำรท้ำงำนนั นอยู่ในระดับดี 
  
 
   
 

 

 

 

  

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



เกณฑ์การให้คะแนน แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 
                ระดับคะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

๓ ๒ ๑ 

ความร่วมมือในการท างาน สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ร่วมมือกันท้างาน มีการ 
ประสานงานภายในกลุ่ม 
และเปิดโอกาสให้สมาชิก
จากกลุ่มอ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอตลอดเวลา 

สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ร่วมมือกันท้างาน ส่วน
ใหญ่มีการประสานงาน
ภายในกลุ่มที่ด ีและ
เปิดโอกาสให้สมาชิก
จากกลุ่มอ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอในบาง
ช่วงเวลา 

สมาชิกในกลุ่มร่วมมือกัน
ท้างานดีพอสมควร ขาด
การประสานงานภายใน
กลุ่มท่ีดี และไมเ่ปิด
โอกาสให้สมาชิกจาก
กลุ่มอ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอ 

ขั้นตอนการท างาน สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั นตอนการท้างานอย่าง
เป็นระบบ มีการแบ่ง
หน้าที่การท้างานภายใน
กลุ่มอย่างชัดเจน 
สามารถด้าเนินกิจกรรม
ตามขั นตอนการท้างาน
จนกระท่ังเห็นผลงาน
สมบูรณ์ 

สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั นตอนการท้างาน
อย่างเป็นระบบ มีการ
แบ่งหน้าที่การท้างาน
ภายในกลุ่มอย่าง
ชัดเจน แต่ไม่สามารถ
ด้าเนินกิจกรรมตาม
ขั นตอนการท้างานให้
เสร็จสมบูรณ์ได้ 

สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั นตอนการท้างานอย่าง
เป็นระบบ แต่ไม่มีการ
แบ่งหน้าที่การท้างาน
ภายในกลุ่มอย่างชัดเจน 
และไม่สามารถด้าเนิน
กิจกรรมตามขั นตอนการ
ท้างานให้เสร็จสมบูรณ์
ได้ 

การมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

สมาชิกภายในกลุ่มมีส่วน
ร่วมในการแสดง 
ความคิดเห็นอย่าง
หลากหลาย และ
สร้างสรรค ์

สมาชิกภายในกลุ่มส่วน
ใหญ่มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น
อย่างหลากหลาย  
และสร้างสรรค์ 

สมาชิกภายในกลุ่ม 
ขาดการแสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยน
ความรู้อย่างหลากหลาย  
และสร้างสรรค์ 

ความรับผิดชอบ 
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

สมาชิกทุกคนภายใน
กลุ่มท้างานที่ได้รับ
มอบหมายจนงาน 
เสร็จสิ นสมบูรณ์ตาม
เวลาที่ก้าหนด 

สมาชิกส่วนใหญ่ภายใน
กลุ่มร่วมกันท้างาน 
ที่ได้รับมอบหมายจน
งานเสร็จสิ นสมบูรณ์
ตามเวลาที่ก้าหนด 

สมาชิกภายในกลุ่มขาด
ความร่วมมือในการ
ท้างานที่ได้รับมอบหมาย
และงานไม่เสร็จสมบูรณ์
ตามเวลาที่ก้าหนด 

 
 
 
 
  



แบบประเมินการน าเสนอรายกลุ่ม 
 

จุดประสงค์ : เพ่ือให้นักเรียนทรำบถึงจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุงของผลงำนกลุ่มและกำรน้ำเสนอผลงำน
กลุ่ม 
ค าชี้แจง ๑. ท้ำเครื่องหมำย ( / ) ลงในช่องคะแนนตำมเกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรม 
 ๒. รวมคะแนนประเมิน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์กำรประเมิน 
 
นักเรียนกลุ่มที่...................................................ชื่อกลุ่ม................................................. ....................................... 
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 

ความถูกต้อง 
ของบทบาท 

ที่ได้รับ 

วิเคราะห์เหตุผล
ได้เหมาะสม 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม คะแนนรวม 

(๑๒) 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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



เกณฑ์การให้คะแนน แบบประเมินการน าเสนอรายกลุ่ม 
 

ระดับคะแนน 
 
ประเด็น 

๔ ๓ ๒ ๑ 

ความถูกต้องของ
บทบาทที่ได้รับ 

มีเนื อหาครบถ้วน
สมบูรณ์โดยระบุ
สถานการณ์การใช้
น ้าบาดาลใน
ภูมิภาคและ
สามารถเชื่อมโยง
การใช้แผนที่น ้า
บาดาลสู่การใช้
ประโยชน์อย่าง
คุ้มค่าได้อย่าง
เหมาะสม 
 

มีเนื อหาค่อนข้าง
ครบถ้วยโดยโดย
ระบสุถานการณ์
การใช้น ้าบาดาลใน
ภูมิภาคและ
สามารถเชื่อมโยง
การใช้แผนที่น ้า
บาดาลสู่การใช้
ประโยชน์ 

มีเนื อหาสาระไม่
ครบถ้วนโดยระบุ
สถานการณ์การใช้
น ้าบาดาลใน
ภูมิภาคแต่ไม่
สามารถเชื่อมโยง
การใช้แผนที่น ้า
บาดาลสู่การใช้
ประโยชน์ได้ 

มีเนื อหาไม่
ครบถ้วนโดยไม่
สามารถระบุ
สถานการณ์การ
การใช้น ้าบาดาลใน
ภูมิภาค และการ
เชื่อมโยงแผนที่น ้า
บาดาลสู่การใช้
ประโยชน์ได้ 

วิเคราะห์เหตุผล 
ได้เหมาะสม 

การวิเคราะห์
เหตุผลหลากหลาย
มุมมอง บอกความ
ต้องการ และ
แนวทางการ
แก้ปัญหา                     
ได้อย่างน่าสนใจ 
สร้างความ
ปรองดองในชุมชน 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
และแนวทางการ
แก้ปัญหาได้อย่าง
น่าสนใจ 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
และแนวทางการ
แก้ปัญหาได้ 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
แต่ไม่สามารถเสนอ
แนวทางการ
แก้ปัญหาได้ 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม  
ออกเสียงได้ถูกต้อง
ดีมาก ล้าดับความ
ได้ชัดเจน เข้าใจ
ง่าย 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม  
ออกเสียงได้ถูกต้อง
ดี ล้าดับความได้ดี 
ชัดเจนพอใช้ 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 
ออกเสียงได้ถูกต้อง
พอใจ ล้าดับความ
ได้พอเข้าใจ 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม  
ออกเสียงได้ไม่
ถูกต้อง  
ล้าดับความไม่
ชัดเจน 

 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมิน 
   ๔  หมำยถึง  ระดับดีมำก 
   ๓  หมำยถึง  ระดับดี 
   ๒  หมำยถึง  ระดับพอใช้ 
   ๑  หมำยถึง  ระดับปรับปรุง 
 
เกณฑ์การประเมินจากคะแนนรวม 
 

คะแนน คุณภาพ 
๑๐-๑๒ ดีมาก 

๗-๙ ดี 
๔-๖ พอใช้ 
๑-๓ ควรปรับปรุง 
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หน่วยท่ี ๒  
เกิดอะไรขึ้นกับสายน้้า   
แผนการจัดการเรียนรู้ 

 
หน่วยที่ ๒ เกิดอะไรขึ้นกับสายน้้า      
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓  เรื่อง การใช้ประโยชน์จากน้้าผิวดิน เวลา ๑ ชั่วโมง 

 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
 ๑.๑ เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของการพัฒนาทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาล 
 ๑.๒ เพ่ือให้ตระหนักถึงผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของการพัฒนาทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาลในระดับ
ภูมิภาค โดยปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL  
 ๒.๑ ความพอเพียงและความเอ้ืออาทรต่อกันในการใช้ทรัพยากรน้้า (S,G) 

๒.๒ ระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้้าในแหล่งน้้าสาธารณะ (N) 
๒.๓ ระบุพฤติกรรมที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมในการใช้น้้าและอนุรักษ์น้้าในแหล่งน้้าสาธารณะ(N) 

 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้  
  ๑) การพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากน้้าผิวดิน 
  ๒) น้้าเสียและการบ้าบัดน้้าเสีย 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด)  
   ๑) ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ 

๒) ทักษะการท้างานเป็นทีม ภาวะผู้น้า 
๓) ทักษะการสื่อสารสารสนเทศ 

 ๓.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม  
  ๑) มีวินัย 
  ๒) อยู่อย่างพอเพียง 
  ๓) มุ่งม่ันในการท้างาน 
  ๔) มีจิตสาธารณะ  
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
ขั้นน า 
๑) ครูน้าเสนอภาพถ่ายมุมสูงเหนือแม่น้้าเจ้าพระยา เพื่อน้าไปสู่การอภิปรายโดยใช้ค้าถาม ดังนี้ 



 
ภาพถ่ายมุมสูงเหนือแม่น้้าเจ้าพระยา 

(ถ่ายภาพโดย นายปิตุพงษ์  ท่าค้อ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 
 

  - จากภาพ มีการใช้ประโยชน์จากแม่น้้าเจ้าพระยาอย่างไรบ้าง 
  แนวค าตอบ ใช้ในการเกษตร การคมนาคมทางน้้า การประมง การผลิตน้้าประปาเพ่ืออุปโภค
และบริโภค ใช้ในภาคอุตสาหกรรม 
  - สภาพของน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยาที่เห็นดังภาพ เป็นอย่างไร 
  แนวค าตอบ น้้ามีคุณภาพต่้า เนื่องจากมลพิษจากครัวเรือน และภาคส่วนต่างๆ ที่อยู่รอบๆ 
แม่น้้า สังเกตได้จากแม่น้้าสายย่อยมีึึ่งมีสีด้าและไหลไปรวมกับแม่น้้าสายใหญ่ 
  - นักเรียนคิดว่า การที่คุณภาพน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยาลดต่้าลง มีเกิดจากสาเหตุใดบ้าง 
  แนวค าตอบ การทิ้งสารเคมี ขยะ และน้้าเสียจากครัวเรือน จากการเกษตร และอุตสาหกรรมลง
สู่แม่น้้า 

ขั้นสอน 
  ๑) แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๖ กลุ่ม กลุ่มละ ๔-๕ คน แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบ
ความรู้ เรื่องภาพรวมคุณภาพน้้าของไทย และช่วยกันตอบค้าถามในใบงานที่ ๑  



  ๒) นักเรียนแต่ละกลุ่มน้าเสนอค้าตอบจากใบงานที่ ๑ ทีละข้อ จากนั้นครูน้าอภิปรายเพ่ือร่วมกัน
ลงข้อสรุปว่า ปัญหามลพิษทางน้้าที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีสาเหตุส้าคัญมาจากการกระท้าของมนุษย์ในทุกภาค
ส่วน 

   ๓) ครูแจกกระดาษพรู๊ฟและปากกาเคมีให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ท้ากิจกรรมระดมความคิด เพ่ือ
ช่วยกันระบุสาเหตุของปัญหามลพิษทางน้้าที่เกิดจากการกระท้าต่างๆของมนุษย์ ทั้งจากการเกษตร อุตสาหกรรม 
และจากครัวเรือน โดยระบุพฤติกรรมที่ควรท้า และพฤติกรรมที่ไม่ควรกระท้า โดยเขียน mapping ลงบน
กระดาษพรู๊ฟที่ครูแจกให้ 
  ๔) นักเรียนแต่ละกลุ่มน้าเสนอผลการระดับความคิดในข้อที่ ๔ โดยครูเป็นผู้ช่วยชี้ประเด็นที่แต่
ละกลุ่มมีความเห็นแบบเดียวกัน หรือประเด็นที่มีความเห็นต่างกัน  
 

ขั้นสรุป 
  ๑) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ เชื่อมโยงเข้าสู่ STRONG 
Model โดยครูน้าเสนอพฤติกรรมและร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปทีละพฤติกรรม ดังนี้ 
  - ทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และครัวเรือน ทุกภาคส่วนมีความจ้าเป็นในการใช้น้้า
เหมือนกัน จึงควรแบ่งสัดส่วนการใช้น้้าให้เท่าๆ กันในทุกภาคส่วนใช่หรือไม่ เพราะเหตุใด (ประเมิน S และ G : 
ความพอเพียงและความเอ้ืออาทรต่อกันในการใช้ทรัพยากรน้้า) 
  แนวค าตอบ ทุกภาคส่วนมีส่วนส้าคัญต่อการด้ารงชีวิตและเศรษฐกิจของแต่ละท้องที่ เช่น 
ภาคอุตสาหกรรมมีความส้าคัญต่อเศรษฐกิจในภาคกลางและภาคตะวันออก การเกษตรเป็นอาชีพหลักของ
ประชากรไทยในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น ึึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้มีความจ้าเป็นต้องใช้น้้า
ในปริมาณแตกต่างกัน จึงมีความเป็นไปได้ยากที่จะแบ่งสัดส่วนการใช้น้้าเท่าๆ กัน แต่สิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องค้านึงถึง
คือ ต้องใช้น้้าอย่างประหยัดหรือใช้เท่าท่ีจ้าเป็น และไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้้าและคุณภาพของน้้าในภาพรวม 
  - ทั้งภาคอุตสาหกรรม การเกษตร และครัวเรือน มีส่วนในการท้าให้เกิดมลพิษทางน้้าทั้งสิ้น 
อะไรคือสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องค้านึงถึงเพ่ือลดหรือป้องกันปัญหามลพิษทางน้้าที่จะส่งผลกระทบต่อทุกคนใน
ภาพรวมตามมา (R : ความตื่นรู้ในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน้้า ไม่สร้างสิ่งก่อสร้าง
หรือกระท้าการใด ๆ ที่เป็นการล่วงล้้าล้าน้้า) 
  แนวค าตอบ ทุกภาคส่วนต้องตระหนักและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม อาทิ ไม่ทิ้งสิ่ง
ปฏิกูลลงในแหล่งน้้า น้้าทิ้งท่ีปล่อยลงสู่แหล่งน้้าต้องผ่านการบ้าบัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ภาคการเกษตรควร
ลดหรือเลิกใช้สารเคมีเกินความจ้าเป็นเพื่อความปลอดภัยทั้งทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
  - หากนักเรียนพบเห็นว่าโรงงานอุตสาหกรรมในเขตชุมชนของนักเรียน ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือน้้าเสีย
ลงสู่แหล่งน้้าสาธารณะโดยไม่ผ่านการบ้าบัด นักเรียนควรท้าอย่างไร (N : ความรู้ในการใช้ทรัพยากรน้้า/ความรู้ใน
การบ้าบัดน้้าเสียจากครัวเรือน/ความรู้และทักษะในการสื่อสารกับคนในชุมชน) 
  แนวค าตอบ แจ้งข้อมูลการกระท้าผิดกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้ด้าเนินการทางกฎหมาย 
  - อะไรคือสิ่งที่นักเรียนสามารถท้าได้ เพ่ือช่วยอนุรักษ์แหล่งน้้าในชุมชนให้สะอาด (N : ความรู้ใน
การใช้ทรัพยากรน้้า/ความรู้ในการบ้าบัดน้้าเสียจากครัวเรือน/ความรู้และทักษะในการสื่อสารกับคนในชุมชน) 
  แนวค าตอบ ไม่กระท้าพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษในแหล่งน้้า เช่น ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน้้า 
ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการบ้าบัดน้้าเสียจากครัวเรือน เผยแพร่ความรู้ในการบ้าบัดน้้าเสียและผลกระทบจาก
มลพิษทางน้้าให้กับคนในครอบครัวและชุมชนเพ่ือให้ทุกคนตระหนักในผลกระทบและผลประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 



 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้ 
  ๑) ใบความรู้ เรื่อง ภาพรวมคุณภาพน้้าของไทย 
  ๒) ใบกิจกรรมที่ ๓.๑ เรื่อง ภาพรวมคุณภาพน้้าของไทย 
  ๓) กระดาษพรู๊ฟและปากกาเคมี  
 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
  ๕.๑ วิธีการประเมิน 

   ๑) ให้นักเรียนท้าใบกิจกรรม 

   ๒) นักเรียนน้าเสนอผลงาน 

  ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

   ๑) แบบประเมินผลงาน 

    ๒) แบบประเมินการน้าเสนอ 

 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 

    นักเรียนผ่านการประเมิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  

 
๖. บันทึกหลังสอน 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
 



ส้านักงานธนาคารโลก. รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทยปี ๒๐๐๐. กรุงเทพฯ : ส้านักงานธนาคารโลก, 
๒๕๔๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรู้ เรื่อง ภาพรวมคุณภาพน้ าของไทย 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาภาพรวมของคุณภาพน้้าของไทย ต่อไปนี้ แล้วตอบค้าถามในใบกิจกรรมที่ ๓.๑ 



 

 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 

 
 



 

 
 



 
 

 
 
ที่มา : ส้านักงานธนาคารโลก. รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทยปี ๒๐๐๐. กรุงเทพฯ : ส้านักงานธนาคารโลก, 

๒๕๔๔ 



ใบกิจกรรมที่ ๓.๑ ภาพรวมคุณภาพน้ าของไทย 
กลุ่มที่...........  
สมาชิกกลุ่ม 
 ๑……………………………………………………………………………………….…………….  ชั้น ม..........  เลขที่.......... 
 ๒……………………………………………………………………………………….…………….  ชั้น ม..........  เลขที่.......... 
 ๓……………………………………………………………………………………….…………….  ชั้น ม..........  เลขที่.......... 
 ๔……………………………………………………………………………………….…………….  ชั้น ม..........  เลขที่.......... 
 ๕……………………………………………………………………………………….…………….  ชั้น ม..........  เลขที่.......... 
 
ค าชี้แจง จากการศึกษาใบความรู้ เรื่อง ภาพรวมคุณภาพน้้าของไทย ให้นักเรียนตอบค้าถามต่อไปนี้ 
 
๑. แม่น้้าเจ้าพระยาตลอดสาย คุณภาพน้้าบริเวณตอนบน ตอนกลาง และตอนปลาย แตกต่างกันอย่างไร เพราะ
เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒.  ปัญหาเรื่องน้้าของประเทศไทยในภาพรวมเป็นอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๓.  แหล่งที่มาของมลพิษในน้้า มาจากแหล่งใดบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๔. คุณภาพน้้าผิวดินในภูมิภาคใดของไทย อยู่ในระดับต่้า และมีสาเหตุหลักจากอะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๕. สาเหตุส้าคัญในการก่อมลพิษในแหล่งน้้า ึึ่งมีปริมาณสูงในทุกภูมิภาค คืออะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๖. ปัญหามลพิษทางน้้าที่เกิดขึ้นจากการกระท้าต่างๆ ของมนุษย์ ส่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 



ใบกิจกรรมที่ ๓.๑ ภาพรวมคุณภาพน้ าของไทย (แนวค าตอบ) 
ค าชี้แจง จากการศึกษาใบความรู้ เรื่อง ภาพรวมคุณภาพน้้าของไทย ให้นักเรียนตอบค้าถามต่อไปนี้ 
 
๑. แม่น้้าเจ้าพระยาตลอดสาย คุณภาพน้้าบริเวณตอนบน ตอนกลาง และตอนปลาย แตกต่างกันอย่างไร เพราะ
เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 
แนวค าตอบ น้้าตอนปลายมีคุณภาพน้้าต่้ากว่า ตอนกลาง และตอนบน ตามล้าดับ เนื่องจากน้้าตอนปลายรองรับ
มลพิษจากท้ังตอนบน ตอนกลาง และตอนปลาย 
 
๒. ปัญหาเรื่องน้้าของประเทศไทยในภาพรวมเป็นอย่างไร 
แนวค าตอบ ประเทศไทยมีปัญหาขาดแคลนน้้า โดยมีปริมาณน้้าต่อคนต่อปี เพียง ๑,๘๕๔ ลูกบาศก์เมตรต่อคน
ต่อปี ึึ่งต่้ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยของโลกมาก และต่อที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนในทวีปเอเชีย ประกอบกับปัญหาด้าน
มลพิษที่ท้าให้คุณภาพน้้าเกือบ ๑ ใน ๓ ของน้้าที่มีอยู่ทั้งหมดในประเทศ มีคุณภาพต่้าเกิดกว่าการบริโภคของคน  

 
๓. แหล่งที่มาของมลพิษในน้้า มาจากแหล่งใดบ้าง 
แนวค าตอบ มาจาก ๓ แหล่งหลัก คือ มลพิษจากการเกษตร น้้าทิ้งจากบ้านเรือน และ น้้าเสียจาก
ภาคอุตสาหกรรม 

 
๔. คุณภาพน้้าผิวดินในภูมิภาคใดของไทย อยู่ในระดับต่้า และมีสาเหตุหลักจากอะไร 
แนวค าตอบ ภาคกลางและภาคตะวันออก มีสาเหตุหลักจากน้้าเสียจากภาคอุตสาหกรรม 
 
๕. สาเหตุส้าคัญในการก่อมลพิษในแหล่งน้้า ึึ่งมีปริมาณสูงในทุกภูมิภาค คืออะไร 
แนวค าตอบ น้้าเสียจากบ้านเรือน 

 
๖. ปัญหามลพิษทางน้้าที่เกิดขึ้นจากการกระท้าต่างๆ ของมนุษย์ ส่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไร 
แนวค าตอบ มลพิษทางน้้าก่ออันตรายต่อสุขอนามัยของมนุษย์ การประมง และการเกษตร รวมทั้งก่อให้เกิด
ค่าใช้จ่ายทางด้านเศรษฐกิจและสุขอนามัย โรคที่เกิดจากการปนเปื้อนของน้้า มีตั้งแต่โรคท้องร่วง โรคบิด และ
ไทฟอยด์ ไปจนถึงความผิดปกติของทารก ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้แหล่งน้้า ท้าให้เกิดการสะสมสารพิษใน
ร่างกาย นอกจากนั้นยังเสียค่าใช้จ่ายในการบริการให้น้้าสะอาดและการสุขาภิบาลอีกจ้านวนมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบประเมินผลงาน 
 

ค าชี้แจง ท้าเครื่องหมาย  ✔  ลงในช่องระดับคะแนนพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติดังนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

         หัวข้อประเมิน 
 
ระดับคะแนน 

ความ
ถูกต้อง 

ความ
เรียบร้อย 

ความคิด
สร้างสรรค์ 

รวม
คะแนน 

การ
ประเมินผล 

หมายเหตุ 

ชื่อ-สกุล ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ 
 ผ่าน ไม่

ผ่าน 
 

๑               
๒               
๓               
๔               
๕               
๖               
๗               
๘               
๙               

๑๐               
 
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนตั้งแต่ ๔-๙ ผ่าน 
 ๘-๙  หมายถึง  ดี 
 ๖-๗  หมายถึง ปานกลาง 
 ๔-๕  หมายถึง  พอใช้ 
 คะแนนต่้ากว่า  ๔  ไม่ผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินการน าเสนอรายกลุ่ม 
 

จุดประสงค์ : เพ่ือให้นักเรียนทราบถึงจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุงของผลงานกลุ่มและการน้าเสนอผลงานกลุ่ม 
ค าชี้แจง ๑. ท้าเครื่องหมาย ( / ) ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม 
 ๒. รวมคะแนนประเมิน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
 
นักเรียนกลุ่มที่...................................................ชื่อกลุ่ม........................................................................................  
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 

ความถูกต้อง 
ของบทบาท 

ที่ได้รับ 

วิเคราะห์เหตุผล
ได้เหมาะสม 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 

คะแนนรวม 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ลงช่ือ                                       ผูป้ระเมิน 

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

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



เกณฑ์การให้คะแนน แบบประเมินการน าเสนอรายกลุ่ม 
     ระดับพฤติกรรม 

 
หัวข้อประเมิน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

ความถูกต้องของ
บทบาทที่ได้รับ 

มีเนื้อหาถูกต้อง 
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีได้รับ 
โดยระบุแนวทาง 
การแก้ปัญหาเพื่อ
การอยู่ร่วมกันใน 
ชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม ยุติธรรม 
ไม่เอนเอียง
ความรู้สึกฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง มีเหตุผล 

มีเนื้อหาค่อน
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีได้รับ 
โดยระบุแนว
ทางการแก้ปัญหา
เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
ในชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม ยุติธรรม 
ไม่เอนเอียง
ความรู้สึกฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง มีเหตุผล 

มีเนื้อหาค่อน
เหมาะสมกบั
บทบาทท่ีได้รับ 
โดยระบุแนว
ทางการแก้ปัญหา
เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
ในชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม แต่
ก่อให้เกิดความ
ล้าเอียงไปยังฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่ง 

มีเนื้อหาไม่
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีได้รับ 
โดยระบุแนว
ทางการแก้ปัญหา
เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
ในชุมชนได้ไม่
เหมาะสม  
เห็นประโยชน์ส่วน
ตนมากกว่า
ส่วนรวม และเกิด
ความแตกแยกใน
ชุมชน 

วิเคราะห์เหตุผล 
ได้เหมาะสม 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
และแนวทางการ
แก้ปัญหา                     
ได้อย่างน่าสนใจ 
สร้างความ
ปรองดองในชุมชน 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
และแนวทางการ
แก้ปัญหาได้อย่าง
น่าสนใจ 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
และแนวทางการ
แก้ปัญหาได้ 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
แต่ไม่สามารถเสนอ
แนวทางการ
แก้ปัญหาได้ 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม  
ออกเสียงได้ถูกต้อง
ดีมาก ล้าดับความ
ได้ชัดเจน เข้าใจ
ง่าย 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม  
ออกเสียงได้ถูกต้อง
ดี ล้าดับความได้ดี 
ชัดเจนพอใช้ 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 
ออกเสียงได้ถูกต้อง
พอใจ ล้าดับความ
ได้พอเข้าใจ 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม  
ออกเสียงได้ไม่
ถูกต้อง  
ล้าดับความไม่
ชัดเจน 

เกณฑ์การประเมิน  
  ๔  หมายถึง  ระดับดีมาก 
  ๓  หมายถึง  ระดับดี 
  ๒  หมายถึง  ระดับพอใช้ 
  ๑  หมายถึง  ระดับปรับปรุง 

เกณฑ์การประเมินจากคะแนนรวม 
๑๐-๑๒ คะแนน  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
๗-๙ คะแนน  ระดับคุณภาพ  ดี 
๔-๖ คะแนน  ระดับคุณภาพ  พอใช้ 
๑-๓ คะแนน  ควรปรับปรุง

 



แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
กลุ่มท่ี............... 

 
ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตการท้างานกลุ่มของผู้เรียน โดยท้าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 
 

      
            พฤติกรรม 

 
 
        ชื่อ-สกุล 

ความร่วมมือใน
การท างาน 

ขั้นตอนการ
ท างาน 

การมีส่วนร่วม
แสดงความ

คิดเห็น 

ความ
รับผิดชอบ 

ต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 

รวม
คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑๒ 
๑              
๒              
๓              
๔              
๕              
๖              
๗              
๘              
๙              
๑๐              
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ให้คะแนน ๐-๔ ถ้าการท้างานอยู่ในข้ันตองปรับปรุง 
 ให้คะแนน ๕-๘ ถ้าการท้างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
  ให้คะแนน ๙-๑๒ ถ้าการท้างานนั้นอยู่ในระดับดี 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ลงช่ือ                                       ผูป้ระเมิน 

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

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



เกณฑ์การให้คะแนน แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 
                ระดับคะแนน 
 
ประเด็น 

๓ ๒ ๑ 

ความร่วมมือในการท างาน สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ร่วมมือกันท้างาน มีการ 
ประสานงานภายในกลุ่ม 
และเปิดโอกาสให้สมาชิก
จากกลุ่มอ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอตลอดเวลา 

สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ร่วมมือกันท้างาน ส่วน
ใหญ่มีการประสานงาน
ภายในกลุ่มที่ดี และ
เปิดโอกาสให้สมาชิก
จากกลุ่มอ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอในบาง
ช่วงเวลา 

สมาชิกในกลุ่มร่วมมือกัน
ท้างานดีพอสมควร ขาด
การประสานงานภายใน
กลุ่มท่ีดี และไม่เปิด
โอกาสให้สมาชิกจาก
กลุม่อ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอ 

ขั้นตอนการท างาน สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั้นตอนการท้างานอย่าง
เป็นระบบ มีการแบ่ง
หน้าที่การท้างานภายใน
กลุ่มอย่างชัดเจน 
สามารถด้าเนินกิจกรรม
ตามข้ันตอนการท้างาน
จนกระท่ังเห็นผลงาน
สมบูรณ์ 

สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั้นตอนการท้างาน
อย่างเป็นระบบ มีการ
แบ่งหน้าที่การท้างาน
ภายในกลุ่มอย่าง
ชัดเจน แต่ไม่สามารถ
ด้าเนินกิจกรรมตาม
ขั้นตอนการท้างานให้
เสร็จสมบูรณ์ได้ 

สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั้นตอนการท้างานอย่าง
เป็นระบบ แต่ไม่มีการ
แบ่งหน้าที่การท้างาน
ภายในกลุ่มอย่างชัดเจน 
และไม่สามารถด้าเนิน
กิจกรรมตามข้ันตอนการ
ท้างานให้เสร็จสมบูรณ์
ได้ 

การมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

สมาชิกภายในกลุ่มมีส่วน
ร่วมในการแสดง 
ความคิดเห็นอย่าง
หลากหลาย และ
สร้างสรรค ์

สมาชิกภายในกลุ่มส่วน
ใหญ่มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น
อย่างหลากหลาย  
และสร้างสรรค์ 

สมาชิกภายในกลุ่ม 
ขาดการแสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยน
ความรู้อย่างหลากหลาย  
และสร้างสรรค์ 

ความรับผิดชอบ 
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

สมาชิกทุกคนภายใน
กลุ่มท้างานที่ได้รับ
มอบหมายจนงาน 
เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตาม
เวลาที่ก้าหนด 

สมาชิกส่วนใหญ่ภายใน
กลุ่มร่วมกันท้างาน 
ที่ได้รับมอบหมายจน
งานเสร็จสิ้นสมบูรณ์
ตามเวลาที่ก้าหนด 

สมาชิกภายในกลุ่มขาด
ความร่วมมือในการ
ท้างานที่ได้รับมอบหมาย
และงานไม่เสร็จสมบูรณ์
ตามเวลาที่ก้าหนด 

 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่ ๒ เรื่อง เกิดอะไรขึ้นกับสายน้้า 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ การพัฒนาและการใช้ประโยชน์น้้าบาดาล  เวลา ๑ ชั่วโมง 

 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
 ๑.๑ เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของการพัฒนาทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาล 
 ๑.๒ เพ่ือให้ตระหนักถึงผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของการพัฒนาทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาลในระดับ
ภูมิภาค โดยปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 
 ๒.๑ อธิบายความหมายของน้้าบาดาลได้ (N) 
    ๒.๒ จ้าแนกประเภทของบ่อบาดาลได้ (N) 
    ๒.๓ วิเคราะห์ผลกระทบของการพัฒนาทรัพยากรน้้าบาดาลและเสนอแนวทางในการพัฒนาได้ (O) 
 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
  ๓.๑ ความรู้ 
   ๑) การพัฒนาและการใช้ประโยชน์น้้าบาดาล 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
   ๑) ความสามารถในการแก้ปัญหา   
   ๒) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  ๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     ๑) ซื่อสัตย์ สุจริต  
   ๒) การมีวินัย 
   ๓) อยู่อย่างพอเพียง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นน า 

   ๑)  นักเรียนสังเกตแผนภาพภัยแล้ง (ที่ขาดแคลนน้้าผิวดิน) ที่ครูน้าเสนอ  

  
ภาพ ภัยแล้ง 

ที่มา https://sites.google.com/a/swkp.ac.th/drought/payha 
 
แล้วครูถามนักเรียน เพ่ือน้าเข้าสู่การอภิปรายเรื่อง การพัฒนาและการใช้ประโยชน์     น้้าบาดาล โดยใช้

ค้าถามน้า ดังนี้ 
- นักเรียนคิดว่าปัญหาภัยแล้ง สามารถแก้ปัญหาได้อย่างไรบ้าง 
  (แนวการตอบ ครูรับฟังค้าตอบของนักเรียนซึ่งอาจมีได้หลากหลายค้าตอบตามความรู้และประสบการณ์

ของแต่ละคน) 
 
๔.๒ ขั้นสอน 
๑) แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ ๔-๕ คน เพื่อร่วมกันศึกษาบทความ เรื่อง น้้าบาดาล วิทยาศาสตร์ 
ความหวัง และปัญหาของภัยแล้ง  

 
บทความน้้าบาดาล วิทยาศาสตร์ ความหวัง และปัญหาของภัยแล้ง 

ที่มา https://bottomlineis.co/History_of_Groundwater 
แล้วร่วมกันอภิปรายในประเด็น ต่อไปนี้ 
 - น้้าบาดาล คืออะไร 
 - น้้าบาดาลมีประโยชน์อย่างไร 
โดยแต่ละกลุ่มบันทึกผลการอภิปรายลงในใบกิจกรรมที่ ๔.๑ เรื่อง น้้าบาดาล การพัฒนาและการใช้ประโยชน์ 
   

https://bottomlineis.co/History_of_Groundwater


๒) นักเรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกันศึกษาบทความ เรื่อง น้้าบาดาล (Groundwater) แล้วร่วมกันอภิปรายในประเด็น 
ต่อไปนี้ 

 
บทความ น้้าบาดาล (Groundwater) 

ที่มา https://ngthai.com/science/30365/groundwater/?fbclid=IwAR2eLqpnZ7eeodTC3TbtY1-
3AIWVgk3YWydlkdgswVNRcqIg1rCCnfQlKdk 
                   - น้้าบาดาล คืออะไร 
      - น้้าบาดาลมีประโยชน์อย่างไร 
          - การใช้น้้าบาดาลก่อให้เกิดผลกระทบตามมาอย่างไรได้บ้าง 
        บันทึกผลการอภิปรายลงในใบกิจกรรม เรื่อง น้้าบาดาล การพัฒนาและการใช้ประโยชน์ 

๓) ครูใช้ค้าถามเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลและขยายความรู้เกี่ยวกับน้้าบาดาล เช่น 
        - บ่อบาดาลมีกี่แบบ อะไรบ้าง 
        (แนวค าตอบ บ่อตอก บ่อวง และบ่อมาตรฐาน 
      - น้้าบาดาลมีประโยชน์อื่นอีกหรือไม่ อย่างไร 
        (แนวค าตอบ รองรับการใช้น้้าที่เพ่ิมมากขึ้น เช่นการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม    
เป็นต้น) 
 
  ๔) ครูน้าเสนอข่าว เรื่อง “ไขค้าตอบ” ขุดบ่อบาดาลทั่วประเทศแผ่นดินทรุดจริงหรือไม่    โดย 
PPTV Online  

 
ข่าว เรื่อง “ไขค้าตอบ” ขุดบ่อบาดาลทั่วประเทศแผ่นดินทรุดจริงหรือไม่    โดย PPTV Online 

ที่มา 
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0
%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/
125059 
 

https://ngthai.com/science/30365/groundwater/?fbclid=IwAR2eLqpnZ7eeodTC3TbtY1-3AIWVgk3YWydlkdgswVNRcqIg1rCCnfQlKdk
https://ngthai.com/science/30365/groundwater/?fbclid=IwAR2eLqpnZ7eeodTC3TbtY1-3AIWVgk3YWydlkdgswVNRcqIg1rCCnfQlKdk
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/125059
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/125059
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/125059


        แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายในประเด็นเรื่องผลกระทบของการใช้         
น้้าบาดาล บันทึกผลการอภิปรายลงในใบกิจกรรม เรื่อง น้้าบาดาล การพัฒนาและการใช้ประโยชน์ 
 
                        * ในประเด็นของผลกระทบจากการใช้น้้าบาดาลตามข่าวที่ให้นักเรียนศึกษา            ครู
ควรเน้นย้้าให้นักเรียนได้ใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณในการรับและตัดสินใจเชื่อข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับ เช่น  
 

ข้อมูลที่เป็นประเด็น ข้อมูลที่โต้แย้งประเด็น 
บ่อบาดาลท้าให้เกิดแผ่นดินทรุด การใช้น้้าบาดาลไม่ท้าให้เกิดแผ่นดินทรุด           

อย่างแน่นอน โดยอธิบดีกรมทรัพยากรน้้าบาดาล  
ให้ข้อมูลยืนยันว่า แม้ปัจจุบันประเทศไทยจะมี      
บ่อบาดาลมากกว่า 200,000 บ่อท่ัวประเทศ         
แต่ก็พบว่าน้้าบาดาลถูกใช้ไปเพียง 32 เปอร์เซ็นต์
เท่านั้น และ ยืนยันว่า 70 จังหวัดทั่วประเทศไทย
ไม่ใช่พื้นที่เสี่ยงแผ่นดินทรุด และทุกปีน้้าฝนราว    
10 เปอร์เซ็นต์ก็จะถูกเติมกลับลงไปใต้ดิน    
ประกอบกับปัจจุบันกรมได้ติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ไว้ 
ดูระดับน้้าใต้ดินแล้วทั่วประเทศ ดังนั้นหากพ้ืนที่ไหน    
ระดับน้้าเปลี่ยนแปลงผิดปกติก็จะทราบทันที              
จึงไม่มีอะไรต้องกังวล 

 
 เมื่อครูกระตุ้นและแนะน้าให้นักเรียนได้พิจารณาข้อมูลทั้งสองด้านแล้วจึงตัดสินใจเชื่อและน้าข้อมูลไปใช้ 
เช่น บ่อบาดาลจะไม่ท้าให้เกิดแผ่นดินทรุด หากมีการขุดบ่ออย่างถูกต้องและอยู่ภายใต้        การควบคุมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งท้าให้สามารถตรวจสอบและติดตามได้ เป็นต้น 
 
 ๔.๓ ขั้นสรุป 

  ๑) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย เพ่ือสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้ประโยชน์         น้้า
บาดาล โดยใช้ค้าถามน้า ดังนี้ 

         - น้้าบาดาล คืออะไร 
             (แนวค าตอบ น้้าบาดาล (Groundwater) คือ น้้าใต้ดินที่ถูกกักเก็บและสะสมอยู่ภายใน

ช่องว่างและรอยแตกของชั้นหินและชั้นดินตะกอนลึกลงไปใต้พ้ืนดิน) 
         - บ่อบาดาลคืออะไร มีก่ีแบบ อะไรบ้าง แต่ละแบบต่างกันอย่างไร 
             (แนวค าตอบ บ่อน้้าบาดาล หมายถึง รูหรือปล่องที่เจาะลงไปถึงชั้นน้้าใต้ดิน ท้าให้สามารถ

น้าน้้าเหล่านั้นขึ้นมาใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคได้ โดยการก้าหนดความลึกของบ่อน้้าบาดาลจากผิวดินลงไปนั้น 
จะตอ้งมีความลึกไม่น้อยไปกว่า ๑๕ เมตรจึงจะเรียกได้ว่าเป็น ‘บ่อน้้าบาดาล’ (พระราชบัญญัติน้้าบาดาล พ.ศ.
๒๕๒๐) โดยหากมีความตื้นกว่านั้นเรียกว่า ‘บ่อน้้าธรรมดา’ หรือ 'บ่อน้้าตื้น'  

บ่อน้้าบาดาลมี 3 ประเภท หลักๆ คือ  
1. บ่อน้้าบาดาลชนิดกรุกรวด เป็นบ่พน้้าบาดาลที่ท้าการกรุกรวดรอบ ๆ บ่อฝนช่วงความลึกชั้นน้้าบาดาล 

หลังจากได้ท้าการติดตั้ง่อกรุและท่อกรอง หรือท่อเซาะร่องแล้ว 



2. บ่อน้้าบาลดาลชนิดไม่กรุกรวด เป้นบ่อน้้าบาดาลที่อาศัยกรวดหรือทรายหยาบที่อยู่ในชั้นหินอุ้มน้้า
แทนการกรุกรวด ซึ่งต้องมีขนาดโตกว่าขนาดรูเปิดของท่อกรอง และการใส่ท่อกรุ ท่อกรองจะใส่ตลอดความลึกบ่อ 

3. บ่อบาดาลแบบลดขนาด เป็นบ่อน้้าบาดาลที่มีขนาดท่อหลายขนาด โดยลดหลั่นไปตามความเหมาะสม 
เพ่ือประยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างบ่อแต่ละช่วงมีความลึกต่างกัน ขึ้นอยู่กับศักยภาพของชั้นน้้าบาดาลเป็นเกณฑ์ 
และขนาดของเครื่องวูบน้้าที่เลือกเป็นเกณฑ์ 

 นอกจากนี้ยังบีบ่อน้้าบาดาลแบบอ่ืนๆ เช่น บ่อน้้าบาดาลในกินแข็ง บ่อขุด/บ่อน้้าตื้น หรือบ่อตอกน้้าบ่อ
ตอกซ่ึงเป็นภูมิปัญญาของเกษตรกรในการใช้น้้าที่สูบจากล้าห้วยมาใช้เพิ่มเสริมน้้าจากคลองส่งน้้า เพ่ือใช้เลี้ยงสัตว์ 
ปลูกผักสวนครัว และเพ่ือการเพาะปลูกพืช   ฤดูแล้งเป็นหลัก) 

         - น้้าบาดาลสามารถน้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรได้บ้าง 
             (แนวค าตอบ  ใช้ทดแทนน้้าผิวดินได้ โดยเฉพาะในภาวะที่น้้าผิวดินขาดแคลน เป็นต้น) 

          - การใช้น้้าบาดาลก่อให้เกิดผลกระทบตามมาอย่างไรได้บ้าง 
              (แนวค าตอบ การใช้น้้าบาดาลอาจน้าไปสู่การเปิดผลกระทบทางด้านลบตามมาได้    หาก

มีการขุดบ่อและใช้น้้าบาดาลนอกเงื่อนไขและการควบคุมของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เป็นต้น) 
๒) นักเรียนสรุปประเด็นส้าคัญเกี่ยวกับ น้้าบาดาล การใช้ประโยชน์ และผลกระทบ 

ในรูปแบบอินโฟกราฟิก  
 

 ๔.๔ สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
 ๑) แผนภาพภัยแล้ง (ที่ขาดแคลนน้้าผิวดิน) 

 ๒) เว็บไซต์ บทความ เรื่อง น้้าบาดาล วิทยาศาสตร์ ความหวัง และปัญหาของภัยแล้ง 
          (https://bottomlineis.co/History_of_Groundwater) 
 ๓ เว็บไซต์ น้้าบาดาล (Groundwater)       

(https://ngthai.com/science/30365/groundwater/?fbclid=IwAR2eLqpnZ7eeodTC
3TbtY1-3AIWVgk3YWydlkdgswVNRcqIg1rCCnfQlKdk) 

 ๔) เว็บไซต์ ข่าว เรื่อง “ไขค้าตอบ” ขุดบ่อบาดาลทั่วประเทศแผ่นดินทรุดจริงหรือไม่ โดย PPTV  
 Online   

(https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E
0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%8
9%E0%B8%AD%E0%B8%99/125059) 

 ๕) ใบกิจกรรมที่ ๔.๑ เรื่อง น้้าบาดาล การพัฒนา และการใช้ประโยชน์ 
 
     ข้อเสนอแนะ : ในการศึกษาบทความ เรื่อง น้้าบาดาล วิทยาศาสตร์ ความหวัง และปัญหาของภัย
แล้ง และ ข่าว เรื่อง “ไขค้าตอบ” ขุดบ่อบาดาลทั่วประเทศแผ่นดินทรุดจริงหรือไม่ หาก 
                             ๑) อุปกรณ์และระบบอินเตอร์เน็ตที่พร้อมใช้งาน ครูน้าเสนอลิงค์เพ่ือเข้าศึกษา
บทความและข่าวให้แก่นักเรียน แล้วให้นักเรียนเข้าศึกษาจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ 
                        ๒) อุปกรณ์และระบบอินเตอร์เน็ตที่ไม่พร้อมใช้งาน ครูน้าเนื้อหาจากแหล่งข้อมูล
ออนไลน์มาจัดท้าเป็นใบความรู้ให้กับนักเรียน 
 

https://bottomlineis.co/History_of_Groundwater
https://ngthai.com/science/30365/groundwater/?fbclid=IwAR2eLqpnZ7eeodTC3TbtY1-3AIWVgk3YWydlkdgswVNRcqIg1rCCnfQlKdk
https://ngthai.com/science/30365/groundwater/?fbclid=IwAR2eLqpnZ7eeodTC3TbtY1-3AIWVgk3YWydlkdgswVNRcqIg1rCCnfQlKdk
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/125059
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/125059
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/125059


๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
  ๕.๑ วิธีการประเมิน 
   ๑) ให้นักเรียนท้าใบกิจกรรมที่ ๔.๑ เรื่อง น้้าบาดาล การพัฒนาและการใช้ประโยชน์ 
   ๒) นักเรียนท้าอินโฟกราฟิก 
  ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
   ๑) แบบประเมินชิ้นงาน 
    ๒) แบบสังเกตการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 
   ๓) แบบสังเกตพฤติกรรมการท้างานกลุ่ม 
  ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
    นักเรียนผ่านการประเมิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
๖. บันทึกหลังสอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       ลงชื่อ..........................................................ครูผู้สอน 
        (..................................................)



๗. ภาคผนวก 
 

ใบกิจกรรมท่ี ๔.๑  
เรื่อง น้ าบาดาล การพัฒนาและการใช้ประโยชน์ 

ชื่อกลุ่ม............................................................................................................................. ......................... 
สมาชิกในกลุ่ม 

1. ............................................................................................................................. .................... 
2. .............................................................................................................. ................................... 
3. ............................................................................................................................. .................... 
4. .......................................................................... ....................................................................... 
5. ............................................................................................................................. .................... 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาศึกษาบทความและสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ       
     แล้วอภิปรายตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 

  ๑. น้้าบาดาล คืออะไร 
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................................ ................................. 

  ๒. บ่อบาดาลหมายถึงอะไร มีก่ีแบบ อะไรบ้าง แต่ละแบบต่างกันอย่างไร 
............................................................................................................................. ......................................................
.........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................. ............................................ 

  ๓. น้้าบาดาลมีประโยชน์อย่างไร 
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
...................................................................... .............................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 

  ๔. การใช้น้้าบาดาลก่อให้เกิดผลกระทบตามมาอย่างไรได้บ้าง 
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  



แนวค าตอบ 
ใบกิจกรรมท่ี ๔.๑  

เรื่อง น้ าบาดาล การพัฒนาและการใช้ประโยชน์ 
ชื่อกลุ่ม............................................................................................................................. ......................... 
สมาชิกในกลุ่ม 

1. ............................................................................................................................. .................... 
2. .............................................................................................................. ................................... 
3. ............................................................................................................................. .................... 
4. .......................................................................... ....................................................................... 
5. ............................................................................................................................. .................... 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาศึกษาบทความและสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ       
     แล้วอภิปรายตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 

๑. น้้าบาดาล คืออะไร 
น้ าบาดาล (Groundwater) คือ น้้าใต้ดินที่ถูกกักเก็บและสะสมอยู่ภายในช่องว่างและรอยแตกของ

ชั้นหินและชั้นดินตะกอนลึกลงไปใต้พ้ืนดิน จากการหมุนเวียนของ “วัฏจักรน้้า” (Hydrologic Cycle) ใน
ธรรมชาติ ซึ่งมีจุดก้าเนิดจากหยาดน้้าฟ้า (Precipitations) หรือน้้าในบรรยากาศ (Atmospheric Water) ไมว่่า
จะอยู่ในรูปของน้้าฝน หิมะ เมฆหมอก หรือไอน้้า ที่ตกลงสู่ผืนดินจนกลายเป็นน้้าผิวดิน (Surface Water) ให้
ก้าเนิดแม่น้้า ล้าคลอง และมหาสมุทร น้้าผิวดินบางส่วนไหลลงสู่ใต้ดิน ซึมอยู่ภายในช่องว่างของเม็ดดินกลายเป็น
น้้าในดินที่สามารถระเหยกลับไปเป็นน้้าฟ้าอีกครั้ง เมื่อถูกแสงแดดแผดเผา แต่ยังน้้าบางส่วน  ที่ไหลลึกลงไปสู่ชั้น
หินและชั้นดินตะกอนด้านล่าง เติมเต็มช่องว่างและรอยแตกของชั้นหินเหล่านั้นจนกลายเป็นจุดก้าเนิดของแหล่ง
น้้าใต้ดิน (Subsurface Water) หรือน้้าบาดาล 

 
๒. บ่อบาดาลหมายถึงอะไร มีกี่แบบ อะไรบ้าง แต่ละแบบต่างกันอย่างไร 
บ่อน้้าบาดาล หมายถึง รูหรือปล่องที่เจาะลงไปถึงชั้นน้้าใต้ดิน ท้าให้สามารถน้าน้้าเหล่านั้นขึ้นมาใช้เพื่อ

การอุปโภคบริโภคได้ โดยการก้าหนดความลึกของบ่อน้้าบาดาลจากผิวดินลงไปนั้น จะต้องมีความลึกไม่น้อยไป
กว่า 15 เมตรจึงจะเรียกได้ว่าเป็น ‘บ่อน้้าบาดาล’ (พระราชบัญญัติน้้าบาดาล พ.ศ.2520) โดยหากมีความตื้น
กว่านั้นเรียกว่า ‘บ่อน้้าธรรมดา’ หรือ 'บ่อน้้าตื้น' 

บ่อน้้าบาดาลมี 3 ประเภท หลักๆ คือ 
1. บ่อน้้าบาดาลชนิดกรุกรวด เป็นบ่พน้้าบาดาลที่ท้าการกรุกรวดรอบ ๆ บ่อฝนช่วงความลึกชั้นน้้าบาดาล 

หลังจากได้ท้าการติดตั้ง่อกรุและท่อกรอง หรือท่อเซาะร่องแล้ว 
2. บ่อน้้าบาลดาลชนิดไม่กรุกรวด เป้นบ่อน้้าบาดาลที่อาศัยกรวดหรือทรายหยาบที่อยู่ในชั้นหินอุ้มน้้า

แทนการกรุกรวด ซึ่งต้องมีขนาดโตกว่าขนาดรูเปิดของท่อกรอง และการใส่ท่อกรุ ท่อกรองจะใส่ตลอดความลึกบ่อ 
3. บ่อบาดาลแบบลดขนาด เป็นบ่อน้้าบาดาลที่มีขนาดท่อหลายขนาด โดยลดหลั่นไปตามความเหมาะสม 

เพ่ือประยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างบ่อแต่ละช่วงมีความลึกต่างกัน ขึ้นอยู่กับศักยภาพของชั้นน้้าบาดาลเป็นเกณฑ์ 
และขนาดของเครื่องวูบน้้าที่เลือกเป็นเกณฑ์ 



 นอกจากนี้ยังบีบ่อน้้าบาดาลแบบอ่ืนๆ เช่น บ่อน้้าบาดาลในกินแข็ง บ่อขุด/บ่อน้้าตื้น หรือบ่อตอกน้้าบ่อตอกซ่ึง
เป็นภูมิปัญญาของเกษตรกรในการใช้น้้าที่สูบจากล้าห้วยมาใช้เพิ่มเสริมน้้าจากคลองส่งน้้าเพ่ือใช้เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก
สวนครัว และเพ่ือการเพาะปลูกพืช   ฤดูแล้งเป็นหลัก 
 

  ๓. น้้าบาดาลมีประโยชน์อย่างไร 
      ใช้ทดแทนน้้าผิวดินได้ โดยเฉพาะในภาวะที่น้้าผิวดินขาดแคลน เป็นต้น 

 
  ๔. การใช้น้้าบาดาลก่อให้เกิดผลกระทบตามมาอย่างไรได้บ้าง 

การใช้น้้าบาดาลอาจน้าไปสู่การเปิดผลกระทบทางด้านลบตามมาได้ หากมีการขุดบ่อและใช้    น้้า
บาดาลนอกเงื่อนไขและการควบคุมของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น การทรุดตัวลงของแผ่นดิน การซึมเข้ามาของ
น้้าทะเล ความแห้งแล้ง เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โปสเตอร์ บ่อน้ าบาดาล 

 
ที่มา  www.facebook.com/groundwater4.0 
 



แบบประเมินผลงาน 
 

ค าชี้แจง ท้าเครื่องหมาย  ✔  ลงในช่องระดับคะแนนพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติดังนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

         หัวข้อประเมิน 
 
ระดับคะแนน 

ความ
ถูกต้อง 

ความ
เรียบร้อย 

ความคิด
สร้างสรรค์ 

รวม
คะแนน 

การ
ประเมินผล 

หมายเหตุ 

ชื่อ-สกุล ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ 
 ผ่าน ไม่

ผ่าน 
 

๑               
๒               
๓               
๔               
๕               
๖               
๗               
๘               
๙               

๑๐               
 
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนตั้งแต่ ๔-๙ ผ่าน 
 ๘-๙  หมายถึง  ดี 
 ๖-๗  หมายถึง ปานกลาง 
 ๔-๕  หมายถึง  พอใช้ 
 คะแนนต่้ากว่า  ๔  ไม่ผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินการน าเสนอรายกลุ่ม 
 

จุดประสงค์ : เพ่ือให้นักเรียนทราบถึงจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุงของผลงานกลุ่มและการน้าเสนอผลงานกลุ่ม 
ค าชี้แจง ๑. ท้าเครื่องหมาย ( / ) ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม 
 ๒. รวมคะแนนประเมิน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
 
นักเรียนกลุ่มที่...................................................ชื่อกลุ่ม........................................................................................  
 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

ความถกูต้อง 
ของบทบาท 

ที่ได้รบั 

วิเคราะห์เหตผุลได้
เหมาะสม 

ใช้ภาษาถกูต้อง
เหมาะสม คะแนนรวม 

 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ลงช่ือ                                       ผูป้ระเมิน 

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

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



 
เกณฑ์การให้คะแนน แบบประเมินการน าเสนอรายกลุ่ม 

     ระดบัพฤตกิรรม 
 

หัวข้อประเมิน 
๔ ๓ ๒ ๑ 

ความถกูต้องของบทบาทที่
ได้รบั 

มีเนือ้หาถกูต้อง เหมาะสม
กับบทบาทที่ได้รับ โดยระบุ
แนวทาง 
การแก้ปัญหาเพื่อการอยู่
ร่วมกันใน 
ชุมชนได้อย่างเหมาะสม 
ยุติธรรม ไม่เอนเอียง
ความรู้สกึฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มี
เหตุผล 

มีเนือ้หาค่อนเหมาะสมกับ
บทบาทที่ไดร้ับ โดยระบุ
แนวทางการแก้ปัญหาเพื่อ
การอยู่ร่วมกันในชุมชนได้
อย่างเหมาะสม ยุติธรรม ไม่
เอนเอียงความรู้สกึฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง มีเหตุผล 

มีเนือ้หาค่อนเหมาะสมกับ
บทบาทที่ไดร้ับ โดยระบุ
แนวทางการแก้ปัญหาเพื่อ
การอยู่ร่วมกันในชุมชนได้
อย่างเหมาะสม แต่
ก่อให้เกิดความล้าเอียงไปยัง
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

มีเนือ้หาไม่เหมาะสมกับ
บทบาทที่ไดร้ับ โดยระบุ
แนวทางการแก้ปัญหาเพื่อ
การอยู่ร่วมกันในชุมชนได้ไม่
เหมาะสม  
เห็นประโยชน์ส่วนตน
มากกว่าส่วนรวม และเกิด
ความแตกแยกในชุมชน 

วิเคราะห์เหตผุล 
ได้เหมาะสม 

การวเิคราะห์เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง บอก
ความต้องการ และแนวทาง
การแก้ปัญหา                     
ได้อย่างน่าสนใจ สร้างความ
ปรองดองในชุมชน 

การวเิคราะห์เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง บอก
ความต้องการ และแนวทาง
การแก้ปัญหาไดอ้ย่าง
น่าสนใจ 

การวเิคราะห์เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง บอก
ความต้องการ และแนวทาง
การแก้ปัญหาได ้

การวเิคราะห์เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง บอก
ความต้องการ แต่ไม่
สามารถเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาได ้

ใช้ภาษาถกูต้องเหมาะสม ใช้ภาษาถูกตอ้งเหมาะสม  
ออกเสียงได้ถกูต้องดมีาก 
ล้าดับความได้ชัดเจน เข้าใจ
ง่าย 

ใช้ภาษาถูกตอ้งเหมาะสม  
ออกเสียงได้ถกูต้องด ีล้าดับ
ความได้ดี ชัดเจนพอใช ้

ใช้ภาษาถูกตอ้งเหมาะสม 
ออกเสียงได้ถกูต้องพอใจ 
ล้าดับความได้พอเข้าใจ 

ใช้ภาษาถูกตอ้งเหมาะสม  
ออกเสียงได้ไม่ถกูต้อง  
ล้าดับความไม่ชัดเจน 

เกณฑ์การประเมิน  
  ๔  หมายถึง  ระดับดีมาก 
  ๓  หมายถึง  ระดับดี 
  ๒  หมายถึง  ระดับพอใช้ 
  ๑  หมายถึง  ระดับปรับปรุง 
เกณฑ์การประเมินจากคะแนนรวม 
๑๐-๑๒ คะแนน  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
๗-๙ คะแนน  ระดับคุณภาพ  ด ี
๔-๖ คะแนน  ระดับคุณภาพ  พอใช ้
๑-๓ คะแนน  ควรปรับปรุง



แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
กลุ่มท่ี............... 

 
ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตการท้างานกลุ่มของผู้เรียน โดยท้าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 
 

      
            พฤติกรรม 

 
 
        ชื่อ-สกุล 

ความร่วมมือใน
การท างาน 

ขั้นตอนการ
ท างาน 

การมีส่วนร่วม
แสดงความ

คิดเห็น 

ความ
รับผิดชอบ 

ต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 

รวม
คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑๒ 
๑              
๒              
๓              
๔              
๕              
๖              
๗              
๘              
๙              
๑๐              
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ให้คะแนน ๐-๔ ถ้าการท้างานอยู่ในข้ันตองปรับปรุง 
 ให้คะแนน ๕-๘ ถ้าการท้างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
  ให้คะแนน ๙-๑๒ ถ้าการท้างานนั้นอยู่ในระดับดี 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ลงช่ือ                                       ผูป้ระเมิน 

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

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



เกณฑ์การให้คะแนน แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 
                ระดับคะแนน 
 
ประเด็น 

๓ ๒ ๑ 

ความร่วมมือในการท างาน สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ร่วมมือกันท้างาน มีการ 
ประสานงานภายในกลุ่ม 
และเปิดโอกาสให้สมาชิก
จากกลุ่มอ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอตลอดเวลา 

สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ร่วมมือกันท้างาน ส่วน
ใหญ่มีการประสานงาน
ภายในกลุ่มที่ดี และ
เปิดโอกาสให้สมาชิก
จากกลุ่มอ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอในบาง
ช่วงเวลา 

สมาชิกในกลุ่มร่วมมือกัน
ท้างานดีพอสมควร ขาด
การประสานงานภายใน
กลุ่มท่ีดี และไม่เปิด
โอกาสให้สมาชิกจาก
กลุม่อ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอ 

ขั้นตอนการท างาน สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั้นตอนการท้างานอย่าง
เป็นระบบ มีการแบ่ง
หน้าที่การท้างานภายใน
กลุ่มอย่างชัดเจน 
สามารถด้าเนินกิจกรรม
ตามข้ันตอนการท้างาน
จนกระท่ังเห็นผลงาน
สมบูรณ์ 

สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั้นตอนการท้างาน
อย่างเป็นระบบ มีการ
แบ่งหน้าที่การท้างาน
ภายในกลุ่มอย่าง
ชัดเจน แต่ไม่สามารถ
ด้าเนินกิจกรรมตาม
ขั้นตอนการท้างานให้
เสร็จสมบูรณ์ได้ 

สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั้นตอนการท้างานอย่าง
เป็นระบบ แต่ไม่มีการ
แบ่งหน้าที่การท้างาน
ภายในกลุ่มอย่างชัดเจน 
และไม่สามารถด้าเนิน
กิจกรรมตามข้ันตอนการ
ท้างานให้เสร็จสมบูรณ์
ได้ 

การมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

สมาชิกภายในกลุ่มมีส่วน
ร่วมในการแสดง 
ความคิดเห็นอย่าง
หลากหลาย และ
สร้างสรรค ์

สมาชิกภายในกลุ่มส่วน
ใหญ่มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น
อย่างหลากหลาย  
และสร้างสรรค์ 

สมาชิกภายในกลุ่ม 
ขาดการแสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยน
ความรู้อย่างหลากหลาย  
และสร้างสรรค์ 

ความรับผิดชอบ 
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

สมาชิกทุกคนภายใน
กลุ่มท้างานที่ได้รับ
มอบหมายจนงาน 
เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตาม
เวลาที่ก้าหนด 

สมาชิกส่วนใหญ่ภายใน
กลุ่มร่วมกันท้างาน 
ที่ได้รับมอบหมายจน
งานเสร็จสิ้นสมบูรณ์
ตามเวลาที่ก้าหนด 

สมาชิกภายในกลุ่มขาด
ความร่วมมือในการ
ท้างานที่ได้รับมอบหมาย
และงานไม่เสร็จสมบูรณ์
ตามเวลาที่ก้าหนด 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 
หน่วยที่ ๒ เกิดอะไรขึ้นกับสายน้้า 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่องคุณภาพการใช้ประโยชน์น้้าและน้้าบาดาลในแต่ละภูมิภาค    เวลา ๑ ชั่วโมง 

 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
 ๑.๑ เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของการพัฒนาทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาล 
 ๑.๒ เพ่ือให้ตระหนักถึงผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของการพัฒนาทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาลในระดับ
ภูมิภาค โดยปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 
  ๒.๑ บอกข้อมูลการใช้ประโยชน์น้้าและน้้าบาดาลในแต่ละภูมิภาคได้ (T) 
    ๒.๒ วิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของการพัฒนาทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาลในระดับภูมิภาคได้ 
(R) 
 ๒.๓ วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์น้้าและน้้าบาดาล รวมถึงผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของการ
พัฒนาทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาลในชุมชนของตนเองได้ (R) 
 ๒.๔ บอกแนวทางในการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับข้อมูลการใช้ประโยชน์ ผลกระทบเชิงบวกและ เชิงลบ
ของการพัฒนาทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาลในระดับภูมิภาคและในชุมชนของตนเองได้ (O) 
 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
  ๓.๑ ความรู้ 
   ๑) คุณภาพการใช้ประโยชน์น้้าและน้้าบาดาลในแต่ละภูมิภาคและในชุมชนของตนเอง 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
   ๑) ความสามารถในการคิด 
   ๒) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  ๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     ๑) ซื่อสัตย์ สุจริต  
   ๒) การมีวินัย 
   ๓) อยู่อย่างพอเพียง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นน า 

   ๑)  ครูเปิดข้อมูลสรุปการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดจากเว็บไซต์การประปาส่วน
ภูมิภาค  

 

 
หน้าเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค 
ที่มา https://www.pwa.co.th/province/report 
 
และข้อมูลการใช้น้้าบาดาลจากเว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ 
 

 
หน้าเว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ” เปิดปริมาณ “น้้าบาดาล” แหล่งเก็บใหญ่อีสาน-ภาคกลางใช้มากสุด” 
ที่มา https://www.prachachat.net/local-economy/news-316658 
 

 

https://www.pwa.co.th/province/report
https://www.prachachat.net/local-economy/news-316658


แล้วครูถามนักเรียน เพ่ือน้าเข้าสู่การอภิปรายการใช้ประโยชน์น้้าและน้้าบาดาลใน    แต่ละภูมิภาค โดย
ใช้ค้าถามน้า ดังนี้ 

  - การใช้น้้าและน้้าบาดาลของแต่ละภูมิภาคแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 
  (แนวการตอบ ครูรับฟังค้าตอบของนักเรียนซึ่งอาจมีได้หลากหลายค้าตอบ ตามความรู้และ

ประสบการณ์ของแต่ละคน) 
๔.๒ ขั้นสอน 

๑) แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ ๔-๕ คน เพื่อร่วมกันศึกษาข้อมูลการใช้น้้าจากเว็บไซต์การ
ประปาส่วนภูมิภาค (https://www.pwa.co.th/province/report)  

แล้วร่วมกันอภิปรายในประเด็น “จังหวัดในเขตภูมิภาคใดที่มีการใช้น้้ามากท่ีสุด เพราะเหตุใดจึงเป็น
เช่นนั้น” บันทึกผลการอภิปรายลงในใบกิจกรรมที่ ๕.๑ เรื่อง การใช้ประโยชน์น้้าและน้้าบาดาลในแต่ละภูมิภาค 

  ๒) นักเรียนแต่กลุ่มศึกษาข้อมูลการใช้น้้าบาดาลจากเว็บไซต์เศรษฐกิจภูมิภาค 
(https://www.prachachat.net/local-economy/news-316658)   

แล้วร่วมกันอภิปรายในประเด็น “จังหวัดในเขตภูมิภาคใดที่มีการใช้น้้าบาดาลมากที่สุด เพราะเหตุใดจึง
เป็นเช่นนั้น” บันทึกผลการอภิปรายลงในใบกิจกรรมที่ ๕.๑ เรื่อง การใช้ประโยชน์น้้าและน้้าบาดาลในแต่ละ
ภูมิภาค 

 ๓) นักเรียนแต่กลุ่มศึกษาข้อมูลการใช้น้้าในจังหวัดของตนจากเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค 
(https://www.pwa.co.th/province/report) และข้อมูลการใช้น้้าบาดาลจากเว็บไซต์ของ           
กรมทรัพยากรน้้าบาดาล โดยศึกษาจากแผนที่น้้าบาดาล (รายจังหวัด)  

 
หน้าเว็บไซต์ แผนที่น้้าบาดาล (รายจังหวัด) 
ที่มา http://app.dgr.go.th/newpasutara/xml/map_well.html 

แล้วร่วมกันอภิปรายในประเด็น “จังหวัดของนักเรียนมีการใช้น้้าที่มากน้อยอย่างไร ปริมาณการใช้
เหมาะสมกับสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และภูมิศาสตร์ของจังหวัดนักเรียนหรือไม่ อย่างไร”    บันทึกผลการ
อภิปรายลงในใบกิจกรรมที่ ๕.๑ เรื่อง การใช้ประโยชน์น้้าและน้้าบาดาลในแต่ละภูมิภาค 
  ๔) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายข้อมูลและแนวโน้มของการใช้ประโยชน์น้้าและ        น้้า
บาดาล พร้อมทั้งบอกผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของการพัฒนาทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาลในแต่ละภูมิภาคและ
ในชุมชนของตนเอง แล้วบันทึกผลการอภิปรายลงในใบกิจกรรมที่ ๕.๑ เรื่อง การใช้ประโยชน์น้้าและน้้าบาดาลใน
แต่ละภูมิภาค 

https://www.pwa.co.th/province/report
https://www.prachachat.net/local-economy/news-316658
https://www.pwa.co.th/province/report
http://app.dgr.go.th/newpasutara/xml/map_well.html


 ๔.๓ ขั้นสรุป 
  ๑) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย เพ่ือสรุปเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์น้้าและน้้าบาดาลในแต่ละ

ภูมิภาค โดยใช้ค้าถามน้า ดังนี้ 
- การใช้ประโยชน์น้้าและน้้าบาดาลในแต่ละภูมิภาคแตกต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 
 (แนวค าตอบ  เนื่องจากสภาพของเศรษฐกิจ สังคม และการประกอบอาชีพในแต่ละภูมิภาคนั้นมีความ

แตกต่างกันออกไป) 
- การพัฒนาทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาลส่งผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบในระดับภูมิภาคอย่างไร 

  (แนวค าตอบ การพัฒนาทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาลท้าให้ประชาชนมีแนวโน้มการใช้น้้าที่มากขึ้น อัน
เนื่องมาจากความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ และความสะดวกสบายในการใช้น้้า ความสามารถในการผลิตและจัดหา
น้้าให้ประชาชนได้อุปโภคบริโภคท้าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่อาจน้ามาซึ่งการละเลยที่จะใช้น้้าอย่าง
ประหยัดได้) 

๒) นักเรียนสรุปประเด็นส้าคัญเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์น้้าและน้้าบาดาลในแต่ละภูมิภาค   ใน
รูปแบบอินโฟกราฟิก  
 ๔.๔ สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
 ๑) เว็บไซต์ การประปาส่วนภูมิภาค (https://www.pwa.co.th/province/report)  

 ๒) เว็บไซต์ ข้อมูลการใช้น้้าบาดาล 
          (https://www.prachachat.net/local-economy/news-316658)  
 ๓) เว็บไซต์ ข้อมูลการใช้น้้าบาดาล    
          (http://app.dgr.go.th/newpasutara/xml/map_well.html) 

      ๔) ใบกิจกรรมที่ ๕.๑ เรื่อง การใช้ประโยชน์น้้าและน้้าบาดาลในแต่ละภูมิภาค 
 
  ข้อเสนอแนะ : ในการศึกษาข้อมูลการใช้น้้าและน้้าบาดาลจากเว็บไซต์ หาก 
  ๑) อุปกรณ์และระบบอินเตอร์เน็ตที่พร้อมใช้งาน ครูน้าเสนอลิงค์เพ่ือเข้าศึกษาข้อมูลให้แก่นักเรียน 
แล้วให้นักเรียนเข้าศึกษาจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ 
 ๒) อุปกรณ์และระบบอินเตอร์เน็ตที่ไม่พร้อมใช้งาน ครูน้าเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลออนไลน์มาจัดท้าเป็น
ใบความรู้ให้กับนักเรียน 
 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
  ๕.๑ วิธีการประเมิน 
   ๑) ให้นักเรียนท้าใบกิจกรรมที่ ๕.๑ เรื่อง การใช้ประโยชน์น้้าและน้้าบาดาลในแต่ละภูมิภาค 
   ๒) นักเรียนท้าอินโฟกราฟิก 
  ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
   ๑) แบบประเมินชิ้นงาน 
    ๒) แบบสังเกตการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 
   ๓) แบบสังเกตพฤติกรรมการท้างานกลุ่ม 
  ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
    นักเรียนผ่านการประเมิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
 

https://www.pwa.co.th/province/report
https://www.prachachat.net/local-economy/news-316658
http://app.dgr.go.th/newpasutara/xml/map_well.html


๖. บันทึกหลังสอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
         ลงชื่อ..........................................................ครูผู้สอน 
        (..................................................)



๗. ภาคผนวก 
ใบกิจกรรมท่ี ๕.๑ 
เรื่อง การใช้ประโยชน์น้ าและน้ าบาดาลในแต่ละภูมิภาค 
 
ชื่อกลุ่ม....................................................................................... ............................................................... 
สมาชิกในกลุ่ม 

1. ............................................................................................................................. .............. 
2. ............................................................................................................................. .............. 
3. .................................................................................................................... ....................... 
4. ............................................................................................................................. .............. 
5. ............................................................................................ ...............................................  

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาศึกษาบทความและสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ       
     แล้วอภิปรายตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 

  ๑. จังหวัดในเขตภูมิภาคใดที่มีการใช้น้้ามากที่สุด เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
         ให้นักเรียนสร้างแผนภูมิการใช้น้้าในแต่ละภูมิภาค 

 

 



  ๒. จังหวัดในเขตภูมิภาคใดที่มีการใช้น้้าบาดาลมากท่ีสุด เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 
.......................................................................................................................... .................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................................................................................................... ..................... 
         ให้นักเรียนสร้างแผนภูมิการใช้น้้าบาดาลในแต่ละภูมิภาค 

 
 
๓. แนวโน้มของการใช้ประโยชน์น้้าและน้้าบาดาลในแต่ละภูมิภาคและในชุมชนของนักเรียน           

เป็นอย่างไร 
............................................................................. ......................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................. ............................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
...................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ......................................................
................................................................................................................................................................... ...... 

 



    ๔. การพัฒนาทรัพยากรทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาลในแต่ละภูมิภาคและในชุมชนของนักเรียนมี
ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบอย่างไร 
........................................................................................................................................ ...........................................
........................................................................................ .................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
................................................................................. ..................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ......................................................
................................................................. ........................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
...................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
        ๕. นักเรียนมีแนวคิดในการร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาทรัพยากรทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาลในแต่ละ
ภูมิภาคและในชุมชนของนักเรียนอย่างไร 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. .....................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................................... ....................................
............................................................................................... ..........................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................... ........................................... 
....................................................................................... ............................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ......................................................
....................................................................... ..................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
 
 
 
 



แนวค าตอบ 
ใบกิจกรรมท่ี ๕.๑  
เรื่อง การใช้ประโยชน์น้ าและน้ าบาดาลในแต่ละภูมิภาค 
ชื่อกลุ่ม............................................................................................................................. ......................... 
สมาชิกในกลุ่ม 

1. ........................................................................................... ...................................................... 
2. ............................................................................................................................. .................... 
3. .................................................................................................................................................  
4. ............................................................................................................................. .................... 
5. ................................................................................................................................................ . 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาศึกษาบทความและสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ       
     แล้วอภิปรายตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 

  ๑. จังหวัดในเขตภูมิภาคใดที่มีการใช้น้้ามากที่สุด เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 
        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรองลงมาที่ใกล้เคียงกันมากๆ คือภาคตะวันออก เนื่องมาจากลักษณะ
การประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับการใช้น้้าทั้งภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม รวมถึงการรวมตัวกันของประชากร
ด้วย 
         ให้นักเรียนสร้างแผนภูมิการใช้น้้าในแต่ละภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



   
  ๒. จังหวัดในเขตภูมิภาคใดที่มีการใช้น้้าบาดาลมากท่ีสุด เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 

      ภาคกลาง เนื่องจากมีการขยายตัวของเมืองมากข้ึน ทั้งภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม 
 
         ให้นักเรียนสร้างแผนภูมิการใช้น้้าบาดาลในแต่ละภูมิภาค 

 
 

  ๓. แนวโน้มของการใช้ประโยชน์น้้าและน้้าบาดาลในแต่ละภูมิภาคและในชุมชนของนักเรียน       เป็น
อย่างไร 

 



    จากแผนภูมิการใช้น้้าประปาต่อคนในภูมิภาคของเรา (เช่นภาคเหนือ) แสดงให้เห็นว่าการใช้
น้้าประปามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  
   และจากข้อมูลการใช้น้้าประปาในชุมชน (เช่นจังหวัดอุตรดิตถ์) มีแนวโน้มคงที่ โดยในเดือน
มกราคม 2563 มีการใช้น้้าประปาต่อคนอยู่ที่ 15.94 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อคน จากจ้านวนผู้ใช้น้้า 4,571 คน 
และในเดือนมกราคม 2564 มีการใช้น้้าประปาต่อคนอยู่ที่ 15.94 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อคน จากจ้านวนผู้ใช้น้้า 
4,378 คน 
   แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่ามีจ้านวนผู้ใช้น้้าลดลง แต่ข้อมูลการใช้น้้าเท่าเดิม แสดงให้เห็นว่า
การใช้น้้าในรายบุคคลในเดือนมกราคม 2564 สูงขึ้น 

นอกจากการใช้น้้าประปาแล้ว ในชุมชน (เช่นจังหวัดอุตรดิตถ์) ก็มีการใช้น้้าบาดาลร่วมด้วย ดัง
ข้อมูลที่ได้จาก กรมทรัพยากรน้้าบาดาล โดยศึกษาจากแผนที่น้้าบาดาล (รายจังหวัด) 
(http://app.dgr.go.th/newpasutara/xml/map_well.html)     

 
 
 
 

http://app.dgr.go.th/newpasutara/xml/map_well.html


    ๔. การพัฒนาทรัพยากรทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาลในแต่ละภูมิภาคและในชุมชนของนักเรียนมี
ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบอย่างไร 
                จากข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น้้า จะเห็นได้ว่าประชาชนมีแนวโน้มการใช้น้้าที่มากข้ึน อันเนื่องมาจาก
ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ และความสะดวกสบายในการใช้น้้า ความสามารถในการผลิตและจัดหาน้้าให้
ประชาชนได้อุปโภคบริโภคท้าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่อาจน้ามาซึ่งการละเลยที่จะใช้น้้าอย่าง
ประหยัดได้ 
 
        ๕. นักเรียนมีแนวคิดในการร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาทรัพยากรทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาลในแต่ละ
ภูมิภาคและในชุมชนของนักเรียนอย่างไร 
          เริ่มจากตนเองในการรู้คุณค่าของน้้า ใช้น้้าอย่างประหยัดและน้าน้้าที่สามารถใช้ซ้้าได้กลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลการใช้น้้าที่ได้ศึกษาให้กับผู้อ่ืนในชุมชน เพื่อร่วมมือกันในการใช้น้้าอย่าง
ประหยัด เป็นต้น  



แบบประเมินผลงาน 
 
ค าชี้แจง ท้าเครื่องหมาย  ✔  ลงในช่องระดับคะแนนพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติดังนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

         หัวข้อประเมิน 
 
ระดับคะแนน 

ความ
ถูกต้อง 

ความ
เรียบร้อย 

ความคิด
สร้างสรรค์ 

รวม
คะแนน 

การ
ประเมินผล 

หมายเหตุ 

ชื่อ-สกุล ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ 
 ผ่าน ไม่

ผ่าน 
 

๑               
๒               
๓               
๔               
๕               
๖               
๗               
๘               
๙               
๑๐               
 
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนตั้งแต่ ๔-๙ ผ่าน 
 ๘-๙  หมายถึง  ดี 
 ๖-๗  หมายถึง ปานกลาง 
 ๔-๕  หมายถึง  พอใช้ 
 คะแนนต่้ากว่า  ๔  ไม่ผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินการน าเสนอรายกลุ่ม 
 
จุดประสงค์ : เพ่ือให้นักเรียนทราบถึงจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุงของผลงานกลุ่มและการน้าเสนอผลงานกลุ่ม 
ค าชี้แจง ๑. ท้าเครื่องหมาย ( / ) ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม 
 ๒. รวมคะแนนประเมิน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
 
นักเรียนกลุ่มที่...................................................ชื่อกลุ่ม...................................................................................... .. 
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 

ความถูกต้อง 
ของบทบาท 
ที่ได้รับ 

วิเคราะห์เหตุผล
ได้เหมาะสม 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 

คะแนนรวม 
 

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

     ลงช่ือ                                       ผูป้ระเมิน 

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

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



เกณฑ์การให้คะแนน แบบประเมินการน าเสนอรายกลุ่ม 
     ระดับพฤติกรรม 
 
หัวข้อประเมิน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

ความถูกต้องของ
บทบาทที่ได้รับ 

มีเนื้อหาถูกต้อง 
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีได้รับ 
โดยระบุแนวทาง 
การแก้ปัญหาเพื่อ
การอยู่ร่วมกันใน 
ชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม ยุติธรรม 
ไม่เอนเอียง
ความรู้สึกฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง มีเหตุผล 

มีเนื้อหาค่อน
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีได้รับ 
โดยระบุแนว
ทางการแก้ปัญหา
เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
ในชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม ยุติธรรม 
ไม่เอนเอียง
ความรู้สึกฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง มีเหตุผล 

มีเนื้อหาค่อน
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีได้รับ 
โดยระบุแนว
ทางการแก้ปัญหา
เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
ในชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม แต่
ก่อให้เกิดความ
ล้าเอียงไปยังฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่ง 

มีเนื้อหาไม่
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีได้รับ 
โดยระบุแนว
ทางการแก้ปัญหา
เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
ในชุมชนได้ไม่
เหมาะสม  
เห็นประโยชน์ส่วน
ตนมากกว่า
ส่วนรวม และเกิด
ความแตกแยกใน
ชุมชน 

วิเคราะห์เหตุผล 
ได้เหมาะสม 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
และแนวทางการ
แก้ปัญหา                     
ได้อย่างน่าสนใจ 
สร้างความ
ปรองดองในชุมชน 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
และแนวทางการ
แก้ปัญหาได้อย่าง
น่าสนใจ 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
และแนวทางการ
แก้ปัญหาได้ 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
แต่ไม่สามารถเสนอ
แนวทางการ
แก้ปัญหาได้ 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม  
ออกเสียงได้ถูกต้อง
ดีมาก ล้าดับความ
ได้ชัดเจน เข้าใจ
ง่าย 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม  
ออกเสียงได้ถูกต้อง
ดี ล้าดับความได้ดี 
ชัดเจนพอใช้ 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 
ออกเสียงได้ถูกต้อง
พอใจ ล้าดับความ
ได้พอเข้าใจ 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม  
ออกเสียงได้ไม่
ถูกต้อง  
ล้าดับความไม่
ชัดเจน 

เกณฑ์การประเมิน  
  ๔  หมายถึง  ระดับดีมาก 
  ๓  หมายถึง  ระดับดี 
  ๒  หมายถึง  ระดับพอใช้ 
  ๑  หมายถึง  ระดับปรับปรุง 
เกณฑ์การประเมินจากคะแนนรวม 

๑๐-๑๒ คะแนน  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
๗-๙ คะแนน  ระดับคุณภาพ  ดี 
๔-๖ คะแนน  ระดับคุณภาพ  พอใช้ 
๑-๓ คะแนน  ควรปรับปรุง



แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
กลุ่มท่ี............... 
 
ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตการท้างานกลุ่มของผู้เรียน โดยท้าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 
 
      
            พฤติกรรม 
 
 
        ชื่อ-สกุล 

ความร่วมมือใน
การท างาน 

ขั้นตอนการ
ท างาน 

การมีส่วนร่วม
แสดงความ
คิดเห็น 

ความ
รับผิดชอบ 
ต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 

รวม
คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑๒ 
๑              
๒              
๓              
๔              
๕              
๖              
๗              
๘              
๙              
๑๐              
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ให้คะแนน ๐-๔ ถ้าการท้างานอยู่ในข้ันตองปรับปรุง 
 ให้คะแนน ๕-๘ ถ้าการท้างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
  ให้คะแนน ๙-๑๒ ถ้าการท้างานนั้นอยู่ในระดับดี 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ลงช่ือ                                       ผูป้ระเมิน 

            

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

        

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

..... 



เกณฑ์การให้คะแนน แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 
                ระดับคะแนน 
 
ประเด็น 

๓ ๒ ๑ 

ความร่วมมือในการท างาน สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ร่วมมือกันท้างาน มีการ 
ประสานงานภายในกลุ่ม 
และเปิดโอกาสให้สมาชิก
จากกลุ่มอ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอตลอดเวลา 

สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ร่วมมือกันท้างาน ส่วน
ใหญ่มีการประสานงาน
ภายในกลุ่มที่ดี และ
เปิดโอกาสให้สมาชิก
จากกลุ่มอ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอในบาง
ช่วงเวลา 

สมาชิกในกลุ่มร่วมมือกัน
ท้างานดีพอสมควร ขาด
การประสานงานภายใน
กลุ่มท่ีดี และไม่เปิด
โอกาสให้สมาชิกจาก
กลุ่มอ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอ 

ขั้นตอนการท างาน สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั้นตอนการท้างานอย่าง
เป็นระบบ มีการแบ่ง
หน้าที่การท้างานภายใน
กลุ่มอย่างชัดเจน 
สามารถด้าเนินกิจกรรม
ตามข้ันตอนการท้างาน
จนกระท่ังเห็นผลงาน
สมบูรณ์ 

สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั้นตอนการท้างาน
อย่างเป็นระบบ มีการ
แบ่งหน้าที่การท้างาน
ภายในกลุ่มอย่าง
ชัดเจน แต่ไม่สามารถ
ด้าเนินกิจกรรมตาม
ขั้นตอนการท้างานให้
เสร็จสมบูรณ์ได้ 

สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั้นตอนการท้างานอย่าง
เป็นระบบ แต่ไม่มีการ
แบ่งหน้าที่การท้างาน
ภายในกลุ่มอย่างชัดเจน 
และไม่สามารถด้าเนิน
กิจกรรมตามข้ันตอนการ
ท้างานให้เสร็จสมบูรณ์
ได้ 

การมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

สมาชิกภายในกลุ่มมีส่วน
ร่วมในการแสดง 
ความคิดเห็นอย่าง
หลากหลาย และ
สร้างสรรค ์

สมาชิกภายในกลุ่มส่วน
ใหญ่มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น
อย่างหลากหลาย  
และสร้างสรรค์ 

สมาชิกภายในกลุ่ม 
ขาดการแสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยน
ความรู้อย่างหลากหลาย  
และสร้างสรรค์ 

ความรับผิดชอบ 
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

สมาชิกทุกคนภายใน
กลุ่มท้างานที่ได้รับ
มอบหมายจนงาน 
เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตาม
เวลาที่ก้าหนด 

สมาชิกส่วนใหญ่ภายใน
กลุ่มร่วมกันท้างาน 
ที่ได้รับมอบหมายจน
งานเสร็จสิ้นสมบูรณ์
ตามเวลาที่ก้าหนด 

สมาชิกภายในกลุ่มขาด
ความร่วมมือในการ
ท้างานที่ได้รับมอบหมาย
และงานไม่เสร็จสมบูรณ์
ตามเวลาที่ก้าหนด 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 
หน่วยที่ ๒  เกิดอะไรขึ้นกับสายน้้า 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง สถานการณ์ของน้้าผิวดินและน้้าบาดาลในสังคมปัจจุบัน        เวลา ๑ 
ชั่วโมง

 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
 ๑.๑ เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของการพัฒนาทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาล 
 ๑.๒ เพ่ือให้ตระหนักถึงผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของการพัฒนาทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาลในระดับ
ภูมิภาค โดยปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 
 ๒.๑ วิเคราะห์สถานการณ์ของน้้าผิวดินและน้้าบาดาลในสังคมปัจจุบันได้(T,R) 
    ๒.๒ บอกแนวทางในการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของน้้าผิวดินและน้้าบาดาลในสังคม
ปัจจุบันได้ (O) 
 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
  ๓.๑ ความรู้ 
   ๑) สถานการณ์ของน้้าผิวดินและน้้าบาดาลในสังคมปัจจุบัน 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
   ๑) ความสามารถในการคิด 
   ๒) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  ๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     ๑) ซื่อสัตย์ สุจริต  
   ๒) การมีวินัย 
   ๓) อยู่อย่างพอเพียง  
 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ๔.๑ ขั้นน า 
   ๑)  ครูถามนักเรียน เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเดิมเกี่ยวกับการใช้น้้าในแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนหน้า
และน้าเข้าสู่การอภิปรายสถานการณ์ของน้้าผิวดินและน้้าบาดาลในสังคมปัจจุบัน โดยใช้ค้าถามน้า ดังนี้ 

      - แนวโน้มการใช้น้้าของประชาชนเป็นอย่างไร 
       (แนวการตอบ ประชาชนมีแนวโน้มการใช้น้้าที่มากขึ้น อันเนื่องมาจากความเจริญทางด้าน

เศรษฐกิจ และความสะดวกสบายในการใช้น้้า ความสามารถในการผลิตและจัดหาน้้าให้ประชาชนได้อุปโภค
บริโภคท้าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่อาจน้ามาซึ่งการละเลยที่จะใช้น้้าอย่างประหยัดได้) 

      - นักเรียนคิดว่าประชาชนในพื้นท่ีต่างๆ จะสามารถมีน้้าในการอุปโภคและบริโภคได้อย่าง
สะดวกสบายตลอดไปหรือไม่ อย่างไร 



       (แนวการตอบ ครูรับฟังค้าตอบของนักเรียนซึ่งอาจมีได้หลากหลายค้าตอบตามความรู้และ
ประสบการณ์ของแต่ละคน เกี่ยวกับสถานการณ์ของน้้าผิวดินและน้้าบาดาลในสังคมปัจจุบัน) 

 
๔.๒ ขั้นสอน 

๑) แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ ๔ – ๕ คน เพื่อร่วมกันศึกษาข้อมูลสถานการณ์ของน้้าผิวดิน
และน้้าบาดาลในสังคมปัจจุบัน จากใบความรู้ที่ ๖.๑ เรื่อง สถานการณ์ของน้้าผิวดินและน้้าบาดาลในสังคมปัจจุบัน  
                  แล้วร่วมกันอภิปรายในประเด็น “สถานการณ์ของน้้าผิวดินและน้้าบาดาลในสังคมปัจจุบัน” 
บันทึกผลการอภิปรายลงในใบกิจกรรมที่ ๖.๑ เรื่อง สถานการณ์ของน้้าผิวดินและน้้าบาดาลในสังคมปัจจุบัน
   

 ๒) ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน้าเสนอผลการอภิปรายตามประเด็นในใบกิจกรรมที่ ๖.๑ 
หน้าชั้นเรียน 

 
 ๔.๓ ขั้นสรุป 

  ๑) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย เพ่ือสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ของน้้าผิวดินและน้้าบาดาลใน
สังคมปัจจุบัน โดยใช้ค้าถามน้า ดังนี้ 

         - สถานการณ์ของน้้าผิวดินในสังคมปัจจุบัน เป็นอย่างไร 
             (แนวค าตอบ  น้้าผิวดินมีแนวโน้มแห้งแล้งและไม่เพียงพอต่อการใช้อุปโภคและบริโภคของ

ครัวเรือน และขยายตัวของอุตสาหกรรม) 
    - สถานการณ์ของน้้าบาดาลในสังคมปัจจุบัน เป็นอย่างไร 

                (แนวค าตอบ  น้้าบาดาลมีแนวโน้มที่จะถูกน้ามาใช้มากขึ้น เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งหรือ
ภาวะการขาดแคลนน้้าผิวดินที่เกิดขึ้น) 

    - จากสถานการณ์ของน้้าผิวดินและน้้าบาดาลในสังคมปัจจุบัน นักเรียนคิดว่าตัวของนักเรียน
และประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆ ควรท้าอย่างไร 
                        (แนวค าตอบ  - ใช้น้้าอย่างประหยัด และรู้คุณค่า เช่น ไม่เปิดน้้าทิ้งไว้ในขณะแปรงฟัน  
         - น้าน้้าที่สามารถใช้ซ้้า กลับมาใช้ท้าประโยชน์อย่างอ่ืนได้ 
         - เผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์ของน้้าให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ          เพ่ือ
ร่วมกันใช้น้้าอย่างรู้คุณค่า เป็นต้น) 

๒) นักเรียนสรุปประเด็นส้าคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ของน้้าผิวดินและน้้าบาดาลในสังคม     
ปัจจุบันและแนวทางในการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของน้้าผิวดินและน้้าบาดาลในสังคมปัจจุบันใน
รูปแบบอินโฟกราฟิก  

 
 ๔.๔ สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้  

 ๑) เว็บไซต์ กรมทรัพยากรน้้าบาดาล 
          (http://www.dgr.go.th/front/template/default/public/image/asset/full-detail.png)  

 ๒) เว็บไซต์ กรมทรัพยากรน้้าบาดาล 
          (http://www.dgr.go.th/front/template/default/public/image/asset/full-detail.png) 

      ๓) เว็บไซต์ กรมทรัพยากรน้้าบาดาล 
(http://www.dgr.go.th/front/template/default/public/image/asset/full-detail.png) 

http://www.dgr.go.th/front/template/default/public/image/asset/full-detail.png


 ๔) เว็บไซต์ กรุงเทพธุรกิจ (https://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/๔๔๓๓๘)  
       ๕) เว็บไซต์ ข้อมูลสถานการณ์น้้าในวิกฤตโลกร้อน และ วิกฤตน้้า ๒๐๒๐ ในประเทศไทย 
(https://www.greenpeace.org/thailand/story/๑๑๕๙๕/climate-coal-world-water-day-๒๐๒๐/) 
       ๖) ใบความรู้ที่ ๖.๑ เรื่อง สถานการณ์ของน้้าผิวดินและน้้าบาดาลในสังคมปัจจุบัน 

      ๗) ใบกิจกรรมที่ ๖.๑ เรื่อง สถานการณ์ของน้้าผิวดินและน้้าบาดาลในสังคมปัจจุบัน 
 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
  ๕.๑ วิธีการประเมิน 
   ๑) ให้นักเรียนท้าใบกิจกรรมที่ ๖.๑ เรื่อง สถานการณ์ของน้้าผิวดินและน้้าบาดาลในสังคม
ปัจจุบัน 
   ๒) นักเรียนท้าอินโฟกราฟิก 
  ๕.๒ เครื่องมอืที่ใช้ในการประเมิน 
   ๑) แบบประเมินชิ้นงาน 
    ๒) แบบสังเกตการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 
   ๓) แบบสังเกตพฤติกรรมการท้างานกลุ่ม 
  ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
    นักเรียนผ่านการประเมิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
 
๖. บันทึกหลังสอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงชื่อ..........................................................ครูผู้สอน 
        (..................................................)



๗. ภาคผนวก 
ใบความรู้ที่ ๖.๑  
เรื่อง สถานการณ์ของน้ าผิวดินและน้ าบาดาลในสังคมปัจจุบัน 
  

จากข้อมูลที่มีปรากฏเกี่ยวกับสถานการณ์ของน้้าที่ผ่านมา พบว่า 
● ปี ๒๕๖๑ 

ข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจเปิดเผยว่า สถานการณ์น้้าของไทยมีแนวโน้มเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้้า  
ดังภาพ 

 
(ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ https://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/๔๔๓๓๘) 
 

● ปี ๒๕๖๓ 
ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสถานการณ์น้้าในวิกฤตโลกร้อนและวิกฤตน้้า ๒๐๒๐ ในประเทศไทย ดังภาพ 

 
(ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ https://www.greenpeace.org/thailand/story/๑๑๕๙๕/climate-coal-world-
water-day-๒๐๒๐/) 

แผนที่ด้านบนแสดงความผิดปกติของความชื้นในดิน(soil moisture anomalies) ซึ่งเป็นดัชนีที่ระบุว่า
น้้าในผิวดินมีค่าสูงหรือต่้ากว่าปกติในพ้ืนที่แถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๗ 
กุมภาพันธ์๒๕๖๓ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากปฏิบัติการ Soil Moisture Active Passive (SMAP) ซึ่งเป็น

https://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/44338


ดาวเทียมขององค์การนาซาดวงแรกที่ใช้วัดปริมาณน้้าในผิวดิน เครื่องมือวัด Radiometer บนดาวเทียมท้าการ
ตรวจจับปริมาณน้้าลึก ๒ นิ้วจากผิวดิน นักวิทยาศาสตร์ใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ในแบบจ้าลองอุทกศาสตร์ซึ่งมี
ความส้าคัญส้าหรับภาคเกษตรกรรมเพ่ือประเมินว่ามีปริมาณน้้าในชั้นดินที่ลึกลงไปอยู่มากน้อยเท่าไร (ที่มา:ที่มา : 
NASA Earth Observatory image by Lauren Dauphin using soil moisture data from NASA-USDA 
and the SMAP Science Team) 
● ปี ๒๕๖๔ 

มีการคาดการณ์ถึงภาวะภัยแล้ง และน้าไปสู่การเตรียมการรับมือกับปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น ดังภาพ 

 
(ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ http://www.dgr.go.th/th/newsAll/๑๒๔/๔๔๘๙) 

 การเตรียมการรับมือกับปัญหาภัยแล้งเช่นนี้ เนื่องมาจากปริมาณของน้้าบาดาลมีมากกว่าน้้าผิวดิน 
โดยปริมาณน้้าบนโลกส่วนใหญ่เป็นน้้าเค็มที่มีมากถึง ๙๗% ซึ่งน้้าเค็มเหล่านี้จะอยู่ในทะเลและมหาสมุทร    ส่วน
ที่เหลืออีก ๓% เป็นแหล่งน้้าจืด หากน้าแหล่งน้้าจืด ๓% ดังกล่าว มาเทียบเป็น ๑๐๐% จะพบว่า ๗๐% เป็น
น้้าแข็งหรือหิมะ ๒๙% เป็นน้้าใต้ดินหรือน้้าบาดาล และอีก ๑% เป็นน้้าผิวดิน ดังภาพ 

 
(ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ http://www.dgr.go.th/th/newsAll/๑๒๔/๔๕๑๔) 

ดังนั้น น้้าบาดาลถือเป็นแหล่งน้้าส้ารองที่ส้าคัญของประเทศ และมีการน้าขึ้นมาใช้ประโยชน์มากมาย  
เพ่ือรองรับการขยายตัวของประชากร รวมถึงระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย 



โดยกรมทรัพยากรน้้าบาดาลได้รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์น้้าบาดาลของประเทศไทยของปี ๒๕๖๒ ดัง
ภาพ 

 
(ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ http://www.dgr.go.th/th/newsAll/๑๒๔/๒๒๒๗) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบกิจกรรมท่ี ๖.๑  
เรื่อง สถานการณ์ของน้ าผิวดินและน้ าบาดาลในสังคมปัจจุบัน 
 
ชื่อกลุ่ม................................................................................................................................. ..................... 
สมาชิกในกลุ่ม 
1. ............................................................................................................................. .................... 
2. .............................................................................................................. ................................... 
3. ............................................................................................................................. .................... 
4. .......................................................................... ....................................................................... 
5. ............................................................................................................................. .................... 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาข้อมูลในใบความรู้ที่ ๖.๑ และจากแหล่งเรียนรู้ที่มีแนะน้าเพ่ิมเติม  
      และร่วมกันอภิปรายในประเด็น ดังนี้ 
 

  ๑. สถานการณ์ของน้้าผิวดินในสังคมปัจจุบัน เป็นอย่างไร 
.......................................................................................... ....................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................. .................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
  ๒. สถานการณ์ของน้้าบาดาลในสังคมปัจจุบัน เป็นอย่างไร 

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

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

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

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

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

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

๓. จากสถานการณ์ของน้้าผิวดินและน้้าบาดาลในสังคมปัจจุบัน นักเรียนคิดว่าตัวของนักเรียนและ
ประชาชนในพื้นท่ีต่างๆ ควรท้าอย่างไร 
............................................................................................................. ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................ .................................. 
................................................................................................ ..............................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 



แนวค าตอบ 
ใบกิจกรรมท่ี ที่ ๖.๑  
เรื่อง สถานการณ์ของน้ าผิวดินและน้ าบาดาลในสังคมปัจจุบัน 
 
ชื่อกลุ่ม............................................................................................................................. ......................... 
สมาชิกในกลุ่ม 
1. ............................................................................................................................. .................... 
2. .............................................................................................................. ................................... 
3. ............................................................................................................................. .................... 
4. .......................................................................... ....................................................................... 
5. ............................................................................................................................. .................... 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาข้อมูลในใบความรู้ที่ ๖.๑ และจากแหล่งเรียนรู้ที่มีแนะน้าเพ่ิมเติม  
      และร่วมกันอภิปรายในประเด็น ดังนี้ 
 

  ๑. สถานการณ์ของน้้าผิวดินในสังคมปัจจุบัน เป็นอย่างไร 
  น้้าผิวดินมีแนวโน้มแห้งแล้งและไม่เพียงพอต่อการใช้อุปโภคและบริโภคของครัวเรือน และ
ขยายตัวของอุตสาหกรรม เป็นต้น 
 

  ๒. สถานการณ์ของน้้าบาดาลในสังคมปัจจุบัน เป็นอย่างไร 
   น้้าบาดาลมีแนวโน้มที่จะถูกน้ามาใช้มากขึ้น เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งหรือภาวะการขาดแคลนน้้าผิว
ดินที่เกิดขึ้น 
 

๓. จากสถานการณ์ของน้้าผิวดินและน้้าบาดาลในสังคมปัจจุบัน นักเรียนคิดว่าตัวของนักเรียนและ
ประชาชนในพื้นท่ีต่างๆ ควรท้าอย่างไร 
   - ใช้น้้าอย่างประหยัด และรู้คุณค่า เช่น ไม่เปิดน้้าทิ้งไว้ในขณะแปรงฟัน เป็นต้น 
   - น้าน้้าที่สามารถใช้ซ้้า กลับมาใช้ท้าประโยชน์อย่างอ่ืนได้ 
   - เผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์ของน้้าให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ เพื่อร่วมกันใช้น้้าอย่างรู้คุณค่า 
   เป็นต้น 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินผลงาน 
 
ค าชี้แจง ท้าเครื่องหมาย  ✔  ลงในช่องระดับคะแนนพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติดังนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

         หัวข้อประเมิน 
 
ระดับคะแนน 

ความ
ถูกต้อง 

ความ
เรียบร้อย 

ความคิด
สร้างสรรค์ 

รวม
คะแนน 

การ
ประเมินผล 

หมายเหตุ 

ชื่อ-สกุล ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ 
 ผ่าน ไม่

ผ่าน 
 

๑               
๒               
๓               
๔               
๕               
๖               
๗               
๘               
๙               
๑๐               
 
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนตั้งแต่ ๔-๙ ผ่าน 
 ๘-๙  หมายถึง  ดี 
 ๖-๗  หมายถึง ปานกลาง 
 ๔-๕  หมายถึง  พอใช้ 
 คะแนนต่้ากว่า  ๔  ไม่ผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินการน าเสนอรายกลุ่ม 
 
จุดประสงค์ : เพ่ือให้นักเรียนทราบถึงจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุงของผลงานกลุ่มและการน้าเสนอผลงานกลุ่ม 
ค าชี้แจง ๑. ท้าเครื่องหมาย ( / ) ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม 
 ๒. รวมคะแนนประเมิน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
 
นักเรียนกลุ่มที่...................................................ชื่อกลุ่ม........................................................................................  
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 

ความถูกต้อง 
ของบทบาท 
ที่ได้รับ 

วิเคราะห์เหตุผล
ได้เหมาะสม 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 

คะแนนรวม 
 

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

     ลงช่ือ                                       ผูป้ระเมิน 

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

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



เกณฑ์การให้คะแนน แบบประเมินการน าเสนอรายกลุ่ม 
     ระดับพฤติกรรม 
 
หัวข้อประเมิน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

ความถูกต้องของ
บทบาทที่ได้รับ 

มีเนื้อหาถูกต้อง 
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีได้รับ 
โดยระบุแนวทาง 
การแก้ปัญหาเพื่อ
การอยู่ร่วมกันใน 
ชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม ยุติธรรม 
ไม่เอนเอียง
ความรู้สึกฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง มีเหตุผล 

มีเนื้อหาค่อน
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีได้รับ 
โดยระบุแนว
ทางการแก้ปัญหา
เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
ในชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม ยุติธรรม 
ไม่เอนเอียง
ความรู้สึกฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง มีเหตุผล 

มีเนื้อหาค่อน
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีได้รับ 
โดยระบุแนว
ทางการแก้ปัญหา
เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
ในชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม แต่
ก่อให้เกิดความ
ล้าเอียงไปยังฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่ง 

มีเนื้อหาไม่
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีได้รับ 
โดยระบุแนว
ทางการแก้ปัญหา
เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
ในชุมชนได้ไม่
เหมาะสม  
เห็นประโยชน์ส่วน
ตนมากกว่า
ส่วนรวม และเกิด
ความแตกแยกใน
ชุมชน 

วิเคราะห์เหตุผล 
ได้เหมาะสม 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
และแนวทางการ
แก้ปัญหา                     
ได้อย่างน่าสนใจ 
สร้างความ
ปรองดองในชุมชน 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
และแนวทางการ
แก้ปัญหาได้อย่าง
น่าสนใจ 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
และแนวทางการ
แก้ปัญหาได้ 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
แต่ไม่สามารถเสนอ
แนวทางการ
แก้ปัญหาได้ 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม  
ออกเสียงได้ถูกต้อง
ดีมาก ล้าดับความ
ได้ชัดเจน เข้าใจ
ง่าย 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม  
ออกเสียงได้ถูกต้อง
ดี ล้าดับความได้ดี 
ชัดเจนพอใช้ 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 
ออกเสียงได้ถูกต้อง
พอใจ ล้าดับความ
ได้พอเข้าใจ 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม  
ออกเสียงได้ไม่
ถูกต้อง  
ล้าดับความไม่
ชัดเจน 

เกณฑ์การประเมิน  
  ๔  หมายถึง  ระดับดีมาก 
  ๓  หมายถึง  ระดับดี 
  ๒  หมายถึง  ระดับพอใช้ 
  ๑  หมายถึง  ระดับปรับปรุง 
เกณฑ์การประเมินจากคะแนนรวม 

๑๐-๑๒ คะแนน  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
๗-๙ คะแนน  ระดับคุณภาพ  ดี 
๔-๖ คะแนน  ระดับคุณภาพ  พอใช้ 
๑-๓ คะแนน  ควรปรับปรุง



แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
กลุ่มท่ี............... 
 
ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตการท้างานกลุ่มของผู้เรียน โดยท้าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 
 
      
            พฤติกรรม 
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ความ
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ต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 

รวม
คะแนน 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 ให้คะแนน ๐-๔ ถ้าการท้างานอยู่ในข้ันตองปรับปรุง 
 ให้คะแนน ๕-๘ ถ้าการท้างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
  ให้คะแนน ๙-๑๒ ถ้าการท้างานนั้นอยู่ในระดับดี 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ลงช่ือ                                       ผูป้ระเมิน 
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เกณฑ์การให้คะแนน แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 
                ระดับคะแนน 
 
ประเด็น 

๓ ๒ ๑ 

ความร่วมมือในการท างาน สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ร่วมมือกันท้างาน มีการ 
ประสานงานภายในกลุ่ม 
และเปิดโอกาสให้สมาชิก
จากกลุ่มอ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอตลอดเวลา 

สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ร่วมมือกันท้างาน ส่วน
ใหญ่มีการประสานงาน
ภายในกลุ่มที่ดี และ
เปิดโอกาสให้สมาชิก
จากกลุ่มอ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอในบาง
ช่วงเวลา 

สมาชิกในกลุ่มร่วมมือกัน
ท้างานดีพอสมควร ขาด
การประสานงานภายใน
กลุ่มท่ีดี และไม่เปิด
โอกาสให้สมาชิกจาก
กลุม่อ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอ 

ขั้นตอนการท างาน สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั้นตอนการท้างานอย่าง
เป็นระบบ มีการแบ่ง
หน้าที่การท้างานภายใน
กลุ่มอย่างชัดเจน 
สามารถด้าเนินกิจกรรม
ตามข้ันตอนการท้างาน
จนกระท่ังเห็นผลงาน
สมบูรณ์ 

สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั้นตอนการท้างาน
อย่างเป็นระบบ มีการ
แบ่งหน้าที่การท้างาน
ภายในกลุ่มอย่าง
ชัดเจน แต่ไม่สามารถ
ด้าเนินกิจกรรมตาม
ขั้นตอนการท้างานให้
เสร็จสมบูรณ์ได้ 

สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั้นตอนการท้างานอย่าง
เป็นระบบ แต่ไม่มีการ
แบ่งหน้าที่การท้างาน
ภายในกลุ่มอย่างชัดเจน 
และไม่สามารถด้าเนิน
กิจกรรมตามข้ันตอนการ
ท้างานให้เสร็จสมบูรณ์
ได้ 

การมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

สมาชิกภายในกลุ่มมีส่วน
ร่วมในการแสดง 
ความคิดเห็นอย่าง
หลากหลาย และ
สร้างสรรค ์

สมาชิกภายในกลุ่มส่วน
ใหญ่มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น
อย่างหลากหลาย  
และสร้างสรรค์ 

สมาชิกภายในกลุ่ม 
ขาดการแสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยน
ความรู้อย่างหลากหลาย  
และสร้างสรรค์ 

ความรับผิดชอบ 
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

สมาชิกทุกคนภายใน
กลุ่มท้างานที่ได้รับ
มอบหมายจนงาน 
เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตาม
เวลาที่ก้าหนด 

สมาชิกส่วนใหญ่ภายใน
กลุ่มร่วมกันท้างาน 
ที่ได้รับมอบหมายจน
งานเสร็จสิ้นสมบูรณ์
ตามเวลาที่ก้าหนด 

สมาชิกภายในกลุ่มขาด
ความร่วมมือในการ
ท้างานที่ได้รับมอบหมาย
และงานไม่เสร็จสมบูรณ์
ตามเวลาที่ก้าหนด 
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หน่วยท่ี ๓ 

นักสืบสายน ้า 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

 
หน่วยที่ ๓ นักสืบสายน ้า      
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง การใช้ทรัพยากรน ้าผิวดิน    เวลา ๑ ชั่วโมง 
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน ้าผิวดิน 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 
  ๒.๑ อธิบายระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าผิวดินในชุมชนอย่างโปร่งใสได้ (T) 
  ๒.๒ เสนอแนะแนวทางการใช้น ้าผิวดินในชุมชนโดยค้านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมได้ (S) 
  ๒.๓ วางแผนและออกแบบการใช้น ้าผิวดินจากสถานการณ์ที่ก้าหนดให้เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ได้ (G) 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
  ๓.๑ ความรู้ 
   ๑) ทรัพยากรน ้าและน ้าผิวดิน   
  ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
   ๑) ความสามารถในการแก้ปัญหา   
   ๒) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  ๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     ๑) ซื่อสัตย์ สุจริต  
   ๒) การมีวินัย 
   ๓) อยู่อย่างพอเพียง  
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั นน้า 
  ๑. ครูแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เรื่อง การใช้ทรัพยากรน ้าผิวดิน 
หลักสูตรการเรียนรู้ในครั งนี  เพ่ือสร้างความรู้ที่ถูกต้องของการใช้น ้าผิวดิน ร่วมถึงการใช้ทรัพยากรน ้าผิวร่วมกันใน
ชุมชนอย่างเหมาะสม ค้านึงถึงประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมในชุมชน ภายใต้แนวคิด STRONG Model คือ 
Sufficient พอเพียง Transparent โปร่งใส Realize ตื่นรู้ Onward มุ่งไปข้างหน้า Knowledge ความรู้ 
Generosity เอื ออาธร  

  ๒. ครูให้นักเรียนสังเกตภาพที่เก็บน ้าประปาของหมู่บ้าน  
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      ครูใช้ค้าถามเพ่ือกระตุ้นนักเรียน เกี่ยวกับการใช้น ้าประปาในชุมชน โดยใช้ค้าถามดังนี  
  ๒.๑ น ้าประปาหมู่บ้านในชุมชนของนักเรียนได้มาจากแหล่งใดบ้าง  
  ๒.๒ น ้าประปาในหมู่บ้าน หรือชุมชนของนักเรียน เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ 
  ๒.๓ (ถ้าไม่เพียงพอ) นักเรียนคิดว่าจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร 
  (แนวค้าตอบ : การหาแหล่งน ้าเพ่ิมเติม การรณรงค์ให้ช่วยกันประหยัดน ้า การใช้น ้าใต้ดิน เป็น

ต้น โดยครูรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนที่หลากหลาย/เก็บข้อมูลเพ่ือท้าการสรุปท้ายบทเรียน) 
 

  ขั นสอน 
  ๓. ครูอธิบายการเรียนรู้เชิงวิเคราะห์ผ่านสถานการณ์บทบาทสมมติท่ีก้าหนด เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาที่
เกิดขึ นในชีวิตประจ้าวัน 
  ๔. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ ๓ – ๕ คน เพ่ือร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ตามบทบาทสมมติ  
เรื่อง การอยู่ร่วมกันในชุมชน โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับสลากเลือกบทบาทสมมติที่จะได้รับในหมู่บ้าน  
ตามสถานการณ์ที่ก้าหนด ดังนี  
  - บทบาทสมมติ ครอบครัวที่ ๑ ครอบครัวประกอบอาชีพท้าสวน (จ้านวน ๒ กลุ่ม) 
   - บทบาทสมมติ ครอบครัวที่ ๒ ครอบครัวประกอบอาชีพปศุสัตว์ (จ้านวน ๒ กลุ่ม) 
            - บทบาทสมมติ ครอบครัวที่ ๓ ผู้ใหญ่บ้าน (จ้านวน ๑ กลุ่ม) 
   - บทบาทสมมติ ครอบครัวที่ ๔ กรรมการหมู่บ้าน (จ้านวน ๓ กลุ่ม) 
   - บทบาทสมมติ ครอบครัวที่ ๕ ชาวบ้าน (จ้านวน ๓ กลุ่ม) 
   (จ้านวนกลุ่มนักเรียนที่แสดงความคิดเห็นผ่านบทบาทสมมติ ตามจ้านวนนักเรียนและครูผู้สอน
เห็นสมควร) 
   ๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาสถานการณ์ ตามใบกิจกรรมที่ ๗.๑ เรื่อง การอยู่ร่วมกันในชุมชน 
และใบความรู้ที่ ๗.๑ เรื่อง ความรู้เบื องต้นเกี่ยวกับน ้าผิวดิน และวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ นกับครอบครัวตนเอง 
ตามท่ีได้รับบทบาทสมมตินั นๆ  
   ๖. ครูอธิบายหน้าที่ของบทบาทสมมติที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้รับ และร่วมกันสืบค้นข้อมูลการใช้
น ้าประปาในบทบาทนั นๆ แล้วท้าใบกิจกรรมที่ ๗.๑ เรื่อง การอยู่ร่วมกันในชุมชน โดยวิเคราะห์สภาพปัญหา 
ที่เกิดขึ น และแนวทางแก้ปัญหา  
   ๗. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบ และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาการใช้น ้าร่วมกันในชุมชน 
  ๘. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายตามบทบาทสมมติท่ีได้รับโดยมีกลุ่มท่ีได้รับบทบาทสมมติ 
“ผู้ใหญ่บ้าน” เป็นผู้ด้าเนินการอภิปราย กลุ่มละ ๓-๕ นาที ภายใต้กรอบแนวคิดความโปร่งใส มีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาของชุมชน สร้างวัฒนธรรมสุจริตเพื่ออยู่ร่วมกัน (T) การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรในชุมชน อย่าง
พอประมาณ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (S) และความมีน ้าใจ เอื อเฟ้ือเผื่อแผ่ และอยู่ร่วมกันในชุมชน
อย่างมีความสุข (G) โดยมีครูคอยให้ค้าแนะน้าอย่างใกล้ชิด 

 
  ขั นสรุป 

 ๙. นักเรียนสรุปประเด็นส้าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของแต่ละบทบาทสมมติลงในสมุดบันทึก 
 ๑๐. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย เพ่ือสรุปแนวทางการปฏิบัติตนอยู่ร่วมกันในชุมชน ด้วยความ
โปร่งใส มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ใช้ทรัพยากรน ้าร่วมกันอย่างรู้คุณค่า มีน ้าใจ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
  

ท่ีมาภาพ : เกียรติศกัด์ิ  ทองค า, ๒๕๖๔ 
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๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
  ๕.๑ วิธีการประเมิน 

   ๑) ให้นักเรียนสรุปแผนผังความคิดจากเรื่องที่สืบค้น 

   ๒) นักเรียนน้าเสนอผลงานการค้นคว้า 

  ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

    ๑) ใบบันทึกกิจกรรม 
   ๒) แบบประเมินการน้าเสนอ 

   ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการท้างานกลุ่ม 

  ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 

    นักเรียนผ่านการประเมิน ร้อยละ ๘๐ ขึ นไป  
 
 

๖. บันทึกหลังสอน 

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

 

 

 

 

 

     ลงช่ือ                                       ผูส้อน 

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

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



4 
๗. ภาคผนวก 
     ใบกิจกรรมท่ี ๗.๑ 
     สถานการณ์การใช้น ้าผิวดินของชุมชน 
  ค้าชี แจง  ๑. ให้นักเรียนศึกษาสถานการณ์ที่ก้าหนดร่วมกับแผนผังหมู่บ้านรักสามัคคีอย่างละเอียด   
     ๒. พิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ นในชุมชนอย่างรอบคอบ 
     ๓. อภิปรายตามบทบาทสมมติที่ได้รับแล้วบันทึกลงในใบบันทึกกิจกรรมที่ ๗.๑  
                           การอยู่ร่วมกันในชุมชน 

 

สถานการณ์หมู่บ้านรักสามัคค ี

  ชุมชนแห่งหนึ่งมีประชากรรวมตัวกันอาศัยอยู่เป็นหมู่บ้าน ชื่อว่า “หมู่บ้านรักสามัคคี” มีประชากร ๑๑๔ 
ครอบครัว โครงสร้างของการบริหารหมู่บ้าน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ๑ คน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ๑ คน, กรรมการ
หมู่บ้าน มาจากครอบครัวละ ๑ คน จ้านวน ๑๒ คน และมีลูกบ้านอีก ๑๐๐ ครอบครัว ประชากรของหมู่บ้านส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร เช่น การท้านาข้าว ท้าสวนผัก เลี ยงโค เลี ยงสุกร เลี ยงเป็ด เลี ยงไก่ เป็นอาชีพหลัก 
ระบบสาธารณูปโภคน ้าประปาของหมู่บ้านใช้จากฝายน ้าชุมชนที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ น พื นที่ขนาด ๑,๖๐๐ 
ตารางเมตร บรรจุน ้าได้ ๔,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร ในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม น ้าประปาของหมู่บ้านจะขาด
แคลน เกิดปัญหาการแย่งใช้น ้าเพ่ือประโยชน์ส่วนตนเป็นประจ้าทุกปี ครอบครัวที่ท้าสวนก็ใช้น ้าประปาใน
การเกษตร ครอบครัวที่เลี ยงปศุสัตว์ก็ใช้น ้าเพื่อการเลี ยงสัตว์ ครอบครัวอ่ืนๆ ก็ใช้น ้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค  

  นักเรียนจะร่วมกันแก้ปัญหาการใช้น ้าประปาในชุมชน หมู่บ้านรักสามัคคี ได้อย่างไร ตามบทบาทสมมติที่
ได้รับ เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข แยกแยะประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยเรียนรู้จากเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ นมาแล้ว ร่วมกันแก้ปัญหาอย่างมีส่วนร่วม บนพื นฐานของความรู้ความเข้าใจซึ่งกันและกัน  

  สลากบทบาทสมมต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

บทบาทสมมติ คือ ครอบครัวผูใ้หญ่บา้น บทบาทสมมติ คือ ครอบครัวผูช่้วยผูใ้หญ่ใหญ่
บา้น 

 บทบาทสมมติ คือ ครอบครัวกรรมการหมู่บา้น 
๒ 

 

บทบาทสมมติ คือ ครอบครัวกรรมการหมู่บา้น 
๑ 

 บทบาทสมมติ คือ ครอบครัวชาวบา้นใน
หมู่บา้น 

 

บทบาทสมมติ คือ ครอบครัวชาวบา้นใน
หมู่บา้น 

 บทบาทสมมติ คือ ครอบครัวเกษตรกรผูเ้ล้ียงปศุสัตว ์ท่ี ๑ 

 

บทบาทสมมติ คือ ครอบครัวเกษตรกรผูเ้ล้ียงปศุสัตว ์ท่ี ๒ 

 

บทบาทสมมติ คือ ครอบครัวเกษตรกรปลูกผกัสวนครัว ท่ี 
๓ 

 

บทบาทสมมติ คือ ครอบครัวเกษตรกรปลูกผกัสวนครัว ท่ี 
๔ 
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ใบกิจกรรมท่ี ๗.๑ 

แผนผังหมู่บ้าน “รักสามัคคี” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

N 

S 

W E 

 

 

 

 

 

 
 

ถงัเกบ็น ้าประปาหมู่บา้น บา้นผูใ้หญ่บา้น 

ถนนหมู่บา้น 

  

 

ท่อส่งน ้าประปาหมู่บา้น 

๑ 

๔ 

 
๓ 

 

๒ 

หมายเหตุ 
 

= บา้นเรือนชาวบา้น 

๑ 

  

ฝายน ้าชุมชน 

= ครอบครัวประกอบอาชีพปศุสตัว ์๑ 

= ครอบครัวประกอบอาชีพท าสวน ๑ 

๒ 

๓ 

๔ = ครอบครัวประกอบอาชีพท าสวน 

= ครอบครัวประกอบอาชีพปศุสตัว ์



6 
ใบบันทึกกิจกรรมที่ ๗.๑ 

การอยู่ร่วมกันในชุมชน 

 ค้าชี แจง  ให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ที่ก้าหนด และบันทึกความคิดเห็นเพื่อร่วมกันหาแนวทาง
แก้ปัญหาดังกล่าว ตามหัวข้อดังต่อไปนี  

 

 

 

 

 

ปัญหาที่พบ ............................................................................................................................. ............................ 
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................. ...........................................................................................  
 

สิ่งท่ีต้องการ........................................................................................................................................ ................ 
............................................................................................................................. ......................................................
......................................................................... ................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

สิ่งท่ีไม่ควรกระท้า................................................................................................................................... ............. 
............................................................................ .......................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

เสนอแนวทางการแก้ปัญหา (สิ่งท่ีควรกระท้า) 
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................. ......................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................. ......................................................
................................................................................................................................................................................. ..
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................. ......................................................
........................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  

  

 

บทบาทสมมติ 

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

สมาชิกในกลุ่ม 

๑. 
........................................................................................................
......................................... 

๒. 
........................................................................................................
......................................... 

๓. 
........................................................................................................
......................................... 

 



7 
ใบความรู้ที่ ๗.๑ 

ความรู้เบื องต้นเกี่ยวกับน ้าผิวดิน 
น ้าผิวดิน  
        แหล่งน ้าที่เรารู้จักและใช้ประโยชน์กันมากที่สุดคือ "น ้าผิวดิน" (Surface water)  น ้าผิวดินมีทั งน ้าเค็มและ
น ้าจืด  แหล่งน ้าผิวดินที่เป็นน ้าจืดได้แก่ ทะเลสาบน ้าจืด แม่น ้า ล้าธาร ห้วย หนอง คลอง บึง เนื่องจากภูมิ
ประเทศของพื นผิวโลกไม่ราบเรียบเสมอกัน พื นผิวของโลกแต่ละแห่งมีความแข็งแรงทนทานไม่เหมือนกัน  แรง
โน้มถ่วงท้าให้น ้าไหลจากที่สูงลงที่ต่้า น ้ามีสมบัติเป็นตัวท้าละลายที่ดีจึงสามารถกัดเซาะพื นผิวโลกให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงภูมิประเทศ  
        การกัดเซาะของน ้าอย่างต่อเนื่องท้าให้ร่องน ้าเปลี่ยนแปลงขนาด รูปร่าง และทิศทางการไหล เมื่อฝนตก 
หยดน ้าจะรวมตัวกันแล้วไหลท้าให้เกิดร่องน ้า ร่องน ้าเล็กๆ ไหลมารวมกันเป็น "ธารน ้า" (Stream) เมื่อกระแสน ้า
ในธารน ้าไหลอย่างต่อเนื่องก็จะกัดเซาะพื นผิวและพัดพาตะกอนขนาดต่างๆ ไปกับกระแสน ้า ธารน ้าจึงมีขนาด
ใหญ่และยาวขึ นจนกลายเป็น แม่น ้า (River) ความเร็วของกระแสน ้าขึ นอยู่กับความลาดชันของพื นที่ ถ้าพื นที่มี
ความลาดชันมากกระแสน ้าจะเคลื่อนที่เร็ว แต่ถ้าหากพื นที่มีความลาดชันน้อยกระแสน ้าก็จะเคลื่อนที่
ช้า นอกจากนั นความเร็วของกระแสน ้ายังขึ นอยู่กับพื นที่หน้าตัด เข่น เมื่อกระแสน ้าไหลผ่านช่องเขาแคบๆ ก็จะ
เคลื่อนที่เร็ว เมื่อกระแสน ้าพบความที่ราบกว้างใหญ่ เช่น บึง หรือทะเลสาบ กระแสน ้าจะหยุดนิ่งท้าให้ตะกอนที่น ้า
พัดพามาก็จะตกทับถมใต้ท้องน ้า ดังนั นเราจะพบว่า อ่างเก็บน ้าเหนือเขื่อนที่มีอายุมากมักมีความตื นเขินและเก็บ
กักน ้าได้น้อยลง อย่างไรก็ตามปริมาณของน ้าผิวดินขึ นอยู่กับลักษณะภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ปริมาณน ้าฝน เนื อดิน 
การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรน ้า   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เราสามารถแบ่งผิวดินได้เป็น ๒ ประเภท ได้แก่ แหล่งน ้าผิวดินตามธรรมชาติ เช่น น ้าคลอง แม่น ้า ทะเล 
บึง ฯลฯ เป็นแหล่งน ้าที่เกิดขึ นเองตามธรรมชาติ และแหล่งน ้าผิวดินที่มนุษย์สร้างขึ น เช่น เขื่อน ฝายน ้า อ่างเก็บ
น ้า เป็นแหล่งน ้าที่มนุษย์ได้ท้าการขุด เจาะ เพื่อให้ได้แหล่งน ้าผิวดินประเภทนี มา 
  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดน ้าผิวดิน 
1. การกัดเซาะของหิน ดิน รวมถึงแร่ธาตุแต่ละชนิดในบริเวณที่น ้าไหลผ่าน 
2. ปริมาณของกระแสน ้าในแต่ละฤดูกาล 
3. ความเร็วของกระแสน ้าที่ไหลผ่าน 
4. ระยะเวลาการกัดเซาะของน ้า 
5. สภาพภูมิประเทศแต่ละพื นที่ 
6. โครงสร้างของธรณีวิทยาในแต่ละพื นที่ 

 

ท่ีมาภาพ : น ้าผวิดิน 

ohehttp://www.lesa.biz/earth/hydrosphere/w
ater-resources 



8 
แบบประเมินพฤติกรรมการท้างานกลุ่ม 

กลุ่มท่ี............... 
 

ค้าชี แจง  ผู้สอนสังเกตการท้างานกลุ่มของผู้เรียน โดยท้าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 
 

      
            พฤติกรรม 

 
 
        ชื่อ-สกุล 

ความร่วมมือใน
การท้างาน 

ขั นตอนการ
ท้างาน 

การมีส่วนร่วม
แสดงความ

คิดเห็น 

ความ
รับผิดชอบ 

ต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 

รวม
คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑๒ 
๑              
๒              
๓              
๔              
๕              
๖              
๗              
๘              
๙              
๑๐              
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ให้คะแนน ๐-๔ ถ้าการท้างานอยู่ในขั นตองปรับปรุง 
 ให้คะแนน ๕-๘ ถ้าการท้างานนั นอยู่ในระดับพอใช้ 
  ให้คะแนน ๙-๑๒ ถ้าการท้างานนั นอยู่ในระดับดี 
  
 
   
 

 

 

 

 

 

 

     ลงช่ือ                                       ผูป้ระเมิน 

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

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



9 
เกณฑ์การให้คะแนน แบบประเมินพฤติกรรมการท้างานกลุ่ม 

 
                ระดับคะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

๓ ๒ ๑ 

ความร่วมมือในการท้างาน สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ร่วมมือกันท้างาน มีการ 
ประสานงานภายในกลุ่ม 
และเปิดโอกาสให้สมาชิก
จากกลุ่มอ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอตลอดเวลา 

สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ร่วมมือกันท้างาน ส่วน
ใหญ่มีการประสานงาน
ภายในกลุ่มที่ดี และ
เปิดโอกาสให้สมาชิก
จากกลุ่มอ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอในบาง
ช่วงเวลา 

สมาชิกในกลุ่มร่วมมือกัน
ท้างานดีพอสมควร ขาด
การประสานงานภายใน
กลุ่มท่ีดี และไม่เปิด
โอกาสให้สมาชิกจาก
กลุ่มอ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอ 

ขั นตอนการท้างาน สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั นตอนการท้างานอย่าง
เป็นระบบ มีการแบ่ง
หน้าที่การท้างานภายใน
กลุ่มอย่างชัดเจน 
สามารถด้าเนินกิจกรรม
ตามขั นตอนการท้างาน
จนกระท่ังเห็นผลงาน
สมบูรณ์ 

สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั นตอนการท้างาน
อย่างเป็นระบบ มีการ
แบ่งหน้าที่การท้างาน
ภายในกลุ่มอย่าง
ชัดเจน แต่ไม่สามารถ
ด้าเนินกิจกรรมตาม
ขั นตอนการท้างานให้
เสร็จสมบูรณ์ได้ 

สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั นตอนการท้างานอย่าง
เป็นระบบ แต่ไม่มีการ
แบ่งหน้าที่การท้างาน
ภายในกลุ่มอย่างชัดเจน 
และไม่สามารถด้าเนิน
กิจกรรมตามขั นตอนการ
ท้างานให้เสร็จสมบูรณ์
ได้ 

การมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

สมาชิกภายในกลุ่มมีส่วน
ร่วมในการแสดง 
ความคิดเห็นอย่าง
หลากหลาย และ
สร้างสรรค ์

สมาชิกภายในกลุ่มส่วน
ใหญ่มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น
อย่างหลากหลาย  
และสร้างสรรค์ 

สมาชิกภายในกลุ่ม 
ขาดการแสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยน
ความรู้อย่างหลากหลาย  
และสร้างสรรค์ 

ความรับผิดชอบ 
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

สมาชิกทุกคนภายใน
กลุ่มท้างานที่ได้รับ
มอบหมายจนงาน 
เสร็จสิ นสมบูรณ์ตาม
เวลาที่ก้าหนด 

สมาชิกส่วนใหญ่ภายใน
กลุ่มร่วมกันท้างาน 
ที่ได้รับมอบหมายจน
งานเสร็จสิ นสมบูรณ์
ตามเวลาที่ก้าหนด 

สมาชิกภายในกลุ่มขาด
ความร่วมมือในการ
ท้างานที่ได้รับมอบหมาย
และงานไม่เสร็จสมบูรณ์
ตามเวลาที่ก้าหนด 

 
 
 
 

 
แบบประเมินการน้าเสนอรายกลุ่ม 

 



10 
จุดประสงค์ : เพ่ือให้นักเรียนทราบถึงจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุงของผลงานกลุ่มและการน้าเสนอผลงานกลุ่ม 
ค้าชี แจง ๑. ท้าเครื่องหมาย ( / ) ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม 
 ๒. รวมคะแนนประเมิน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
 
นักเรียนกลุ่มที่...................................................ชื่อกลุ่ม........................................................................................  
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 

ความถูกต้อง 
ของบทบาท 

ที่ได้รับ 

วิเคราะห์เหตุผล
ได้เหมาะสม 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 

คะแนนรวม 
(๑๒) 

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

     ลงช่ือ                                       ผูป้ระเมิน 

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

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



11 
เกณฑ์การให้คะแนน แบบประเมินการน้าเสนอรายกลุ่ม 

 
 
 
 
 

๔ ๓ ๒ ๑ 

ความถูกต้องของ
บทบาทที่ได้รับ 

มีเนื อหาถูกต้อง 
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีได้รับ 
โดยระบุแนวทาง 
การแก้ปัญหาเพื่อ
การอยู่ร่วมกันใน 
ชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม ยุติธรรม 
ไม่เอนเอียง
ความรู้สึกฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง มีเหตุผล 

มีเนื อหาค่อน
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีได้รับ 
โดยระบุแนว
ทางการแก้ปัญหา
เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
ในชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม ยุติธรรม 
ไม่เอนเอียง
ความรู้สึกฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง มีเหตุผล 

มีเนื อหาค่อน
เหมาะสมกบั
บทบาทท่ีได้รับ 
โดยระบุแนว
ทางการแก้ปัญหา
เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
ในชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม แต่
ก่อให้เกิดความ
ล้าเอียงไปยังฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่ง 

มีเนื อหาไม่
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีได้รับ 
โดยระบุแนว
ทางการแก้ปัญหา
เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
ในชุมชนได้ไม่
เหมาะสม  
เห็นประโยชน์ส่วน
ตนมากกว่า
ส่วนรวม และเกิด
ความแตกแยกใน
ชุมชน 

วิเคราะห์เหตุผล 
ได้เหมาะสม 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
และแนวทางการ
แก้ปัญหา                     
ได้อย่างน่าสนใจ 
สร้างความ
ปรองดองในชุมชน 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
และแนวทางการ
แก้ปัญหาได้อย่าง
น่าสนใจ 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
และแนวทางการ
แก้ปัญหาได้ 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
แต่ไม่สามารถเสนอ
แนวทางการ
แก้ปัญหาได้ 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม  
ออกเสียงได้ถูกต้อง
ดีมาก ล้าดับความ
ได้ชัดเจน เข้าใจ
ง่าย 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม  
ออกเสียงได้ถูกต้อง
ดี ล้าดับความได้ดี 
ชัดเจนพอใช้ 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 
ออกเสียงได้ถูกต้อง
พอใจ ล้าดับความ
ได้พอเข้าใจ 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม  
ออกเสียงได้ไม่
ถูกต้อง  
ล้าดับความไม่
ชัดเจน 

 
 
 
 
 
 

 

ช่ือ-สกุล 

พฤติกรรม 
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เกณฑ์การประเมิน 
   ๔  หมายถึง  ระดับดีมาก 
   ๓  หมายถึง  ระดับดี 
   ๒  หมายถึง  ระดับพอใช้ 
   ๑  หมายถึง  ระดับปรับปรุง 
 
เกณฑ์การประเมินจากคะแนนรวม 

คะแนน คุณภาพ 
๑๐-๑๒ ดีมาก 

๗-๙ ดี 
๔-๖ พอใช้ 
๑-๓ ควรปรับปรุง 
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เฉลยใบบันทึกกิจกรรมที่ ๗.๑ 

การอยู่ร่วมกันในชุมชน 

 ค้าชี แจง  ให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ที่ก้าหนด และบันทึกความคิดเห็นเพ่ือร่วมกันหาแนวทาง
แก้ปัญหาดังกล่าว ตามหัวข้อดังต่อไปนี  

 

 

 

 

 

ปัญหาที่พบ 
ปัญหาน ้าอุปโภค และบริโภคไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากประชาชนน้าน ้าไปใช้ประโยชน์ส่วน

ตนมากเกินไป ท้าให้เกิดผลกระทบต่อส่วนรวม เช่น การใช้น ้าเพื่อการเกษตรของตนเองตามสิทธิ์ที่พึงมีพึงได้และ
จ่ายเงินตามการใช้น ้า แต่ขาดจิตส้านึกต่อส่วนรวม ท้าให้คนอื่นในชุมชนเกิดความเดือดร้อน   

 

สิ่งท่ีต้องการ 

แก้ปัญหาการขาดแคลนน ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภคในชุมชน  

 

สิ่งท่ีไม่ควรกระท้า 
๑. ค้านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนโดยไม่ให้ความส้าคัญกับประโยชน์ส่วนรวม เช่น ใช้ทรัพยากร  
    น ้าประปาชุมชนโดยไม่สนใจความเดือดร้อนของบุคคลอ่ืน 
๒. ไม่เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหาของชุมชน 
๓. ความล้าเอียงในจิตใจ โดยให้ความส้าคัญครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง โดยปราศจากความเป็นกลาง 

เสนอแนวทางการแก้ปัญหา 
๑. ซื อถังเก็บน ้าในครัวเรือนเพ่ือเก็บน ้าในช่วงเวลาที่ชาวบ้านในชุมชนใช้น ้าในปริมาณน้อย เช่น ช่วงเวลา

กลางวัน 
๒. ขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มเติมในครัวเรือนที่ใช้ปริมาณน ้ามาก 
๓. จัดหาแหล่งน ้าชุมชนเพ่ิมเติม 
๔. ลดปริมาณการเพาะปลูกหรือการเลี ยงสัตว์ในช่วงวิกฤตขาดแคลนน ้า 
๕. ท้าข้อตกลงในการใช้น ้าร่วมกันในชุมชน 

 

 

 

 

บทบาทสมมติ 

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

สมาชิกในกลุ่ม 

๑. 
.................................................................................................
................................................ 

๒. 
.................................................................................................
................................................ 

๓. 
.................................................................................................
................................................ 
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เอกสารอ้างอิง 

เกียรติศักดิ์  ทองค้า. แหล่งน ้าประปาชุมชนบ้านเทพเจริญ. ยโสธร: ๒๕๖๔. 

ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์. น ้าผิวดิน. (ออนไลน์).  
        แหล่งที่มา : http://www.lesa.biz/earth/hydrosphere/water-resources. สืบค้นเมื่อ 
       ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lesa.biz/earth/hydrosphere/water-resources


1 
แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ ๓ นักสืบสายน ้า      
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง การใช้ทรัพยากรน ้าบาดาลในชีวิตจริง   เวลา ๑ ชั่วโมง 
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน ้าบาดาลในชีวิตจริง 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 
  ๒.๑ อธิบายระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาลในชุมชนอย่างโปร่งใสได้ (T) 
  ๒.๒ เสนอแนะแนวทางการใช้น ้าบาดาลในชุมชนเพ่ือประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สว่นรวมได้ (S) 
  ๒.๓ วางแผนและออกแบบการใช้น ้าบาดาลจากสถานการณ์ที่ก้าหนดให้เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ 
(G) 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
  ๓.๑ ความรู้ 
   ๑) ทรัพยากรน ้าบาดาล   
  ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
   ๑) ความสามารถในการแก้ปัญหา   
   ๒) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  ๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     ๑) ซื่อสัตย์ สุจริต  
   ๒) การมีวินัย 
   ๓) อยู่อย่างพอเพียง  
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน า 
  ๑) ครูแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเรื่อง การใช้ทรัพยากรน ้าบาดาล
ต่อจากการเรียนรู้ครั งที่ผ่านมา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้น ้าบาดาลในชุมชนอย่างเหมาะสม 
ค้านึงถึงประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมในชุมชน  

๒)  ครูให้นักเรียนสังเกตภาพที่เก็บน ้าประปาของหมู่บ้านของชุมชน ที่ใช้น ้าผิวดินและน ้าบาดาล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพการใชน้ ้าประปาชุมชนจากน ้าผวิดิน และน ้าบาดาล 

ท่ีมาภาพ : เกียรติศกัด์ิ  ทองค า, ๒๕๖๔ 



2 
ครูใช้ค้าถามเพ่ือกระตุ้นนักเรียน เกี่ยวกับการใช้น ้าประปาในชุมชน โดยใช้ค้าถามดังนี  

 ๑. จากภาพ นักเรียนคิดว่าน ้าประปาในชุมชนได้มาจากแหล่งใดบ้าง 
 ๒. น ้าประปาในหมู่บ้าน หรือชุมชนของนักเรียนได้มาจากแหล่งใด เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ 
   (แนวค้าตอบ : ฝายน ้าชุมชน, น ้าบาดาล ขึ นอยู่กับบริบทของชุมชน) 
 ๓. (ถ้าไม่เพียงพอ) นักเรียนคิดว่าจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร 
 (แนวค้าตอบ ๑. ค้นหาแหล่งน ้าประปาเพ่ิมเติม เช่น หาแหล่งน ้าผิวดิน หรือเจาะบ่อบาดาลเพื่อน้าน ้าใต้

ดินขึ นมาใช้เพ่ิมเติม ๒. สร้างความตระหนักในการใช้ประชาชนในชุมชนร่วมกันใช้น ้าอย่างประหยัด) 
 (ครูรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนที่หลากหลาย/เก็บข้อมูลเพื่อท้าการสรุปท้ายบทเรียน) 

 
ขั้นสอน 

  ๓) ครูอธิบายการเรียนรู้เชิงวิเคราะห์ผ่านสถานการณ์บทบาทสมมติท่ีก้าหนด เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาที่
เกิดขึ นในชีวิตประจ้าวัน 
  ๔) แบ่งนักเรียนในชั นเรียนออกเป็นกลุ่มๆ จ้านวน ๕ กลุ่ม เพ่ือร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ตามบทบาทสมมติ 
เรื่อง การใช้น ้าประปาจากน ้าบาดาลร่วมกันในชุมชน โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับสลากเลือกบทบาทสมมติที่จะ
ได้รับ ตามสถานการณ์ที่ก้าหนด ดังนี  
  - บทบาทสมมติที่ ๑ บทบาทเจ้าหน้าที่วิชาการกรมทรัพยากรน ้าบาดาล 
   - บทบาทสมมติที่ ๒ บทบาทผู้น้าชุมชน 
            - บทบาทสมมติที่ ๓ บทบาทครอบครัวนายสมหมาย  
   - บทบาทสมมติที่ ๔ บทบาทครอบครัวนางสาวสร้อยมุก 
   - บทบาทสมมติที่ ๕ บทบาทครอบครัวชาวบ้าน (ผู้สังเกตการณ์) 
 (จ้านวนนักเรียนในแต่ละกลุ่มที่แสดงความคิดเห็นผ่านบทบาทสมมติ ขึ นอยู่กับจ้านวนนักเรียนและครูผู้สอน
เห็นสมควร) 
   ๕) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาสถานการณ์ ตามใบกิจกรรมที่ ๘.๑ เรื่อง สถานการณ์การใช้น ้า
บาดาลร่วมกันในชุมชน แผนผังสถานที่เจาะบ่อน ้าบาดาล และใบความรู้ที่ ๘.๑ เรื่อง ความรู้เบื องต้นเกี่ยวกับน ้า
บาดาล และวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ นกับบทบาทที่ได้รับ  
  ๖) ครอูธิบายบทบาทหน้าที่ของบทบาทสมมติที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้รับ เพ่ือให้นักเรียนวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา สถานการณ์ตามบทบาทของตนเอง  
  ๗) ครูให้นักเรียนดูวีดิทัศน์ ความรู้เบื องต้นการใช้น ้าประปาจากส้านักข่าว Thai PBS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

ที่มา : ส้านักข่าว Thai PBS 
www.thaipbs.or.th 
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 ๘) นักเรียนในแต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้น การใช้น ้าบาดาลร่วมกันในชุมชน ตามบทบาทสมมติ 

ที่ได้รับและบันทึกความรู้ในใบบันทึกกิจกรรมที่ ๘.๑ เรื่อง การใช้น ้าบาดาลร่วมกันในชุมชน โดยวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ น และแนวทางแก้ปัญหา  (สามารถสืบค้นเพ่ิมเติมได้ที่ http://www.dgr.go.th กรมทรัพยากรน ้า
บาดาล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ๙) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปราย ในรูปแบบการน้าเสนอสภาพปัญหา ความต้องการของแต่ละ
บทบาทสมมติที่ได้รับตามใบกิจกรรมที่ ๘.๑ โดยมีกลุ่มที่ได้รับบทบาทสมมติ “เจ้าหน้าที่วิชาการกรมทรัพยากรน ้า
บาดาล และผู้น้าชุมชน” เป็นผู้ด้าเนินการอภิปราย ภายใต้กรอบแนวคิดความมีน ้าใจ เอื ออาทร ต่อกันในชุมชน 
(G) แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความโปร่งใส สร้างวัฒนธรรมสุจริตเพื่ออยู่ร่วมกัน (O) และการน้าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (S) มาใช้ในการอยู่ร่วมกันในหมู่บ้าน โดยมีครูคอยให้ค้าแนะน้าอย่างใกล้ชิด 
  ขั้นสรุป 

 ๑๐) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการใช้น ้าบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภคอย่างเหมาะสม 
เพ่ือสรุปเกี่ยวกับแนวทางการใช้น ้าบาดาลในชุมชนร่วมกันด้วยมิตรไมตรี ตระหนักรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของตนเอง ความมีน ้าใจ เอื อเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยการสรุปใน ๒ บทบาทสมมติ ดังนี  
            - บทบาทสมมติที่ ๓ บทบาทครอบครัวนายสมหมาย  
   - บทบาทสมมติที่ ๔ บทบาทครอบครัวนางสาวสร้อยมุก 
   ๑๑) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ นในชุมชนของนักเรียน ตามกิจกรรม 
ขั นน้าเข้าสู่บทเรียน 

 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
  ๕.๑ วิธีการประเมิน 

   ๑) นักเรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่สืบค้น 

   ๒) นักเรียนน้าเสนอผลการใช้น ้าบาดาลร่วมกันในชุมชน 

  ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

    ๑) ใบบันทึกกิจกรรม 
   ๒) แบบประเมินการน้าเสนอ 

   ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการท้างานกลุ่ม 

  ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 

    นักเรียนผ่านการประเมิน ร้อยละ ๘๐ ขึ นไป  

๖. บันทึกหลังสอน 

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

 ท่ีมา : กรมทรัพยากรน ้าบาดาล
http://www.dgr.go.t

h 

http://www.dgr.go.th/
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
        

 

 

 

 

 

 

 

     ลงช่ือ                                       ผูส้อน 

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

        
.............../............................./....
........... 
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๗. ภาคผนวก 
      ใบกิจกรรมท่ี ๘.๑ 
          สถานการณ์การใช้น้ าบาดาลร่วมกันในชุมชน 
  ค าชี้แจง  ๑. ให้นักเรียนศึกษาสถานการณ์ที่ก้าหนดร่วมกับแผนผังหมู่บ้านรักสามัคคีอย่างละเอียด   
     ๒. พิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ นในชุมชนอย่างรอบคอบ 
     ๓. อภิปรายตามบทบาทสมมติที่ได้รับแล้วบันทึกลงในใบบันทึกกิจกรรมที่ ๘.๑ การอยู่ร่วมกัน
ในชุมชน 

  หมู่บ้านแห่งหนึ่งมปีระชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น จ้านวน ๑๕๗ ครัวเรือน ใช้ระบบน ้าสาธารณูปโภค
จากน ้าผิวดินฝายน ้าชุมชนและน ้าบาดาล โดยอัตราการใช้น ้าประปาจะสูงมากในช่วงเวลา ๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. 
เนื่องจากชาวบ้านใช้น ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภคในครัวเรือนพร้อมกันจ้านวนมาก ท้าให้น ้าประปาไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ ครอบครัวนายสมหมายจึงแก้ปัญหาด้วยการเจาะบ่อน ้าบาดาลส่วนตัวเพ่ือใช้ในครัวเรือน ซึ่ง
สามารถแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี ต่อมาครอบครัวนางสาวสร้อยมุกซึ่งปลูกบ้านอยู่ติดกัน 
ก็ใช้วิธีการเจาะบ่อน ้าบาดาลซึ่งห่างจากบ่อของนายสมหมายออกไป ๓๐ เมตร เพ่ือใช้ในครัวเรือนตนเองเช่นกัน 
ต่อมานายสมหมายประสบปัญหาน ้าบ่อบาดาลของตนเองไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น ้า และคิดว่าสาเหตุเกิด
จากนางสาวสร้อยมุกเจาะบ่อน ้าบาดาลใกล้บ่อของตนมากเกินไป จึงเกิดข้อวิพากษ์และร้องเรียนไปยังผู้น้าชุมชน  

 นักเรียนจะร่วมกันแก้ปัญหาการใช้น ้าจากบ่อบาดาลของครอบครัวนายสมหมาย และนางสาวสร้อยมุก  
ตามบทบาทสมมติที่ได้รับ เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บนพื นฐานของความรู้ความเข้าใจซึ่งกันและกัน โดย
เรียนรู้จากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ นมาแล้ว ร่วมกันแก้ปัญหาอย่างมีส่วนร่วม  

 

   
สลากบทบาทสมมต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

บทบาทสมมติ คือ บทบาทผูน้ าชุมชน 

 

บทบาทสมมติ คือ บทบาทครอบครัวนายสมหมาย 

บา้น 

 

บทบาทสมมติ คือ บทบาทครอบครัวชาวบา้น (ผูส้ังเกตการณ์) 

๒ 

 
บทบาทสมมติ คือ บทบาทเจา้หนา้ท่ีวชิาการกรมทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

บทบาทสมมติ คือ บทบาทครอบครัวนางสาวสร้อยมุก 

๑ 
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ใบกิจกรรมท่ี ๘.๑ 

แผนผังสถานที่เจาะบ่อน้ าบาดาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

S 

W E 

 

 

 

ถงัเกบ็น ้าประปาหมู่บา้น 

บา้นผูน้ าชุมชน 

 

 

ถนนหมู่บา้น 

  

ท่อส่งน ้าประปาหมู่บา้น 

๑ 

 ๒ บ่อน ้าบาดาลชุมชน 

หมายเหตุ 
 = บา้นเรือนชาวบา้น 

๑ = ครอบครัวนาย
๒ = ครอบครัวนางสาวสร้อย

 

 

x = จุดบ่อน ้ าบาดาล 

x 

x 

x 
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ใบบันทึกกิจกรรมที่ ๘.๑ 
การใช้น้ าบาดาลร่วมกันในชุมชน 
 ค้าชี แจง  ให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ที่ก้าหนด และบันทึกความคิดเห็นเพ่ือร่วมกันหาแนวทาง
แก้ปัญหาดังกล่าว ตามหัวข้อดังต่อไปนี  

 

 

 

 

 

ปัญหาที่พบ ............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................. ........................................................................................... ........... 
 

สิ่งท่ีต้องการ........................................................................................................................................ ...................... 
.................................................................................................................. .................................................................
............................................................................................................................. ...................................................... 
.................................................................................................................................................. ................................. 
 

สิ่งท่ีไม่ควรกระท า
................................................................................... ................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................. ...................................................... 
..................................................................................................... ......................................................................... ..... 
 
เสนอแนวทางการแก้ปัญหา (สิ่งท่ีควรกระท า) 
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................. ......................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................. ......................................................
................................................................................................................................................................................. ..
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................. ......................................................
........................................................................................................................................... ........................................ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
.............................................................................................................................................................................. ..... 
 

บทบาทสมมติ 

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

สมาชิกในกลุ่ม 

๑. 
.................................................................................................
................................................ 

๒. 
.................................................................................................
................................................ 

๓. 
.................................................................................................
................................................ 
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ใบความรู้ที่ ๘.๑ 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับน้ าบาดาล 
 

น้ าบาดาลหรือน้ าใต้ดิน 
  น้ าบาดาลเป็นน้ าที่อยู่ใต้ดินมีประโยชน์และความส าคัญในหลายด้าน น ้าบาดาลจะอยู่ลึกลงไปหลาย
เมตรขึ นอยู่กับบริเวณที่พบน ้าบาดาลซึ งอาจจะอยู่หลายกิโลเมตรก็ได้ ปกติแล้วน ้าบาดาลจะพบได้น้อยในพื นที่รอบ
หรือถ้าพบก็ลึกลงไปมักจะต้องอยู่ใกล้กับแหล่งน ้าด้วยในพื นที่แห้งแล้งก็อาจจะต้องเจาะลึกลงไปมาก การน้าไปใช้
ประโยชน์มักใช้ในครัวเรือนในหมู่บ้านที่ไกลแหล่งน ้าใช้ในการเกษตร มีความส้าคัญต่อชั นดินมาก วิชาที่ศึกษา
เรียกว่า อุทกธรณีวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ตามที่ได้กล่าวไว้ว่าน้ าบาดาลในแต่ละท่ีจะมีระดับท่ีไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับภูมิประเทศ ที่อยู่ไม่ลึกก็ใกล้
แหล่งน ้า บริเวณท่ีฝนตกมาก หากบริเวณหุบเขา หากพื นที่แห้งแล้งเป็นทะเลทรายก็อาจจะต้องเจาะลึกลงไป 
โดยทั่วไปหากอยู่ในพื นที่แหล่งน ้าก็ขุดได้ประมาณ 3–5 เมตร เรามักขุดเป็นบ่อน ้าเราตัดขึ นมาใช้ แต่น ้าชนิดนี มัก
ขึ นๆ ลงๆ ไปตามฤดูกาล บางที่อาจจะเจาไปหลายร้อยเมตรกว่าจะเจอ ระดับที่ลึกนั นจะมีคุณภาพน ้าที่แตกต่าง
กันด้วย สรุปคือ 
  น้ าบาดาล คือ น ้าที่อยู่ไต้ดินลึกลงไป เกิดจาการดูดซึมของดินและกินไหลลึกลงไป จนไปแทรกระหว่าง
หนิและดินลึกลงไป หากมีแรกดันของน ้าที่ต่้ากว่าน ้าใต้ดินที่มีจะเกิดเป็นน ้าพุขึ นมา มักเกิดขึ นบริเวณใกล้เคียง
ภูเขา 
  น้ าบาดาลเกิดจากน ้าฝนที่อยู่ชั นบรรยากาศตกลงมาสู่พื นกลายเป็นน ้าผิวดิน ส่วนหึ่งก็จะเกิดการซึมลงไป
อีกส่วนก็ระเหย รวมตัวกันเป็นแหล่งน ้าต่างๆ แหล่งน ้าเหล่านั นหากซึมลงไปก็จะถูกเก็บไว้ในชั นใต้ดินที่ลึกลงไป
ตามรูพรุนของหินซึ่งลงไปหลายเมตรจนถึงเป็นกิโลเมตร น ้าบาดาลที่อยู่ในหินเรียกว่า น ้าในดิน หากบริเวณท่ีมีหิน
หนืดหรือใกล้เคียง เรียกว่า น ้าหินหนืด 
  น้ าบาดาลสามารถที่จะขุดเจาะได้ตามบริเวณชั้นหินลึกลงไป แตบ่างที่อาจจะลึกไม่มากนิยมสูบมาใช้
งาน น ้าบาดาลมักจะอยู่ในระดับการซึมเข้าไปถึงและเป็นชั นที่เก็บน ้าได้  หากลึงลงไปมากกว่า 15 กิโลเมตรมักจะ
ไม่มีน ้าพบแต่ชั นหินเท่านั น 
 
 
 
 

 

ท่ีมาภาพ : ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 

http://www.mnre.go.th 
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  ปัจจัยที่ต่างๆ ของน ้าบาดาลจะมีการกระจายของน ้าและความลึกท่ีแตกต่างกันขึ นอยู่กับปัจจัยเหล่านี  
  ๑. ความพรุนของหินและดิน เป็นปัจจัยที่ก้าหนดการเก็บน ้าบาดาล หากมีความพรุนมาจะมีปริมาณของ
น ้าแทรกตัวอยู่มากการไหลและการเก็บน ้าจะท้าได้รวดเร็ว ซึ่งขึ นอยู่กับช่องว่างของหินในแต่ละชนิดอย่างเช่นหิน
อัคนีมีความพรุนที่น้อยกว่าหินทราย เนื่องจากมีการอัดแน่นกว่า 
  ๒. ความสามารถในการซึมผ่าน การซึมผ่านของน ้าผ่านหินต่างๆ จะมีมากน้อยเพียงใดขึ นอยู่กับความพรุน
ของหิน ถ้ามีความพรุนมากก็จะมีการซึมผ่านที่รวดเร็ว รวมถึงรูปร่างของหินก็ส่งผลต่อการซึมผ่านด้วยการแทรก
ซึม  
  ๓. การแทรกซึมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชั นหินขึ นอยู่กับน ้าผิวดินความพรุนของหอนและชนิดของหิน การ
แทรกซึมในแต่ละชั นจะเกิดการอิ่มตัวก่อนที่จะแทรกเข้าไปในชั นถัดลงไป 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อระดับน้ าใต้ดินได้แก่ 
1. การแทรกซึมผ่านของหิน 
2. ปริมาณน ้าที่แรกซึมลงไป 
3. ลักษณะภูมิประเทศ 

 

เขตในชั้นใต้ดินหรือน้ าบาดาลอยู่ 
1. เขตของดิน เป็นเขตที่รับน ้าจากบรรยากาศหรือน ้าฝนที่ตกลงมาจะมีมากหรือไม่มีเลยก็ได้ขึ นอยู่กับฝน

ที่จะตกน้อยหรือมาก เป็นการเปลี่ยนแปลงไปตามระดับน ้าฝนนั นเอง 
2. เขตอ่ิมตัว น ้าที่ตกลงมาสู่พื นบางส่วนจะเกิดการอ่ิมตัวลงไปในชั นหินและดินตามช่องว่างที่มี เป็นเขตอ

ขงน ้าบาดาลหรือน ้าใต้ดิน 
3. ระดับน ้าใต้ดินเป็นน ้าที่มีไม่สม่้าเสมอต่้ากว่าน ้าบาดาล มีน ้าตามฤดูกาล และภูมิประเทศ 

ระดับน้ าบาดาล 
  ปกติแล้วระดับของน ้าบาดาลักพบอยู่สองระดับและมีการส้ารวจในประเทศไทยเองเช่นเดียวกัน 
    ชั้นที่ 1 เป็นชั นที่อยู่ใกล้กับน ้าผิวดินเกิดจากแทรกลงไปของน ้าที่ผิวดิน และจากแหล่งน ้าที่ซึมลงไปมี
ความลึกประมาณ 40 -150 ฟุต เป็นระดับน ้าบาดาลที่ไม่มีแรงดัน 
  ชั้นที่ 2 เป็นชั นที่อยู่ลึกลงไปจากชั นแรก ชั นนี มักมีแรงดินน ้าอยู่ด้วยแล้วแต่บริเวณท่ีเจาะพบมีความลึก
ลงไป 350 ฟุต ถ้าระดับ 150 -300 มักจะไม่มีแรงดันของน ้า ระดับน ้าที่แรงดันหากเจอะจะมีการซึมของน ้าหรือ
เกิดเป็นน ้าพุได้ขึ นอยู่กับความสูงต่้า 
  ระดับน้ า ขึ นอยู่กับภูมิประเทศอาจจะมีความแตกต่างกันระหว่างชั นหินและแรงดันของน ้าด้วย 
 

การเคลื่อนไหวของน้ าบาดาล 
  การเคลื่อนไหวของน้ าบาดาลปกติน้ าบาดาลจะเคลื่อนไหวอย่างช้า อาจจะวัดเป็นเซนติเมตรต่อวันโดย
น ้าจะไหลไปตามชั นหินตามแรงดันในแต่ละพื นที่และขึ นอยู่กับรูพรุนของหิน นอกจากนั นการที่เราสูบก็ท้าให้เพ่ิม
ความเร็วของการไหลน ้าได้เร็วยิ่งขึ น เนื่องจากการสูบน ้าท้าให้ระดับและความดันของน ้าลดลงอย่างรวดเร็ว ระดับ
น ้าอยู่บริเวณรอบๆ ก็จะลดลงตามไปด้วย 
การส ารวจแหล่งน้ าบาดาล 
  1. การส ารวจทางอุทกธรณีวิทยา เป็นการส้ารวจโดยใช้ข้อมูลจากผิวดิน ตรวจสอบโครงสร้างทาง
ธรณีวิทยาและบริเวณภูมิประเทศโดยรอบ 
   2. ส ารวจทางฟิสิกส์ ตรวจสอบจากความหนาแน่นของผิวดิน สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ความต้านทานของ
ไฟฟ้า โดยการปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านชั นหินต่างๆ ในระดับลึกลงไป หินที่มีและไม่มีน ้าจะมีความต้านทานที่
แตกต่างกัน 
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  3. การเจาะส ารวจ โดยการขุดเจาะบริเวณต่างๆ เพ่ือท้าการส้ารวจในชั นหินและบริเวณอุ้มน ้า เมื่อก่อน
ใช้แรงงานคนจั งตาสองคนขั นไปเจาะได้เพียงตื นๆ เท่านั น โดยใช้ท่อประมาณ 2–3 นิ ว เจาะลึกลงไป 15–30 
เมตรซึ่งมักใช้กับทางด้านการเกษตรและในครัวเรือน แต่มีข้อจ้ากัดในบางพื นที่มีหินเหนียวหากแห้งจะไม่สามารถ
เจาะลงไปได้ ต่อมาจึงใช้เครื่องขนาดเล็กสามารถเจาะได้ลึกขั นโดยการติดที่หัวเจาะท้าการสูงน ้าแรงดันสูงไปตาม
หัวเจาะดินจะออกมาตามน ้าที่ไหลตามขึ นช่องของท่อปัจจุบันมีเครื่องขนาดใหญ่สามารถเจาะได้หลายร้อยเมตร 
  4. การส ารวจจากภาพทางทางดาวทียม เป็นการตรวจสอบในบริเวณท่ีกว้างเพ่ือหาต้าแหน่งในการขุด
เจาะท่ีง่ายขึ น 
 

ผลเสียจากการสูบน้ าบาดาลขึ้นมาใช้มากเกินไป 
  การสูบน ้าบาดาลมาใช้ประโยชน์ที่จ้ากัดคงไม่มีปัญหาอะไร แต่มักมีการสูงมาใช้ในด้านอุสาหกรรมท้าให้
น ้าที่สูงมานั นมากขึ นจนขาดความสมดุลของน ้าใต้ดินท้าให้เกิดผลเสียตามมาอย่างเช่นพื นที่บริเวณกรุงเทพที่เป็น
ปัญหาอยู่ในปัจจุบัน มีการทรุดตัวของดินในทุกๆปี 
  1. เกิดการทรุดตัวของดิน เนื่องจากชั นล่างของหินปูนที่มีน ้าแทรกอยู่ช่วยให้หนุนชั นดินด้านบนไว้หาก
สูบมาในปริมาณมากจะท้าให้น ้าในชันหินลดลงอย่างรวดเร็วท้าให้แผ่นดินยุดตัวลง 
   2. การกัดกร่อน เนื่องจากการสูบน ้าบาดาลขึ นท้าให้เกิดการไหลของน ้าได้อย่างรวดเร็วกว่าเดิมจะท้าให้
น ้าและตะกอนพัดไปอย่างรวดเร็วและไปท้าให้บริเวณชั นหินเกิดการผุกร่อนจนท้าให้เกิดการยุบตัวหรือทิศทางการ
ไหลของน ้าใต้ดินเปลี่ยนแปลงไป และอาจจะเป็นทางน ้าใต้ดิน 
 
การพัฒนาน้ าบาดาล 

  การพัฒนาน้ าบาดาล หมายถึง วิธีการที่จะน้าน ้าบาดาลจากชั นหินกักเก็บน ้าที่อยู่ภายใต้ผิวดิน ขึ นมาใช้
ประโยชน์ ขั นตอนของการพัฒนาน ้าบาดาล ประกอบด้วย 
  1. การส ารวจน้ าบาดาล  
  โดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบว่าในบริเวณพื นที่ส้ารวจมีน ้าบาดาลอยู่หรือไม่ มีปริมาณมาก
น้อยเท่าใด จะสามารถพัฒนาน ้าขึ นมาใช้ได้เท่าไหร่ คุณภาพน ้าบาดาลเป็นอย่างไร 
  การส้ารวจแบ่งออกได้เป็น 2 แบบใหญ่ ๆ คือ 
   ๑. การส้ารวจทางด้านธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา 
   ๒. การส้ารวจทางด้านธรณีฟิสิกส์ เช่น การส้ารวจความต้านทานไฟฟ้าจ้าเพาะ 
  การส้ารวจความต้านทานไฟฟ้าจ้าเพาะ (Resistivity Method) คุณสมบัติทางกายภาพที่วัดคือ ความ
ต้านทานไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนกลับของการน้าไฟฟ้า โดยปกติแล้วชั นดิน ชั นหิน จะไม่น้าไฟฟ้า ยกเว้นมีน ้าแทรกอยู่
ตามช่องว่าง หรือตามรอยแตกรอยแยก 
  2. การเจาะบ่อ 
  การเจาะบ่อ (Well Drilling) มีวิธีการหลายๆ แบบที่ใช้เครื่องมือ  
แตกต่างกันออกไป ซึ่งการเลือกวิธีการเจาะบ่อ โดยทั่วไปจะขึ นอยู่กับ  
ชนิดของหินที่อยู่ภายใต้ผิวดินและความลึกที่ต้องการเจาะเป็นส้าคัญ  
วิธีการที่นิยมใช้ได้แก่ 

1. การเจาะแบบกระแทก 
2. การเจาะแบบหมุน 
3. การเจาะแบบใช้ลม 

 
 
 

ท่ีมาภาพ : วชิาการธรณีไทย 
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  3. การปรับปรุงและพัฒนาบ่อ 
  การปรับปรุงบ่อ (Well completion) การปรับปรุงบ่อหรือการท้าบ่อ ได้แก่ การท้ารูเจาะให้เป็นบ่อ
น ้า เพ่ือพัฒนาน้าน ้าบาดาลขึ นมาใช้ประโยชน์ และเพ่ือป้องกันการพังทลายของบ่อ การปรับปรุง 
ประกอบด้วย การออกแบบบ่อ  การใส่ท่อกรุ การกรุกรวด 
  การพัฒนาบ่อ (Well Development) วัตถุประสงค์ เพ่ือท้าให้บ่อมีน ้าเพ่ิมมากขึ น ป้องกันไม่ให้ทราย
ไหลเข้าบ่อ ท้าให้บ่อมีอายุ การใช้งานได้นาน หลักการ คือ ท้าให้เม็ดกรวดทรายที่อยู่รอบบ่อเรียงตัวอย่างเป็น 
ระเบียบ ท้าให้มีความพรุนและความซึมได้สูง วิธีการที่นิยม คือการเป่าล้างด้วยลม 
  4. การสูบทดสอบ 
  การสูบทดสอบ (Pumping Test) เป็นสิ่งที่จ้าเป็น ต้องกระท้าภายหลังจากการปรับปรุงและพัฒนาบ่อ
เสร็จแล้ว ท้าเพื่อ ให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน ้าที่จะสามารถสูบขึ นมา ใช้ โดยข้อมูลเหล่านี จะใช้เพ่ือการเลือก
เครื่องสูบน ้าให้ถูกต้อง และเหมาะสม 
  5. การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพน้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  การตรวจสอบคุณภาพน้ า (Water Quality Test) คุณภาพน ้าบาดาล มีความส้าคัญต่อการพัฒนาบ่อ
บาดาลมาก เนื่องจากคุณภาพของน ้าบาดาลจะเป็นตัวบ่งชี ถึงความสามารถในการน้าไปใช้ประโยชน์ โดยทั่วไปอาจ
จ้าแนกการใช้ น ้าบาดาลได้เป็น 3 ประเภท คือ การใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค การใช้เพื่อการเกษตรกรรม หรือการ
ชลประทาน และการใช้ เพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งในการใช้งานแต่ละประเภท จะมีมาตรฐานคุณภาพน ้าที่แตกต่าง
กันออกไป 
  การปรับปรุงคุณภาพน้ า (Water Treatment) บางครั งคุณภาพน ้าบาดาลที่พัฒนาขึ นมาได้ ไม่
เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ อาทิ น ้ามีปริมาณสารละลายเหล็กสูง ไม่สามารถบริโภคได้ หรือน ้ามีปริมาณความ
กระด้าง ไม่สามารถใช้เพ่ือการซักล้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลเหล่านี  จึงจ้าเป็นต้องมีการปรับปรุง
คุณภาพน ้า ได้แก่ การก้าจัดสิ่งเจือปนในน ้า การก้าจัดเหล็กและแมงกานิส การก้าจัดความกระด้าง การก้าจัดน ้า
กร่อยหรือน ้าเค็ม การฆ่าเชื อโรค เป็นต้น 
  6. การบ ารุงรักษา 
  ในการพัฒนาน ้าบาดาลขึ นมาใช้ประโยชน์ เมื่อได้ปริมาณ และคุณภาพน ้าตามที่ต้องการเแล้ว เมื่อใช้ไปใน
ระยะเวลาที่นานหรือต้องการให้ใช้งานได้นาน ควรมีการบ้ารุงรักษาทั งในแง่ของการบ้ารุงรักษาบ่อบาดาล  และ
การบ้ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องสูบ 
 
 

 

ท่ีมาภาพ : วชิาการธรณีไทย 
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 โดยทั่วไปบ่อบาดาลจะมีประสิทธิภาพลดลง เนื่องจากปัจจัยหลายประการ อาทิ ระดับน ้าบาดาลหรือ
ระดับแรงดันของน ้า ลดลง การอุดตันของท่อเซาะร่องหรือท่อกรอง รวมทั งประสิทธิภาพที่ลดลงของเครื่องสูบ ซึ่ง
บ่อบาดาลที่มีการออกแบบไว้ดี ตั งแต่เริ่มต้น และมีการใช้งานอย่างเหมาะสมจะมีอายุการใช้งานได้นาน 
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แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
กลุ่มท่ี............... 
 
ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตการท้างานกลุ่มของผู้เรียน โดยท้าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 
 
      
            พฤติกรรม 
 
 
        ชื่อ-สกุล 

ความร่วมมือใน
การท างาน 

ขั้นตอนการ
ท างาน 

การมีส่วนร่วม
แสดงความ
คิดเห็น 

ความ
รับผิดชอบ 
ต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 

รวม
คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑๒ 
๑              
๒              
๓              
๔              
๕              
๖              
๗              
๘              
๙              
๑๐              
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ให้คะแนน ๐-๔ ถ้าการท้างานอยู่ในขั นตองปรับปรุง 
 ให้คะแนน ๕-๘ ถ้าการท้างานนั นอยู่ในระดับพอใช้ 
  ให้คะแนน ๙-๑๒ ถ้าการท้างานนั นอยู่ในระดับดี 
  
 
   
 

 

 

 

 

 

 

     ลงช่ือ                                       ผูป้ระเมิน 

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

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



14 
เกณฑ์การให้คะแนน แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 
                ระดับคะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

๓ ๒ ๑ 

ความร่วมมือในการท างาน สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ร่วมมือกันท้างาน มีการ 
ประสานงานภายในกลุ่ม 
และเปิดโอกาสให้สมาชิก
จากกลุ่มอ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอตลอดเวลา 

สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ร่วมมือกันท้างาน ส่วน
ใหญ่มีการประสานงาน
ภายในกลุ่มที่ดี และ
เปิดโอกาสให้สมาชิก
จากกลุ่มอ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอในบาง
ช่วงเวลา 

สมาชิกในกลุ่มร่วมมือกัน
ท้างานดีพอสมควร ขาด
การประสานงานภายใน
กลุ่มท่ีดี และไม่เปิด
โอกาสให้สมาชิกจาก
กลุ่มอ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอ 

ขั้นตอนการท างาน สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั นตอนการท้างานอย่าง
เป็นระบบ มีการแบ่ง
หน้าที่การท้างานภายใน
กลุ่มอย่างชัดเจน 
สามารถด้าเนินกิจกรรม
ตามขั นตอนการท้างาน
จนกระท่ังเห็นผลงาน
สมบูรณ์ 

สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั นตอนการท้างาน
อย่างเป็นระบบ มีการ
แบ่งหน้าที่การท้างาน
ภายในกลุ่มอย่าง
ชัดเจน แต่ไม่สามารถ
ด้าเนินกิจกรรมตาม
ขั นตอนการท้างานให้
เสร็จสมบูรณ์ได้ 

สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั นตอนการท้างานอย่าง
เป็นระบบ แต่ไม่มีการ
แบ่งหน้าที่การท้างาน
ภายในกลุ่มอย่างชัดเจน 
และไม่สามารถด้าเนิน
กิจกรรมตามขั นตอนการ
ท้างานให้เสร็จสมบูรณ์
ได้ 

การมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

สมาชิกภายในกลุ่มมีส่วน
ร่วมในการแสดง 
ความคิดเห็นอย่าง
หลากหลาย และ
สร้างสรรค ์

สมาชิกภายในกลุ่มส่วน
ใหญ่มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น
อย่างหลากหลาย  
และสร้างสรรค์ 

สมาชิกภายในกลุ่ม 
ขาดการแสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยน
ความรู้อย่างหลากหลาย  
และสร้างสรรค์ 

ความรับผิดชอบ 
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

สมาชิกทุกคนภายใน
กลุ่มท้างานที่ได้รับ
มอบหมายจนงาน 
เสร็จสิ นสมบูรณ์ตาม
เวลาที่ก้าหนด 

สมาชิกส่วนใหญ่ภายใน
กลุ่มร่วมกันท้างาน 
ที่ได้รับมอบหมายจน
งานเสร็จสิ นสมบูรณ์
ตามเวลาที่ก้าหนด 

สมาชิกภายในกลุ่มขาด
ความร่วมมือในการ
ท้างานที่ได้รับมอบหมาย
และงานไม่เสร็จสมบูรณ์
ตามเวลาที่ก้าหนด 

 
 
 

 

 



15 
แบบประเมินการน าเสนอรายกลุ่ม 
 
จุดประสงค์ : เพ่ือให้นักเรียนทราบถึงจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุงของผลงานกลุ่มและการน้าเสนอผลงานกลุ่ม 
ค าชี้แจง ๑. ท้าเครื่องหมาย ( / ) ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม 
 ๒. รวมคะแนนประเมิน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
 
นักเรียนกลุ่มที่...................................................ชื่อกลุ่ม........................................................................................  
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 

ความถูกต้อง 
ของบทบาท 
ที่ได้รับ 

วิเคราะห์เหตุผล
ได้เหมาะสม 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม คะแนนรวม 

(๑๒) 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     ลงช่ือ                                       ผูป้ระเมิน 

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

        
.............../............................./........
....... 
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เกณฑ์การให้คะแนน แบบประเมินการน าเสนอรายกลุ่ม 
 
 
 
 
 

๔ ๓ ๒ ๑ 

ความถูกต้องของ
บทบาทที่ได้รับ 

มีเนื อหาถูกต้อง 
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีได้รับ 
โดยระบุแนวทาง 
การแก้ปัญหาเพื่อ
การอยู่ร่วมกันใน 
ชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม ยุติธรรม 
ไม่เอนเอียง
ความรู้สึกฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง มีเหตุผล 

มีเนื อหาค่อน
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีได้รับ 
โดยระบุแนว
ทางการแก้ปัญหา
เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
ในชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม ยุติธรรม 
ไม่เอนเอียง
ความรู้สึกฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง มีเหตุผล 

มีเนื อหาค่อน
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีได้รับ 
โดยระบุแนว
ทางการแก้ปัญหา
เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
ในชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม แต่
ก่อให้เกิดความ
ล้าเอียงไปยังฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่ง 

มีเนื อหาไม่
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีได้รับ 
โดยระบุแนว
ทางการแก้ปัญหา
เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
ในชุมชนได้ไม่
เหมาะสม  
เห็นประโยชน์ส่วน
ตนมากกว่า
ส่วนรวม และเกิด
ความแตกแยกใน
ชุมชน 

วิเคราะห์เหตุผล 
ได้เหมาะสม 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
และแนวทางการ
แก้ปัญหา                     
ได้อย่างน่าสนใจ 
สร้างความ
ปรองดองในชุมชน 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
และแนวทางการ
แก้ปัญหาได้อย่าง
น่าสนใจ 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
และแนวทางการ
แก้ปัญหาได้ 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
แต่ไม่สามารถเสนอ
แนวทางการ
แก้ปัญหาได้ 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม  
ออกเสียงได้ถูกต้อง
ดีมาก ล้าดับความ
ได้ชัดเจน เข้าใจ
ง่าย 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม  
ออกเสียงได้ถูกต้อง
ดี ล้าดับความได้ดี 
ชัดเจนพอใช้ 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 
ออกเสียงได้ถูกต้อง
พอใจ ล้าดับความ
ได้พอเข้าใจ 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม  
ออกเสียงได้ไม่
ถูกต้อง  
ล้าดับความไม่
ชัดเจน 

 
 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

พฤติกรรม 
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เกณฑ์การประเมิน 
   ๔  หมายถึง  ระดับดีมาก 
   ๓  หมายถึง  ระดับดี 
   ๒  หมายถึง  ระดับพอใช้ 
   ๑  หมายถึง  ระดับปรับปรุง 
 
เกณฑ์การประเมินจากคะแนนรวม 

คะแนน คุณภาพ 
๑๐-๑๒ ดีมาก 
๗-๙ ดี 
๔-๖ พอใช้ 
๑-๓ ควรปรับปรุง 
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เฉลยใบบันทึกกิจกรรมที่ ๘.๑ 
การใช้น้ าบาดาลร่วมกันในชุมชน 
 ค้าชี แจง  ให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ที่ก้าหนด และบันทึกความคิดเห็นเพ่ือร่วมกันหาแนวทาง
แก้ปัญหาดังกล่าว ตามหัวข้อดังต่อไปนี  

 

 

 

 

 

ปัญหาที่พบ  
  ปัญหาน ้าอุปโภค และบริโภคไม่เพียงพอต่อความต้องการในครัวเรือน เนื่องจากระบบน ้าประปา 
เพ่ืออุปโภค และบริโภคในชุมชนไม่เพียงพอ ชาวบ้านจึงแก้ปัญหาโดยการเจาะบ่อน ้าบาดาลเพื่อใช้ในครัวเรือน
ตนเอง แต่การขุดเจาะขาดความรู้ความเข้าใจในระบบน ้าบาดาล มุ่งหวังเพียงเพ่ือแก้ปัญหาส่วนตนมากเกินไป  
 

สิ่งท่ีต้องการ 

  แก้ปัญหาน ้าอุปโภค บริโภคไม่เพียงพอต่อความต้องการในครัวเรือน และปัญหาปัญหาข้อวิพากษ์
ระหว่างเพื่อนบ้านข้างเคียง  
 
 

สิ่งท่ีไม่ควรกระท า 

  ๑. ค้านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนโดยไม่ให้ความส้าคัญกับประโยชน์ส่วนรวม เช่น ใช้ทรัพยากร  
          น ้าประปาชุมชนโดยไม่สนใจความเดือดร้อนของบุคคลอ่ืน 
  ๒. แก้ปัญหาโดยขาดการพิจารณาถึงผลกระทบต่อเพ่ือนบ้านข้างเคียง หรือชุมชนส่วนรวม 
 ๓. ไม่เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหาของชุมชน 
    ๔. ความล้าเอียงในจิตใจ โดยให้ความส้าคัญครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง โดยปราศจากความ 
      เป็นกลาง 
 

เสนอแนวทางการแก้ปัญหา (สิ่งท่ีควรกระท า) 
๑. ซื อถังเก็บน ้าในครัวเรือนเพ่ือเก็บน ้าในช่วงเวลาที่ชาวบ้านในชุมชนใช้น ้าในปริมาณน้อย เช่น ช่วงเวลา

กลางวัน 
๒. ปรึกษาเพ่ือนบ้านข้างเคียง ในการใช้น ้าบาดาลในช่วงเวลาที่ต่างกัน เช่น ครอบครัวนายสมหมาย ใช้น ้า

บาดาลในช่วงเวลา ๐๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ครอบครัวนางสาวสร้อยมุก ใช้น ้าบาดาลในช่วงเวลา ๑๒.๐๐ – ๒๔.๐๐ 
น. เป็นต้น 

๓. จัดหาแหล่งน ้าชุมชนเพ่ิมเติม 
๔. ท้าข้อตกลงในการใช้น ้าร่วมกันในชุมชน 

 

 

บทบาทสมมติ 

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

สมาชิกในกลุ่ม 

๑. 
.................................................................................................
................................................ 

๒. 
.................................................................................................
................................................ 

๓. 
.................................................................................................
................................................ 
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1 
แผนการจัดการเรียนรู้ 
 
หน่วยที่ ๓ นักสืบสายน ้า      
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง การใช้ทรัพยากรน ้าบาดาลในชีวิตจริง   เวลา ๑ ชั่วโมง 
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน ้าบาดาลในชีวิตจริง 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 
  ๒.๑ อธิบายระเบียบขั นตอนการขอใช้ทรัพยากรน ้าบาดาลในชุมชน จากหน่วยงานรัฐได้อย่างถูกต้อง (N) 
  ๒.๒ เข้าใจและอธิบายบทลงโทษของการกระท้าผิดเกี่ยวกับการใช้น ้าบาดาลในชุมชน จากสถานการณ์
จริงที่เกิดขึ นในชุมชน เพื่อเป็นกรณีศึกษาและแนวทางปฏิบัติได้ (R) 
  ๒.๓ เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาการขุดเจาะน ้าบาดาลในชุมชน โดยไม่ได้รับอนุญาตเพ่ือประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ (S) 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
  ๓.๑ ความรู้ 
   ๑) ทรัพยากรน ้าบาดาล   
  ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
   ๑) ความสามารถในการแก้ปัญหา   
   ๒) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  ๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     ๑) ซื่อสัตย์ สุจริต  
   ๒) อยู่อย่างพอเพียง  
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
   ๔.๑ ขั้นน า 
   ๑. ครูแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเรื่อง กฎหมายที่ควรรู้
เกี่ยวกับการใช้น ้าบาดาล เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเจาะบ่อน ้าบาดาลบนพื นที่ส่วนบุคคล หรือพื นที่
ในชุมชนอย่างเหมาะสม ค้านึงถึงประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมในชุมชน  
    ๒. ครูให้นักเรียนดูวีดิทัศน์ ข่าวเช้าหัวเขียว “ฮือฮา เจาะบาดาลเจอน ้าพุโซดาที่ 
ห้วยกระเจา” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ท่ีมาภาพ : ส านกัข่าวไทยรัฐ 

https://www.youtube.com/watch?v
=X5Noj2s1-2E 
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  ๓. ครูใช้ค้าถาม : บ่อน ้าบาดาลที่เจาะพบน ้าแร่นี  เป็นสมบัติของใคร และควรใช้ประโยชน์ด้านใด 

    (แนวค้าตอบ : การเจาะบ่อน ้าบาดาลซึ่งถือว่าเป็นสมบัติของประเทศชาติขึ นมาใช้ประโยชน์ มี
กฎหมายควบคุม เราไม่สามารถเจาะน ้าบาดาลขึ นมาใช้ประโยชน์ได้ ถ้าต้องการเจาะบ่อน ้าบาดาลต้องขออนุญาต
ให้ถูกต้องตามระเบียบกรมทรัพยากรน ้าบาดาล /และควรใช้ประโยชน์ให้เหมาะสม โดยยึดประโยชน์ของส่วนรวม 
และความต้องการของชุมชนเป็นหลัก) 
  ๔. ในชุมชนของนักเรียนมีการใช้น ้าบาดาลหรือไม่ และมีการขออนุญาตถูกต้องหรือไม่ 

  (แนวค้าตอบ การเจาะน ้าบาดาลต้องขออนุญาตให้ถูกระเบียบ และถ้าใครเจาะขึ นมาใช้ประโยชน์
แล้วต้องแจ้งเรื่องที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพ่ือด้าเนินการให้ถูกต้อง) 

 
    ๔.๒ ขั้นสอน 

   ๕. ครูอธิบายการเรียนรู้เชิงวิเคราะห์โดยใช้เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ นจริงในชุมชน เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา
การเจาะบ่อน ้าบาดาลโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
   ๖. ครูอธิบายการเรียนรู้วิเคราะห์บทบาทสมมติ เรื่อง ทรัพยากรน ้าบาดาล เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่
กิจกรรมการแสดงละครบทบาทสมมติในชั่วโมงเรียนต่อไป (ในชั่วโมงเรียนนี ให้นักเรียนศึกษา ค้นคว้าข้อมูลตาม
บทบาทสมมติที่ได้รับ เพื่อร่วมกันเขียนบทแสดงละครบทบาทสมมติในชั่วโมงเรียนรู้ถัดไป) 
   ๗. แบ่งนักเรียนในชั นเรียนออกเป็นกลุ่มๆ จ้านวน ๔ กลุ่ม เพ่ือร่วมกันศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับน ้า
บาดาล วิเคราะห์ตามบทบาทสมมติ เรื่อง การขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยให้นักเรียนแต่ละ
กลุ่มจับสลากเลือกบทบาทสมมติที่จะได้รับ ตามสถานการณ์ท่ีก้าหนด ดังนี  
  - บทบาทสมมติที่ ๑ บทบาทชาวบ้าน (ครูผู้สอนร่วมในบทบาทนี ) 
   - บทบาทสมมติที่ ๒ บทบาทเจ้าหน้าที่เทศบาล หรือ อบต. 
            - บทบาทสมมติที่ ๓ บทบาทเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน ้าบาดาล  
   - บทบาทสมมติที่ ๔ บทบาทนักขุดเจาะบ่อบาดาล 
   (จ้านวนนักเรียนในแต่ละกลุ่มที่แสดงความคิดเห็นผ่านบทบาทสมมติ ขึ นอยู่กับจ้านวนนักเรียน
และครูผู้สอนเห็นสมควร) 
  ๘. ครูให้นักเรียนดูภาพประปาในชุมชน ซึ่งได้จากการเจาะบ่อน ้าบาดาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพการใชบ้่อบาดาลเพื่อส่วนรวมในชุมชน และการใชน้ ้ าบาดาลใน
ครัวเรือน 

ท่ีมา : เกียรติศกัด์ิ  ทองค า, ๒๕๖๔ 
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   ๙. ครูอธิบายบทบาทหน้าที่ของบทบาทสมมติที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้รับ และแนวทางการ
น้าเสนอหน้าชั นเรียน กลุ่มละ ๓-๕ นาที 
    ๑๐. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาสถานการณ์ ตามใบกิจกรรมที่ ๙.๑ เรื่อง การขุดเจาะบ่อ
น ้าบาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภค และใบความรู้ที่ ๙.๑ เรื่อง ข่าวสถานการณ์ความผิดจากการขุดเจาะน ้าบาดาล 
ใบความรู้ที่ ๙.๒ เรื่อง ขั นตอนการขออนุญาตขุดเจาะบ่อน ้าบาดาล และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้า
เพ่ิมเติมจากสื่อออนไลน์ วิเคราะห์สร้างองค์ความรู้ตามบทบาทท่ีได้รับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ๑๑. ครูให้นักเรียนดูวีดิทัศน์ วิธีการเจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้ในครัวเรือนและการเกษตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ๑๓. นักเรียนในแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปองค์ความรู้ ลงในใบบันทึกกิจกรรมที่ ๙.๑ เรื่อง ความรู้
เบื องต้นเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ทรัพยากรน ้าบาดาล และเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติเกี่ยวกับทรัพยากรน ้า 
พ.ศ. ๒๕๖๑ จาก https://www.youtube.com/watch?v=SZNObzeao04 
 

 

ท่ีมา : สารคดีกองทุนพฒันาน ้าบาดาล 

https://www.youtube.com/watch?v
=bATYW3agzAo 

 

ท่ีมา : ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพะเยา 

http://phayao.mnre.go.th/th/index 

 

ท่ีมา : เฟจอีสาน พาเท่ียว 
https://www.youtube.com/watch?v=

O5jbn73Uiro 
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    ๑๔. นักเรียนในแต่ละกลุ่มร่วมกันน้าเสนอข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นในบทบาทที่ตนเองได้รับ 
กลุ่มละ ๓-๕ นาที โดยที่ครูผู้สอนคอยเพ่ิมเติมให้สมบูรณ์ 
 
 ๔.๓ ขั้นสรุป 

  ๑๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับขั นตอนการขออนุญาตใช้ทรัพยากรน ้าบาดาล 
เพ่ือการอุปโภค-บริโภคอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมอย่างเท่าเทียม และยุติธรรม 
เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
    ๑๖. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทลงโทษผู้กระท้าผิดกฎหมายว่าด้วยการใช้ทรัพยากรน ้า
บาดาล  
   ๑๗. ครูมอบหมายงานให้นักเรียนในชั นแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม แล้วร่วมกันเขียนบทละคร  
เพ่ือน้ามาร่วมแสดงบทบาทสมมติในชั่วโมงเรียนต่อไป และไปส้ารวจแหล่งน ้าบาดาลในชุมชนของนักเรียนว่ามีการ
ขออนุญาตถูกต้องหรือไม่ 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
  ๕.๑ วิธีการประเมิน 

   ๑) นักเรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่สืบค้น 

   ๒) นักเรียนน้าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามบทบาทสมมติที่ได้รับ 

  ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

    ๑) ใบบันทึกกิจกรรม 
   ๒) แบบประเมินการน้าเสนอ 

   ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการท้างานกลุ่ม 

  ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 

    นักเรียนผ่านการประเมิน ร้อยละ ๘๐ ขึ นไป  
 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : ส านกังานทรัพยากรน ้ าแห่งชาติ (สทนช.) 

https://www.youtube.com/watch?v=
SZNObzeao04 
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๖. บันทึกหลังสอน 

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

 

 

 

     ลงช่ือ                                       ผูส้อน 

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

        
.............../............................./....
........... 
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๗. ภาคผนวก 
      ใบกิจกรรมท่ี ๙.๑ 
         สถานการณ์การขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค 
  ค าชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ท่ีก้าหนดอย่างละเอียด และด้าเนินกิจกรรมตามบทบาทสมมติที่
ได้รับอย่างรอบคอบ 

  ในชุมชนหนึ่ง ชื่อว่า “หมู่บ้านทรัพย์เจริญ” มีประชากร ๑๙๕ ครัวเรือน รวม ๕๕๐ คน แหล่งน ้าอุปโภค
บริโภคในหมู่บ้านมาจากฝายชุมชน และบ่อน ้าบาดาลชุมชน แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
ของชาวบ้าน โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ร่วง ชุมชนแห่งนี ประสบปัญหาภัยแล้งทุกปี จึงมีชาวบ้านบางส่วนท้าการเจาะ
บ่อน ้าบาดาลขึ นมาใช้เองในครัวเรือน โดยใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ส้านักงาน
องค์การบริหารส่วนต้าบล ได้ท้าการส้ารวจบ่อน ้าบาลดาลในหมู่บ้าน เพ่ือจัดท้าฐานข้อมูล พบว่า  
การเจาะบ่อน ้าบาดาลของชาวบ้าน ไม่ได้ขออนุญาตขุดเจาะอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติน ้าบาดาล พ.ศ. 
๒๕๒๐ ซึ่งชาวบ้านที่เจาะบ่อบาดาลก่อนหน้านี จะต้องด้าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบของกรมทรัพยากรน ้า
บาดาล ไม่เช่นนั นจะถูกด้าเนินคดีตามกฎหมาย  

 จากสถานการณ์ดังกล่าว ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลตามบทบาทสมมติท่ีได้รับ เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาการใช้
ทรัพยากรน ้าบาดาลในชุมชน บนพื นฐานของความรู้ความเข้าใจ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมกันแก้ปัญหา
อย่างมีส่วนร่วม  

   

  สลากบทบาทสมมต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

บทบาทสมมติท่ี ๑ บทบาทชาวบา้น (ครูผูส้อนร่วมในบทบาทน้ี) 

 

บทบาทสมมติท่ี ๒ บทบาทเจา้หนา้ท่ีเทศบาล หรือ อบต. 
๑ 

 บทบาทสมมติท่ี ๓ บทบาทเจา้หนา้ท่ีกรมทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

บทบาทสมมติท่ี ๔ บทบาทนกัขดุเจาะบ่อบาดาล 
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ใบบันทึกกิจกรรมที่ ๙.๑ 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ทรัพยากรน้ าบาดาล 
  

  ค าชี้แจง  ให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ที่ก้าหนด และบันทึกความคิดเห็นเพ่ือร่วมกันหาแนวทาง
แก้ปัญหาดังกล่าว ตามหัวข้อดังต่อไปนี  

 

 

 

 

 

ปัญหาที่พบ ............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................. ........................................................................................... ........... 
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................. ...................................................... 
 

สิ่งท่ีจากการกระท าของชุมชน
............................................................................................................................ ....................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................. ...................................................... 
.............................................................................................................................................................................. ..... 
ผลที่เกิดจากการกระท าความผิด....................................................................................................... ....................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
................................................................ .............................................................................................................. ..... 
 
 

สิ่งท่ีไม่ควรกระท า............................................................................................................................. ........................ 
............................................................................................................................. ......................................................
......................................................... ................................................................................................................ .......... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................
......................................................................................................................................................................... .......... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
 

เ 
 
 

บทบาทสมมติ 

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

สมาชิกในกลุ่ม 

๑. 
.................................................................................................
................................................ 

๒. 
.................................................................................................
................................................ 

๓. 
.................................................................................................
................................................ 
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สนอแนวทางการแก้ปัญหา (สิ่งท่ีควรกระท า) 
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9 
ใบความรู้ที่ ๙.๑ 
ข่าวสถานการณ์ความผิดจากการขุดเจาะน้ าบาดาล 
 
กรมทรัพยากรน้ าบาดาลน าต ารวจบุกจับผู้ลักลอบเจาะน้ าบาดาล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  นายประสิทธิ์พร จิตต์วารี นายช่างเครื่องกล (ระดับช้านาญงาน) ส้านักควบคุมกิจการน ้าบาดาลกรม
ทรัพยากรน ้าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมก้าลังต้ารวจ สภ.บางปะหัน  จ.
พระนครศรีอยุธยา น้าโดย พ.ต.ท. ภัทรภัทร นุชยวง พนักงานสอบสวน สภ.บางปะหัน เจ้าตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้างตามโครงการขุดเจาะน ้าบาดาลของ อบต.เสาธง อ.บางปะหัน ที่ ริมแม่น ้าลพบุรี ม.๑ ต.เสาธง อ.บางปะ
หันพร้อมควบคุมตัวคนงานเป็นชายจ้านวน 3 คนที่ก้าลังขุดเจาะน ้าบาดาลด้วยแท่นขุดเจาะ เจ้าหน้าจึงยึดแท่นขุด
เจาะน ้าบาลดาล 1 ชุดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบทั งหมด ได้แก่เครื่องยนต์ 1 เครื่อง หัวเจาะ12 นิ ว ก้านเหล็ก
เจาะ 26 ท่อน ยาวท่อนละ 6 เมตร ปั๊มน ้า ระบบลอกรวมมูลค่าประมาณ 4-5 แสนบาท 
      สอบสวนพบว่าคนงานและอุปกรณ์ทั งหมดเป็นของ บริษัท บุญญาธร จ้ากัด ที่ประมูลและท้าสัญญาจ้าง
จาก อบต.เสาธง ให้ด้าเนินการขุดเจาะน ้าบาดาลบ่อใหม่ติดกับบ่อน ้าบาดาลเดิมตรงที่เกิดเหตุ โดยเจ้าหน้าที่ของ
กรมทรัพยากรน ้าบาดาลเป็นเจ้าทุกข์แจ้งความต่อ บริษัทบุญญาธร จ้ากัด ว่ากระท้าความผิดตาม พ.ร.บ.น ้าบาดาล 
ปี 2520 ในมาตรา 16 ที่ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการน ้าบาดาลในเขตน ้าบาดาลใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์
หรอืสิทธิครอบครองที่ดินในเขตน ้าบาดาลนั นหรือไม่ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ซึ่งตามความผิดกฎหมายก้าหนดโทษไว้ในมาตรา 36ว่าต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสอง
หมื่นบาทหรือทั งจ้าทั งปรับ  
  อย่างไรก็ตามระหว่างการตรวจจับ นายส้ารวย เสือเปรียว นายก อบต.เสาธง พร้อมสมาชิกสภา
บางส่วน  เดินทางมาร่วมตรวจสอบและให้ข้อมูลว่าได้ว่าจ้าง บริษัท บุญญาธร จ้ากัด จริงโดยมีระยะเวลาการ
ท้างาน 45 วันซึ่งตามสัญญาก้าหนดว่าจะต้องรับมอบอ้านาจจาก อบต.เสาธงไปด้าเนินการขออนุญาตการขุดเจาะ
น ้าบาดาลให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยเช่นกันแต่เพ่ิงจะทราบวันนี ว่าทางบริษัทที่รับจ้างไม่ไปด้าเนินการตาม
กฎหมาย 
   นายประสิทธิ์พร จิตต์วารี นายช่างเครื่องกล (ระดับช้านาญงาน) ส้านักควบคุมกิจการน ้าบาดาล กล่าวว่า 
ทั่วประเทศมีการลักลอบเจาะน ้าบาดาลจ้านวนมากทั งบริษัทเอกชนหมู่บ้านจัดสรร หรือแม้แต่ส่วนราชการเอง 
เช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอเตือนว่าการด้าเนินการใด ๆเองไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงาน
ของรัฐ หากขุดเจาะน ้าบาดาลโดยไม่ขออนุญาตกรมทรัพยากรน ้าบาดาลเสียก่อน ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย
และทางกรมฯ เริ่มจัดส่งเจ้าหน้าที่ท้างานเชิงรุปออกตรวจจับไปท่ัวประเทศแล้ว 
  
 

 

ท่ีมาภาพ : ส านกัข่าวบางกอก โพสต ์จ ากดั (มหาชน) 
2021 

https://www.posttoday.com/social/l
ocal/53923 
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ทั งนี ขอให้เข้าใจว่าหน่วยงานที่ได้รับการยกเว้นขุดเจาะน ้าบาดาลได้โดยไม่ต้องขอมีเพียง3 หน่วยงาน คือการ
ประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค และกรมทรัพยากรน ้าบาดาล เท่านั น แต่หากท้องถิ่นใดหรือเอกชนราย
ใดต้องการขุดเจาะน ้าบาดาลต้องยื่นขออนุญาตก่อนด้าเนินการทุกครั ง เพื่อกรม ฯจะได้น้าตัวเลขของการขุดเจาะ
และประเมินการใช้น ้ามาเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการบริหารจัดการน ้าบาดาลอย่างเป็นระบบเพื่อไม่ให้
กระทบต่อสภาพแวดล้อม 
(ที่มา, ส้านักข่าวบางกอก โพสต์ สืบค้นจาก https://www.posttoday.com/social/local/53923 
เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) 
 
กรมทรัพย์ฯ จับคนลอบใช้น้ าบาดาลอยุธยา 
  นายประจญ เจริญศรี อธิบดีกรมทรัพยากรน ้าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เปิดเผยว่า กรมฯ ได้รับแจ้งจากเครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพช่างขุดเจาะน ้าบาดาลว่ามีการลักลอบขุดเจาะน ้า
บาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ณ อาคารบีโฟร์ อพาร์ตเมนต์ ถ.โรจนะ อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา กรมฯ จึงได้ส่ง
คณะเจ้าหน้าที่น้าโดยนายโชติ ตราชู ผู้อ้านวยการส้านักควบคุมกิจการน ้าบาดาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ต้ารวจได้
เดินทางเข้าไปตรวจสอบในพื นที่ 
  “เราพบว่าด้านหลังอาคารมีการลักลอบขุดเจาะน้ าบาดาล จึงได้ด าเนินการตรวจสอบ และพบว่าการ
ขุดเจาะบ่อบาดาลครั้งนี้ไม่ได้มีการขออนุญาตขุดเจาะ ถือเป็นการกระท าผิดพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการน้ าบาดาล พ.ศ.2520 ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน” 
  ทั งนี  เนื่องจากพื นที่ดังกล่าว จัดเป็นพื นที่วิกฤตน ้าบาดาลและมีระบบน ้าประปาของการประปาส่วน
ภูมิภาคให้บริการถึงแล้ว และตามมติครม.ไม่อนุญาตให้ขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลในพื นที่วิกฤตน ้าบาดาล จึงได้ให้
เจ้าหน้าที่ต้ารวจเข้าจับกุมและดเนินคดีกับทั งผุ้จ้างและผู้รับจ้างขุดเจาะทันที พร้อมยึดของกลางอันได้แก่อุปกรณ์
ขุดเจาะไว้แล้ว 
  นายโชติ ตราชู ผู้อ้านวยการส้านักควบคุมกิจการน ้าบาดาล เปิดเผย ภายหลังการเข้าจับกุมด้าเนินคดีว่า 
ขณะนี กรมทรัพยากรน ้าบาดาลได้ด้าเนินโครงการเร่งรัด ตรวจสอบการประกอบกิจการน ้าบาดาล เพ่ือด้าเนินคดี
กับผู้ประกอบกิจการน ้าบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาตในพื นที่วิกฤตน ้าบาดาล 7 จังหวัด คือกรุงเทพฯ ปทุมธานี 
นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร และพระนครศรีอยุธยา โดยในขณะนี ได้ด้าเนินคดีไปแล้วกว่า 100 
ราย 
  นายโชติ กล่าวอีกว่า การประกอบกิจการน ้าบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีผลท้าให้รัฐต้องสูญเสีย
รายได้ และที่ส้าคัญคือ ปัญหาที่ตามมาจากการลักลอบใช้น ้าบาดาลเพราะจะท้าให้ไม่สามารถรู้ได้ว่าปริมาณท่ี
แท้จริงของน ้าบาดาลที่มีการสูบขึ นมาใช้มีเท่าใด จึงท้าให้ไม่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาลได้  
นอกจากนี  หากมีการใช้น ้าบาดาลในปริมาณที่มากเกินกว่าที่ธรรมชาติจะเติมน ้าสู่แหล่งน ้าใต้ดินได้ทัน ก็จะส่งผล
ให้เกิดความเสื่อมโทรมของคุณภาพน ้า เช่นในกรณีน ้าเค็มอาจไหลเข้ามาปะปนกับน ้าใต้ดิน หรืออาจน้ามาซึ่ง
ปัญหาแผ่นดินทรุดได้  
  จึงอยากขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแล และแจ้งมายังกรมทรัพยากรน ้าบาดาล
ในทันที หากพบหรือสงสัยว่ามีผู้ลักลอบใช้ หรือเจาะน ้าบาดาลผิดกฎหมาย ทั งนี  เพื่อให้น ้าบาดาลได้เป็นแหล่งน ้า
ส้ารองที่มีคุณภาพของประเทศตลอดไป 
(ที่มา, ส้านักข่าว MGR Online สืบค้นจาก https://mgronline.com/local/detail/9470000064285 
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) 
 
 

https://mgronline.com/local/detail/9470000064285


11 
ใบความรู้ที่ ๙.๒ 
ขั้นตอนการขออนุญาตขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล 
  การใช้ทรัพยากรของชาตินั น ประชาชนจะต้องด้าเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทรัพยากร
น ้าบาดาลถือว่าเป็นทรัพยากรของชาติ ต้องด้าเนินการให้ถูกต้อง ดังนี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการขออนุญาตเจาะและใช้น้ าบาดาล 
  ผู้ขอรับใบอนุญาตเจาะและใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล 
  ติดต่อที่ท้าการของพนักงานน ้าบาดาลประจ้าท้องที่ในเขตน ้าบาดาลโดยยื่นค้าขอ ตามแบบ นบ.1 พร้อม
แนบส้าเนา 
   1) หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 
   2) หนังสือมอบอ้านาจและส้าเนาประจ้าตัวบัตรประชาชนของผู้มอบอ้านาจ (กรณีผู้ขอรับ
ใบอนุญาตฯ ไม่มายื่นด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท) 
   3) หนังสือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (กรณีโรงงานอุตสาหกรรม) 
   4) หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตฯ เป็นนิติบุคคล) 
  พนักงานน ้าบาดาลประจ้าท้องที่ออกใบรับค้าขอและด้าเนินการตรวจสอบเอกสาร ภายใน 1 วันท้าการ 
หากเอกสารและหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบเพ่ือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม โดยผู้
ขออนุญาตฯ ช้าระค่าธรรมเนียมค้าขอ 10 บาท 
 

เอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้วเสนอผู้มีอ านาจด าเนินการพิจารณาออกใบอนุญาต / ไม่ออกใบอนุญาต 
  กรณีได้รับอนุญาต 
  แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตให้มารับใบอนุญาตและช้าระค่าธรรมเนียม 
  กรณีไม่ได้รับอนุญาต 
  แจ้งเหตุผลพร้อมทั งสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 
  หมายเหตุ : กรณีการขอต่ออายุใบอนุญาต การขอรับใบแทน การขอโอน และการขอแก้ไขใบอนุญาต ให้
ยื่นค้าขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ณ ที่ท้าการของพนักงานน ้าบาดาลประจ้าท้องที่เพ่ือพิจารณาค้าขอต่อไป 
 
ระยะเวลาการพิจารณา 
  1. พื นที่ในเขตวิกฤตการณ์น ้าบาดาล 
      (รวม 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรสาคร 
สมุทรปราการ) 
 
       

 

ท่ีมาภาพ : กรมทรัพยากรน ้าบาดาล 

https://is.gd/VdgsI0 
%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD
%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8
%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0
%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%B0
%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8
%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0

%B8%B3 
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                ๑.๑ ขนาดบ่อน ้าบาดาล : 2-3 นิ ว 
         ปริมาณน ้าบาดาล : ไม่เกินวันละ 100 ลบ.ม. 
          ระยะเวลาด้าเนินการ : 2 วันท้าการ 
       ๑.๒ ขนาดบ่อน ้าบาดาล : 4 นิ วขึ นไป 
         ปริมาณน ้าบาดาล : มากกว่าวันละ 100 ลบ.ม 
          ระยะเวลาด้าเนินการ : 17 วันท้าการ 
  2. พื นที่นอกเขตวิกฤตการณ์น ้าบาดาล (รวม 70 จังหวัด) 
  ๒.๑ ขนาดบ่อน ้าบาดาล : ไม่เกิน 4นิ ว 
   ปริมาณน ้าบาดาล : ไม่เกินวันละ 300 ลบ.ม. 
   ระยะเวลาด้าเนินการ : 2 วันท้าการ 
  ๒.๒ ขนาดบ่อน ้าบาดาล : 5 นิ วขึ นไป 
   ปริมาณน ้าบาดาล : มากกว่าวันละ 300 ลบ.ม. 
   ระยะเวลาด้าเนินการ : 17 วันท้าการ 
 
แจ้งผลการพิจารณา 
  แจ้งผู้รับใบอนุญาตช้าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตามขนาดบ่อ 
แจ้งผลการพิจารณาไม่ออกใบอนุญาต 
  แจ้งผลการพิจารณาและเหตุผล พร้อมทั งสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ  
ระยะเวลาด้าเนินการ : 2 วันท้าการ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที่มาภาพ : สรุปขั นตอนการขออนุญาตใช้น ้าบาดาล 

http://www.dgr.go.th/th/newsAll/124/3718 
%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%

9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3 
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14 
แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
กลุ่มท่ี............... 
 

ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตการท้างานกลุ่มของผู้เรียน โดยท้าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 
 
      
            พฤติกรรม 
 
 
        ชื่อ-สกุล 

ความร่วมมือใน
การท างาน 

ขั้นตอนการ
ท างาน 

การมีส่วนร่วม
แสดงความ
คิดเห็น 

ความ
รับผิดชอบ 
ต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 

รวม
คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑๒ 
๑              
๒              
๓              
๔              
๕              
๖              
๗              
๘              
๙              
๑๐              
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ให้คะแนน ๐-๔ ถ้าการท้างานอยู่ในขั นตองปรับปรุง 
 ให้คะแนน ๕-๘ ถ้าการท้างานนั นอยู่ในระดับพอใช้ 
  ให้คะแนน ๙-๑๒ ถ้าการท้างานนั นอยู่ในระดับดี 
  
 
   
 

 

 

 

 

 

 

     ลงช่ือ                                       ผูป้ระเมิน 

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

        
.............../............................./........
....... 
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เกณฑ์การให้คะแนน แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 
                ระดับคะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

๓ ๒ ๑ 

ความร่วมมือในการท างาน สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ร่วมมือกันท้างาน มีการ 
ประสานงานภายในกลุ่ม 
และเปิดโอกาสให้สมาชิก
จากกลุ่มอ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอตลอดเวลา 

สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ร่วมมือกันท้างาน ส่วน
ใหญ่มีการประสานงาน
ภายในกลุ่มที่ดี และ
เปิดโอกาสให้สมาชิก
จากกลุ่มอ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอในบาง
ช่วงเวลา 

สมาชิกในกลุ่มร่วมมือกัน
ท้างานดีพอสมควร ขาด
การประสานงานภายใน
กลุ่มท่ีดี และไม่เปิด
โอกาสให้สมาชิกจาก
กลุ่มอ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอ 

ขั้นตอนการท างาน สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั นตอนการท้างานอย่าง
เป็นระบบ มีการแบ่ง
หน้าที่การท้างานภายใน
กลุ่มอย่างชัดเจน 
สามารถด้าเนินกิจกรรม
ตามขั นตอนการท้างาน
จนกระท่ังเห็นผลงาน
สมบูรณ์ 

สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั นตอนการท้างาน
อย่างเป็นระบบ มีการ
แบ่งหน้าที่การท้างาน
ภายในกลุ่มอย่าง
ชัดเจน แต่ไม่สามารถ
ด้าเนินกิจกรรมตาม
ขั นตอนการท้างานให้
เสร็จสมบูรณ์ได้ 

สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั นตอนการท้างานอย่าง
เป็นระบบ แต่ไม่มีการ
แบ่งหน้าที่การท้างาน
ภายในกลุ่มอย่างชัดเจน 
และไม่สามารถด้าเนิน
กิจกรรมตามขั นตอนการ
ท้างานให้เสร็จสมบูรณ์
ได้ 

การมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

สมาชิกภายในกลุ่มมีส่วน
ร่วมในการแสดง 
ความคิดเห็นอย่าง
หลากหลาย และ
สร้างสรรค ์

สมาชิกภายในกลุ่มส่วน
ใหญ่มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น
อย่างหลากหลาย  
และสร้างสรรค์ 

สมาชิกภายในกลุ่ม 
ขาดการแสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยน
ความรู้อย่างหลากหลาย  
และสร้างสรรค์ 

ความรับผิดชอบ 
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

สมาชิกทุกคนภายใน
กลุ่มท้างานที่ได้รับ
มอบหมายจนงาน 
เสร็จสิ นสมบูรณ์ตาม
เวลาที่ก้าหนด 

สมาชิกส่วนใหญ่ภายใน
กลุ่มร่วมกันท้างาน 
ที่ได้รับมอบหมายจน
งานเสร็จสิ นสมบูรณ์
ตามเวลาที่ก้าหนด 

สมาชิกภายในกลุ่มขาด
ความร่วมมือในการ
ท้างานที่ได้รับมอบหมาย
และงานไม่เสร็จสมบูรณ์
ตามเวลาที่ก้าหนด 
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แบบประเมินการน าเสนอรายกลุ่ม 
 
จุดประสงค์ : เพ่ือให้นักเรียนทราบถึงจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุงของผลงานกลุ่มและการน้าเสนอผลงานกลุ่ม 
ค าชี้แจง ๑. ท้าเครื่องหมาย ( / ) ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม 
 ๒. รวมคะแนนประเมิน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
 
นักเรียนกลุ่มที่...................................................ชื่อกลุ่ม........................................................................................  
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 

ความถูกต้อง 
ของบทบาท 
ที่ได้รับ 

วิเคราะห์เหตุผล
ได้เหมาะสม 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม คะแนนรวม 

 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     ลงช่ือ                                       ผูป้ระเมิน 

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

        
.............../............................./........
....... 
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เกณฑ์การให้คะแนน แบบประเมินการน าเสนอรายกลุ่ม 
 
 
 
 
 

๔ ๓ ๒ ๑ 

ความถูกต้องของ
บทบาทที่ได้รับ 

มีเนื อหาถูกต้อง 
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีได้รับ 
โดยระบุแนวทาง 
การแก้ปัญหาเพื่อ
การอยู่ร่วมกันใน 
ชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม ยุติธรรม 
ไม่เอนเอียง
ความรู้สึกฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง มีเหตุผล 

มีเนื อหาค่อน
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีได้รับ 
โดยระบุแนว
ทางการแก้ปัญหา
เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
ในชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม ยุติธรรม 
ไม่เอนเอียง
ความรู้สึกฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง มีเหตุผล 

มีเนื อหาค่อน
เหมาะสมกบั
บทบาทท่ีได้รับ 
โดยระบุแนว
ทางการแก้ปัญหา
เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
ในชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม แต่
ก่อให้เกิดความ
ล้าเอียงไปยังฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่ง 

มีเนื อหาไม่
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีได้รับ 
โดยระบุแนว
ทางการแก้ปัญหา
เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
ในชุมชนได้ไม่
เหมาะสม  
เห็นประโยชน์ส่วน
ตนมากกว่า
ส่วนรวม และเกิด
ความแตกแยกใน
ชุมชน 

วิเคราะห์เหตุผล 
ได้เหมาะสม 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
และแนวทางการ
แก้ปัญหา                     
ได้อย่างน่าสนใจ 
สร้างความ
ปรองดองในชุมชน 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
และแนวทางการ
แก้ปัญหาได้อย่าง
น่าสนใจ 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
และแนวทางการ
แก้ปัญหาได้ 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
แต่ไม่สามารถเสนอ
แนวทางการ
แก้ปัญหาได้ 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม  
ออกเสียงได้ถูกต้อง
ดีมาก ล้าดับความ
ได้ชัดเจน เข้าใจ
ง่าย 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม  
ออกเสียงได้ถูกต้อง
ดี ล้าดับความได้ดี 
ชัดเจนพอใช้ 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 
ออกเสียงได้ถูกต้อง
พอใจ ล้าดับความ
ได้พอเข้าใจ 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม  
ออกเสียงได้ไม่
ถูกต้อง  
ล้าดับความไม่
ชัดเจน 

 
 
 
 
 
 

 

ช่ือ-สกุล 

พฤติกรรม 
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เกณฑ์การประเมิน 
   ๔  หมายถึง  ระดับดีมาก 
   ๓  หมายถึง  ระดับดี 
   ๒  หมายถึง  ระดับพอใช้ 
   ๑  หมายถึง  ระดับปรับปรุง 
 
เกณฑ์การประเมินจากคะแนนรวม 

คะแนน คุณภาพ 
๑๐-๑๒ ดีมาก 
๗-๙ ดี 
๔-๖ พอใช้ 
๑-๓ ควรปรับปรุง 
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1 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

 
หน่วยที่ ๓ นักสืบสายน ้า      
แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๐ เรื่อง การละเมิด หรือการกระท้าความผิดเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล
ในชีวิตจริง เวลา ๑ ชั่วโมง 
 
๑. ผลการเรียนรู้ 
  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการละเมิด หรือการกระท้าความผิดเกี่ยวกับ 
 การใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลในชีวิตจริง 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 
  ๒.๑ อธิบายการละเมิด หรือการกระท้าความผิดเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน ้าผิวดินและน ้าบาดาลในชีวิต
จริงอย่างโปร่งใสได้ (T)  
  ๒.๒ เสนอแนะแนวทางการใช้ทรัพยากรน ้าผิวดินและน ้าบาดาลในชุมชนเพ่ือประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ (S) 
  ๒.๓ วางแผนและออกแบบการใช้ทรัพยากรน ้าผิวดินและน ้าบาดาลจากสถานการณ์ที่ก้าหนดให้เพื่อการ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ (G) 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
  ๓.๑ ความรู้ 
   ๑) ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล   
  ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
   ๑) ความสามารถในการแก้ปัญหา   
   ๒) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  ๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     ๑) ซื่อสัตย์ สุจริต  
   ๒) การมีวินัย 
   ๓) อยู่อยา่งพอเพียง  
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ๔.๑ ขั้นน า 
   ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับการขอใช้น ้าบาดาล ในพื นที่ส่วน
บุคคล หรือพื นที่ในชุมชน และแหล่งน ้าบาดาลในชุมชนของนักเรียนได้ขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ 
และแนะน้าให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ พรบ.การใช้น ้าบาดาล 
   ๒. ครูให้นักเรียนดูวีดิทัศน์ คุยข่าวเช้า 8 รุ่งอรุณ “ปทส.บุกจับฟาร์มหมูลอบเจาะน ้าบาดาลใช้ไม่
ขออนุญาต ๙ บ่อ” 
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  ๓. ครูใช้ค้าถาม : การเจาะบ่อน ้าบาดาลในชุมชนนักเรียนมีการขออนุญาตถูกต้องหรือไม่ 

   (แนวค้าตอบ : ครูผู้สอนเน้นให้ค้าแนะน้า เพ่ือให้ชาวบ้านในชุมชนปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดย
แจ้งความจ้านงได้ที่ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) 

    ๔.๒ ขั้นสอน 
   ๔. ครูอธิบายการแสดงละครบทบาทสมมติ ตามที่นักเรียนได้เตรียมการในชั่วโมงท่ีผ่านมา 
   ๕. ครูให้นักเรียนจัดเตรียมการถ่ายท้าวีดิทัศน์ การแสดงละครบทบาทสมมติตามที่เตรียมมาแล้ว 
   ๖. ครูให้นักเรียนแสดงละครตามบทบาทสมมติ กลุ่มละ ๑๕ นาที โดยเพื่อนและครูคอยให้
ก้าลังใจ 
  ๗. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษา ใบความรู้ที่ ๑๐.๑ เรื่อง การใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล
ในชุมชนอย่างเหมาะสม เพ่ิมเติมทั งสองกลุ่มร่วมกันสรุปบทบาทการแสดงลงในใบบันทึกกิจกรรม 
ที่ ๑๐.๑ เรื่อง การกระท้าความผิดเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลในชุมชน 
    ๔.๓ ขั้นสรุป 

  ๘. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน ้า และน ้าบาดาลอย่างถูกต้อง 
และรู้คุณค่า 
    ๙. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลกระทบที่เกิดจากการกระท้าผิดการใช้ทรัพยากรน ้า ๒ ด้าน 
ดังนี  ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมส่วนรวม  
   (แนวค้าตอบ : ด้านสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดผลกระทบทั งทางตรงและทางอ้อม เช่น น ้าเสีย
ก่อให้เกิดผลพิษ น ้าบาดาลก่อให้เกิดแผ่นดินทรุดตัว ด้านสังคมส่วนรวม คือ การใช้ทรัพยากรโดยไม่ค้านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวม ก่อให้เกิดปัญหาการอยู่ร่วมกันในชุมชน) 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
  ๕.๑ วิธีการประเมิน 

   ๑) นักเรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่สืบค้น 

   ๒) นักเรียนละครตามบทบาทสมมติที่ได้รับ 

  ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

    ๑) ใบบันทึกกิจกรรม 
   ๒) แบบประเมินการน้าเสนอ 

   ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการท้างานกลุ่ม 

  ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 

    นักเรียนผ่านการประเมิน ร้อยละ ๘๐ ขึ นไป  
 

 

ท่ีมาภาพ : ข่าวช่อง ๘ 

https://www.youtube.com/watch?v=SX
6V4aOPI5M 
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๖. บันทึกหลังสอน 

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

 

 

 

     ลงช่ือ                                       ผูส้อน 

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

        
.............../............................./....
........... 
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๗. ภาคผนวก 
  ใบบันทึกกิจกรรมที่ ๑๐.๑ 
การกระท าความผิดเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน้ าและน้ าบาดาลในชุมชน 

  

  ค าชี้แจง  ให้นักเรียนวิเคราะห์ความผิดเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน ้าในชุมชน จ้านวน ๓ กรณี และร่วมกัน
หาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว  

  กรณีท่ี ๑. ........................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
  แนวทางแก้ปัญหา ..................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................. ......................................................
......................................................................... ..........................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................
................................................................... ...................................................................................................... ......... 

 กรณีท่ี ๒. ........................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
  แนวทางแก้ปัญหา .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ......................................................
................................................................................................................................... ................................................
................................................................................... ................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................. ............................................................................................ ......... 

 กรณีท่ี ๓. ........................................................................................................................... ..................... 
................................................................................................................................... ........................................... 
  แนวทางแก้ปัญหา ...................................................................... ............................................................ 
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. ......................................................................................
............................................................................................................................. ...................................................... 
....................................................................................................................................... ............................................
....................................................................................... .................................................................................. .......... 
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ใบความรู้ที่ ๑๐.๑ 
การใช้ทรัพยากรน้ าและน้ าบาดาลในชุมชนอย่างเหมาะสม 
 

ข้อมูลการใช้ทรัพยากรน้ า กรมทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อยู่ยากแล้ว เพื่อนบ้านขโมยน้ าประปา อ้างน่าสงสารถูกตัดมิเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“โคปาคาบาน่า” ลักลอบขุดบ่อบาดาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ท่ีมาภาพ : กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

https://dwr.go.th/index.php 

 

ท่ีมาภาพ : ส านกัข่าวไทยรัฐ ออนไลน์ 

https://www.thairath.co.th/news/local/central/1911024 

 

ท่ีมาภาพ : ส านกัข่าว BRIGHT TODAY 

https://www.brighttv.co.th/news 
%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%8
2%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%

B9%88 

https://www.brighttv.co.th/news/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%82%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b9%88
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แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
กลุ่มท่ี............... 
 

ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตการท้างานกลุ่มของผู้เรียน โดยท้าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 
 
      
            พฤติกรรม 
 
 
        ชื่อ-สกุล 

ความร่วมมือใน
การท างาน 

ขั้นตอนการ
ท างาน 

การมีส่วนร่วม
แสดงความ
คิดเห็น 

ความ
รับผิดชอบ 
ต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 

รวม
คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑๒ 
๑              
๒              
๓              
๔              
๕              
๖              
๗              
๘              
๙              
๑๐              
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ให้คะแนน ๐-๔ ถ้าการท้างานอยู่ในขั นตองปรับปรุง 
 ให้คะแนน ๕-๘ ถ้าการท้างานนั นอยู่ในระดับพอใช้ 
  ให้คะแนน ๙-๑๒ ถ้าการท้างานนั นอยู่ในระดับดี 
  
 
   
 

 

 

 

 

 

 

     ลงช่ือ                                       ผูป้ระเมิน 

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

        
.............../............................./........
....... 
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เกณฑ์การให้คะแนน แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 
                ระดับคะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

๓ ๒ ๑ 

ความร่วมมือในการท างาน สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ร่วมมือกันท้างาน มีการ 
ประสานงานภายในกลุ่ม 
และเปิดโอกาสให้สมาชิก
จากกลุ่มอ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอตลอดเวลา 

สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ร่วมมือกันท้างาน ส่วน
ใหญ่มีการประสานงาน
ภายในกลุ่มที่ดี และ
เปิดโอกาสให้สมาชิก
จากกลุ่มอ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอในบาง
ช่วงเวลา 

สมาชิกในกลุ่มร่วมมือกัน
ท้างานดีพอสมควร ขาด
การประสานงานภายใน
กลุ่มท่ีดี และไม่เปิด
โอกาสให้สมาชิกจาก
กลุ่มอ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอ 

ขั้นตอนการท างาน สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั นตอนการท้างานอย่าง
เป็นระบบ มีการแบ่ง
หน้าที่การท้างานภายใน
กลุ่มอย่างชัดเจน 
สามารถด้าเนินกิจกรรม
ตามขั นตอนการท้างาน
จนกระท่ังเห็นผลงาน
สมบูรณ์ 

สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั นตอนการท้างาน
อย่างเป็นระบบ มีการ
แบ่งหน้าที่การท้างาน
ภายในกลุ่มอย่าง
ชัดเจน แต่ไม่สามารถ
ด้าเนินกิจกรรมตาม
ขั นตอนการท้างานให้
เสร็จสมบูรณ์ได้ 

สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั นตอนการท้างานอย่าง
เป็นระบบ แต่ไม่มีการ
แบ่งหน้าที่การท้างาน
ภายในกลุ่มอย่างชัดเจน 
และไม่สามารถด้าเนิน
กิจกรรมตามขั นตอนการ
ท้างานให้เสร็จสมบูรณ์
ได้ 

การมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

สมาชิกภายในกลุ่มมีส่วน
ร่วมในการแสดง 
ความคิดเห็นอย่าง
หลากหลาย และ
สร้างสรรค ์

สมาชิกภายในกลุ่มส่วน
ใหญ่มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น
อย่างหลากหลาย  
และสร้างสรรค์ 

สมาชิกภายในกลุ่ม 
ขาดการแสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยน
ความรู้อย่างหลากหลาย  
และสร้างสรรค์ 

ความรับผิดชอบ 
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

สมาชิกทุกคนภายใน
กลุ่มท้างานที่ได้รับ
มอบหมายจนงาน 
เสร็จสิ นสมบูรณ์ตาม
เวลาที่ก้าหนด 

สมาชิกส่วนใหญ่ภายใน
กลุ่มร่วมกันท้างาน 
ที่ได้รับมอบหมายจน
งานเสร็จสิ นสมบูรณ์
ตามเวลาที่ก้าหนด 

สมาชิกภายในกลุ่มขาด
ความร่วมมือในการ
ท้างานที่ได้รับมอบหมาย
และงานไม่เสร็จสมบูรณ์
ตามเวลาที่ก้าหนด 

 
 
  
 
   
 
 

     ลงช่ือ                                       ผูป้ระเมิน 

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

        
.............../............................./........
....... 
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แบบประเมินการแสดงละครบทบาทสมมติ 
 

จุดประสงค์ : เพ่ือให้นักเรียนทราบถึงจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุงของผลงานกลุ่มและการน้าเสนอ
ผลงานกลุ่มผ่านกิจกรรมการแสดงละครบทบาทสมมติ 
ค าชี้แจง ๑. ท้าเครื่องหมาย ( / ) ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม 
 ๒. รวมคะแนนประเมิน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
 
นักเรียนกลุ่มที่...................................................ชื่อกลุ่ม........................................................................................  
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 

ความถูกต้อง 
ของบทบาท 
ที่ได้รับ 

วิเคราะห์เหตุผล
ได้เหมาะสม 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 

คะแนนรวม 
 

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

     ลงช่ือ                                       ผูป้ระเมิน 

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

        
.............../............................./........
....... 
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เกณฑ์การให้คะแนน แบบประเมินการน าเสนอรายกลุ่ม 
 
 
 
 
 

๔ ๓ ๒ ๑ 

ความถูกต้องของ
บทบาทที่ได้รับ 

มีเนื อหาถูกต้อง 
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีได้รับ 
โดยระบุแนวทาง 
การแก้ปัญหาเพื่อ
การอยู่ร่วมกันใน 
ชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม ยุติธรรม 
ไม่เอนเอียง
ความรู้สึกฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง มีเหตุผล 

มีเนื อหาค่อน
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีได้รับ 
โดยระบุแนว
ทางการแก้ปัญหา
เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
ในชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม ยุติธรรม 
ไม่เอนเอียง
ความรู้สึกฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง มีเหตุผล 

มีเนื อหาค่อน
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีได้รับ 
โดยระบุแนว
ทางการแก้ปัญหา
เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
ในชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม แต่
ก่อให้เกิดความ
ล้าเอียงไปยังฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่ง 

มีเนื อหาไม่
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีได้รับ 
โดยระบุแนว
ทางการแก้ปัญหา
เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
ในชุมชนได้ไม่
เหมาะสม  
เห็นประโยชน์ส่วน
ตนมากกว่า
ส่วนรวม และเกิด
ความแตกแยกใน
ชุมชน 

วิเคราะห์เหตุผล 
ได้เหมาะสม 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
และแนวทางการ
แก้ปัญหา                     
ได้อย่างน่าสนใจ 
สร้างความ
ปรองดองในชุมชน 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
และแนวทางการ
แก้ปัญหาได้อย่าง
น่าสนใจ 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
และแนวทางการ
แก้ปัญหาได้ 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
แต่ไม่สามารถเสนอ
แนวทางการ
แก้ปัญหาได้ 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม  
ออกเสียงได้ถูกต้อง
ดีมาก ล้าดับความ
ได้ชัดเจน เข้าใจ
ง่าย 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม  
ออกเสียงได้ถูกต้อง
ดี ล้าดับความได้ดี 
ชัดเจนพอใช้ 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 
ออกเสียงได้ถูกต้อง
พอใจ ล้าดับความ
ได้พอเข้าใจ 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม  
ออกเสียงได้ไม่
ถูกต้อง  
ล้าดับความไม่
ชัดเจน 

 
 
 

 

 

ช่ือ-สกุล 

พฤติกรรม 
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เกณฑ์การประเมิน 
   ๔  หมายถึง  ระดับดีมาก 
   ๓  หมายถึง  ระดับดี 
   ๒  หมายถึง  ระดับพอใช้ 
   ๑  หมายถึง  ระดับปรับปรุง 
 
เกณฑ์การประเมินจากคะแนนรวม 

คะแนน คุณภาพ 
๑๐-๑๒ ดีมาก 
๗-๙ ดี 
๔-๖ พอใช้ 
๑-๓ ควรปรับปรุง 
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เอกสารอ้างอิง 

 
กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรน ้า. (ออนไลน์). 
แหล่งที่มา : https://dwr.go.th/index.php. เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 

ส้านักข่าวช่อง ๘. คุยข่าวเช้ารุ่งอรุณ ช่อง ๘. (ออนไลน์). แหล่งที่มา :  
https://www.youtube.com/watch?v=SX6V4aOPI5M. เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

ส้านักข่าวไทยรัฐออนไลน์. อยู่ยากแล้ว เพื่อนบ้านขโมยน้ าประปา อ้างน่าสงสารถูกตัดมิเตอร์. (ออนไลน์). 
แหล่งที่มา : https://dwr.go.th/index.php. เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 

ส้านักข่าว BRIGHT TODAY. “โคปาคาบาน่า” ลักลอบขุดบ่อบาดาล. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : 
https://www.brighttv.co.th/news. เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 

 

 

 

https://dwr.go.th/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=SX6V4aOPI5M
https://dwr.go.th/index.php
https://www.brighttv.co.th/news/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%82%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b9%88
https://www.brighttv.co.th/news
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

 
หน่วยที่ ๓ นักสืบสายน ้า      
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง การละเมิด หรือการกระท้าความผิดเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล
ในชีวิตจริง เวลา ๑ ชั่วโมง 
 
๑. ผลการเรียนรู้ 
  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการละเมิด หรือการกระท้าความผิดเกี่ยวกับ 
 การใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลในชีวิตจริง 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 
  ๒.๑ อธิบายการละเมิด หรือการกระท้าความผิดเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน ้าผิวดินและน ้าบาดาล 
ในชีวิตจริงอย่างโปร่งใสได้ (T)  
  ๒.๒ เสนอแนะแนวทางการใช้ทรัพยากรน ้าผิวดินและน ้าบาดาลในชุมชนเพ่ือประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ (S) 
  ๒.๓ วางแผนและออกแบบการใช้ทรัพยากรน ้าผิวดินและน ้าบาดาลจากสถานการณ์ที่ก้าหนดให้เพื่อการ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ (G) 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
  ๓.๑ ความรู้ 
   ๑) ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล   
  ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
   ๑) ความสามารถในการแก้ปัญหา   
   ๒) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  ๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     ๑) ซื่อสัตย์ สุจริต  
   ๒) การมีวินัย 
   ๓) อยู่อยา่งพอเพียง  
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ๔.๑ ขั้นน า 
   ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน ้าอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ
ข้อกฎหมาย พระราชบัญญัติน ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐  
    ๒. ครูให้นักเรียนดูวีดิทัศน์ ข่าวเช้าช่องวัน “ชาวบ้านโวยโรงงานปล่อยน ้าเสียลงคลอง” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ท่ีมาภาพ : ส านกัข่าวช่องวนั “ข่าวเชา้ช่องวนั” 

https://www.youtube.com/watch?v=3
mtPVP_0fRs 
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  ๓. ครูใช้ค้าถาม : น ้าเสียในชุมชน เกิดจากแหล่งใดบ้าง      
  (แนวค้าตอบ : ครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม กิจกรรมการเกษตร เป็นต้น) 
  ๔. ครูใช้ค้าถาม : น ้าเสียที่อันตรายที่สุด เกิดจากสิ่งใด 

   (แนวค้าตอบ : สารเคมี) 
    ๔.๒ ขั้นสอน 

   ๕. ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ สภาพปัญหามลพิษทางน ้าในชุมชนเกิดจากสาเหตุใดบ้าง 
   (แนวค้าตอบ : ขึ นอยู่กับบริบท สภาพแวดล้อมในชุนชมที่นักเรียนอยู่อาศัย) 
   ๖. ครูอธิบายกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติ การเกิดปัญหามลพิษจากน ้าทาง
การเกษตรในชุมชน  
   ๗. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ ๓ – ๕ คน เพื่อร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ตามบทบาทสมมติ 
เรื่อง นักสืบสายน ้า โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับสลากเลือกบทบาทสมมติที่จะได้รับตามสถานการณ์ที่ก้าหนด 
ดังนี  
  - บทบาทสมมติ เจ้าของพื นที่แปลงเกษตร แปลงที่ ๑ (จ้านวน ๒ กลุ่ม) 
   - บทบาทสมมติ เจ้าของพื นที่แปลงเกษตร แปลงที่ ๒ (จ้านวน ๒ กลุ่ม) 
            - บทบาทสมมติ เจ้าของพื นที่แปลงเกษตร แปลงที่ ๓ (จ้านวน ๒ กลุ่ม) 
   - บทบาทสมมติ เจ้าของพื นที่แปลงเกษตร แปลงที่ ๔ (จ้านวน ๒ กลุ่ม) 
   - บทบาทสมมติ ผู้น้าชุมชน (จ้านวน ๑ กลุ่ม) 
   - บทบาทสมมติ เจ้าหน้าที่ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ท้าหน้าที่เป็น 
“นักสืบสายน ้า” (จ้านวน ๒ กลุ่ม) 
   (จ้านวนกลุ่มนักเรียนที่แสดงความคิดเห็นผ่านบทบาทสมมติ ตามจ้านวนนักเรียนและครูผู้สอน
เห็นสมควร) 
   ๘. ครูอธิบายบทบาทหน้าที่ของบทบาทสมมติที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้รับ  
   ๙. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาสถานการณ์ ตามใบกิจกรรมที่ ๑๑.๑ เรื่อง สถานการณ์น ้า
เสียจากสารเคมีทางการเกษตรในชุมชน และแผนผังสภาพพื นที่การเกษตรในชุมชน ใบความรู้ที่ ๑๑.๑  
เรื่อง ขั นตอนการด้าเนินการตรวจสอบมลพิษทางน ้า และสืบค้นจากสื่อออนไลน์ ตลอดจนวิเคราะห์ผลกระทบที่
เกิดขึ นกับครอบครัวตนเอง ตามท่ีได้รับบทบาทสมมตินั นๆ  
    ตัวอย่างแหล่งสืบค้นออนไลน์ เช่น ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี ๘ (ราชบุร)ี 
http://www.mnre.go.th/reo08/th/news/detail/70318 เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ท่ีมาภาพ : ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี ๘ 
http://www.mnre.go.th/reo08/th/news/detail/70318 

http://www.mnre.go.th/reo08/th/news/detail/70318
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    ๑๐. ครูแจกใบบันทึกกิจกรรม ที่ ๑๑.๑ เรื่อง ขั นตอนการด้าเนินการตรวจสอบมลพิษทางน ้า 
   ๑๑. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปราย บทบาทสมมติที่ได้รับตามใบกิจกรรมที่ ๑๑.๑ โดยมี กลุ่ม
ที่ได้รับบทบาทสมมติ “ผู้น้าชมุชน” เป็นผู้ด้าเนินการอภิปราย เพ่ือค้นหาแหล่งปล่อยสารพิษลงล้าคลองสาธารณะ
ของชุมชน 
    ๑๒. กลุ่มท่ีได้รับบทบาทสมมติ “นักสืบสายน ้า” อธิบายกระบวนการตรวจสอบหาแหล่งก้าเนิด
ของสารพิษในน ้า โดยมีเพ่ือกลุ่มอื่นๆ และครูผู้สอนช่วยเสริม เติมเต็มซึ่งกันและกัน  
 ๔.๓ ขั้นสรุป 

  ๑๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับขั นตอนการด้าเนินการเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ
แหล่งน ้าอย่างถูกต้อง และร่วมมือป้องกันการปล่อยสารเคมีลงในล้าคลองสาธารณะของชุมชน เกิดให้เกิดความ
เดือดร้อนแก่ผู้อ่ืน  
    ๑๔. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทลงโทษผู้กระท้าผิดกฎหมายว่าด้วยการปล่อยของเสียลงสู่
แหล่งน ้าสาธารณะ  
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
  ๕.๑ วิธีการประเมิน 

   ๑) นักเรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่สืบค้น 

   ๒) นักเรียนน้าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามบทบาทสมมติที่ได้รับ 

  ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

    ๑) ใบบันทึกกิจกรรม 
   ๒) แบบประเมินการน้าเสนอ 

   ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการท้างานกลุ่ม 

  ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 

    นักเรียนผ่านการประเมิน ร้อยละ ๘๐ ขึ นไป  
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๖. บันทึกหลังสอน 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
        

 

 

     ลงช่ือ                                       ผูส้อน 

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

        
.............../............................./....
........... 
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๗. ภาคผนวก 

 
      ใบกิจกรรมท่ี ๑๑.๑ 
             สถานการณ์น้ าเสียจากสารเคมีทางการเกษตรในชุมชน 

ค าชี้แจง  ๑. ให้นักเรียนศึกษาสถานการณ์ที่ก้าหนดร่วมกับแผนผังหมู่บ้านรักสามัคคีอย่างละเอียด   
     ๒. พิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ นในชุมชนอย่างรอบคอบ 
     ๓. อภิปรายตามบทบาทสมมติที่ได้รับแล้วบันทึกลงในใบบันทึกกิจกรรมที่ ๑๑.๑  
ขั นตอนการด้าเนินการตรวจสอบมลพิษทางน ้า 

  เกษตรกลุ่มหนึ่ง ประกอบอาชีพท้านา ท้าสวน และพื นที่การเกษตรของกลุ่มเกษตรกรอยู่ติดกับคลองน ้า
สาธารณะประโยชน์ ริมถนนระหว่างหมู่บ้านและเกษตรกรก็สูบน ้าจากคลองนี เข้ามาใช้ในพื นที่ตนเอง  
ถ้าปริมาณน ้ามากก็ปล่อยออกสู่คลองสาธารณะเช่นกัน  

  เพ่ือสนับสนุนการประกอบอาชีพการเกษตรปลอดสารพิษ กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ทุน
สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ตามขนาดพื นที่การเกษตรไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท แต่ไม่เกินครอบครัวละ ๑๐ ไร่ โดย
เกษตรจะต้องไม่น้าสารเคมีเข้ามาใช้ในพื นที่เพาะปลูก เช่น ปุ๋ยเคมี ยาก้าจัดวัชพืช สารควบคุมการเจริญเติบโต
ของวัชพืช เป็นต้น ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดออกมาตรวจสอบพื นท่ีท้าการเกษตรอย่างละเอียดในทุกๆ ปี ถ้า
หากพื นที่การเกษตรของบุคคลใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือตรวจพบสารเคมีในพื นที่การเกษตรก็จะไม่ได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ  

  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ การตรวจสอบพื นท่ีเกษตรอินทรีย์ การเกษตรปลอดสารพิษของเจ้าหน้าที่เกษตร
จังหวัด พบว่า พื นที่การเกษตรแปลงที่ ๔ ที่น ้าจากพื นที่การเกษตรแปลงที่ ๑,๒ และ ๓ ไหลผ่าน  
มีสารเคมีประเภทยาปราบศัตรูพืชอยู่ในพื นดินและบริเวณน ้าท่วมขัง ท้าให้เจ้าของพื นที่การเกษตรแปลงที่ ๔ ไม่ได้
รับเงินช่วยเหลือจากกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าของพื นที่แปลงที่ ๔ แจ้งว่าตนเองไม่ได้ใช้สารเคมีใน
พื นที่การเกษตรแน่นอน และอ้างว่าสารเคมีนั นไหลปะปนมากับน ้าซึ่งมาจากแปลงการเกษตรแปลงที่ ๑ หรือ ๒ 
หรือ ๓  

 จากสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อให้เกิดความสบายใจและยุติธรรมกับเจ้าของพื นที่การเกษตรทั ง ๔ แปลง ให้
นักเรียนร่วมกันแก้ปัญหาตามบทบาทสมมติที่ได้รับบนพื นฐานของความรู้ความเข้าใจ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ร่วมกันแก้ปัญหาอย่างมีส่วนร่วม  

  สลากบทบาทสมมต ิ

 
 
 
 
 

บทบาทสมมติท่ี ๑ เจา้ของพื้นท่ีแปลงเกษตร แปลงท่ี ๑ 

 

บทบาทสมมติท่ี ๒ เจา้ของพื้นท่ีแปลงเกษตร แปลงท่ี 
๒ 

๑ 

 

บทบาทสมมติท่ี ๔ เจา้ของพื้นท่ีแปลงเกษตร แปลงท่ี 
๔ 

 

บทบาทสมมติท่ี ๓ เจา้ของพื้นท่ีแปลงเกษตร แปลงท่ี ๓ 

 

บทบาทสมมติท่ี ๕ ผูน้ าชุมชน 

 

บทบาทสมมติท่ี ๖ เจา้หนา้ท่ีส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั ท าหนา้ท่ีเป็น “นกัสืบ
สายน ้า” 
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ใบกิจกรรมท่ี ๑๑.๑ 

แผนผังสภาพพื้นที่การเกษตรในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

S 

W E 

 

ทิศทางการไหลของกระแสน ้า 
ถนนหมู่บา้นระหวา่งหมู่บา้น 

  ๑ 

 ๓ 

 ๒ 

 ๔ 

แปลงเกษตร แปลงท่ี ๑ 

แปลงเกษตร แปลงท่ี ๓ 

แปลงเกษตร แปลงท่ี ๒ 

แปลงเกษตร แปลงท่ี ๔ 

 

 

คลองน ้าสาธารณะ  

ท่อน ้าเช่ือมคลองระหวา่ง ๒ ขา้งถนน  

ท่อน ้าเช่ือมคลองระหวา่ง ๒ ขา้งถนน  

หมายเหตุ 

 
ทิศทางการไหลของกระแสน ้า 

ทิศทางการไหลของกระแสน ้า 
ระหวา่งคลอง ๒ ขา้งทาง 
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ใบบันทึกกิจกรรมที่ ๑๑.๑ 
ขั้นตอนการด าเนินการตรวจสอบมลพิษทางน้ า 
  

  ค าชี้แจง  ให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ที่ก้าหนด และบันทึกขั นตอนเพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหา
ดังกล่าว ตามหัวข้อดังต่อไปนี  

 

 

 

 

 
ปัญหาที่พบ .........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................. ...........................................................................................  
 

สิ่งท่ีต้องการ........................................................................................................................................ ................ 
............................................................................................................................. ......................................................
......................................................................... ................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

สิ่งท่ีไม่ควรกระท า................................................................................................................................... ............. 
............................................................................ .......................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
ขั้นตอนการด าเนินการขอตรวจสอบคุณภาพน้ า...............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................. ......................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ..................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
..................................................................... ..............................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
 

บทบาทสมมติ 

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

สมาชิกในกลุ่ม 

๑. 
.................................................................................................
................................................ 

๒. 
.................................................................................................
................................................ 

๓. 
.................................................................................................
................................................ 
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เสนอแนวทางการแก้ปัญหา (สิ่งท่ีควรกระท า) 
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................. ......................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................. ......................................................
................................................................................................................................................................................. ..
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................. ......................................................
........................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
.................................................................................................................................................................. ............ 
...................................................................................................................... .............................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
...................................................................................................................................................... ........................ 
.......................................................................................................... .........................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
.......................................................................................................................................... .................................... 
.............................................................................................. .....................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
.............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. .................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................... .............................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................................... ........
........................................................................................................................... .............................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................... ....................
............................................................................................................... .......................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
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ใบความรู้ที่ ๑๑.๑ 
ขัน้ตอนการด าเนินการตรวจสอบมลพิษทางน้ า 
 

สื่อออนไลน์ : เมื่อประสบปัญหาด้านมลพิษท่านควรท าอย่างไร ? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สื่อออนไลน์ : ตรวจสอบคุณภาพน้ า แม่นย า ฉับไว ด้วยแอป Smart Aqua  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สื่อออนไลน์ : สารเคมีปนเปื้อนในแหล่งน้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ท่ีมาภาพ : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม http://ecap.pcd.go.th/ecap/ 

 

ท่ีมาภาพ : NSTDAChannel TVstation วา้ววทิยช่์วยเศรษฐกิจชาติ  
ตอน ตรวจสอบคุณภาพน ้า แม่นย  า ฉบัไว ดว้ยแอป Smart Aqua 

https://www.youtube.com/watch?v=qJ0R4MOyAQI 

 

ท่ีมาภาพ : ข่าว ๓ มิติ 

https://www.facebook.com/watch/?v=1912923992345955 
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สื่อออนไลน์ : การวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สื่อออนไลน์ : มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดิน กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สื่อออนไลน์ : ขั้นตอนการส่งตัวอย่างน้ าทิ้ง/น้ าเสียเพื่อตรวจวิเคราะห์และทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ท่ีมาภาพ : บริษทั ศูนยว์เิคราะห์น ้า จ  ากดั 

https://www.wacthai.com/index.html 

 

ท่ีมาภาพ : มาตรฐานคุณภาพน ้า กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

http://pcd.go.th/info_serv/reg_std_water05.html 

 

ท่ีมาภาพ : ศูนยห์อ้งปฏิบติัการ กรมอนามยั 

http://1ab.in/UAI 

http://rldc.anamai.moph.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=62:2015-08-04-09-37-51&catid=26&Itemid=449


11 
มาตรฐานคุณภาพน้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมาภาพ : ฝ่ายส่ิงแวดลอ้ม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ)   
http://1ab.in/UAB 
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แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
กลุ่มท่ี............... 
 

ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตการท้างานกลุ่มของผู้เรียน โดยท้าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 
 
      
            พฤติกรรม 
 
 
        ชื่อ-สกุล 

ความร่วมมือใน
การท างาน 

ขั้นตอนการ
ท างาน 

การมีส่วนร่วม
แสดงความ
คิดเห็น 

ความ
รับผิดชอบ 
ต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 

รวม
คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑๒ 
๑              
๒              
๓              
๔              
๕              
๖              
๗              
๘              
๙              
๑๐              
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ให้คะแนน ๐-๔ ถ้าการท้างานอยู่ในขั นตองปรับปรุง 
 ให้คะแนน ๕-๘ ถ้าการท้างานนั นอยู่ในระดับพอใช้ 
  ให้คะแนน ๙-๑๒ ถ้าการท้างานนั นอยู่ในระดับดี 
  
 
   
 

 

 

 

 

 

 

     ลงช่ือ                                       ผูป้ระเมิน 

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

        
.............../............................./........
....... 
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เกณฑ์การให้คะแนน แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 
                ระดับคะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

๓ ๒ ๑ 

ความร่วมมือในการท างาน สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ร่วมมือกันท้างาน มีการ 
ประสานงานภายในกลุ่ม 
และเปิดโอกาสให้สมาชิก
จากกลุ่มอ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอตลอดเวลา 

สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ร่วมมือกันท้างาน ส่วน
ใหญ่มีการประสานงาน
ภายในกลุ่มที่ดี และ
เปิดโอกาสให้สมาชิก
จากกลุ่มอ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอในบาง
ช่วงเวลา 

สมาชิกในกลุ่มร่วมมือกัน
ท้างานดีพอสมควร ขาด
การประสานงานภายใน
กลุ่มท่ีดี และไม่เปิด
โอกาสให้สมาชิกจาก
กลุม่อ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอ 

ขั้นตอนการท างาน สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั นตอนการท้างานอย่าง
เป็นระบบ มีการแบ่ง
หน้าที่การท้างานภายใน
กลุ่มอย่างชัดเจน 
สามารถด้าเนินกิจกรรม
ตามขั นตอนการท้างาน
จนกระท่ังเห็นผลงาน
สมบูรณ์ 

สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั นตอนการท้างาน
อย่างเป็นระบบ มีการ
แบ่งหน้าที่การท้างาน
ภายในกลุ่มอย่าง
ชัดเจน แต่ไม่สามารถ
ด้าเนินกิจกรรมตาม
ขั นตอนการท้างานให้
เสร็จสมบูรณ์ได้ 

สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั นตอนการท้างานอย่าง
เป็นระบบ แต่ไม่มีการ
แบ่งหน้าที่การท้างาน
ภายในกลุ่มอย่างชัดเจน 
และไม่สามารถด้าเนิน
กิจกรรมตามขั นตอนการ
ท้างานให้เสร็จสมบูรณ์
ได้ 

การมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

สมาชิกภายในกลุ่มมีส่วน
ร่วมในการแสดง 
ความคิดเห็นอย่าง
หลากหลาย และ
สร้างสรรค ์

สมาชิกภายในกลุ่มส่วน
ใหญ่มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น
อย่างหลากหลาย  
และสร้างสรรค์ 

สมาชิกภายในกลุ่ม 
ขาดการแสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยน
ความรู้อย่างหลากหลาย  
และสร้างสรรค์ 

ความรับผิดชอบ 
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

สมาชิกทุกคนภายใน
กลุ่มท้างานที่ได้รับ
มอบหมายจนงาน 
เสร็จสิ นสมบูรณ์ตาม
เวลาที่ก้าหนด 

สมาชิกส่วนใหญ่ภายใน
กลุ่มร่วมกันท้างาน 
ที่ได้รับมอบหมายจน
งานเสร็จสิ นสมบูรณ์
ตามเวลาที่ก้าหนด 

สมาชิกภายในกลุ่มขาด
ความร่วมมือในการ
ท้างานที่ได้รับมอบหมาย
และงานไม่เสร็จสมบูรณ์
ตามเวลาที่ก้าหนด 

 
 
  
 
   
 
 

     ลงช่ือ                                       ผูป้ระเมิน 

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

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



14 
แบบประเมินการน าเสนอรายกลุ่ม 
 
จุดประสงค์ : เพ่ือให้นักเรียนทราบถึงจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุงของผลงานกลุ่มและการน้าเสนอผลงานกลุ่ม 
ค าชี้แจง ๑. ท้าเครื่องหมาย ( / ) ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม 
 ๒. รวมคะแนนประเมิน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
 
นักเรียนกลุ่มที่...................................................ชื่อกลุ่ม............................................................... ......................... 
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 

ความถูกต้อง 
ของบทบาท 
ที่ได้รับ 

วิเคราะห์เหตุผล
ได้เหมาะสม 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม คะแนนรวม 

 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     ลงช่ือ                                       ผูป้ระเมิน 

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

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



15 
เกณฑ์การให้คะแนน แบบประเมินการน าเสนอรายกลุ่ม 
 
 
 
 
 

๔ ๓ ๒ ๑ 

ความถูกต้องของ
บทบาทที่ได้รับ 

มีเนื อหาถูกต้อง 
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีได้รับ 
โดยระบุแนวทาง 
การแก้ปัญหาเพื่อ
การอยู่ร่วมกันใน 
ชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม ยุติธรรม 
ไม่เอนเอียง
ความรู้สึกฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง มีเหตุผล 

มีเนื อหาค่อน
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีได้รับ 
โดยระบุแนว
ทางการแก้ปัญหา
เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
ในชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม ยุติธรรม 
ไม่เอนเอียง
ความรู้สึกฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง มีเหตุผล 

มีเนื อหาค่อน
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีได้รับ 
โดยระบุแนว
ทางการแก้ปัญหา
เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
ในชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม แต่
ก่อให้เกิดความ
ล้าเอียงไปยังฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่ง 

มีเนื อหาไม่
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีได้รับ 
โดยระบุแนว
ทางการแก้ปัญหา
เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
ในชุมชนได้ไม่
เหมาะสม  
เห็นประโยชน์ส่วน
ตนมากกว่า
ส่วนรวม และเกิด
ความแตกแยกใน
ชุมชน 

วิเคราะห์เหตุผล 
ได้เหมาะสม 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
และแนวทางการ
แก้ปัญหา                     
ได้อย่างน่าสนใจ 
สร้างความ
ปรองดองในชุมชน 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
และแนวทางการ
แก้ปัญหาได้อย่าง
น่าสนใจ 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
และแนวทางการ
แก้ปัญหาได้ 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
แต่ไม่สามารถเสนอ
แนวทางการ
แก้ปัญหาได้ 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม  
ออกเสียงได้ถูกต้อง
ดีมาก ล้าดับความ
ได้ชัดเจน เข้าใจ
ง่าย 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม  
ออกเสียงได้ถูกต้อง
ดี ล้าดับความได้ดี 
ชัดเจนพอใช้ 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 
ออกเสียงได้ถูกต้อง
พอใจ ล้าดับความ
ได้พอเข้าใจ 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม  
ออกเสียงได้ไม่
ถูกต้อง  
ล้าดับความไม่
ชัดเจน 

 
 
 
 
 
 

 

ช่ือ-สกุล 

พฤติกรรม 



16 
เกณฑ์การประเมิน 
   ๔  หมายถึง  ระดับดีมาก 
   ๓  หมายถึง  ระดับดี 
   ๒  หมายถึง  ระดับพอใช้ 
   ๑  หมายถึง  ระดับปรับปรุง 
 
เกณฑ์การประเมินจากคะแนนรวม 

คะแนน คุณภาพ 
๑๐-๑๒ ดีมาก 
๗-๙ ดี 
๔-๖ พอใช้ 
๑-๓ ควรปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 
หน่วยที่ ๓ นักสืบสายน ้า      
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒ เรื่อง ศึกษาสถานการณ์จริง โดยเก็บตัวอย่างน ้า และออกแบบวิธีการในการ
วิเคราะห์คุณภาพน ้า เวลา ๑ ชั่วโมง 
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพน ้า 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 
 ๒.๑ อธิบายคุณภาพน ้าในชีวิตจริงอย่างโปร่งใสได้ (T) 
  ๒.๒ เสนอแนะแนวทางการใช้กระบวนเก็บตัวอย่างน ้ามาวิเคราะห์คุณภาพน ้าโดยค้านึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวมได้ (S) 
  ๒.๓ วางแผนและออกแบบการการวิเคราะห์คุณภาพน ้าได้สถานการณ์ที่ก้าหนดให้เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขได้ (G) 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
  ๓.๑ ความรู้ 
   ๑) การวิเคราะห์คุณภาพน ้า   
  ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
   ๑) ความสามารถในการแก้ปัญหา   
   ๒) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  ๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     ๑) ซื่อสัตย์ สุจริต  
   ๒) การมีวินัย 
   ๓) อยู่อย่างพอเพียง  
 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ๔.๑ ขั้นน า 
   ๑) ครูน้าเข้าบทเรียน โดยให้นักเรียนสังเกตจากภาพบ่อปลา 2 ภาพที่มีลักษณะแตกต่างกันอย่าง
เห็นไดช้ัด แล้วตั งค้าถาม ท้าไมสีน ้าทั ง 2 บ่อถึงไม่เหมือนกัน เกิดจากอะไร (แนวค้าตอบ คุณภาพน ้าทั งสองบ่อ
ปลามีความแตกต่างกัน โดยครูรับฟังค้าตอบของนักเรียนซึ่งอาจมีได้หลากหลายค้าตอบตามความรู้และ
ประสบการณ์ของแต่ละคน)  และถามค้าถามเพ่ิมเติม นักเรียนคิดว่าน ้าในบ่อปลาไหนน่าจะมีผลต่อสัตว์น ้า และ
บ่อปลาที่ไม่เหมาะต่อการเลี ยงสัตวน ้า จะมีผลเสียต่อสัตว์น ้าอย่างไร (แนวค้าตอบ  น ้าที่มีลักษณะขุ่นกว่า น่าจะมี
ออกซิเจนต่้ากว่า ซึ่งจะส่งผลต่อสัตว์น ้าที่อาจจะเสียชีวิตได้ ) 

 



 
ภาพที่ ๑ 

ที่มา https://botexthailand.com/ 
 

 
ภาพที่ ๒ 

ที่มา https://www.koi2u.com/ 

 

 2) ครูใช้เกม Kahoot เรื่อง แผนผังบริเวณโรงเรียน โดยใหน้ักเรียนแข่งขัน   

 
ภาพที่ 3 กิจกรรมเกม Kahoot 
ที่มา https://create.kahoot.it/creator/d882b36c-927d-4b84-90fa-6186cc43c1b6 
 

 

https://botexthailand.com/
https://www.koi2u.com/


3) หลังจากกิจกรรมเกม Kahoot ครูตั งค้าถามนักเรียน เกี่ยวกับน ้าแหล่งน ้าในโรงเรียนของ 
เรา อยู่ที่ไหนบ้างและแต่ละที่จะมีสัตว์น ้าอยู่หรือไม่ อย่างไร (แนวค้าตอบ นักเรียนตอบตามบริบทของโรงเรียน ครู
รับฟังค้าตอบของนักเรียนซึ่งอาจมีได้หลากหลายค้าตอบตามความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคน) 
   

๔.๒ ขั้นสอน 
1) แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 3 – 5 คน จากนั นครูให้นักเรียนเขียนแผนผังแหล่งน ้า 

ภายในโรงเรียนลงกระดาษ 
2) ครูถามนักเรียนถึงแหล่งน ้าที่นักเรียนเขียนแผนผังลง ว่าแต่ละแหล่งมีความเหมือนหรือ 

แตกต่างกันอย่างไร จงอธิบาย (แนวค้าตอบ นักเรียนตอบตามบริบทของโรงเรียน ครูรับฟังค้าตอบของนักเรียนซึ่ง
อาจมีได้หลากหลายค้าตอบตามความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคน) 

3) ครูอธิบายวิธีการเก็บตัวอย่างน ้า และแจกใบความรู้ที่ 1๒.1 เรื่อง ศึกษาสถานการณ์จริง  
และเก็บกลุ่มตัวอย่างน ้า 
   4) นักเรียนในแต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้น ลงพื นที่บริเวณโรงเรียนและเลือกเก็บกลุ่มตัวอย่างตาม
แหล่งน ้าบริเวณภายในโรงเรียน  (แต่ละกลุ่มห้ามเก็บบริเวณเดียวกัน)  โดยครูแจ้งการเก็บกลุ่มตัวอย่างของน ้า 
ดังนี  
    - เก็บกลุ่มตัวอย่างน ้า บริเวณผิวน ้า  จ้านวน 5 กลุ่มตัวอย่าง 
    - เก็บกลุ่มตัวอย่างน ้า ให้ลึกจากผิวน ้าที่ระยะ 30 เซนติเมตร จ้านวน  
5 กลุ่มตัวอย่าง  (ที่มา  เทคนิคและวิธีการเก็บตัวอย่างน ้า (Sampling Technique / Sampling Procedure) 
http://www.dgr.go.th/skr/th/newsAll/243/3155  ) 
    
    5) ครูให้นักเรียนประดิษฐ์อุปกรณ์การเก็บกลุ่มตัวอย่างน ้า ที่มีระดับความลึกที่แตกต่างกัน โดย
ให้นักเรียนออกแบบในกระดาษ A4 จากนั นร่วมอภิปราย บอกข้อดีและข้อเสียอุปกรณ์เก็บตัวอย่างน ้า และเลือก
แบบที่ดีที่สุด ในการใช้เป็นอุปกรณ์การเก็บน ้า 
  6) ครูแจ้งนักเรียน ส้าหรับขวดเก็บตัวอย่าง ต้องปิดฝาอยู่ตลอดเวลา เมื่อจะเก็บตัวอย่างน ้า จึง
เปิดและวางฝาขวดให้หงายขึ น อย่าวางคว่้าลงบนพื นเพราะจะท้าให้เกิดการปนเปื้อนได้ และเมื่อบรรจุตัวอย่างน ้า
ลงในขวดเรียบร้อยแล้ว ควรปิดฝาขวดให้แน่น และอาจน้าเทปมาพันรอบคอขวดด้วย 
  7) นักเรียนในแต่ละกลุ่ม เลือกพื นที่เก็บกลุ่มตัวอย่าง และเก็บกลุ่มตัวอย่างตามแหล่งน ้าบริเวณ
ภายในโรงเรียน  (แต่ละกลุ่มห้ามเก็บบริเวณเดียวกัน) ครูเสริมเก่ียวกับ STRONG Model ในขั นตอน G  มีความ
เอื ออาทรช่วยเหลือกัน  และครูแจ้งการเก็บกลุ่มตัวอย่างของน ้า ดังนี  
  

http://www.dgr.go.th/skr/th/newsAll/243/3155


 
 
ภาพที่ 4 ตัวอย่างจุดก้าหนดการเก็บตัวอย่างน ้าภายในโรงเรียน 
 
  8) นักเรียนน้ากลุ่มตัวอย่างที่เก็บตามแหล่งน ้าต่าง ๆ มารวมกันภายในห้องเรียน  ครูให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มอภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างของน ้าที่เก็บมาแต่ละกลุ่ม  แจ้งนักเรียนออกแบบวิธีในการ
วิเคราะห์คุณภาพน ้า จากนั นร่วมอภิปราย (แนวค้าตอบ นักเรียนตอบตามสิ่งที่สังเกตได้ ครูรับฟังค้าตอบของ
นักเรียนซึ่งอาจมีได้หลากหลายค้าตอบตามความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคน) 
 ๔.๓ ขั้นสรุป 

๑) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปออกแบบวิธีในการวิเคราะห์คุณภาพน ้า ดังนี  (แนวค าตอบ  
การสังเกตสีของน ้า  ความขุ่นของน ้า )  

๒) นักเรียนร่วมกันท้าใบกิจกรรมที่ 12.1 การวิเคราะห์คุณภาพน ้า 
 

 ๔.๔ สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
 ๑) เว็บไซต์  แหล่งน ้า https://botexthailand.com/ 
 ๒) เว็บไซต์ แหล่งน ้า  https://www.koi2u.com/ 
 ๓) เว็บไซต์ เทคนิคและวิธีการเก็บตัวอย่างน ้า (Sampling Technique / Sampling Procedure) 
http://www.dgr.go.th/skr/th/newsAll/243/3155 

 ๔) ใบกิจกรรมที่ 1๒.1 เรื่อง ศึกษาสถานการณ์จริง และเก็บกลุ่มตัวอย่างน ้า 

 5) ใบกิจกรรมที่ 12.2 การวิเคราะห์คุณภาพน ้า 

 ๕) แหล่งน ้าบริเวณโรงเรียน  
 
 

 
 
 

https://botexthailand.com/
https://www.koi2u.com/
http://www.dgr.go.th/skr/th/newsAll/243/3155


๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
  ๕.๑ วิธีการประเมิน 

   ๑) ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ ๑๒.๑ เรื่อง ศึกษาสถานการณ์จริง และเก็บกลุ่มตัวอย่าง   
และท้าใบกิจกรรมที่ 12.1 การวิเคราะห์คุณภาพน ้า 
   ๒) นักเรียนน้าเสนอผลการระดมความคิด 
  ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

   ๑) แบบประเมินชิ นงาน 

    ๒) แบบประเมินการน้าเสนอ 

   ๓) แบบสังเกตพฤติกรรมการท้างานกลุ่ม 

  ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 

    นักเรียนผ่านการประเมิน ร้อยละ ๘๐ ขึ นไป  
 

๖. บันทึกหลังสอน 

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

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



๗. ภาคผนวก 
 
ใบความรู้ที่ 12.๑ 
เรื่อง ศึกษาสถานการณ์จริง และเก็บกลุ่มตัวอย่าง 
 
เทคนิคและวิธีการเก็บตัวอย่างน้ า (Sampling Technique / Sampling Procedure) 
การเก็บตัวอย่างน ้ามีเทคนิคและวิธีการที่แตกต่างกัน ทั งนี ขึ นอยู่กับชนิดของพารามิเตอร์ที่ต้องการวิเคราะห์ และ
ชนิดของแหล่งน ้า เช่น น ้าบ่อ น ้าประปา น ้าผิวดิน น ้าเสียโรงงานอุตสาหกรรม น ้าเสียโรงพยาบาล และน ้าเสียจาก
อาคารบ้านเรือน เป็นต้น 
            จุดเก็บตัวอย่างน ้าและวิธีการเก็บตัวอย่างน ้า เพื่อให้ได้เป็นตัวแทนของน ้าทั งหมด จะต้องค้านึงถึงจุดเก็บ
ตัวอย่างด้วย ซึ่งระบบน ้าบางระบบ อาจเอื ออ้านวยให้สามารถเก็บตัวอย่างจากจุดเก็บเพียงจุดเดียว สองจุด หรือ
สามจุด บางระบบอาจต้องมีการเก็บตัวอย่างน ้าหลาย ๆ จุดให้ครบ เพ่ือให้สามารถน้าผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน ้า
นั น มาแสดงและก้าหนดลักษณะของระบบนั นได้ สิ่งที่ควรพิจารณาและควรปฏิบัติในการเก็บตัวอย่างจากแหล่งน ้า
แต่ละประเภท ได้แก่  

1. น้ าผิวดิน  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท   
            ก. แหล่งน ้าไหล ได้แก่ แม่น ้า ล้าธาร ห้วย คลอง สิ่งที่ควรทราบคือ ความลึก ของแหล่งน ้า  (โดยใช้
ลูกตุ้มถ่วงวัด) และอัตราการไหลของแหล่งน ้า ในกรณีที่เก็บแบบจ้วง (Grab Sampling) ไม่ควรเก็บใกล้ฝั่ง ให้เก็บ
ที่จุดกึ่งกลางความกว้างของแหล่งน ้า และที่ระดับกึ่งกลางความลึก ยกเว้นการเก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจหาแบคทีเรีย 
และ บีโอดี ให้เก็บที่ระดับความลึกประมาณ 30 เซนติเมตรจากผิวน ้า และเก็บตัวอย่างบริเวณเหนือและใต้จุดที่
เกิดมลพิษหรือได้รับการปนเปื้อน โดยห่างออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร ในกรณีที่เก็บแบบผสมรวม (Composite 
Sampling) ต้องมีการวางแผนให้ได้ว่า จุดเก็บควรอยู่ห่างจากฝั่งเท่าใด 
             ข.  แหล่งน ้านิ่ง ได้แก่ หนอง บึง อ่างเก็บน ้า ทะเลสาบ ไม่ควรเก็บใกล้ฝั่ง เช่นเดียวกันให้เก็บที่ระดับ
ความลึก 1 เมตร (ส้าหรับแหล่งน ้าที่มีความลึกเกินกว่า 2 เมตร) หรือให้เก็บที่จุดกึ่งกลางความลึก (ส้าหรับแหล่ง
น ้าที่มีความลึกไม่เกิน 2 เมตร) ยกเว้นการเก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจหา แบคทีเรีย ให้เก็บที่ระดับความลึก 30 
เซนติเมตร จากผิวน ้า   
2.  น้ าใต้ดิน ได้แก่ บ่อน ้าบาดาล ที่มีปั๊มหรือสูบมือโยก วิธีการเก็บตัวอย่างน ้า ต้องสูบน ้าขึ นมาก่อน จนกว่าระดับ
ของการปั๊มคงท่ีแล้วค่อยปล่อยให้น ้าไหลทิ งประมาณ 3-5 นาที จากนั นจึงน้าขวดไปรองรับตัวอย่างน ้า และระวัง
อย่าให้ปากขวดสัมผัสกับปากปั๊ม แต่หากบ่อน ้าติดปั๊มอัตโนมัติ ต้องเก็บตัวอย่างที่ปลายเส้นท่อหรือก๊อก 

3.  น้ าประปา การเก็บตัวอย่างน ้าจากก๊อกประปา ควรเลือกก๊อกท่ีต่อโดยตรงจากท่อหลัก (Main Pipe) 
มายังท่อบริการ (ไม่ควรเก็บจากก๊อกท่ีไหลมาจากถังในตัวอาคาร ซึ่งเป็นถังที่มีการกักเก็บน ้าไว้บนดาดฟ้าก่อนแล้ว
จึงปล่อยลงมาใช้) การเก็บตัวอย่าง ควรใช้ส้าลีชุบแอลกอฮอล์ท้าความสะอาดก๊อกน ้าก่อน แล้วเปิดก๊อกให้น ้าไหล
ทิ ง ประมาณ 3-5 นาที เพื่อให้น ้าที่ค้างตามท่อไหลทิ งให้หมด จากนั นจึง น้าขวดไปรองรับตัวอย่างน ้าได้ ในกรณี
เก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจหาแบคทีเรีย ต้องเติมสารละลายโซเดียมไธโอ ซัลเฟต (Na2S2O3) 10% จ้านวน 0.1 
มิลลิลิตรต่อตัวอย่างน ้า 150 มิลลิลิตร ลงไปในขวดเก็บตัวอย่างก่อน เพ่ือก้าจัดคลอรีนอิสระ (Residual 



Chlorine)  และใช้ส้าลีชุบแอลกอฮอล์ท้าความสะอาดบริเวณปลายก๊อก ทั งภายในและภายนอก แล้วน้าไฟลน
ปลายก๊อกประมาณ 5 นาที และปล่อยน ้าไหลทิ งประมาณ 2-3 นาที จากนั นจึงน้าขวดไปรองรับตัวอย่างน ้าได้ ข้อ
ควรระวังอย่าให้ปากขวดสัมผัสกับปลายก๊อกหรือสิ่งอ่ืน ๆ เพราะจะท้าให้เกิดการปนเปื้อนได้  

 4. น้ าเสียชุมชน ให้เก็บตัวอย่างน ้าจากปลายท่อระบายน ้าเสีย หรือ บ่อตรวจการระบาย หรือจากบ่อ
สูบ  

 5. น้ าเสียโรงงานอุตสาหกรรม หรือโรงบ้าบัดน ้าเสีย ควรเก็บตัวอย่าง ณ จุดที่น ้าเข้าระบบบ้าบัด 
(Influent) จดุน ้าออกจากระบบบ้าบัด (Effluent) และอาจเก็บแบบผสมรวม (Composite Sampling) ก็ได้ 
เพราะน ้าเสียโรงงานอุตสาหกรรมมักมีคุณลักษณะที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เนื่องจากกิจกรรมของโรงงาน ซึ่งถ้า
เป็นโรงงานขนาดเล็ก อาจเก็บหลายชั่วโมงหรือตามการท้างานเป็นกะก็ได้ แต่ถ้าเป็นโรงงานขนาดใหญ่ ต้องเก็บให้
ครบ 24 ชั่วโมง และหากจุดน ้าเข้าและจุดน ้าออกจากระบบบ้าบัดเป็นท่อ ให้เก็บตัวอย่างน ้าที่จุดกึ่งกลางของ
ความสูงของน ้าในท่อ ซึ่งเป็นจุดที่น ้ามีอัตราการไหลสูงสุด   

ข้อปฏิบัติในการเก็บตัวอย่างน้ า การเก็บตัวอย่างน ้า โดยทั่วไปมีข้อที่ควรปฏิบัติ ดังนี  
            ก. ก่อนเก็บตัวอย่าง ต้องใช้ตัวอย่างน ้ากลั ว (Rinse) ขวดเก็บตัวอย่างก่อนสัก 2-3 ครั ง แล้วจึงบรรจุ
ตัวอย่างน ้าใส่ในขวดเก็บตัวอย่าง 
            ยกเว้น พารามิเตอร์บางชนิดไม่ต้องใช้ตัวอย่างน ้ากลั ว (Rinse) ได้แก่ ขวดเก็บตัวอย่างน ้าที่ต้องการ
วิเคราะห์หาสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ ซึ่งล้างด้วย อะซิโตน และ เฮกเซน มาแล้ว และขวดเก็บตัวอย่างที่ต้องการ
ตรวจหาแบคทีเรีย ซึ่งอบฆ่าเชื่อด้วยความร้อนมาแล้ว  
            ข. การเก็บตัวอย่างน ้าส้าหรับพารามิเตอร์บางชนิด เช่น น ้ามันและไขมัน (Grease & Oil) ไนเตรท 
(NO3) และ ฟอสเฟต (TP) ไม่ควรบรรจุตัวอย่างน ้าเต็มขวด ต้องเหลือที่ว่างไว้ประมาณ 1 นิ ว ส้าหรับเติมสารเคมี
รักษาสภาพ 
            ยกเว้น ตัวอย่างที่ต้องการวิเคราะห์หา บีโอดี (BOD) ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน ้า (DO) ความเป็นด่าง 
(Alkalinity) และความเป็นกรด (Acidity) ต้องเกบ็ตัวอย่างน ้าเต็มขวด และปิดฝาให้สนิท เพื่อเป็นการป้องกัน
ไม่ให้อากาศท่ีเหลืออยู่บนผิวน ้าละลายเข้าไปในตัวอย่าง ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมปริมาณออกซิเจนในตัวอย่าง และจะท้า
ให้ผลการวิเคราะห์คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้   
            ค. ขวดเก็บตัวอย่าง ต้องปิดฝาอยู่ตลอดเวลา เมื่อจะเก็บตัวอย่างน ้า จึงเปิดและวางฝาขวดให้หงายขึ น 
อย่าวางคว่้าลงบนพื นเพราะจะท้าให้เกิดการปนเปื้อนได้ และเมื่อบรรจุตัวอย่างน ้าลงในขวดเรียบร้อยแล้ว ควรปิด
ฝาขวดให้แน่น และอาจน้าเทปมาพันรอบคอขวดด้วยในกรณีท่ีต้องขนส่งตัวอย่างน ้าในระยะทางไกล 
 
 
 
 
 
 
 



ใบกิจกรรมท่ี 12.๑  
เรื่อง การวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
 
ชื่อกลุ่ม................ 
สมาชิกในกลุ่ม 

1. ............................................................................................................................. .................... 
2. ............................................................................................................................. .................... 
3. .............................................................................................................. ................................... 
4. ............................................................................................................................. .................... 
5. .......................................................................... ....................................................................... 

 
บริเวณท่ีเลือกแหล่งน ้า ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง สีของน้ า ความขุ่นของน้ า หมายเหตุ 
บริเวณผิวน ้า    
ลึกจากผิวน ้า 30 cm    
 
บันทึกผล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
กลุ่มท่ี............... 
 
ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตการท้างานกลุ่มของผู้เรียน โดยท้าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 
 
      
            พฤติกรรม 
 
 
        ชื่อ-สกุล 

ความร่วมมือใน
การท างาน 

ขั้นตอนการ
ท างาน 

การมีส่วนร่วม
แสดงความ
คิดเห็น 

ความ
รับผิดชอบ 
ต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 

รวม
คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑๒ 
๑              
๒              
๓              
๔              
๕              
๖              
๗              
๘              
๙              
๑๐              
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ให้คะแนน ๐-๔ ถ้าการท้างานอยู่ในขั นตองปรับปรุง 
 ให้คะแนน ๕-๘ ถ้าการท้างานนั นอยู่ในระดับพอใช้ 
  ให้คะแนน ๙-๑๒ ถ้าการท้างานนั นอยู่ในระดับดี 
  
 
   
 

 

 

 

 

 

     ลงช่ือ                                       ผูป้ระเมิน 

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

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



เกณฑ์การให้คะแนน แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 
                ระดับคะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

๓ ๒ ๑ 

ความร่วมมือในการท างาน สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ร่วมมือกันท้างาน มีการ 
ประสานงานภายในกลุ่ม 
และเปิดโอกาสให้สมาชิก
จากกลุ่มอ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอตลอดเวลา 

สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ร่วมมือกันท้างาน ส่วน
ใหญ่มีการประสานงาน
ภายในกลุ่มที่ดี และ
เปิดโอกาสให้สมาชิก
จากกลุ่มอ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอในบาง
ช่วงเวลา 

สมาชิกในกลุ่มร่วมมือกัน
ท้างานดีพอสมควร ขาด
การประสานงานภายใน
กลุ่มท่ีดี และไม่เปิด
โอกาสให้สมาชิกจาก
กลุ่มอ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอ 

ขั้นตอนการท างาน สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั นตอนการท้างานอย่าง
เป็นระบบ มีการแบ่ง
หน้าที่การท้างานภายใน
กลุ่มอย่างชัดเจน 
สามารถด้าเนินกิจกรรม
ตามขั นตอนการท้างาน
จนกระท่ังเห็นผลงาน
สมบูรณ์ 

สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั นตอนการท้างาน
อย่างเป็นระบบ มีการ
แบ่งหน้าที่การท้างาน
ภายในกลุ่มอย่าง
ชัดเจน แต่ไม่สามารถ
ด้าเนินกิจกรรมตาม
ขั นตอนการท้างานให้
เสร็จสมบูรณ์ได้ 

สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั นตอนการท้างานอย่าง
เป็นระบบ แต่ไม่มีการ
แบ่งหน้าที่การท้างาน
ภายในกลุ่มอย่างชัดเจน 
และไม่สามารถด้าเนิน
กิจกรรมตามขั นตอนการ
ท้างานให้เสร็จสมบูรณ์
ได้ 

การมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

สมาชิกภายในกลุ่มมีส่วน
ร่วมในการแสดง 
ความคิดเห็นอย่าง
หลากหลาย และ
สร้างสรรค ์

สมาชิกภายในกลุ่มส่วน
ใหญ่มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น
อย่างหลากหลาย  
และสร้างสรรค์ 

สมาชิกภายในกลุ่ม 
ขาดการแสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยน
ความรู้อย่างหลากหลาย  
และสร้างสรรค์ 

ความรับผิดชอบ 
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

สมาชิกทุกคนภายใน
กลุ่มท้างานที่ได้รับ
มอบหมายจนงาน 
เสร็จสิ นสมบูรณ์ตาม
เวลาที่ก้าหนด 

สมาชิกส่วนใหญ่ภายใน
กลุ่มร่วมกันท้างาน 
ที่ได้รับมอบหมายจน
งานเสร็จสิ นสมบูรณ์
ตามเวลาที่ก้าหนด 

สมาชิกภายในกลุ่มขาด
ความร่วมมือในการ
ท้างานที่ได้รับมอบหมาย
และงานไม่เสร็จสมบูรณ์
ตามเวลาที่ก้าหนด 

 
 
 
 
 



แบบประเมินการน าเสนอรายกลุ่ม 
 
จุดประสงค์ : เพ่ือให้นักเรียนทราบถึงจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุงของผลงานกลุ่มและการน้าเสนอผลงานกลุ่ม 
ค าชี้แจง ๑. ท้าเครื่องหมาย ( / ) ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม 
 ๒. รวมคะแนนประเมิน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
 
นักเรียนกลุ่มที่...................................................ชื่อกลุ่ม........................................................................................  
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 

ความถูกต้อง 
ของบทบาท 
ที่ได้รับ 

วิเคราะห์เหตุผล
ได้เหมาะสม 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 

คะแนนรวม 
(๑๒) 

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

 

     ลงช่ือ                                       ผูป้ระเมิน 

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

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



เกณฑ์การให้คะแนน แบบประเมินการน าเสนอรายกลุ่ม 
 
 
 
 
 

๔ ๓ ๒ ๑ 

ความถูกต้องของ
บทบาทที่ได้รับ 

มีเนื อหาถูกต้อง 
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีได้รับ 
โดยระบุแนวทาง 
การแก้ปัญหาเพื่อ
การอยู่ร่วมกันใน 
ชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม ยุติธรรม 
ไม่เอนเอียง
ความรู้สึกฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง มีเหตุผล 

มีเนื อหาค่อน
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีได้รับ 
โดยระบุแนว
ทางการแก้ปัญหา
เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
ในชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม ยุติธรรม 
ไม่เอนเอียง
ความรู้สึกฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง มีเหตุผล 

มีเนื อหาค่อน
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีได้รับ 
โดยระบุแนว
ทางการแก้ปัญหา
เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
ในชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม แต่
ก่อให้เกิดความ
ล้าเอียงไปยังฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่ง 

มีเนื อหาไม่
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีได้รับ 
โดยระบุแนว
ทางการแก้ปัญหา
เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
ในชุมชนได้ไม่
เหมาะสม  
เห็นประโยชน์ส่วน
ตนมากกว่า
ส่วนรวม และเกิด
ความแตกแยกใน
ชุมชน 

วิเคราะห์เหตุผล 
ได้เหมาะสม 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
และแนวทางการ
แก้ปัญหา                     
ได้อย่างน่าสนใจ 
สร้างความ
ปรองดองในชุมชน 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
และแนวทางการ
แก้ปัญหาได้อย่าง
น่าสนใจ 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
และแนวทางการ
แก้ปัญหาได้ 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
แต่ไม่สามารถเสนอ
แนวทางการ
แก้ปัญหาได้ 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม  
ออกเสียงได้ถูกต้อง
ดีมาก ล้าดับความ
ได้ชัดเจน เข้าใจ
ง่าย 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม  
ออกเสียงได้ถูกต้อง
ดี ล้าดับความได้ดี 
ชัดเจนพอใช้ 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 
ออกเสียงได้ถูกต้อง
พอใจ ล้าดับความ
ได้พอเข้าใจ 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม  
ออกเสียงได้ไม่
ถูกต้อง  
ล้าดับความไม่
ชัดเจน 

 
 
 
 

 

ช่ือ-สกุล 

พฤติกรรม 



เกณฑ์การประเมิน 
   ๔  หมายถึง  ระดับดีมาก 
   ๓  หมายถึง  ระดับดี 
   ๒  หมายถึง  ระดับพอใช้ 
   ๑  หมายถึง  ระดับปรับปรุง 
 
เกณฑ์การประเมินจากคะแนนรวม 

คะแนน คุณภาพ 
๑๐-๑๒ ดีมาก 
๗-๙ ดี 
๔-๖ พอใช้ 
๑-๓ ควรปรับปรุง 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวค าตอบ 

ใบกิจกรรมท่ี 12.๑  
เรื่อง การวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
 
ชื่อกลุ่ม................ 
สมาชิกในกลุ่ม 

1. ............................................................................................................................. .................... 
2. ............................................................................................................................. .................... 
3. .............................................................................................................. ................................... 
4. ............................................................................................................................. .................... 
5. ............................................................................................................................. .................... 

 
บริเวณท่ีเลือกแหล่งน ้า ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง สีของน้ า ความขุ่นของน้ า หมายเหตุ 
บริเวณผิวน ้า บันทึกตามสังเกต บันทึกตามสังเกต  
ลึกจากผิวน ้า 30 cm บันทึกตามสังเกต บันทึกตามสังเกต  
 
บันทึกผล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
บันทึกตามสังเกต……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



เอกสารอ้างอิง 

กิจกรรมเกม Kahoot (ออนไลน์).    แหล่งที่มา https://create.kahoot.it/creator/d882b36c-927d-                
                    4b84-90fa-6186cc43c1b6. สืบค้นเมื่อ  ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 
น ้าเขียวในบ่อปลาคาร์ป (ออนไลน์).   แหล่งที่มา https://botexthailand.com/. 
             สืบค้นเมื่อ  ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓.  
บ่อปลา (ออนไลน์).  ที่มา https://www.koi2u.com/. สบืค้นเมื่อ  ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 
 

https://create.kahoot.it/creator/d882b36c-927d-
https://create.kahoot.it/creator/d882b36c-927d-
https://botexthailand.com/
https://www.koi2u.com/


แผนการจัดการเรียนรู้ 
 
หน่วยที่ ๓ นักสืบสายน ้า      
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓ เรื่อง การวิเคราะห์คุณภาพน ้า (LAB-1) หาค่า DO  เวลา ๑ ชั่วโมง 
                                           
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพน ้า หาค่า DO 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 
 ๒.๑ อธิบายคุณภาพน ้าในชีวิตจริงอย่างโปร่งใสได้ (T) 
  ๒.๒ เสนอแนะแนวทางการใช้กระบวนเก็บตัวอย่างน ้ามาวิเคราะห์คุณภาพน ้า การหาค่า DO โดยค้านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ (S) 
  ๒.๓ วางแผนและออกแบบการการวิเคราะห์คุณภาพน ้า การหาค่า DO ในสถานการณ์ที่ก้าหนดให้เพื่อ
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ (G) 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
  ๓.๑ ความรู้ 
   ๑) การวิเคราะห์การวิเคราะห์คุณภาพน ้า หาค่า DO   
  ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
   ๑) ความสามารถในการแก้ปัญหา   
   ๒) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  ๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     ๑) ซื่อสัตย์ สุจริต  
   ๒) การมีวินัย 
   ๓) อยู่อย่างพอเพียง  
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ๔.๑ ขั้นน า 
   ๑) ครูน้าเข้าบทเรียน โดยให้นักเรียนดูวีดีทัศน์ เรื่อง เจาะน ้าบ่อบาดาล เจอน ้าพุโซดา จากข่าว
เย็นไทยรัฐ ช่อง 32  https://www.youtube.com/watch?v=aKhNKPN0zdI   

 
ภาพที่ ๑ เจาะน ้าบ่อบาดาล เจอน ้าพุโซดาที่มา 

https://www.youtube.com/watch?v=aKhNKPN0zdI (เวลา ๓.๑๔ นาที) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aKhNKPN0zdI
https://www.youtube.com/watch?v=aKhNKPN0zdI


  ๒)  นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ น โดยครูแจกกระดาษโน๊ตแถบกาวให้นักเรียนและตอบ
ค้าถามลงในกระดาษโน๊ต ดังนี  
     - นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร เมื่อพบเห็นการค้นคบน ้าบาดาลที่มีลักษณะแตกต่างจากน ้า
บาดาลปกติ  (แนวค าตอบ นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ อาจตอบว่า เป็นน ้าบาดาลที่เหมือนกับน ้า
บาดาลที่เกิดตามธรรมชาติทั่วไป แต่อาจมีสารในพื นที่ท้าให้มีรสชาติเหมือนมีโซดาผสม) 
     - ถ้านักเรียนเป็นคนในชุมชนนั น จะน้าน ้าบาดาล น ้าพุโซดามารับประทานทันทีเหมือนคนใน
วีดีทัศน์หรือไม่ (แนวค าตอบ นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ อาจตอบว่า น ้าบาดาลที่ถูกเจาะขึ นอาจไม่
สะอาด ไม่สามารถน้ามารับประทานได้) 
  - ถ้านักเรียนเป็นคนในชุมชนนั น จะสามารถตรวจสอบคุณภาพน ้าบาดาลเบื องต้นได้อย่างไร 
(แนวค าตอบ นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ อาจตอบว่า ท้าการเก็บน ้าบาดาล น ้าพุโซดาใส่ขวด แล้วตั ง
ทิ งไว้ 1-2 คืน เพื่อดูการเกิดตะกอน และน้าน ้าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจความสะอาด ) 
  ๓)  นักเรียนน้าแนวค้าตอบของตนเองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนข้าง ๆ โดยอ่าน  ความ
คิดเห็นให้เพื่อนฟัง 
 

๔.๒ ขั้นสอน 
1) แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 3 – 5 คน จากนั นครูแจกใบความรู้ที่ 13.1 เรื่อง 

การตรวจวัดคุณภาพน ้าต่าง ๆ และการวิเคราะห์คุณภาพน ้าอย่างง่าย  
2) ครูถามนักเรียนการตรวจวัดคุณภาพน ้า สามารถท้าได้อย่างไรบ้าง 
3) นักเรียนในแต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้น จากนั นลงพื นที่บริเวณโรงเรียนและเลือกเก็บกลุ่ม 

ตัวอย่างตามแหล่งน ้าบริเวณภายในโรงเรียน  (ตามท่ีได้เรียนรู้วิธีการเก็บตัวอย่างคาบเรียนที่ผ่านมา)   
  4) นักเรียนน้ากลุ่มตัวอย่างที่เก็บตามแหล่งน ้าต่าง ๆ มารวมกันภายในห้องเรียน ครูให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มอภิปราย การวิเคราะห์คุณภาพน ้า มีกี่วิธี (แนวค้าตอบ 2 วิธี คือ การหาค่า DO และการหาค่า BOD) 
จากนั นนักเรียนออกแบบวิธีในการวิเคราะห์คุณภาพน ้า จากนั นร่วมอภิปราย (แนวค้าตอบ นักเรียนตอบตามสิ่งที่
สังเกตได้ ครูรับฟังค้าตอบของนักเรียนซึ่งอาจมีได้หลากหลายค้าตอบตามความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคน) 
  5) ครูอธิบายส้าหรับคาบเรียนนี  คือ การหาค่า DO โดยให้นักเรียนท้าการทดสอบ วิเคราะห์
คุณภาพน ้า การหาค่า DO ตามใบความรู้ที่ 13.๒ เรื่อง การหาค่า DO 
 
 ๔.๓ ขั้นสรุป 

๑) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปการวิเคราะห์คุณภาพน ้า การหาค่า DO ดังนี  (แนวค าตอบ  
ค่า DO ตามผลการทดลองของแต่ละกลุ่ม )  

๒) นักเรียนร่วมกันท้าใบกิจกรรมที่ 13.1 การหาค่า DO 
 ๔.๔ สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
 ๑) เว็บไซต์  เจาะน ้าบ่อบาดาล เจอน ้าพุโซดา จากข่าวเย็นไทยรัฐ ช่อง 32  
https://www.youtube.com/watch?v=aKhNKPN0zdI 
 2) ใบความรู้ที่ 13.1 เรื่อง การตรวจวัดคุณภาพน ้าต่าง ๆ และการวิเคราะห์คุณภาพน ้าอย่างง่าย 
 3) ใบความรู้ที่ 13.2 เรื่อง การหาค่า DO 
 4) ใบกิจกรรมที่ 13.1 การหาค่า DO 
 5) แหล่งน ้าบริเวณโรงเรียน  

https://www.youtube.com/watch?v=aKhNKPN0zdI


๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
  ๕.๑ วิธีการประเมิน 

   ๑) ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 13.1 เรื่อง การตรวจวัดคุณภาพน ้าต่าง ๆ และการวิเคราะห์
คุณภาพน ้าอย่างง่าย ใบความรู้ที่ 13.2 เรื่อง การหาค่า DO และท้าใบกิจกรรมที่ 13.1 การหาค่า DO 
   ๒) นักเรียนน้าเสนอผลการระดมความคิด 
  ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

   ๑) แบบประเมินชิ นงาน 

    ๒) แบบประเมินการน้าเสนอ 

   ๓) แบบสังเกตพฤติกรรมการท้างานกลุ่ม 

  ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 

    นักเรียนผ่านการประเมิน ร้อยละ ๘๐ ขึ นไป  
 
 
 

๖. บันทึกหลังสอน 

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

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

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



๗. ภาคผนวก 
 
ใบความรู้ที่ 13.๑ 
เรื่อง การตรวจวัดคุณภาพน้ าต่าง ๆ และการวิเคราะห์คุณภาพน้ าอย่างง่าย 
 

น ้า หรือแหล่งน ้ามีความจ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์หรือพืช ในอดีตนั น 
น ้าหรือแหล่งน ้าไม่ว่าจะเป็นน ้าผิวดิน น ้าใต้ดินน ้าชายฝั่ง และน ้าทะเล จะไม่เน่าเสียหรือเกิดภาวะมลพิษ เนื่องจาก 
ธรรมชาติสามารถปรับสภาพความสมดุล และฟ้ืนฟูตัวเองได้ระดับหนึ่ง ท้าให้เกิดการหมุนเวียนแม้จะมีการ 
ปนเปื้อนจากมลพิษต่าง ๆ แต่ก็มีปริมาณน้อย น ้าจึงสามารถน้ากลับมาใช้ใหม่ได้อย่างเหมาะสม เมื่อมีความ
เจริญเติบโตของสังคมจนเกิดเป็นชุมชนมีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม  
ท้าให้ธรรมชาติไม่สามารถปรับเปลี่ยนหมุนเวียนฟื้นตัวเองได้ทัน ปัญหาน ้าเน่าเสียในแหล่งน ้าจึงเกิดขึ นและ
ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิตในลุ่มน ้า รวมทั งการใช้ประโยชน์ของแหล่งน ้านั นๆ ด้วย 
ดังนั น การติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าจึงเป็นกิจกรรมที่ส้าคัญต่อการเฝ้าระวังคุณภาพน ้าเพ่ือทราบถึง สถานภาพ
ของแหล่งน ้าในปัจจุบันปัญหาหรือแนวโน้มของปัญหาที่จะเกิดขึ นในอนาคตซึ่งเมื่อได้ข้อเท็จจริงแล้ว จะน้าไปสู่
การสร้างแนวทางปฏิบัติในการวางแผนจัดการคุณภาพน ้า การแก้ไขและป้องกันผลกระทบที่เกิดจาก มลพิษใน
แหล่งน ้านั นได้ทันท่วงทีก่อนที่น ้าหรือแหล่งน ้านั นจะเปลี่ยนแปลงไป หรือก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ ประโยชน์การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้ามีหลากหลายวิธีการทั งที่ไม่จ้าเป็นต้องใช้เทคนิคมากนัก จนถึงวิธีการ ที่ใช้เทคนิค/
เทคโนโลยีขั นสูง หรือวิธีการที่ค่าใช้จ่ายน้อยจนถึงมาก ทั งนี  ประเทศไทยได้ก้าหนดมาตรฐานและ วิธีการ
มาตรฐานเพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ด้าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน 
สมบัติและคุณภาพของน้ า  

น ้าจากแหล่งน ้าต่าง ๆ อาจมีสมบัติ เช่น มีสี กลิ่น รส ความเข้มข้นของสิ่งที่เจือปนอยู่ในน ้าแตกต่างกัน แต่
น ้าในอุณหภูมิปกติท่ัวไปจากทุก ๆแหล่งจะต้องมีสมบัติทางกายภาพที่เราสามารถมองเห็นได้เหมือนกันดังนี   

1. การรักษาระดับผิวให้เท่ากันเสมอ เช่น เทน ้าใส่สายยางพลาสติกใสปลายเปิดจะสังเกตเห็นว่าระดับน ้า
ทั งสองข้างของสายยางจะเท่ากันเสมอไม่ว่าจะยกแบบใดก็ตาม 

2. น ้ามีรูปร่างเปลี่ยนไปตามภาชนะท่ีบรรจุแต่น ้ามีปริมาณเท่าเดิมแม้ภาชนะท่ีมีรูปร่างต่างกัน  
3.น ้าไหลจากที่สูงลงที่ต่้าเสมอ ตามแรงดึงดูดของโลก เพราะน ้าเป็นสสารมีมวลและมีน ้าหนัก  
4.น ้ามีแรงดันแรงดันของน ้าคือ น ้าหนักของน ้าที่กดลงบนพื นที่บริเวณหนึ่งๆ แรงดันของน ้าจะสัมพันธ์กับ

ระดับความลึกของน ้า  
 
การก าหนดคุณภาพน้ า ด้วยการหาตัวชี วัดบ่งถึงคุณภาพของน ้าดังนี   

ค่าดีโอ (DO) คือ  ค่าของปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน ้า โดยปกติในน ้าบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิ 20 องศา
เซลเซียส จะมีออกซิเจนละลายอยู่ประมาณ 5 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร ซึ่งเป็นจ้านวนจ้ากัด ส่วนในแหล่ง
น ้าธรรมชาติที่สะอาด จะมีออกซิเจนละลายอยู่ประมาณ 7-8 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร ถ้ามีค่าต่้ากว่านี  
ออกซิเจนในอากาศจะสามารถละลายน ้าได้อีก 

ค่าบีโอดี (BOD) คือปริมาณของออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องการใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ชนิดที่ย่อย
สลายได้ในน ้า ค่าบีโอดีใช้วัดความสกปรกของน ้าเสียหรือน ้าทิ งจากแหล่งชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม การเกษตร
กรรม และใช้ก้าหนดลักษณะน ้าที่จะทิ งลงสู่แหล่งน ้า  
 



ตารางแสดงค่าบีโอดีที่เป็นดัชนีบ่ง
คุณภาพน้ า  

ค่าบีโอดี 5 วัน (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

น ้าบริสุทธิ์  
น ้าสะอาดมาก  
น ้าสะอาด  
น ้าสะอาดพอประมาณ  
น ้าไม่สะอาด  
น ้าสกปรก  

0 
1 
2 
3 
5 
10 

 
การวิเคราะห์คุณภาพน้ าอย่างง่าย 
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้า จ้าเป็นที่ต้องมีการก้าหนดตัวชี วัด (พารามิเตอร์) ในการติดตาม
ตรวจสอบโดยควรเลือกตัวชี วัดที่มีความส้าคัญหรือบ่งชี ถึงคุณภาพน ้าได้ รวมทั งยังต้องค้านึงถึงศักยภาพ 
งบประมาณ บุคลากร และสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น โดยวิธีตรวจวัดคุณภาพน ้าที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถ
ตรวจวัดทันที เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบื องต้น มีดังนี  
 
ตัวช้ีวัด วิธีการตรวจวัดที่แนะน า 

ลักษณะทางกายภาพ เช่น สี กลิ่น สังเกต 
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ชุดทดสอบ ว.111 ของกรมอนามัย 
ความขุ่น/ความโปร่งแสง Secchi Disc 
อุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์แบบกระเปาะ 
ความเป็นกรด-ด่าง กระดาษลิตมัส (วิธีเปรียบเทียบสี) 
ความน้าไฟฟ้า/สารที่ละลายได้ทั งหมด Electrical Conductivity 
ความเค็ม Hydrometer 
ตัวช้ีวัด วิธีการตรวจวัดที่แนะน า 
ออกซิเจนละลาย ชุดทดสอบออกซิเจนละลาย (ว.312)ของกรมอนามัย 
ฟอสฟอรัส ชุดทดสอบ (Test Kits) (วิธีเปรียบเทียบสี) 
ไนเตรท ชุดทดสอบ (Test Kits) (วิธีเปรียบเทียบสี) 
โลหะหนัก ชุดทดสอบ (Test Kits) (วิธีเปรียบเทียบสี) 
 

ตรวจสอบคุณภาพน้ าโดยการสังเกตสีของน้ า 
สีของน ้าจะบ่งชี ถึงสาเหตุที่ท้าให้เกิดสี หรือบอกถึงสิ่งที่ละลายอยู่ในน ้าได้ การประเมินสีอาจท้าได้โดยการ

เปรียบเทียบสีกับสีมาตรฐาน หรือการใช้ความรู้สึกของผู้ส้ารวจแต่ควรเป็นความเห็นที่มาจากหลายๆ คน 
การตรวจวัดและการแปรผล  

สังเกตสีของน ้าจากแหล่งน ้าโดยตรง หรือตักน ้าขึ นมาอย่างน้อย 2 ลิตร โดยตักลึกลงไปประมาณครึ่งหนึ่ง
ของความลึก น้าขึ นมาใส่ขวดแก้วใสแล้วจึงสังเกตสี โดยสีที่เกิดขึ นของน ้าเป็นตัวชี ให้เห็นถึงสาเหตุที่ท้าให้เกิดสีได้



อย่างคร่าวๆ ดังแสดงในตารางด้านล่าง อย่างไรก็ตามถึง แม้ว่าน ้าจะใสไม่มีสี ก็ไม่อาจรับรองได้ว่าแหล่งน ้านั นมี
คุณภาพดีไม่มีการปนเปื้อนเลย ควรจะมีการติดตามตรวจสอบต่อไป 

สีปรากฏ สาเหตุที่ท าให้เกิดส ี 

ไม่มีสี ยังไม่ควรสรุปว่าน ้าสะอาดเพราะอาจมีสิ่งเจือปนอยู่ 

สีเขียว แพลงค์ตอนพืช 

สีเหลืองหรือสีน ้าตาลหรือสีชาใส มีซากพืชย่อยสลาย 

สีแดงหรือสีเหลืองหรือ สีมะฮอกกานี เป็นสีของสาหร่ายอีกจ้าพวกหนึ่ง (dinoflagellates) 

สีน ้าตาลขุ่นหรือสีแดง มีตะกอนดินเจือปน อาจเกิดจากการกัดเซาะหน ้าดิน หรือ
ชายฝั่ง 

สีรุ้ง มีคราบน ้ามันที่ผิวหน ้า 

สีเทาหรือสีด้า น ้าเน่าจากสิ่งปฏิกูล หรืออาจมีแร่ธาตุจากธรรมชาติเจือปน 

 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า โดยการสังเกตกลิ่นของน้ า 
กลิ่นของน ้าจะบ่งบอกถึงสาเหตุมลพิษของล้าน ้านั นได้เช่นน ้าที่ได้รับการปนเปื้อนจากน ้าเสียชุมชนก็จะมี

กลิ่นเหม็นก๊าซไข่เน่า เป็นต้น รวมทั งระดับที่ได้กลิ่นก็บอกได้ว่า คุณภาพน ้ามีการปนเปื้อนของมลพิษมากหรือน้อย
อย่างคร่าวๆ ได้ 

การตรวจวัดและการแปรผล 
สังเกตกลิ่นของน ้าจากแหล่งน ้าโดยตรง โดยไปยืนริมน ้าแล้วสูดหายใจดมกลิ่น หรือตักน ้าขึ นมาอย่างน้อย 

2 ลิตร ควรตักลงไปลึกประมาณครึ่งหนึ่งของความลึกใส่ขวดแก้วใสแล้วจึงดมกลิ่นโดยใช้มือโบกกลิ่นให้โชยเข้า
จมูก กลิ่นของน ้าจะบ่งบอกถึงสาเหตุมลพิษของล้าน ้านั นได้อย่างคร่าวๆ ดังแสดงในตารางด้านล่าง อย่างไรก็ตาม 
ถึงแม้ไม่ได้กลิ่น 

ก็ไม่อาจสรุปได้ว่าแหล่งน ้านั นมีคุณภาพดี ไม่มีการปนเปื้อนเสียทีเดียวเลย และควรจะมีการติดตาม
ตรวจสอบต่อไป 

ประเภทของกลิ่น ที่มาของกลิ่น 

1. กลิ่นหอม กลิ่นผลไม้ กลิ่นกระเทียม กลิ่นแตงกวา กลิ่นน ้าหอม กลิ่นยาต่าง ๆ 

2. กลิ่นต้นไม้ กลิ่นสาหร่าย กลิ่นหญ้า กลิ่นต้นไม้ กลิ่นแพลงค์ตอนต่าง ๆ 

3. กลิ่นดินและเชื อรา กลิ่นดิน กลิ่นโคลน กลิ่นเชื อราต่าง ๆ 

4. กลิ่นคาว กลิ่นคาวปลา กลิ่นน ้ามันตับปลา กลิ่นหอยต่าง ๆ 
(dinoflagellates) 

5. กลิ่นยา กลิ่นฟีนอล กลิ่นน ้ามันทาร์ กลิ่นน ้ามัน กลิ่นไขมัน กลิ่นพาราฟิน 
กลิ่นคลอรีน กลิ่นไฮโดรเจนซัลไซด์กลิ่นคลอโรฟีนอลหรือกลิ่น



ผลิตภัณฑ์ยาต่างๆ 
ดิน หรือชายฝั่ง 

6. กลิ่นเน่า กลิ่นของสดเน่า กลิ่นขยะ กลิ่นน ้าทิ ง กลิ่นคอกหมู กลิ่นมูลสัตว์
ต่างๆ 

 
การตรวจวัดคุณภาพน้ าทางชีวภาพ 
การตรวจวัดคุณภาพน ้านอกจากจะใช้ตัวชี วัดทางกายภาพ เคมี และแบคทีเรียในการวิเคราะห์คุณภาพน ้า

แล้ว ยังสามารถใช้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งน ้านั น เช่น แพลงค์ตอนพืช แพลงค์ตอนสัตว์ สาหร่ายขนาดใหญ่ 
สัตว์หน ้าดิน พืชน ้า และปลา เป็นต้น เป็นตัวชี วัดคุณภาพน ้าร่วมได้อีกทางหนึ่ง 

คุณภาพน้ าดีมาก  สัตว์ที่พบมากสุด ได้แก่ ตัวอ่อนแมลงชีปะขาวและตัวอ่อนแมลงเกาะหิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู้ที่ 13.2 
เรื่อง การหาค่า DO 
 
การตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายน้ า ด้วยชุดตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายในน้ า ชุด ว 312 (DO Test Kit) 

ออกซิเจนละลายน ้า (Dissolved Oxygen , DO)  หมายถึง ปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน ้า โดย 
ออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน ้า มีความส้าคัญต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน ้า ทั งพืชและสัตว์การตรวจค่าออกซิเจนละลาย
ในน ้า หมายถึง การหาปริมาณออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ในน ้า เพื่อบ่งชี คุณภาพของน ้า ว่ามีความเหมาะสมเพียงใด
ต่อการด้ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน ้า  
การตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายน้ า 

การตรวจค่า DO สามารถตรวจได้หลายวิธีได้แก่ 
1.เก็บตัวอย่างน ้าและส่งตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ โดยใช้วิธีเอไซด์โมดิฟิเคชั่น 

(Azide Modification of Iodometric Method ) โดยการเติมแมงกานีสซัลเฟต (manganese sulphate) 
อัลคาไลด์ ไอโอไดด์ เอไซด์ (alkali iodide azide ) และกรดซัลฟูริค (sulfuric acid) แล้วไทเทรตด้วยสารละลาย
มาตรฐานโซเดียมไธโอซัลเฟต (sodiumthiosulphate) ตรวจสอบจุดยุติ (end point) ของปฏิกิริยาด้วยน ้าแป้ง
ปริมาตรของสารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟตที่ใช้ในการไทเทรต จะเท่ากับปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน ้า 
ตัวอย่าง ซึ่งการตรวจวัดในห้องปฏิบัติการ ค่าที่ได้ค่อนข้างมีความแม่นย้าน่าเชื่อถือ แต่ทั งนี ต้องขึ นอยู่กับปัจจัย
ของการรักษาสภาพตัวอย่างที่ดี ก่อนนา ตัวอย่างส่งเข้าห้องปฏิบัติการด้วย 

2.ตรวจวัดในภาคสนาม ด้วยชุดตรวจวัดออกซิเจนละลายน ้า ในภาคสนามชุดตรวจวัดออกซิเจนละลาย
น ้าในภาคสนาม มีหลากหลายผู้ผลิต ทั งของทางราชการ และเอกชน ซึ่งการเลือกใช้งานขึ นอยู่กับ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ ค่าความถูกต้องที่ต้องการได้จากการตรวจวัด และกลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นผู้ใช้ชุดตรวจวัดดังกล่าว 
โดยเฉพาะค่าตรวจวัดที่ได้จากการตรวจวัดในภาคสนาม จะเป็นค่าที่คร่าวๆ หากต้องการความแม่นยา ต้องตรวจ
ในห้องปฏิบัติการ แต่ทั งนี โดยทั่วไปค่าออกซิเจนละลายน ้า มักนิยมตรวจในภาคสนามมากกว่าเก็บตัวอย่างมา
ตรวจในห้องปฏิบัติการ 

ชุดตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายน ้า ว 312 เป็นชุดตรวจวัดออกซิเจนละลายน ้า ที่มีการพัฒนามาอย่าง
ต่อเนื่องตั งแต่เริ่มจากกองอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย (ชื่อในขณะนั น) จนปัจจุบันพัฒนาโดยศูนย์
ห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย วิธีการตรวจวัดประยุกต์จากวิธี เอไซด์โมดิฟิเคชั่น ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ เป็นชุด
ตรวจวัดที่ได้รับการยอมรับและน้า ไปใช้ในการเฝ้าระวังคุณภาพน ้า แหล่งน ้า ส้าหรับเครือข่ายภาคประชาชน 
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) น้าไปใช้เนื่องจากมีราคาถูก ใช้งานง่ายไม่
ยุ่งยากซับซ้อน ในอุปกรณ์ 1 ชุดประกอบไปด้วย เครื่องแก้ว และสารเคมี ที่พร้อมสาหรับใช้งานได้ทันทีโดย
สารเคมีแต่ละชนิดจะบรรจุอยู่ในหลอดบรรจุ (ampule ) สามารถตรวจวัดได้จ้านวน 5 ตัวอย่าง เมื่อน ้ายาหมด 
สามารถซื อเฉพาะน ้ายามาใช้ได้ ความน่าเชื่อถือของการตรวจวัดออกซิเจนละลายน ้า ด้วยชุดตรวจวัดค่าออกซิเจน
ละลายน ้า ชุด ว 312 (DO Test Kit) ตามขั นตอนที่ถูกต้องโดยบุคลากรภาคสนาม พบว่าการตรวจดังกล่าวให้



ความถูกต้องน่าเชื่อถือ สอดคล้องกับการวิเคราะห์ด้วยวิธีตามมาตรฐานในห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 75%  (ศูนย์
ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย, ไม่ระบุปี ที่พิมพ์) 

อุปกรณ์ที่ใช้ 
1. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน ้า ได้แก่  ขวดเก็บตัวอย่างน ้า (sample) 
2. ถุงผ้าท้าด้วยด้ายดิบ 
3. ขวดแก้วรูปชมพู่ (ขนาด 250 มิลลิลิตร) มีขีดชัดเจนที่ 100.7 มิลลิลิตร 
4. เข็มฉีดยา (Syringe) ขนาด 10 มิลลิลิตร  

 
 

ที่มา : ส่วนสิ่งแวดล้อม  ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี 
 

สารเคมี 
1. แมงกานีสซัลเฟต 1 มิลลิลิตร 
2. อัลคาไลด์ไอโอไดด์เอไซด์ 1 มิลลิลิตร 
3. กรดซัลฟูริค 1 มิลลิลิตร 
4. น ้าแป้ ง 1 มิลลิลิตร 
5. สารละลายมาตรฐานโซเดียมไธโอซัลเฟตเข้มข้น   0.0125 นอร์มัล 



 
ที่มา : ส่วนสิ่งแวดล้อม  ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี 
 
วิธีการตรวจค่าออกซิเจนละลาย (DO) 

1) หย่อนอุปกรณ์เก็บตัวอย่างน ้า (ไม่ใส่จุกแก้ว) ลงไปในน ้าให้ได้ความลึก 50-100 ซม. รอจนน ้าเต็ม
ขวดเก็บตัวอย่างสังเกตได้โดยไม่มีฟองอากาศลอยขึ นมาบนผิวน ้า 

 
 
2) ดึงถุงผ้าเก็บตัวอย่างน ้าขึ นจากน ้า น้าจุกแก้วปิดขวดเก็บตัวอย่างน ้าขณะอยู่ในถุงผ้าเก็บตัวอย่างน ้า ดึง

ขวดเก็บตัวอย่างน ้าออกมาจากถุงผ้าเก็บตัวอย่างน ้า 
3) เติมแมงกานีสซัลเฟตลงในขวด จนหมดหลอด 
4) เติมอัลคาไลด์ไอโอไดด์เอไซด์ลงในขวดจนหมดหลอด 

 



5) ปิดจุกขวดเก็บตัวอย่างน ้าแล้ว พลิกขวดไป-มาประมาณ 20 ครั ง จะเห็นมีตะกอนสีน ้าตาลเกิดขึ นใน
ขวด 

 
6) ตั งขวดทิ งไว้ให้ตกตะกอนจนได้ส่วนบนเป็นน ้าใสไม่น้อยกว่าครึ่งขวด 

 
7) เติมกรดซัลฟูริกลงในขวดจนหมดหลอด ปิดจุกขวดเก็บตัวอย่างน ้าก่อนที่ตะกอนจะลอย ออกจาก 

ปากขวด 
8) พลิกขวดไป-มา ประมาณ 20 ครั งจนตะกอนละลายหมด จะ ได้สารละลายสีเหลือง 

 
 
9) เทสารละลายสีเหลือง (จากข้อ 8) ใส่ลงในขวดแก้วรูปชมพู่จนถึงบริเวณท่ี ขีดไว้ (100.7 มล.) 

 
 
 
 

10) ใช้เข็มฉีดยาดูดสารละลายมาตรฐานโซเดียมไธโอซัลเฟต เข้มข้น 0.0125 นอร์มัล จ้านวน 10 มล.  
(ต้องไม่มีฟองอากาศในหลอด ถ้ามีให้ไล่ฟองอากาศออกจากหลอดก่อน) 



 
11) หยดสารละลายมาตรฐาน โซเดียมไธโอซัลเฟต ลงในขวด แก้วรูปชมพู่ทีละหยดพร้อมแกว่งขวดเป็น

วงกลมตามเข็มหรือทวน เข็มนาฬิกา จนสารละลายสีเหลือง มีสีจางลง 

 
12) เติมน ้าแป้งลงในขวดรูปชมพู่ จนหมดหลอดแกว่งขวด แก้วรูปชมพู่เป็นวงกลมเพ่ือให้ สารละลาย

กลายเป็นสีน ้าเงิน 

 
13) หยดสารละลายมาตรฐานโซเดียมไธโอซัลเฟต ต่อไปจน สีน ้าเงินหายไปกลายเป็น สารละลายใส จึง

หยุดการหยดและอ่านจ้านวนสารละลายมาตรฐานโซเดียมไธโอซัลเฟต ที่เหลือในหลอดฉีดยาเพื่อค้านวณค่า
ออกซิเจนละลาย (DO) 

 
 
 
 
 
 
 



การค านวณค่าดีโอ (DO) 
 
 
                             
 
 
ตัวอย่าง 

- ดูดสารละลายมาตรฐานโซเดียมไธโอซัลเฟตขึ นมาอยู่ในเข็มฉีดยาจนถึงขีดบนสุด ซึ่งเท่ากับ 10 
มิลลิลิตร 

- เสร็จสิ นการไทเทรตเหลือโซเดียมไธโอซัลเฟต ในหลอดเพียง 4 มิลลิลิตร 
- ปริมาตรของโซเดียมไธโอซัลเฟตที่ใช้ไป = 10 – 4 มิลลิลิตร  = 6 มิลลิลิตร 

ค่าออกซิเจนละลายในน้า (DO) = 6 มิลลิลิตรต่อลิตร 
 
 
น้ าในธรรมชาติทั่วไปปกติจะมีค่าดีโอ Dissolved Oxygen ประมาณ 5-7 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) 
มาตรฐานน้ าที่มีคุณภาพดี จะมีค่า DO ประมาณ 5 – 8  มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) 
น้ าเสีย จะมีค่า DO ต่ ากว่า 3  มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าดีโอ  = 10 – จ านวนสารละลายมาตรฐานที่เหลือในเข็มฉีดยา 
= จ านวนมิลลิลิตรของสารละลายมาตรฐานที่ใช้ไป 

 

 



ใบกิจกรรมท่ี 13.1  
การหาค่า DO 
ชื่อกลุ่ม................ 
สมาชิกในกลุ่ม 

1. ............................................................................................................................. .................... 
2. .............................................................................................................. ................................... 
3. ............................................................................................................................. .................... 
4. ............................................................................................................................. .................... 
5. .............................................................................................................. ................................... 

 
บริเวณท่ีเลือกแหล่งน ้า ……………………………………………………………………………………………………………………. 
วันที่…………… เดือน…………………………… พ.ศ.     
สภาพลักษณะทั่วไปของแหล่งน ้า 
 ความกว้างของแหล่งน ้า ◻  น้อยกว่า 50 เมตร   ◻  50-100 เมตร ◻  มากกว่า 100 เมตร   
 การไหลของน ้า  ◻  น ้านิ่ง  ◻  ช้า       ◻  เร็ว   
 สีของน ้า   ◻  เขียว  ◻  เหลือง      ◻  อ่ืนๆ ระบุ………………. 
 พืชน ้า   ◻  มี โปรดระบุ………………………….      ◻  ไม่มี  
 ความขุ่นของน ้า  ◻  ขุ่นมาก  ◻  ขุ่นปานกลาง    ◻  ขุ่นน้อย 
 
 

ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง ค่า DO หมายเหตุ 
บริเวณผิวน ้า   
ลึกจากผิวน ้า 30 cm   

 
สรุปและบันทึกผล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
กลุ่มท่ี............... 
 
ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตการท้างานกลุ่มของผู้เรียน โดยท้าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 
 
      
            พฤติกรรม 
 
 
        ชื่อ-สกุล 

ความร่วมมือใน
การท างาน 

ขั้นตอนการ
ท างาน 

การมีส่วนร่วม
แสดงความ
คิดเห็น 

ความ
รับผิดชอบ 
ต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 

รวม
คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑๒ 
๑              
๒              
๓              
๔              
๕              
๖              
๗              
๘              
๙              
๑๐              
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ให้คะแนน ๐-๔ ถ้าการท้างานอยู่ในขั นตองปรับปรุง 
 ให้คะแนน ๕-๘ ถ้าการท้างานนั นอยู่ในระดับพอใช้ 
  ให้คะแนน ๙-๑๒ ถ้าการท้างานนั นอยู่ในระดับดี 
  
 
   
 

 

 

 

 

 

     ลงช่ือ                                       ผูป้ระเมิน 

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

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



เกณฑ์การให้คะแนน แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 
                ระดับคะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

๓ ๒ ๑ 

ความร่วมมือในการท างาน สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ร่วมมือกันท้างาน มีการ 
ประสานงานภายในกลุ่ม 
และเปิดโอกาสให้สมาชิก
จากกลุ่มอ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอตลอดเวลา 

สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ร่วมมือกันท้างาน ส่วน
ใหญ่มีการประสานงาน
ภายในกลุ่มที่ดี และ
เปิดโอกาสให้สมาชิก
จากกลุ่มอ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอในบาง
ช่วงเวลา 

สมาชิกในกลุ่มร่วมมือกัน
ท้างานดีพอสมควร ขาด
การประสานงานภายใน
กลุ่มท่ีดี และไม่เปิด
โอกาสให้สมาชิกจาก
กลุม่อ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอ 

ขั้นตอนการท างาน สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั นตอนการท้างานอย่าง
เป็นระบบ มีการแบ่ง
หน้าที่การท้างานภายใน
กลุ่มอย่างชัดเจน 
สามารถด้าเนินกิจกรรม
ตามขั นตอนการท้างาน
จนกระท่ังเห็นผลงาน
สมบูรณ์ 

สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั นตอนการท้างาน
อย่างเป็นระบบ มีการ
แบ่งหน้าที่การท้างาน
ภายในกลุ่มอย่าง
ชัดเจน แต่ไม่สามารถ
ด้าเนินกิจกรรมตาม
ขั นตอนการท้างานให้
เสร็จสมบูรณ์ได้ 

สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั นตอนการท้างานอย่าง
เป็นระบบ แต่ไม่มีการ
แบ่งหน้าที่การท้างาน
ภายในกลุ่มอย่างชัดเจน 
และไม่สามารถด้าเนิน
กิจกรรมตามขั นตอนการ
ท้างานให้เสร็จสมบูรณ์
ได้ 

การมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

สมาชิกภายในกลุ่มมีส่วน
ร่วมในการแสดง 
ความคิดเห็นอย่าง
หลากหลาย และ
สร้างสรรค์ 

สมาชิกภายในกลุ่มส่วน
ใหญ่มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น
อย่างหลากหลาย  
และสร้างสรรค์ 

สมาชิกภายในกลุ่ม 
ขาดการแสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยน
ความรู้อย่างหลากหลาย  
และสร้างสรรค์ 

ความรับผิดชอบ 
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

สมาชิกทุกคนภายใน
กลุ่มท้างานที่ได้รับ
มอบหมายจนงาน 
เสร็จสิ นสมบูรณ์ตาม
เวลาที่ก้าหนด 

สมาชิกส่วนใหญ่ภายใน
กลุ่มร่วมกันท้างาน 
ที่ได้รับมอบหมายจน
งานเสร็จสิ นสมบูรณ์
ตามเวลาที่ก้าหนด 

สมาชิกภายในกลุ่มขาด
ความร่วมมือในการ
ท้างานที่ได้รับมอบหมาย
และงานไม่เสร็จสมบูรณ์
ตามเวลาที่ก้าหนด 

 
 
 
 
 



แบบประเมินการน าเสนอรายกลุ่ม 
 
จุดประสงค์ : เพ่ือให้นักเรียนทราบถึงจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุงของผลงานกลุ่มและการน้าเสนอผลงานกลุ่ม 
ค าชี้แจง ๑. ท้าเครื่องหมาย ( / ) ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม 
 ๒. รวมคะแนนประเมิน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
 
นักเรียนกลุ่มที่...................................................ชื่อกลุ่ม........................................................................................  
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 

ความถูกต้อง 
ของบทบาท 
ที่ได้รับ 

วิเคราะห์เหตุผล
ได้เหมาะสม 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 

คะแนนรวม 
(๑๒) 

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

 

     ลงช่ือ                                       ผูป้ระเมิน 

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

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



เกณฑ์การให้คะแนน แบบประเมินการน าเสนอรายกลุ่ม 
 
 
 
 
 

๔ ๓ ๒ ๑ 

ความถูกต้องของ
บทบาทที่ได้รับ 

มีเนื อหาถูกต้อง 
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีได้รับ 
โดยระบุแนวทาง 
การแก้ปัญหาเพื่อ
การอยู่ร่วมกันใน 
ชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม ยุติธรรม 
ไม่เอนเอียง
ความรู้สึกฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง มีเหตุผล 

มีเนื อหาค่อน
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีได้รับ 
โดยระบุแนว
ทางการแก้ปัญหา
เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
ในชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม ยุติธรรม 
ไม่เอนเอียง
ความรู้สึกฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง มีเหตุผล 

มีเนื อหาค่อน
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีได้รับ 
โดยระบุแนว
ทางการแก้ปัญหา
เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
ในชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม แต่
ก่อให้เกิดความ
ล้าเอียงไปยังฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่ง 

มีเนื อหาไม่
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีได้รับ 
โดยระบุแนว
ทางการแก้ปัญหา
เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
ในชุมชนได้ไม่
เหมาะสม  
เห็นประโยชน์ส่วน
ตนมากกว่า
ส่วนรวม และเกิด
ความแตกแยกใน
ชุมชน 

วิเคราะห์เหตุผล 
ได้เหมาะสม 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
และแนวทางการ
แก้ปัญหา                     
ได้อย่างน่าสนใจ 
สร้างความ
ปรองดองในชุมชน 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
และแนวทางการ
แก้ปัญหาได้อย่าง
น่าสนใจ 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
และแนวทางการ
แก้ปัญหาได้ 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
แต่ไม่สามารถเสนอ
แนวทางการ
แก้ปัญหาได้ 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม  
ออกเสียงได้ถูกต้อง
ดีมาก ล้าดับความ
ได้ชัดเจน เข้าใจ
ง่าย 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม  
ออกเสียงได้ถูกต้อง
ดี ล้าดับความได้ดี 
ชัดเจนพอใช้ 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 
ออกเสียงได้ถูกต้อง
พอใจ ล้าดับความ
ได้พอเข้าใจ 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม  
ออกเสียงได้ไม่
ถูกต้อง  
ล้าดับความไม่
ชัดเจน 

 
 
 
 

 

ช่ือ-สกุล 

พฤติกรรม 



เกณฑ์การประเมิน 
   ๔  หมายถึง  ระดับดีมาก 
   ๓  หมายถึง  ระดับดี 
   ๒  หมายถึง  ระดับพอใช้ 
   ๑  หมายถึง  ระดับปรับปรุง 
 
เกณฑ์การประเมินจากคะแนนรวม 

คะแนน คุณภาพ 
๑๐-๑๒ ดีมาก 
๗-๙ ดี 
๔-๖ พอใช้ 
๑-๓ ควรปรับปรุง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวค าตอบ 

ใบกิจกรรมท่ี 13.๑  
เรื่อง การหาค่า DO 
 
ชื่อกลุ่ม................ 
สมาชิกในกลุ่ม 

1. ............................................................................................................................. .................... 
2. ............................................................................................................................. .................... 
3. .............................................................................................................. ................................... 
4. ............................................................................................................................. .................... 
5. .......................................................................... ....................................................................... 

 
บริเวณท่ีเลือกแหล่งน ้า ……………………………………………………………………………………………………………………. 
วันที่…………… เดือน…………………………… พ.ศ.     
สภาพลักษณะทั่วไปของแหล่งน ้า 
 ความกว้างของแหล่งน ้า ◻  น้อยกว่า 50 เมตร   ◻  50-100 เมตร ◻  มากกว่า 100 เมตร   
 การไหลของน ้า  ◻  น ้านิ่ง  ◻  ช้า       ◻  เร็ว   
 สีของน ้า   ◻  เขียว  ◻  เหลือง      ◻  อ่ืนๆ ระบุ………………. 
 พืชน ้า   ◻  มี โปรดระบุ………………………….      ◻  ไม่มี  
 ความขุ่นของน ้า  ◻  ขุ่นมาก  ◻  ขุ่นปานกลาง    ◻  ขุ่นน้อย 
 
 

ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง ค่า DO หมายเหตุ 
บริเวณผิวน ้า ตามการทดลองจริง  
ลึกจากผิวน ้า 30 cm ตามการทดลองจริง  

 
สรุปและบันทึกผล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………ตามการทดลองจริง………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  



เอกสารอ้างอิง 

 
เจาะน ้าบ่อบาดาล เจอน ้าพุโซดา จากข่าวเย็นไทยรัฐ ช่อง 32 (ออนไลน์).  แหล่งที่มา    
                   https://www.youtube.com/watch?v=aKhNKPN0zdI สืบค้นเมื่อ  ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 
ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี. กาญจนบุรี: ๒๕๖๔. 

https://www.youtube.com/watch?v=aKhNKPN0zdI


แผนการจัดการเรียนรู้ 
 
หน่วยที่ ๓ นักสืบสายน ้า      
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๔ เรื่อง การวิเคราะห์คุณภาพน ้า (LAB-2) หาค่า BOD  เวลา ๑ ชั่วโมง 
                                          
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพน ้า หาค่า BOD 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 
 ๒.๑ อธิบายคุณภาพน ้าในชีวิตจริงอย่างโปร่งใสได้ (T) 
  ๒.๒ เสนอแนะแนวทางการใช้กระบวนเก็บตัวอย่างน ้ามาวิเคราะห์คุณภาพน ้า การหาค่า BOD โดย
ค้านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมได้ (S) 
  ๒.๓ วางแผนและออกแบบการการวิเคราะห์คุณภาพน ้า การหาค่า BOD ในสถานการณ์ท่ีก้าหนดให้เพ่ือ
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ (G) 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
  ๓.๑ ความรู้ 
   ๑) การวิเคราะห์คุณภาพน ้า หาค่า BOD   
  ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
   ๑) ความสามารถในการแก้ปัญหา   
   ๒) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  ๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     ๑) ซื่อสัตย์ สุจริต  
   ๒) การมีวินัย 
   ๓) อยู่อย่างพอเพียง  
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ๔.๑ ขั้นน า 
   ๑) ครูน้าเข้าบทเรียน โดยให้นักเรียนดูวีดีทัศน์ เรื่อง โรงควบคุมคุณภาพน ้า 8 แห่ง  สารคดี ชุด 
ตามรอยเท้าพ่อ สานต่อศาสตร์พระราชา  https://www.youtube.com/watch?v=yTRcA3rb1NI 

 
ภาพที่ ๑ โรงควบคุมคุณภาพน ้า 8 แห่ง  สารคดี ชุด ตามรอยเท้าพ่อ สานต่อศาสตร์พระราชา 
ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=yTRcA3rb1NI  (เวลา 1.58 นาที) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yTRcA3rb1NI


 ๒)  นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ น โดยครูแจกกระดาษโน๊ตแถบกาวให้นักเรียนและตอบ
ค้าถามลงในกระดาษโน๊ต ดังนี  
     - จากทีน่ักเรียนดูวีดีทัศน์แล้วมีความรู้สึกอย่างไร (แนวค้าตอบ นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้
อย่างอิสระ อาจตอบว่า บ้านเรือนต่าง ๆ มีการปล่อยน ้าเสียเป็นจ้านวนมาก) 
     - ถ้านักเรียนเป็นคนในชุมชนตามวิดีทัศน์นั น จะมีวิธีการอย่างไร เพ่ือลดการทิ งน ้าเสียลงบน
คลองสาธารณะให้มากท่ีสุด (แนวค้าตอบ นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ อาจตอบว่า มีการท้าระบบ
บ้าบัดน ้าเสียอย่างง่ายภายในบ้านก่อนทิ งลงสู่แม่น ้าล้าคลอง 
  - นักเรียนสามารถสร้างเครื่องบ้าบัดน ้าเสียไว้ที่บ้านเรือนได้หรือไม่ อย่างไร (แนวค้าตอบ 
นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ อาจตอบว่า สามารถท้าได้ อาจท้าโดยการน้ากล่องพาสติกมาท้าเป็นชั นๆ 
เพ่ือกรอกสิ่งปฏิกูลเบื องต้น ก่อนให้น ้าเสียลงสู่แม่น ้าล้าคลองจริง) 
  ๓)  นักเรียนน้าแนวค้าตอบของตนเองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนข้าง ๆ โดยอ่าน  ความ
คิดเห็นให้เพื่อนฟัง 
 

๔.๒ ขั้นสอน 
1) แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 3 – 5 คน จากนั นลงพื นที่บริเวณโรงเรียนและเลือกเก็บ 

กลุ่มตัวอย่างตามแหล่งน ้าบริเวณภายในโรงเรียน  (ตามท่ีได้เรียนรู้วิธีการเก็บตัวอย่างคาบเรียนที่ผ่านมา)   
2) ครูถามนักเรียน นอกจากการหาค่า DO ในคาบเรียนที่ผ่านมา เราสามารถวิเคราะห์ 

คุณภาพน ้า อย่างอ่ืนได้อีกหรือไม่ อย่างไร (แนวค้าตอบ คือ สามารถหาค่า DO และการหาค่า BOD) 
  3) นักเรียนน้ากลุ่มตัวอย่างที่เก็บตามแหล่งน ้าต่าง ๆ มารวมกันภายในห้องเรียน ครูให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มอภิปราย และศึกษาใบความรู้ที่ 14.1 เรื่อง การหาค่า BOD จากนั นนักเรียนออกแบบวิธีในการ
วิเคราะห์คุณภาพน ้า จากนั นร่วมอภิปราย (แนวค้าตอบ นักเรียนตอบตามสิ่งที่สังเกตได้ ครูรับฟังค้าตอบของ
นักเรียนซึ่งอาจมีได้หลากหลายค้าตอบตามความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคน) 
  4) ครูอธิบายส้าหรับคาบเรียนนี  คือ การหาค่า BOD โดยให้นักเรียนท้าการทดสอบ วิเคราะห์
คุณภาพน ้า การหาค่า BOD ตามใบความรู้ที่ 14.1 เรื่อง การหาค่า BOD 
 
 ๔.๓ ขั้นสรุป 

๑) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปการวิเคราะห์คุณภาพน ้า การหาค่า BOD ดังนี  (แนวค้าตอบ  
ค่า BOD ตามผลการทดลองของแต่ละกลุ่ม )  

๒) นักเรียนร่วมกันท้าใบกิจกรรมที่ 14.1 การหาค่า BOD 
 

 ๔.๔ สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
 ๑) เว็บไซต์  โรงควบคุมคุณภาพน ้า 8 แห่ง  สารคดี ชุด ตามรอยเท้าพ่อ สานต่อศาสตร์พระราชา 
ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=yTRcA3rb1NI 
 2) ใบความรู้ที่ 14.1 เรื่อง การหาค่า BOD 
 3) ใบกิจกรรมที่ 14.1 การหาค่า BOD 
 4) แหล่งน ้าบริเวณโรงเรียน  
 



๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
  ๕.๑ วิธีการประเมิน 

   ๑) ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 14.1 เรื่อง การหาค่า BOD และท้าใบกิจกรรมที่ 14.1  
การหาค่า BOD 
   ๒) นักเรียนน้าเสนอผลการระดมความคิด  
  ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

   ๑) แบบประเมินชิ นงาน 

    ๒) แบบประเมินการน้าเสนอ 

   ๓) แบบสังเกตพฤติกรรมการท้างานกลุ่ม 

  ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 

    นักเรียนผ่านการประเมิน ร้อยละ ๘๐ ขึ นไป  
 
 
 

๖. บันทึกหลังสอน 

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

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



๗. ภาคผนวก 
 
ใบความรู้ที่ 14.1  
เรื่อง การหาค่า BOD 
 
บีโอดี ( Biological Oxygen Demand, BOD)  

หลักการ (Principle) บีโอดี เป็นการวัดความสกปรกของน ้าคิดเปรียบเทียบในรูปของปริมาณออกซิเจน
(O2 )ที่ลดลง เนื่องจากจุลชีพจ้าพวกแบคทีเรีย (Bacteria) น้าไปใช้ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์(organic) 
โดยการ หาค่าความต่างของปริมาณออกซิเจนที่ละลายในตัวอย่างน ้าที่วัดได้วันแรก (DO0 ) กับปริมาณออกซิเจน
ที่ ละลายในตัวอย่างน ้าเดียวกันที่เก็บไว้ในตู้ควบคุมอุณหภูมิ(incubator) 20 ± 1°C เป็นเวลา 5 วัน (DO5 ) โดย
ค้านวณในสมการ  BOD = DO0 - DO5  

          DO0 คือ ค่าออกซิเจนละลายในน ้าที่ไตเตรตได้ในวันแรก  
          DO5 คือ ค่าเฉลี่ยออกซิเจนละลายในน ้าที่ไตเตรตได้หลังจากเก็บไว้ในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 20 ± 

1°C เป็นเวลา 5 วัน 
 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ BOD 
 1.เก็บตัวอย่างในขวด BOD จ้านวน 2 ขวด (โดยใช้วิธีการเก็บตัวอย่างน ้า ตามวิธีในแผนการเรียนรู้ เรื่อง 
การหาค่า DO)  
 2.ขวดที่ 1 น้ามาหาค่า DO ของจุดเริ่มต้น บันทึกค่าเป็น (DO0) (โดยวิธีการหาค่า DO ท้าตามวิธีใน
แผนการเรียนรู้ เรื่อง การหาค่า DO) 
 3.ขวดที่ 2 น้ามาบ่มที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วัน จากนั นหาค่า DO ของจุดสุดท้าย 
บันทึกค่าเป็น (DO5)  (โดยวิธกีารหาค่า DO ท้าตามวิธีในแผนการเรียนรู้ เรื่อง การหาค่า DO)  

4. ค้านวณในสมการ    
 

BOD = DO0 - DO5   
 

          DO0 คือ ค่าออกซิเจนละลายในน ้าที่ไตเตรตได้ในวันแรก  
          DO5 คือ ค่าเฉลี่ยออกซิเจนละลายในน ้าที่ไตเตรตได้หลังจากเก็บไว้ในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 20 ± 

1°C เป็นเวลา 5 วัน 
ตารางแสดงค่าบีโอดีที่เป็นดัชนีบ่งคุณภาพน้ า  
 

ตารางแสดงค่าบีโอดีที่เป็นดัชนีบ่งคุณภาพน้ า  ค่าบีโอดี 5 วัน (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
น ้าบริสุทธิ์ 
น ้าสะอาดมาก 
น ้าสะอาด 
น ้าสะอาดพอประมาณ 
น ้าไม่สะอาด 
น ้าสกปรก 

0 
1 
2 
3 
5 
10 

 



ใบกิจกรรมท่ี 14.๑  
เรื่อง การหาค่า BOD 
ชื่อกลุ่ม................ 
สมาชิกในกลุ่ม 

1. ............................................................................................................................. .................... 
2. .............................................................................................................. ................................... 
3. ............................................................................................................................. .................... 
4. .......................................................................... ....................................................................... 
5. ............................................................................................................................. .................... 

 
บริเวณท่ีเลือกแหล่งน ้า ……………………………………………………………………………………………………………………. 
วันที่…………… เดือน…………………………… พ.ศ.     
สภาพลักษณะทั่วไปของแหล่งน ้า 
 ความกว้างของแหล่งน ้า ◻  น้อยกว่า 50 เมตร   ◻  50-100 เมตร ◻  มากกว่า 100 เมตร   
 การไหลของน ้า  ◻  น ้านิ่ง  ◻  ช้า       ◻  เร็ว   
 สีของน ้า   ◻  เขียว  ◻  เหลือง      ◻  อ่ืนๆ ระบุ………………. 
 พืชน ้า   ◻  มี โปรดระบุ………………………….      ◻  ไม่มี  
 ความขุ่นของน ้า  ◻  ขุ่นมาก  ◻  ขุ่นปานกลาง    ◻  ขุ่นน้อย 
 
 

ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง DO0 DO5   ค่า BOD 
บริเวณผิวน ้า    
ลึกจากผิวน ้า 30 cm    

 
สรุปและบันทึกผล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
กลุ่มท่ี............... 
 
ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตการท้างานกลุ่มของผู้เรียน โดยท้าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 
 
      
            พฤติกรรม 
 
 
        ชื่อ-สกุล 

ความร่วมมือใน
การท างาน 

ขั้นตอนการ
ท างาน 

การมีส่วนร่วม
แสดงความ
คิดเห็น 

ความ
รับผิดชอบ 
ต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 

รวม
คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑๒ 
๑              
๒              
๓              
๔              
๕              
๖              
๗              
๘              
๙              
๑๐              
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ให้คะแนน ๐-๔ ถ้าการท้างานอยู่ในขั นตองปรับปรุง 
 ให้คะแนน ๕-๘ ถ้าการท้างานนั นอยู่ในระดับพอใช้ 
  ให้คะแนน ๙-๑๒ ถ้าการท้างานนั นอยู่ในระดับดี 
  
 
   
 

 

 

 

 

 

     ลงช่ือ                                       ผูป้ระเมิน 

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

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



เกณฑ์การให้คะแนน แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 
                ระดับคะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

๓ ๒ ๑ 

ความร่วมมือในการท างาน สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ร่วมมือกันท้างาน มีการ 
ประสานงานภายในกลุ่ม 
และเปิดโอกาสให้สมาชิก
จากกลุ่มอ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอตลอดเวลา 

สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ร่วมมือกันท้างาน ส่วน
ใหญ่มีการประสานงาน
ภายในกลุ่มที่ดี และ
เปิดโอกาสให้สมาชิก
จากกลุ่มอ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอในบาง
ช่วงเวลา 

สมาชิกในกลุ่มร่วมมือกัน
ท้างานดีพอสมควร ขาด
การประสานงานภายใน
กลุ่มท่ีดี และไม่เปิด
โอกาสให้สมาชิกจาก
กลุม่อ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอ 

ขั้นตอนการท างาน สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั นตอนการท้างานอย่าง
เป็นระบบ มีการแบ่ง
หน้าที่การท้างานภายใน
กลุ่มอย่างชัดเจน 
สามารถด้าเนินกิจกรรม
ตามขั นตอนการท้างาน
จนกระท่ังเห็นผลงาน
สมบูรณ์ 

สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั นตอนการท้างาน
อย่างเป็นระบบ มีการ
แบ่งหน้าที่การท้างาน
ภายในกลุ่มอย่าง
ชัดเจน แต่ไม่สามารถ
ด้าเนินกิจกรรมตาม
ขั นตอนการท้างานให้
เสร็จสมบูรณ์ได้ 

สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั นตอนการท้างานอย่าง
เป็นระบบ แต่ไม่มีการ
แบ่งหน้าที่การท้างาน
ภายในกลุ่มอย่างชัดเจน 
และไม่สามารถด้าเนิน
กิจกรรมตามขั นตอนการ
ท้างานให้เสร็จสมบูรณ์
ได้ 

การมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

สมาชิกภายในกลุ่มมีส่วน
ร่วมในการแสดง 
ความคิดเห็นอย่าง
หลากหลาย และ
สร้างสรรค ์

สมาชิกภายในกลุ่มส่วน
ใหญ่มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น
อย่างหลากหลาย  
และสร้างสรรค์ 

สมาชิกภายในกลุ่ม 
ขาดการแสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยน
ความรู้อย่างหลากหลาย  
และสร้างสรรค์ 

ความรับผิดชอบ 
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

สมาชิกทุกคนภายใน
กลุ่มท้างานที่ได้รับ
มอบหมายจนงาน 
เสร็จสิ นสมบูรณ์ตาม
เวลาที่ก้าหนด 

สมาชิกส่วนใหญ่ภายใน
กลุ่มร่วมกันท้างาน 
ที่ได้รับมอบหมายจน
งานเสร็จสิ นสมบูรณ์
ตามเวลาที่ก้าหนด 

สมาชิกภายในกลุ่มขาด
ความร่วมมือในการ
ท้างานที่ได้รับมอบหมาย
และงานไม่เสร็จสมบูรณ์
ตามเวลาที่ก้าหนด 

 
 
 
 
 



แบบประเมินการน าเสนอรายกลุ่ม 
 
จุดประสงค์ : เพ่ือให้นักเรียนทราบถึงจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุงของผลงานกลุ่มและการน้าเสนอผลงานกลุ่ม 
ค าชี้แจง ๑. ท้าเครื่องหมาย ( / ) ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม 
 ๒. รวมคะแนนประเมิน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
 
นักเรียนกลุ่มที่...................................................ชื่อกลุ่ม........................................................................................  
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 

ความถูกต้อง 
ของบทบาท 
ที่ได้รับ 

วิเคราะห์เหตุผล
ได้เหมาะสม 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 

คะแนนรวม 
(๑๒) 

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

 

     ลงช่ือ                                       ผูป้ระเมิน 

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

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



เกณฑ์การให้คะแนน แบบประเมินการน าเสนอรายกลุ่ม 
 
 
 
 
 

๔ ๓ ๒ ๑ 

ความถูกต้องของ
บทบาทที่ได้รับ 

มีเนื อหาถูกต้อง 
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีได้รับ 
โดยระบุแนวทาง 
การแก้ปัญหาเพื่อ
การอยู่ร่วมกันใน 
ชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม ยุติธรรม 
ไม่เอนเอียง
ความรู้สึกฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง มีเหตุผล 

มีเนื อหาค่อน
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีได้รับ 
โดยระบุแนว
ทางการแก้ปัญหา
เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
ในชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม ยุติธรรม 
ไม่เอนเอียง
ความรู้สึกฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง มีเหตุผล 

มีเนื อหาค่อน
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีได้รับ 
โดยระบุแนว
ทางการแก้ปัญหา
เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
ในชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม แต่
ก่อให้เกิดความ
ล้าเอียงไปยังฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่ง 

มีเนื อหาไม่
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีได้รับ 
โดยระบุแนว
ทางการแก้ปัญหา
เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
ในชุมชนได้ไม่
เหมาะสม  
เห็นประโยชน์ส่วน
ตนมากกว่า
ส่วนรวม และเกิด
ความแตกแยกใน
ชุมชน 

วิเคราะห์เหตุผล 
ได้เหมาะสม 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
และแนวทางการ
แก้ปัญหา                     
ได้อย่างน่าสนใจ 
สร้างความ
ปรองดองในชุมชน 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
และแนวทางการ
แก้ปัญหาได้อย่าง
น่าสนใจ 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
และแนวทางการ
แก้ปัญหาได้ 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
แต่ไม่สามารถเสนอ
แนวทางการ
แก้ปัญหาได้ 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม  
ออกเสียงได้ถูกต้อง
ดีมาก ล้าดับความ
ได้ชัดเจน เข้าใจ
ง่าย 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม  
ออกเสียงได้ถูกต้อง
ดี ล้าดับความได้ดี 
ชัดเจนพอใช้ 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 
ออกเสียงได้ถูกต้อง
พอใจ ล้าดับความ
ได้พอเข้าใจ 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม  
ออกเสียงได้ไม่
ถูกต้อง  
ล้าดับความไม่
ชัดเจน 

 
 
 
 

 

ช่ือ-สกุล 

พฤติกรรม 



เกณฑ์การประเมิน 
   ๔  หมายถึง  ระดับดีมาก 
   ๓  หมายถึง  ระดับดี 
   ๒  หมายถึง  ระดับพอใช้ 
   ๑  หมายถึง  ระดับปรับปรุง 
 
เกณฑ์การประเมินจากคะแนนรวม 

คะแนน คุณภาพ 
๑๐-๑๒ ดีมาก 
๗-๙ ดี 
๔-๖ พอใช้ 
๑-๓ ควรปรับปรุง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวค าตอบ 

ใบกิจกรรมท่ี 14.๑  
เรื่อง การหาค่า BOD 
ชื่อกลุ่ม................ 
สมาชิกในกลุ่ม 

1. ............................................................................................................................. .................... 
2. ............................................................................................................................. .................... 
3. .............................................................................................................. ................................... 
4. ............................................................................................................................. .................... 
5. .......................................................................... ....................................................................... 

 
บริเวณท่ีเลือกแหล่งน ้า ……………………………………………………………………………………………………………………. 
วันที่…………… เดือน…………………………… พ.ศ.     
สภาพลักษณะทั่วไปของแหล่งน ้า 
 ความกว้างของแหล่งน ้า ◻  น้อยกว่า 50 เมตร   ◻  50-100 เมตร ◻  มากกว่า 100 เมตร   
 การไหลของน ้า  ◻  น ้านิ่ง  ◻  ช้า       ◻  เร็ว   
 สีของน ้า   ◻  เขียว  ◻  เหลือง      ◻  อ่ืนๆ ระบุ………………. 
 พืชน ้า   ◻  มี โปรดระบุ………………………….      ◻  ไม่มี  
 ความขุ่นของน ้า  ◻  ขุ่นมาก  ◻  ขุ่นปานกลาง    ◻  ขุ่นน้อย 
 
 

ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง DO0 DO5   ค่า BOD 
บริเวณผิวน ้า ตามการทดลองจริง ตามการทดลองจริง ตามการทดลองจริง 
ลึกจากผิวน ้า 30 cm ตามการทดลองจริง ตามการทดลองจริง ตามการทดลองจริง 

 
สรุปและบันทึกผล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ตามการทดลองจริง…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  



เอกสารอ้างอิง 

โรงควบคุมคุณภาพน ้า 8 แห่ง  สารคดี ชุด ตามรอยเท้าพ่อ สานต่อศาสตร์พระราชา. (ออนไลน์). 
                แหล่งที่มา https://www.youtube.com/watch?v=yTRcA3rb1NI. สืบค้นเมื่อ   
                ๒๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 

https://www.youtube.com/watch?v=yTRcA3rb1NI


แผนการจัดการเรียนรู้ 
 
หน่วยที่ ๔  ผู้พิทักษ์สายน ้า 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๕  เรื่อง สายน ้า สายชีวิต (๑)       เวลา    ๑  ชั่วโมง 

  
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
 ๑.๑ เพ่ือให้มีเจตคติหวงแหนทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล โดยการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการเฝ้า
ระวัง แจ้งเบาะแสการกระท้าความผิดเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
    ๑.๒ เพ่ือให้สามารถแสดงออกอย่างเหมาะสมเม่ือพบการละเมิดทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 
  ๒.๑ อธิบายผลกระทบที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรน ้าที่ไม่ถูกต้องและการพัฒนาทรัพยากรน ้าอย่างไม่
เหมาะสม (N) 
 ๒.๒ วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ นจากการกระท้าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล (N) 
 ๒.๓ แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล (S) 
 ๒.๔ ระบุสถานการณ์การทุจริตในพื นที่และชุมชน พร้อมทั งบอกแนวทางการเฝ้าระวังการทุจริต (R,O) 
 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
  ๑) วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ นจากการกระท้าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
  ๑) ทักษะการคิด  
  ๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์/ค่านิยม  
   ๑) ความซื่อสัตย์สุจริต  
  ๒) มีจิตอาสา 
 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
 ๑)  นักเรียนเล่นเกมส์ “ใช่หรือม่ัว ชัวร์หรือไม่” ซึ่งเกมส์จะมีสถานการณ์การใช้น ้าของบุคคล ๕ คน 
ดังนี  

 บุคคลที่ ๑ สมชายสร้างบ้านเรือนอยู่ติดริมคลองแสนแสบ ทุกครั งที่นายเอซักผ้าจะมักเทน ้าที่
ได้จากการซักผ้าลงในคลองแสนแสบอยู่เสมอ 
(แนวการตอบ การกระท้าท่ีไม่ถูกต้อง เพราะการกระท้าดังกล่าวจะมีผลท้าให้แม่น ้าล้าคลองเน่าเสียและสารใน
ผงซักฟอกจะช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ในน ้าเกิดพื นน ้า คือ ผักตบชวาและส่งผลให้สัตว์น ้าขาดออกซิเจนเนื่องจากการ
ขยายพันธุ์ของผักตบชวา) 



 บุคคลที่ ๒ สมปองและพวกยื่นฟ้องท่าอากาศยานแห่งหนึ่งเรื่องการก่อสร้างขยายท่าอากาศ
ยานมีการขุดดิน ถมดิน ถางป่า ปรับพื นดิน ท้าให้เกิดฝุ่นละออง ประชาชนและโจทก์ทั งสิบหกสูดฝุ่นละอองท้าให้
เป็นโรคเก่ียวกับทางเดินหายใจอย่างต่อเนื่องและเรื อรัง และมีผลต่อการระบายน ้าในหมู่บ้าน เมื่อฝนตกน ้าจะไหล
บ่าจากสถานที่ก่อสร้างลงมาท่วมขัง 
(แนวการตอบ การกระท้าท่ีถูกต้อง เพราะท่าอากาศยานก่อสร้างโดยการขุดดิน ถมดิน และก่อให้เกิดฝุ่นละอองซึ่ง
เป็นมลพิษแลพส่งผลต่อทางระบายน ้าก่อให้เกิดความเดือดร้อน ชาวบ้านมีสิทธิร้องเรียนมีความผิดตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั นการกระท้าของชาวบ้านเป็นสิ่ง
ที่ถูกต้อง) 
     บุคคลที่ ๓ สมชายและพวกสมคบกันปลูกสร้างอาคารและปักเสาตีเขื่อนรุกล ้าชานคลอง และ
ทางน ้าชลประทานตามริมคลองภาษีเจริญโดยรุกล ้าเข้าไปประมาณ ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร โดยมิได้รับอนุญาต
เป็นหนังสือจากนายช่างชลประทาน 

(แนวการตอบ การกระท้าท่ีไม่ถูกต้อง เพราะการปลูกอาคารและเป้าเสาตีเขื่อนรุกล ้าชานคลอง และน ้า
ชลประทานโดยไม่ขออนุญาตจากนายช่างชลประทาน มีความผิดตามกฎหมายที่ดิน มาตรา ๙ เข้าไปยึดถือครอง
ที่ดินของรัฐเป็นที่สาธารณประโยชน์ใช้ร่วมกัน เช่น ที่ริมตลิ่ง ทางน ้า และบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์) บุคคลที่ 
๔ สมใจไม่มีน ้าไว้ใช้ท้าการเกษตรจึงท้าการขุดเจาะน ้าบาดาลในพื นที่ของตนโดยไม่ต้องขออนุญาตใช้น ้าบาดาล 
(แนวการตอบ การกระท้าท่ีไม่ถูกต้อง เพราะ การขุดเจาะน ้าบาดาล จะต้องได้รับการขออนุญาต ซึ่งตามประกาศ
กระทรวงฯ เรื่อง ก้าหนด เขตน ้าบาดาลและความลึกของน ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ก้าหนดให้ท้องที่ของแต่ละ
จังหวัด ในราชอาณาจักรไทยเป็นเขตน ้าบาดาล และให้น ้าบาดาลที่อยู่ลึกจากผิวดินลงไปเกินกว่า ๑๕ เมตร เป็น
น ้าบาดาลส่วนขนาดบ่อหรือการใช้น ้าบาดาล หากบ่อน ้าบาดาลนั น ๆ มีความลึก เกินกว่า ๑๕ เมตร จะต้องยื่นค้า
ขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้อง มิฉะนั นจะมีความผิดตามกฎหมาย) 
     บุคคลที่ ๕ นางสาวน ้าใจขุดเจาะน ้าบาดาลโดยขุดเจาะน ้าใต้ดินที่ความลึก ๑๐ เมตรนั นยังไม่
ถือว่าเป็นการใช้น ้าบาดาล 
(แนวการตอบ การกระท้าท่ีถูกต้อง เพราะตามประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ก้าหนด เขตน ้าบาดาลและความลึกของ
น ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ก้าหนดให้ท้องที่ของแต่ละจังหวัด ในราชอาณาจักรไทยเป็นเขตน ้าบาดาล และให้น ้า
บาดาลที่อยู่ลึกจากผิวดินลงไปเกินกว่า ๑๕ เมตร เป็นน ้าบาดาลส่วนขนาดบ่อหรือการใช้น ้าบาดาล หากบ่อน ้า
บาดาลนั น ๆ มีความลึก เกินกว่า ๑๕ เมตร จะต้องยื่นค้าขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้อง มิฉะนั นจะมีความผิดตาม
กฎหมาย ดังนั นการกระท้าของนางสาวน ้าใจไม่ถือเป็นการใช้น ้าบาดาล) 
โดยนักเรียนจะตอบค้าถาม “ใช่หรือม่ัว ชัวร์หรือไม่” ในแอพลิเคชั่น Kahoot โดยจะเฉลยสถานการณ์ที่บุคคล
ดังกล่าวปฏิบัติ 
(ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม สามารถจัดกิจกรรมโดยท้าเป็นแผ่นป้ายท้ากิจกรรมเฉลยค้าตอบในห้องเรียน) 
 

 ๒)  สุ่มนักเรียน 1 คนอธิบายสถานการณ์การใช้น ้าของบุคคลโดยเลือก อธิบายเหตุผลเพียง ๑ 
สถานการณ์ 
  (แนวค าตอบ นักเรียนอธิบายสถานการณ์ได้อย่างอิสระ โดยครูรอคอยค้าตอบอย่างตั งใจ) 
  ขั้นสอน 
  ๓) นักเรียนแบ่งกลุ่มโดยคละความสามารถ จ้านวน ๔-๕ คน พร้อมทั งก้าหนดบทบาทหน้าที่ของคนใน
กลุ่ม   



 ๔) นักเรียนดูวีดิทัศน์ โรงงานจ้าหน่ายอาหารทะเลท้าน ้าเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น จากเว็บไซต์ 
https://www.youtube.com/watch?v=xD1pB5k4wP4 หรือลิงก์ http://gg.gg/oamnu 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๔.๑ โรงงานจ้าหน่ายอาหารทะเลท้าน ้าเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น 

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=xD1pB5k4wP4 
(เวลา ๒.๓๒ นาท)ี 

 
 ๕) นักเรียนร่วมกันระดมความคิด วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ นจากการแอบปล่อยน ้าเสียจนท้าให้
ชาวบ้านเดือนร้อนโดยน้าสติกเกอร์โน้ตมาติดบนกระดาน โดยมีแนวทางการตั งค้าถามดังนี  
 - นักเรียนคิดว่าการกระท้าดังกล่าวของโรงงานจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง 
(แนวการตอบ นักเรียนสามารถตอบได้อย่างอิสระ นักเรียนอาจตอบว่าท้าให้แหล่งน ้าเน่าเสียสร้างความเดือดร้อน
ให้กับชาวบ้าน, แหล่งน ้าหรือที่นาของชาวบ้านได้รับผลกระทบท้าให้ผลผลิตไม่งอกงาม) 
 - หากนักเรียนพบเจอปัญหาของโรงงานหรือเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านนักเรียนจะมีแนวทาง         การ
ด้าเนินการอย่างไร 
(แนวการตอบ นักเรียนสามารถตอบได้อย่างอิสระ นักเรียนอาจตอบว่า แจ้งเบาะแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ คือ 
 - ส่วนท้องถิ่นแจ้งเทศบาล/อบต.- ส้านักงานเขต(เฉพาะพื นที่ กทม.) 
 - ส่วนภูมิภาค แจ้ง ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด, ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาค, ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และศูนย์ด้ารงธรรมจังหวัด 
 - ส่วนกลาง แจ้ง กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษ) 
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายลงในใบกิจกรรมที่ ๑๕.๑ เรื่อง ร่วมด้วยช่วยกันรักษาแหล่งน ้า 
 ๖) นักเรียนแต่ละกลุ่มน้าเสนอแนวทางหรือวิธีด้าเนินการแก้ไขปัญหาโรงงานอาหารทะเลแอบปล่อย
ในน ้าเสีย (นักเรียนสามารถน้าเสนอได้อย่างอิสระ เช่น การแสดงบทบาทสมมุติ การอภิปรายหน้าชั นเรียน หรือ
การจัดท้าวีดีทัศน์สั นๆ) 
  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xD1pB5k4wP4
https://www.youtube.com/watch?v=xD1pB5k4wP4


 ขั้นสรุป 
  ๗) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยการแจ้งเบาะแสการกระท้าความผิด
เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล ดังนี     
(แนวค าตอบ การแจ้งเบาะแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ คือ ๑) ส่วนท้องถิ่นแจง้เทศบาล/อบต.          ๒) 
ส้านักงานเขต(เฉพาะพื นที่ กทม.) ๓) ส่วนภูมิภาค แจ้ง ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด, ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาค, 
ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และศูนย์ด้ารงธรรมจังหวัด ๔)ส่วนกลาง แจ้ง กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษ) 
 ๘) นักเรียนร่วมกันตอบค้าถาม ดังนี  
 - ถ้านักเรียนพบเห็นการกระท้าเช่นนี อีกนักเรียนจะมีแนวทางการเฝ้าระวังอย่างไร 
(แนวค าตอบ นักเรียนตอบได้อย่างอิสระ อาจตอบว่า ถ้าพบเห็นการกระท้าเช่นนี อีกจะมีส่วนร่วมในการรณรงค์ 
แจ้งเบาะแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั งเป็นตัวอย่างให้ความรู้กับรุ่นน้องถึงผลเสียต่อการกระท้าดังกล่าว 
ปฏิบัติตนเป็นจิตอาสารักษ์น ้า เป็นต้น) 
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหลง่เรียนรู้ 
 ๑) เว็บไซต์สืบค้นสถานการณ์ ระบบฐานกฎหมายด้านบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
http://hydrolaw.thaiwater.net/web/ 
 ๒) เว็บไซต์ กรมควบคุมมลพิษ http://ecap.pcd.go.th/ecap/ 

 ๓) เว็บไซต์ เรื่อง โรงงานจ้าหน่ายอาหารทะเลท้าน ้าเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น 
https://www.youtube.com/watch?v=xD1pB5k4wP4 

 ๔) ใบกิจกรรมที่ ๑๕.๑ เรื่อง ร่วมด้วยช่วยกันรักษาแหล่งน ้า 

 ๕) กระดาษสติกเกอร์โน้ต  
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
  ๕.๑ วิธีการประเมิน 

   ๑) ตรวจการอธิบายใบกิจกรรมที่ ๑๕.๑ เรื่อง ร่วมด้วยช่วยกันรักษาแหล่งน ้าเพ่ือประเมินทักษะ
การคิด 

  ๒) ตรวจใบกิจกรรมที่ ๑๕.๑ ข้อที่ ๑ และ ๒ เพ่ือประเมินทักษะการคิด 

  ๓) ตรวจใบกิจกรรมข้อที่ ๓ เพ่ือประเมินความรู้ (N) ผลกระทบที่เกิดขึ นจากการกระท้าความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล  
  ๔) ตรวจใบกิจกรรมข้อที่ ๕ เพ่ือประเมินการเฝ้าระวังการทุจริตแหล่งน ้าและน ้าบาดาลในพื นที่
และชุมชน (R) 
   ๕) นักเรียนน้าเสนอผลการระดมความคิดเพ่ืออธิบายผลกระทบที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรน ้าที่
ไม่ถูกต้องและการพัฒนาทรัพยากรน ้าอย่างไม่เหมาะสม 
  ๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

   ๑) แบบประเมินใบกิจกรรม 

    ๒) แบบประเมินการน้าเสนอ 

   ๓) แบบสังเกตพฤติกรรมการท้างานกลุ่ม 

  ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 

    นักเรียนผ่านการประเมินในระดับดีขึ นไป  
 

http://hydrolaw.thaiwater.net/web/


๖. บันทึกหลังสอน 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
       

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



๗. ภาคผนวก 
 
กรณีศึกษาที่ ๑ เรื่อง โรงงานจ าหน่ายอาหารทะเลท าน้ าเน่าเสียส่งกล่ินเหม็น 

วีดิทัศน์ ข่าวช่อง 8 จากเว็บไซต์ https://www.youtube.com/watch?v=xD1pB5k4wP4 

 

QR Code เว็บไซต์ข่าว 
http://gg.gg/oamnu 

 

วีดิทัศน์จะน้าเสนอเรื่องราวของชาวบ้านจังหวัดระนองร้องเรียนโรงงานผลิตอาหารทะเลปล่อยน ้าเน่าเสียส่งกลิ่น
เหม็นต่อชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณหลังโรงงาน และไม่มีระบบการบริหารจัดการบ้าบัดน ้าเน่าเสีย ซึ่งน ้าบริเวณล
คลองหลังโรงงานเป็นแหล่งน ้าที่ชาวบ้านใช้ส้าหรับท้าการเกษตร 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=xD1pB5k4wP4 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xD1pB5k4wP4


กรณีศึกษาที่ ๒ เรื่อง ชาวบ้านโวยโรงงานปลาหมึก ลักลอบปล่อยน ้าเสียลงท่อระบายน ้านานนับเดือน  
 กลิ่นเหม็นคลุ้งทั่วชุมชน 

ชาวบ้านโวยโรงงานปลาหมึก ลักลอบปล่อยน้ าเสียลงท่อระบายน้ านานนับเดือน กลิ่นเหม็นคลุ้งท่ัวชุมชน 

 เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ วันที่ ๑๙ มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีประชาชนในเขต ต.เมืองเก่า รวมกว่า ๑๐๐ 
คน รวมตัวกันบริเวณหน้าหมู่บ้านศิริรัตน์ 2 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพ่ือเรียกร้องให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบเร่งแก้ปัญหาให้กับคนในชุมชนเป็นการเร่งด่วนหลังได้รับผลกระทบจากการที่โรงงานจ้าหน่ายอาหาร
ทะเลทิ งน ้าล้างสิ่งปฏิกูล และน ้าเสียจากการล้างอาหารทะเลลงในท่อระบายน ้าของชุมชนจนชาวบ้านได้รับความ
เดือดร้อนจากกลิ่นและแมลงวันอย่างมาก อีกทั งน ้าเสียที่ถูกปล่อยออกมานั นยังไหลลงทุ่งนาของประชาชนในพื นที่
อีกด้วย 
 โดยชาวบ้านที่มาทุกคนต่างพากันสวมใส่หน้ากากอนามัย มาท้าการชี จุดที่โรงงานปล่อยน ้าเสียลงมา รวมทั ง
พาเดินส้ารวจบ้านที่ดัดแปลงเป็นโรงงานจ้าหน่ายอาหารทะเล ที่เป็นต้นเหตุของปัญหาและการส้ารวจท่อระบาย
น ้าตามแนวถนน ซึ่งพบว่าเมื่อโรงงานดังกล่าวมีการทิ งน ้าเสียลงมาแล้วนั นได้ไหลลงมารวมกับท่อระบายน ้าของ
ชุมชนก่อนที่จะไหลมาตามท่อระบายน ้าของหมู่บ้าน โดยได้ไหลทะลักออกตามจุดพัก หลายจุดลงไปในทุ่งนาของ
ประชาชน ท้าให้มีกลิ่นเน่าเสียและกลิ่นคล้ายสารเคมี คละคลุ้งไปทั่ว อีกทั งน ้ายังคงมีสีด้าและมีแมลงวันตอมอยู่ทั่ว
ทั งบริเวณ 
 นายอัญชนะ เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย อายุ ๖๔ ปี ชาว ต.เมืองเก่า กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ นนั นรุนแรงมาตั งแต่
เดือนตุลาคมของปีที่ผ่านมา ซึ่งต้นเหตุเกิดจากการที่บ้านหลังดังกล่าวซึ่งอยู่ด้านหน้าหมู่บ้านศิริรัตน์ได้ดัดแปลง
เป็นโรงงานขนาดเล็กเพ่ือจ้าหน่ายอาหารทะเล ท้าการช้าระล้างสิ่งปฏิกูล โดยเฉพาะน ้าที่ใช้ในการล้างอาหารทะเล 
เมื่อล้างอาหารทะเลเสร็จก็จะเทน ้าจ้านวนมากลงตามท่อระบายน ้า ซึ่งทั งหมดได้ไหลมาตามท่อระบายน ้าของ
หมู่บ้าน ส่งให้เกิดกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วทั งบริเวณ และเมื่อมีปริมาณน ้ามากก็จะไหลออกจากท่อระบายน ้าและ
บ่อพักลงไปที่ทุ่งนาของชาวบ้าน ซึ่งวันนี ก็ยังเห็นว่าน ้าที่ทิ งมานั นลงทุ่งนาของชาวบ้านมีสีด้าไปหมด ทั งยังคงส่ง
กลิ่นเหม็นอย่างมากจนชาวบ้านนั นทนไม่ได้ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา 
 “บ้านผมอยู่ติดกับบ้านที่ท้าเป็นโรงงาน ปัญหาที่เกิดขึ นนั นได้มีการพูดคุยกันตลอดแต่โรงงานก็ไม่ได้แก้ไข 
จนวันนี คนในชุมชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะเมื่อลมพัดมาก็จะพัดเอากลิ่นเหม็นเน่าจากน ้าที่ล้าง
อาหารทะเล ซึ่งไม่ทราบว่ามีการปนเปื้อนสารเคมีด้วยหรือไม่คละคลุ้งไปทั่วทั งบริเวณ นับรวมที่ประชาชนได้รับ
ผลกระทบไม่น้อยกว่า ๕๐๐ หลังคาเรือน รวมกว่า ๑,๐๐๐ คนที่ต้องดมกลิ่นเน่าเสียของน ้าที่โรงงานทิ งออกมา
แทบทุกวัน ที่ผ่านมา ได้มีการแจ้งเรื่องไปยังหน่วยงานภาครัฐเรื่องก็เงียบหายไป วันนี ชาวบ้านที่ทนไม่ไหวจึงมา
รวมตัวกันเพ่ือเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเนื่องจากหลายคนติดป้ายขายที่ดินกันแล้ว 
และโรงงานก็มีแผนการขยายกิจการ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนในเขตเมืองเก่า จึงอยากให้มีการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ นเป็นการเร่งด่วนและวางแผนถึงการแก้ไขในระยะยาวระหว่างชุมชนกับโรงงานอย่างยั่งยืนต่อไป” 
 ขณะที่ชายวัย ๗๐ ปี ซึ่งไม่ขอเปิดเผยชื่อและนามสกุล เจ้าของสถานที่ที่ถูกชาวบ้านยืนยันว่าเป็นต้นเรื่อง
ของการปล่อยน ้าเสีย กล่าวว่า ครอบครัวท้ากิจการปลาหมึกกรอบ และขาไก่ ส่งร้านค้าต่าง ๆ ในเขต            จ.
ขอนแก่น โดยได้เทน ้าที่ล้างอาหารทะเลลงตามท่อระบายน ้าของหมู่บ้าน โดยไม่รู้ว่าท่อระบายน ้านั นไม่มีทางไป 
จนเกิดกลิ่นเหม็นสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในชุมชน 
 “ผมท้ากิจการเล็กๆ ในครอบครัว ไม่ได้จ้างใคร พอทราบว่าเพ่ือนบ้านเดือดร้อน ก็ได้เลิกแช่ปลาหมึกมาร่วม 
๒ สัปดาห์แล้ว โดยปรับเป็นการรับปลาหมึกและขาไก่มาจากท่ีอ่ืน เพ่ือมาแพ็คแยกใส่ถุงและส่งให้กับลูกค้า ซึ่งลูก
สาวก้าลังยื่นเรื่องขอกับสาธารณสุขเพ่ือท้าโรงล้าง โรงแช่ และบ่อบ้าบัดน ้าเสีย ตามระเบียบและขั นตอนต่อไป 



ขณะที่กระสอบบรรจุปลาหมึกแห้งที่จะน้ามาท้าเป็นปลาหมึกกรอบที่วางอยู่หน้าบ้านนั นจะน้าส่งคืนบริษัทต่อไป 
เนื่องจากครอบครัวยุติการแช่และช้าระล้างปลาหมึกแล้ว” 
 

ที่มา : มติชนออนไลน์. (๒๕๖๓). ชาวบ้านโวยโรงงานปลาหมึก ลักลอบปล่อยน้ าเสียลงท่อระบายน้ านาน 

   นับเดือน กลิ่นเหม็นคลุ้งทั่วชุมชน. ค้นเมื่อ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔, จาก 

   https://www.matichon.co.th/region/news_1901889. 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับครู  
ครูสามารถใช้ข่าวจากเว็บไซต์แทนการใช้วีดิทัศน์เพ่ือก้าหนดสถานการณ์ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบกิจกรรมท่ี ๑๕.๑  
เรื่อง ร่วมด้วยช่วยกันรักษาแหล่งน้ า 
ชื่อกลุ่ม................ 
สมาชิกในกลุ่ม 

1. ....................................................................................................... เลขที่..............หัวหน้ากลุ่ม 
2. ....................................................................................................... เลขที่..............รองหัวหน้ากลุ่ม 
3. ....................................................................................................... เลขที่..............สมาชิกกลุ่ม 
4. ...................................................................................................... .เลขที่..............สมาชิกกลุ่ม 
5. ........................................................................................................ เลขที่..............เลขานุการกลุ่ม 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดจากวีดิทัศน์สถานการณ์ตามหัวข้อดังต่อไปนี  
 
 ๑. สถานการณ์ท่ีนักเรียนได้รับ คือ 
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
......................................................................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ๒. นักเรียนคิดว่าการกระท้าดังกล่าวของโรงงานจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
 
 ๓. ถ้านักเรียนพบเจอปัญหาของโรงงานหรือเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านนักเรียนจะมีแนวทางการด้าเนินการ
อย่างไร 
............................................................................................................................. ......................................................
.........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
 
 ๔. แนวทางการเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระท้าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรน ้า 
............................................................................................................................. ......................................................
.................................................................................................................................................................. ....... 
........................................................................................................................... ................................................... 
............................................................................................................................. .................................................



แนวค าตอบ 
ใบกิจกรรมท่ี ๑๕.๑ 

เรื่อง ร่วมด้วยช่วยกันรักษาแหล่งน้ า 
ชื่อกลุ่ม................ 
สมาชิกในกลุ่ม 

1. ............................................................................................................................. .................... 
2. ............................................................................................................................. .................... 
3. .............................................................................................................. ................................... 

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดจากวีดิทัศน์สถานการณ์ตามหัวข้อดังต่อไปนี  
 

๑. สถานการณ์ท่ีนักเรียนได้รับ คือ 
 โรงงานปลาหมึก ลักลอบปล่อยน ้าเสียลงท่อระบายน ้า 
 

๒. นักเรียนคิดว่าการกระท้าดังกล่าวของโรงงานจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง 
 ๑. แหล่งน ้าในชุมชนเน่าเสีย เกิดมลพิษทางน ้า 
 ๒. ส่งผลเสียต่อสุขภาพคนในชุมชนเพราะน ้าเน่าเสียเกิดการปนเปื้อสารเคมีเป็นบ่อเกิดของเชื อโรค 
 ๓. น ้าที่ปนเปื้อนสารเคมีส่งผลต่อพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน  
 

๓. ถ้านักเรียนพบเจอปัญหาของโรงงานหรือเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านนักเรียนจะมีแนวทางการด้าเนินการ 
    อย่างไร 
 การแจ้งเบาะแสให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับทราบ คือ แจ้งเทศบาลให้เข้ามาตรวจสอบการกระท้าดังกล่าว 
และด้าเนินการแจ้งส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพ่ือเข้ามาตรวจสอบโรงงานอาหารทะเล
แช่แข็งให้มีการควบคุม และบ้าบัดน ้าเสียก่อนปล่อยออกสู่แม่น ้าชุมชน 
 

 ๔. แนวทางการเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระท้าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรน ้า 
  การแจ้งเบาะแสให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับทราบ คือ ๑) ส่วนท้องถิ่นแจ้งเทศบาล/อบต.          ๒) 
ส้านักงานเขต(เฉพาะพื นที่ กทม.) ๓) ส่วนภูมิภาค แจ้ง ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด, ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาค, 
ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และศูนย์ด้ารงธรรมจังหวัด ๔)ส่วนกลาง แจ้ง กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษ 
 
 
 
 
 
  



แบบประเมินใบกิจกรรมที่ ๑๕.๑ 
เพื่อประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
รายการประเมิน 
 ๑.  สรุปความรู้จากสถานการณ์ได้ตรงประเด็น 
 ๒.  แสดงความคิดเห็นวิธีการแจ้งเบาะแสและแนวทางการเฝ้าระวังได้ถูกต้อง เหมาะสม 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๔  (ดีมาก) ๓  (ดี) ๒ (พอใช้) ๑ (ปรับปรุง) 

๑. สรุปความรู้จาก
สถานการณ์ได้ตรง
ประเด็น 

บอกสถานการณ์
ปัญหา และ
ผลกระทบของ
สถานการณ์ปัญหา
ได้อย่างถูกต้อง 
ตรงประเด็น 

บอกสถานการณ์
ปัญหา และ
ผลกระทบของ
สถานการณ์ปัญหา
ได้ 

บอกสถานการณ์
ปัญหา และ
ผลกระทบของ
สถานการณ์ปัญหา
ได้แต่ไม่ตรง
ประเด็น 

บอกสถานการณ์
ปัญหา และ
ผลกระทบของ
สถานการณ์ปัญหา
ไม่ได้  

๒. แสดงความ
คิดเห็นวิธีการแจ้ง
เบาะแสและแนว
ทางการเฝ้าระวังได้
ถูกต้อง เหมาะสม 

แสดงความคิดเห็น
วิธีการแจ้งเบาะแส
และแนวทางการ
เฝ้าระวังการ
กระท้าความผิด
เกี่ยวกับน ้าและน ้า
บาดาลได้ถูกต้อง
และเหมาะสม 

แสดงความคิดเห็น
วิธีการแจ้งเบาะแส
และแนวทางการ
เฝ้าระวังการ
กระท้าความผิด
เกี่ยวกับน ้าและน ้า
บาดาลได้ 

แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการแจ้ง
เบาะแสการกระท้า
ความผิดเกี่ยวกับ
น ้าและน ้าบาดาล
ได้แต่ไม่ถูกต้อง 

ไม่สามารถแสดง
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเฝ้า
ระวังและการแจ้ง
เบาะแสการกระท้า
ความผิดเกี่ยวกับ
น ้าและน ้าบาดาล
ได้ 

 
 
คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 
 

คะแนน คุณภาพ 
๑๐-๑๒ ดีมาก 
๗-๙ ดี 
๔-๖ พอใช้ 
๑-๓ ควรปรับปรุง 

 
  



แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
กลุ่มท่ี............... 
 
ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตการท้างานกลุ่มของผู้เรียน โดยท้าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 
 
      
            พฤติกรรม 
 
 
        ชื่อ-สกุล 

ความร่วมมือใน
การท างาน 

ขั้นตอนการ
ท างาน 

การมีส่วนร่วม
แสดงความ
คิดเห็น 

ความ
รับผิดชอบ 
ต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 

รวม
คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑๒ 
๑              
๒              
๓              
๔              
๕              
๖              
๗              
๘              
๙              
๑๐              
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ให้คะแนน ๐-๔ ถ้าการท้างานอยู่ในขั นตองปรับปรุง 
 ให้คะแนน ๕-๘ ถ้าการท้างานนั นอยู่ในระดับพอใช้ 
  ให้คะแนน ๙-๑๒ ถ้าการท้างานนั นอยู่ในระดับดี 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

  

     ลงช่ือ                                       ผูป้ระเมิน 

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

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



เกณฑ์การให้คะแนน แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 
                ระดับคะแนน 
 
ประเด็น 

๓ ๒ ๑ 

ความร่วมมือในการท างาน สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ร่วมมือกันท้างาน มีการ 
ประสานงานภายในกลุ่ม 
และเปิดโอกาสให้สมาชิก
จากกลุ่มอ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอตลอดเวลา 

สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ร่วมมือกันท้างาน ส่วน
ใหญ่มีการประสานงาน
ภายในกลุ่มที่ดี และ
เปิดโอกาสให้สมาชิก
จากกลุ่มอ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอในบาง
ช่วงเวลา 

สมาชิกในกลุ่มร่วมมือกัน
ท้างานดีพอสมควร ขาด
การประสานงานภายใน
กลุ่มท่ีดี และไม่เปิด
โอกาสให้สมาชิกจาก
กลุ่มอ่ืน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การน้าเสนอ 

ขั้นตอนการท างาน สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั นตอนการท้างานอย่าง
เป็นระบบ มีการแบ่ง
หน้าที่การท้างานภายใน
กลุ่มอย่างชัดเจน 
สามารถด้าเนินกิจกรรม
ตามขั นตอนการท้างาน
จนกระท่ังเห็นผลงาน
สมบูรณ์ 

สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั นตอนการท้างาน
อย่างเป็นระบบ มีการ
แบ่งหน้าที่การท้างาน
ภายในกลุ่มอย่าง
ชัดเจน แต่ไม่สามารถ
ด้าเนินกิจกรรมตาม
ขั นตอนการท้างานให้
เสร็จสมบูรณ์ได้ 

สมาชิกร่วมกันก้าหนด
ขั นตอนการท้างานอย่าง
เป็นระบบ แต่ไม่มีการ
แบ่งหน้าที่การท้างาน
ภายในกลุ่มอย่างชัดเจน 
และไม่สามารถด้าเนิน
กิจกรรมตามขั นตอนการ
ท้างานให้เสร็จสมบูรณ์
ได้ 

การมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

สมาชิกภายในกลุ่มมีส่วน
ร่วมในการแสดง 
ความคิดเห็นอย่าง
หลากหลาย และ
สร้างสรรค ์

สมาชิกภายในกลุ่มส่วน
ใหญ่มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น
อย่างหลากหลาย  
และสร้างสรรค์ 

สมาชิกภายในกลุ่ม 
ขาดการแสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยน
ความรู้อย่างหลากหลาย  
และสร้างสรรค์ 

ความรับผิดชอบ 
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

สมาชิกทุกคนภายใน
กลุ่มท้างานที่ได้รับ
มอบหมายจนงาน 
เสร็จสิ นสมบูรณ์ตาม
เวลาที่ก้าหนด 

สมาชิกส่วนใหญ่ภายใน
กลุ่มร่วมกันท้างาน 
ที่ได้รับมอบหมายจน
งานเสร็จสิ นสมบูรณ์
ตามเวลาที่ก้าหนด 

สมาชิกภายในกลุ่มขาด
ความร่วมมือในการ
ท้างานที่ได้รับมอบหมาย
และงานไม่เสร็จสมบูรณ์
ตามเวลาที่ก้าหนด 

 
 
 
 
  



แบบประเมินการน าเสนอรายกลุ่ม 
 
จุดประสงค์ : เพ่ือให้นักเรียนทราบถึงจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุงของผลงานกลุ่มและการน้าเสนอผลงานกลุ่ม 
ค าชี้แจง ๑. ท้าเครื่องหมาย ( / ) ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม 
 ๒. รวมคะแนนประเมิน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
 
นักเรียนกลุ่มที่...................................................ชื่อกลุ่ม........................................................................................  
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 

ความถูกต้อง 
ของบทบาท 
ที่ได้รับ 

วิเคราะห์เหตุผล
ได้เหมาะสม 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 

คะแนนรวม 
(๑๒) 

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

     ลงช่ือ                                       ผูป้ระเมิน 

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

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



เกณฑ์การให้คะแนน แบบประเมินการน าเสนอรายกลุ่ม 
ระดับคะแนน 
 
ประเด็น 

๔ ๓ ๒ ๑ 

ความถูกต้องของ
เนื้อหา 

มีเนื อหาครบถ้วน
สมบูรณ์โดยระบุ
แนวทางการเฝ้า
ระวังและแจ้ง
เบาะแสการกระท้า
ความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน ้าและ
น ้าบาดาลอย่าง
ถูกต้องและ
สมเหตุสมผล 
 

มีเนื อหาค่อนข้าง
ครบถ้วยโดยระบุ
แนวทางการเฝ้า
ระวังและแจ้ง
เบาะแสการกระท้า
ความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน ้าและ
น ้าบาลดาลได้แต่
ไม่อธิบายเหตุผล 
 

มีเนื อหาสาระไม่
ครบถ้วนโดยระบุ
แนวทางการเฝ้า
ระวังได้แต่ไม่
สามารถระบุการ
แจ้งเบาะแเก่ียวกับ
ทรัพยากรน ้าและ
น ้าบาดาลได้ 

มีเนื อหาไม่
ครบถ้วนโดยไม่
สามารถระบุแนว
ทางการเฝ้าระวัง
และแจ้งเบาะแส
การกระท้า
ความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน ้าและ
น ้าบาดาลได้หรือ
อธิบายไม่
สมเหตุสมผล  

วิเคราะห์เหตุผล 
ได้เหมาะสม 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
และแนวทางการ
แก้ปัญหา                     
ได้อย่างน่าสนใจ 
สร้างความ
ปรองดองในชุมชน 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
และแนวทางการ
แก้ปัญหาได้อย่าง
น่าสนใจ 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
และแนวทางการ
แก้ปัญหาได้ 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
แต่ไม่สามารถเสนอ
แนวทางการ
แก้ปัญหาได้ 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม  
ออกเสียงได้ถูกต้อง
ดีมาก ล้าดับความ
ได้ชัดเจน เข้าใจ
ง่าย 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม  
ออกเสียงได้ถูกต้อง
ดี ล้าดับความได้ดี 
ชัดเจนพอใช้ 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 
ออกเสียงได้ถูกต้อง
พอใจ ล้าดับความ
ได้พอเข้าใจ 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม  
ออกเสียงได้ไม่
ถูกต้อง  
ล้าดับความไม่
ชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
  



เกณฑ์การประเมิน 
   ๔  หมายถึง  ระดับดีมาก 
   ๓  หมายถึง  ระดับดี 
   ๒  หมายถึง  ระดับพอใช้ 
   ๑  หมายถึง  ระดับปรับปรุง 
 
เกณฑ์การประเมินจากคะแนนรวม 
 

คะแนน คุณภาพ 
๑๐-๑๒ ดีมาก 
๗-๙ ดี 
๔-๖ พอใช้ 
๑-๓ ควรปรับปรุง 

  



เอกสารอ้างอิง 
 

มติชนออนไลน์. (๒๕๖๓). ชาวบ้านโวยโรงงานปลาหมึก ลักลอบปล่อยน้ าเสียลงท่อระบายน้ านาน 

  นับเดือน กลิ่นเหม็นคลุ้งทั่วชุมชน. ค้นเมื่อ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔, จาก 

  https://www.matichon.co.th/region/news_1901889. 

 

ข่าวช่อง ๘. (๒๕๕๘) เพื่อนทุกข์บ้าน..ชาวระนองร้องโรงงานผลิตอาหารทะเลปล่อยน้ าเสีย. ค้นเมื่อ  

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔, จาก  https://www.youtube.com/watch?v=xD1pB5k4wP4. 

 
 



แผนการจัดการเรยีนรู ้
 

หน่วยที่ ๔  ผู้พิทักษ์สายน้ำ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๖  เรื่อง สายน้ำ สายชีวิต (๒)       เวลา    ๑  ช่ัวโมง 

  
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
 ๑.๑ เพื่อให้มีเจตคติหวงแหนทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล โดยการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการ
เฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล 
    ๑.๒ เพื่อให้สามารถแสดงออกอย่างเหมาะสมเม่ือพบการละเมิดทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล 
 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 
  ๒.๑ วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาลในชุมชน สังคม และ
ประเทศ (N) 
 ๒.๒ ระบุสถานการณ์ท่ีปรากฏการทุจริตในพื้นท่ีและชุมชน ท่ีสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาลกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ (R) 
 ๒.๓ ยกตัวอย่างแนวทางการเฝ้าระวังการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล (O)  
 ๒.๔ แสดงเจตคติท่ีดีในการหวงแหนทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาลเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม (G) 
 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
  ๑) ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
  ๑) ทักษะการคิด  
  ๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์/ค่านิยม  
   ๑) ความซื่อสัตย์สุจริต  
  ๒) มีจิตอาสา 
 
 
 
 
  



๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขัน้ตอนการเรียนรู้ 
 ขั้นนำ 
 ๑)  นักเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง “นอภ. ลานสกา ส่ังล้ือคอนกรีตรุกล้ำแม่น้ำ” เท่ียงวันทันข่าว PPTV 
HD ๓๖ จากเว็บไซต์ https://www.youtube.com/watch?v=nvnufeQyGic  หรือ  
ลิงก์ http://gg.gg/oaqbp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๑๖.๑ การรุกล้ำลำน้ำ 
ท่ีมา  https://www.youtube.com/watch?v=nvnufeQyGic 

(เวลา ๔.๑๒ นาที) 
 ๒)  นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้น และตอบคำถามลงในสติกเกอร์โน้ต ดังนี้ 
  - นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร เมื่อพบเห็นการลุกล้ำลำน้ำ 
(แนวคำตอบ นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ อาจตอบว่า ไม่สบายใจท่ีแหล่งน้ำโดนลุกล้ำโดยคนใน
ชุมชนไม่หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ) 
 ๓)  นักเรียนนำแนวคำตอบของตนเองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนข้าง ๆ โดยอ่าน  ความ
คิดเห็นให้เพื่อนฟัง 
 ขั้นสอน 
 ๔) ครูนำเสนอข่าวหรือข้อพิพาทในปัจจุบันเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างไม่เหมาะสม จำนวน 
๔ สถานการณ์ข่าว ดังนี้ 
 กรณีศึกษาท่ี ๑ คำพิพากษาศาลฎีกา เกี่ยวกับการลักลอบเพาะเล้ียงกุ้งกุลาดำในพื้นท่ีน้ำจืดระบบ
ความเค็มต่ำ 
 กรณีศึกษาท่ี 2 ข่าว “น้ำในลำคลองเน่าเสีย ใช้อุปโภคไม่ได้นานกว่า ๒ ปี” 
 กรณีศึกษาท่ี 3  ข่าว “บุกจับฟาร์มหมูแห่งใหญ่เมืองบุรีรัมย์ ลักลอบเจาะน้ำบาดาลใช้โดยไม่ขอ
อนุญาต 9 บ่อ” 
 ๕) นักเรียนแต่ละกลุ่มจับฉลากสุ่มกรณีศึกษาจากเว็บไซต์ 
https://th.piliapp.com/random/wheel/ สถานการณ์ข่าวจำนวน 4 สถานการณ์ แล้วรับใบกิจกรรมตาม
กรณีศึกษาท่ีจับฉลากได้หรือสุ่มได้ 

https://www.youtube.com/watch?v=nvnufeQyGic%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20หรือ
https://th.piliapp.com/random/wheel/


 ๖) นักเรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกันระดมความคิดวิเคราะห์กรณีศึกษาท่ีได้รับในใบกิจกรรมตาม
กรณีศึกษา ดังนี้ 

 - กรณีศึกษาที่ ๑ คำพิพากษาศาลฎีกา เกี่ยวกับการลักลอบเพาะเล้ียงกุ้งกุลาดำในพื้นท่ีน้ำ
จืดระบบความเค็มต่ำ  นักเรียนทำใบกิจกรรมท่ี ๑๖.๑ เรื่อง วิเคราะห์คำพิพากษาศาล  

 - กรณีศึกษาที่ ๒ “น้ำในลำคลองเน่าเสีย ใช้อุปโภคไม่ได้นานกว่า ๒ ปี” นักเรียนทำใบ
กิจกรรมท่ี ๑๖.๒ เรื่อง วิเคราะห์น้ำในคลองเน่าเสียใช้อุปโภคไม่ได้นานกว่า ๒ ปี 

 - กรณีศึกษาที่ ๓ “บุกจับฟาร์มหมูแห่งใหญ่เมืองบุรีรัมย์ ลักลอบเจาะน้ำบาดาลใช้โดยไม่ขอ
อนุญาต 9 บ่อ”  นักเรียนทำใบกิจกรรมท่ี ๑๖.๓ เรื่อง วิเคราะห์ฟาร์มหมูลักลอบขุดเจาะน้ำบาดาล 
 ๗) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาตามกรณีศึกษาของตนเอง กลุ่มละ
ประมาณ ๕ นาที 
 ๘) นักเรียนระหว่างกลุ่มซักถามประเด็นท่ีสงสัยจากกรณีศึกษาของเพื่อนเพิ่มเติม 
  ขั้นสรุป 
  ๙) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปกรณีศึกษา ๓ กรณีศึกษา ดังนี้ 
   กรณีศึกษาที่ ๑ คำพิพากษาศาลฎีกา เกี่ยวกับการลักลอบเพาะเล้ียงกุ้งกุลาดำในพื้นท่ีน้ำจืด
ระบบความเค็มต่ำ  โดยใช้ประเด็นคำถามดังนี้ 
   - การกระทำความผิดของกรณีท่ี ๑ คำพากษาศาล คือ  
(แนวคำตอบ  การกระทำความผิดคือทำการเพาะเล้ียงกุ้งกุลาดำระบบความเค็มต่ำในพื้นท่ีน้ำจืดในเขตจังหวัด
สุพรรณบุรีจำนวน 5 บ่อ บนเนื้อท่ีประมาณ 14 ไร่ โดนฝ่าฝืนคำส่ังผู้ว่าราชการจังหวัด และน้ำท่ีได้จากการ
เล้ียงกุ้งกุลาดำส่งผลเสียต่อท่ีนาพื้นท่ีใกล้เคียง) 
   - ถ้านักเรียนเป็นเป็นพิพากษาในคดีนี้นักเรียนจะตัดสินการกระทำความผิดนี้อย่างไร 
(แนวการตอบ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของครู นักเรียนอาจตอบว่า พิพากษาตามความผิดตามกฎหมายส่ิงแวดล้อม
ให้มีการริบทรัพย์เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเล้ียงกุ้งกุลาดำซึ่งเป็นบ่อเกิดของผลเสียต่อชุมชน หรือ
นักเรียนอาจตอบว่ามีความผิดโดยใช้ยกเลิกกิจการเนื่องจากฝ่าผืนคำส่ังของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งห้ามเล้ียงกุ้ง
ในพื้นท่ีดังกล่าว มีความผิดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
มาตรา 4, 9, 98 วรรคหนึ่ง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 37) 
   - สาเหตุท่ีนักเรียนตัดสินเช่นนี้เพราะเหตุใด 
(แนวคำตอบ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของครู นักเรียนอาจตอบว่าเป็นความผิดท่ีส่งผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำส่ง
ผลเสียต่อพื้นท่ีใกล้เคียง และฝ่าฝืนคำส่ัง อันยอมความไม่ได้ หรือนักเรียนอาจมีคำตอบท่ีแตกต่างจากนี้) 
   กรณีศึกษาที่ ๒ น้ำในลำคลองเน่าเสีย ใช้อุปโภคไม่ได้นานกว่า ๒ ปี”  
โดยใช้ประเด็นคำถามดังนี้ 
  - ปัญหาของชาวบ้านในชุมชน ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ท่ีได้รับความเดือดร้อน คือ 
(แนวคำตอบ นักเรียนสามารถตอบได้อย่างอิสระ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของครู นักเรียนอาจตอบว่า ร้านค้าริม
คลองปล่อยน้ำลงในลำคลอง โดยไม่คำนึงถึงผลเสียท่ีจะเกิดขึ้นโดยทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย 
 - ถ้าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึนกับหมู่บ้านของนักเรียน นักเรียนจะมีแนวทางการเฝ้าระวัง
อย่างไร (แนวคำตอบ นักเรียนตอบได้อย่างอิสระ นักเรียนอาจตอบว่า แจ้งเบาะแสให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
รับทราบ คือ แจ้งเทศบาลตำบลทราบ  โดยไม่เพิกเฉยกับการกระทำดังกล่าว) 
 - นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรหลังจากท่ีได้อ่านกรณีศึกษาแล้ว และมีแนวทางการแจ้งเบาะแส
การกระทำความผิดอย่างไร 



(แนวคำตอบ นักเรียนตอบได้อย่างอิสระ นักเรียนอาจตอบว่า รู้สึกไม่สบายท่ีพบเห็นการกระทำดังกล่าวโดย
จะต้องมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาข้ึน
ในอนาคต) 
  กรณีศึกษาที่ ๓ “บุกจับฟาร์มหมูแห่งใหญ่เมืองบุรีรัมย์ ลักลอบเจาะน้ำบาดาลใช้โดยไม่ขอ
อนุญาต 9 บ่อ”  โดยใช้ประเด็นคำถามดังนี้ 
  -  ฟาร์มหมูมีการกระทำความผิดอย่างไร 
(แนวคำตอบ นักเรียนตอบได้อย่างอิสระ นักเรียนอาจตอบว่า ฟาร์มหมูมีการลักลอบขุดเจาะน้ำบาดาลโดยไม่
ขออนุญาต 9 บ่อ) 
  -  นักเรียนคิดว่าฟาร์มหมูจะได้โทษอย่างไรบ้าง 
(แนวคำตอบ การลักลอบขุดเจาะน้ำบาดาลจะมีความผิด โดยกรณีบ่อน้ำบาดาลที่เจาะไปแล้ว ภายหลังตรวจ
พบว่าไม่ได้ขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล จะต้องดำเนินคดี โดยการบันทึกเปรียบเทียบคดีความผิดตามมาตรา 16 
แห่งพระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ฐานเจาะน้ำบาดาล โดยไม่ได้รับอนุญาต จากนั้นต้องแจ้งให้ 
ผู้กระทำความผิดขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลให้ถูกต้องต่อไป) 
  -  ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของฟาร์มหมู นักเรียนจะดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไร 
(แนวคำตอบ  นักเรียนตอบได้อย่างอิสระ ถ้าเป็นเจ้าของฟาร์มหมูจะต้องยอมรับผิดตามข้อกล่าวหาเพราะ 
การลักลอบขุดเจาะน้ำบาดาลมีความผิดตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ฐานเจาะ
น้ำบาดาล และดำเนินการขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลให้ถูกต้อง) 
 -  ถ้านักเรียนพบเห็นการกระทำเช่นนี้อีก นักเรียนจะดำเนินการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส
อย่างไร (แนวคำตอบ  นักเรียนตอบได้อย่างอิสระ นักเรียนอาจตอบว่า แจ้งเบาะแสการลักลอบขุดเจาะน้ำ
บาดาลให้กรมทรัพยากรน้ำบาล สายด่วนโทร ๑๓๑๐ กด ๔, กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกีย่วกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแสดล้อม (ปทส.)) 
 ๑๐) นักเรียนร่วมกนัตอบคำถามเพื่อวัดเจตคติการหวงแหนทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล จำนวน 
๑๐ ข้อ (แนวคำตอบ ดูในภาคผนวก) 
  - การขุดเจาะน้ำบาดาลไม่จำเป็นต้องขออนุญาตถ้าขุดเจาะไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคใน
ครัวเรือน  
  - ฉันพบเห็นการลักลอบขุดเจาะน้ำบาดาลจึงดำเนินการแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทันที 
  - ฉันคิดว่าการท้ิงขยะลงในแม่น้ำลำคลองถือเป็นเรื่องปกติ 
  - ฉันมักจะเป็นส่วนหนึ่งในเข้าร่วมกิจกรรมการพฒันาแม่น้ำของหมู่บ้านเสมอ 
  - การบริหารจัดการน้ำเป็นหน้าท่ีของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเท่านั้น 
  - ฉันรู้สึกไม่สบายใจทุกครั้งเมื่อพบเห็นว่าแม่น้ำมีสีดำและส่งกล่นเหม็น  
  - ฉันเพิกเฉยเมื่อเห็นตะกอนในน้ำด่ืมสาธารณะของหมู่บ้าน 
  - ฉันเป็นส่วนหนึ่งของจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน 
  - ถ้าเกิดการลุกล้ำพื้นท่ีแหล่งน้ำฉันจะไม่สนใจเพราะไม่ใช่หน้าท่ีรับผิดชอบของฉัน 
  - ฉันและเพื่อนจัดทำป้ายรณรงค์การรักษาแหล่งน้ำและน้ำบาดาลแล้วนำไปติดไว้ในชุมชน 
 ๑๑) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการทำกิจกรรมและสะท้อนคิดร่วมกัน ดังนี้ 
  - นักเรียนควรมีความตระหนักไม่เพิกเฉยต่อสถานการณ์ท่ีปรากฏการทุจริตในพื้นท่ีและชุมชน  
  - การเฝ้าระวังการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาลกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 



  - นักเรียนมีเจตคติท่ีดีในการหวงแหนทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาลเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม 
 
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
 ๑) เว็บไซต์ข่าวการรุกล้ำลำน้ำ https://www.youtube.com/watch?v=nvnufeQyGic 
 ๒) เว็บไซต์สืบค้นสถานการณ์ ระบบฐานกฎหมายด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
http://hydrolaw.thaiwater.net/web/ 
 ๓) เว็บไซต์กรณีศึกษาท่ี ๒ การปล่อยน้ำเสียในลำคลอง 
https://news.thaipbs.or.th/content/293501. 
 ๔) เว็บไซต์กรณีศึกษาท่ี ๓  เรื่อง ฟาร์มหมูลักลอบขุดเจาะน้ำบาดาล
https://www.naewna.com/local/323373 
 ๕) เว็บไซต์สำหรับสุ่มกรณีศึกษา https://th.piliapp.com/random/wheel/ 
 ๖) ใบกิจกรรมท่ี ๑๖.๑ เรื่อง วิเคราะห์คำพิพากษาศาล 
 ๗) ใบกิจกรรมท่ี ๑๖.๒ เรื่อง วิเคราะห์น้ำในคลองเน่าเสียใช้อุปโภคไม่ได้นาน ๒ ปี 
 ๘) ใบกิจกรรมท่ี ๑๖.๓ เรื่อง วิเคราะห์ฟาร์มหมูลักลอบขุดเจาะน้ำบาดาล 
 ๙) กระดาษสติกเกอร์โน้ต  
 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
  ๕.๑ วิธีการประเมิน 

   ๑) ตรวจการอธิบายใบกิจกรรมท่ี ๑๖.๑, ๑๖.๒, ๑๖.๓ เพื่อประเมินทักษะการคิด 

  ๒) ตรวจใบกิจกรรมท่ี ๑๖.๑ ข้อท่ี ๑ เพื่อประเมินทักษะการคิดคือการมีความรู้ (N)เกี่ยวกับ
สถานการณ์คำพิพากษาศาล 

  ๓) ตรวจใบกิจกรรมท่ี ๑๖.๑ ข้อ ๒ เพื่อประเมินการวิเคราะห์การกระทำความคิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้ำ 

  ๔) ตรวจใบกิจกรรมท่ี ๑๖.๑ ข้อท่ี ๓, ๔ เพื่อประเมินการตระหนักถึงเมื่อเห็นการกระทำท่ี
ทุจริตสามารถแยกแยะและเฝ้าระวังไม่ยอมให้การการทุจริตเกิดขึ้น 
 
  ๕) ตรวจใบกิจกรรมท่ี ๑๖.๒ ข้อท่ี ๑ เพื่อประเมินทักษะการคิดคือการมีความรู้ (N)เกี่ยวกับ
สถานการณ์ข่าว 
  ๖) ตรวจใบกิจกรรมท่ี ๑๖.๒ ข้อท่ี ๒ เพื่อประเมินการวิเคราะห์การกระทำความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้ำ 
  ๗) ตรวจใบกิจกรรมท่ี ๑๖.๒ ข้อท่ี ๓, ๔ เพื่อประเมินการตื่นรู้ถึงสถานการณ์การทุจริตใน
พื้นท่ีและชุมชน พร้อมท้ังบอกแนวทางการเฝ้าระวังการทุจริต 
  ๘) ตรวจใบกิจกรรมท่ี ๑๖.๓ ข้อท่ี ๑ เพื่อประเมินทักษะการคิดคือการมีความรู้ (N)เกี่ยวกับ
การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำบาดาล 

  ๙) ตรวจใบกิจกรรมท่ี ๑๖.๓ ข้อท่ี ๒ เพื่อประเมินทักษะการคิดคือการมีความรู้ (N)เกี่ยวกับ
การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำบาดาลและผลท่ีเกิดขึ้นตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑๐) ตรวจใบกิจกรรมท่ี ๑๖.๓ ข้อท่ี ๓ เพื่อประเมินการปฏิบัติตนบนพื้นฐานความโปร่งใส 
ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับน้ำโดยไม่ทำให้ผู้อื่นเดือนร้อน (T) 

http://hydrolaw.thaiwater.net/web/
https://th.piliapp.com/random/wheel/


  ๑๐) ตรวจใบกิจกรรมท่ี ๑๖.๓ ข้อท่ี ๔ เพื่อประเมินการตื่นรู้ถึงสถานการณ์การทุจริตในพื้นท่ี
และชุมชน พร้อมท้ังบอกแนวทางการเฝ้าระวังการทุจริต 
   ๑๑) นักเรียนนำเสนอผลการระดมความคิดเพื่ออธิบายผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้ทรัพยากร
น้ำท่ีไม่ถูกต้องและการพัฒนาทรัพยากรน้ำอย่างไม่เหมาะสม 

  ๑๒) ตรวจแบบประเมินเจตคติเพื่อประเมินการต่ืนรู้ มีความโปร่งใส ไม่กระทำความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล เกิดความหวงแหนทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล (G) 
  ๕.๒ เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 

   ๑) แบบประเมินใบกิจกรรม เพื่อ ประเมินทักษะการคิด 

    ๒) แบบวัดเจตคติ เรื่อง การหวงแหนทรัพยากรนำ้และน้ำบาดาล 

๓) แบบประเมินการนำเสนอ 

   ๔) แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 

 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 

    นักเรียนผ่านการประเมินในระดับดีขึน้ไป  
 

๖. บันทึกหลังสอน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      ลงช่ือ..........................................................ครูผู้สอน 
        (..................................................) 



๗. ภาคผนวก 
 
กรณีศึกษาที่ ๑ เร่ือง โรงงานจำหน่ายอาหารทะเลทำน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น 

วีดิทัศน์ ข่าวช่อง 8 จากเว็บไซต์ https://www.youtube.com/watch?v=xD1pB5k4wP4 

 

QR Code เว็บไซต์ข่าว 
http://gg.gg/oamnu 

 

 วีดิทัศน์จะนำเสนอเรื่องราวของชาวบ้านจังหวัดระนองร้องเรียนโรงงานผลิตอาหารทะเลปล่อยน้ำเน่า
เสียส่งกล่ินเหม็นต่อชุมชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณหลังโรงงาน และไม่มีระบบการบริหารจัดการบำบัดน้ำเน่าเสีย ซึ่ง
น้ำบริเวณลำคลองหลังโรงงานเป็นแหล่งน้ำท่ีชาวบ้านใช้สำหรับทำการเกษตร 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=xD1pB5k4wP4 
  

https://www.youtube.com/watch?v=xD1pB5k4wP4


กรณีศึกษาที่ ๒ เร่ือง ชาวบ้านโวยโรงงานปลาหมึก ลักลอบปล่อยน้ำเสียลงท่อระบายน้ำนานนับเดือน  
 กล่ินเหม็นคลุ้งท่ัวชุมชน 
 

ชาวบ้านโวยโรงงานปลาหมึก ลักลอบปล่อยน้ำเสียลงท่อระบายน้ำนานนับเดือน กลิ่นเหม็นคลุ้ง
ทั่วชุมชน 
 
 เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ วันที่ ๑๙ มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีประชาชนในเขต ต.เมืองเก่า รวมกว่า 
๑๐๐ คน รวมตัวกันบริเวณหน้าหมู่บ้านศิริรัตน์ 2 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบเร่งแก้ปัญหาให้กับคนในชุมชนเป็นการเร่งด่วนหลังได้รับผลกระทบจากการท่ีโรงงานจำหน่ายอาหาร
ทะเลทิ้งน้ำล้างสิ่งปฏิกูล และน้ำเสียจากการล้างอาหารทะเลลงในท่อระบายน้ำของชุมชนจนชาวบ้านได้รับ
ความเดือดร้อนจากกลิ่นและแมลงวันอย่างมาก อีกทั้งน้ำเสียที่ถูกปล่อยออกมานั้นยังไหลลงทุ่งนาของ
ประชาชนในพื้นท่ีอีกด้วย 
 โดยชาวบ้านที่มาทุกคนต่างพากันสวมใส่หน้ากากอนามัย มาทำการชี้จุดที่โรงงานปล่อยน้ำเสียลงมา 
รวมทั้งพาเดินสำรวจบ้านที่ดัดแปลงเป็นโรงงานจำหน่ายอาหารทะเล ที่เป็นต้นเหตุของปัญหาและการสำรวจ
ท่อระบายน้ำตามแนวถนน ซึ่งพบว่าเมื่อโรงงานดังกล่าวมีการทิ้งน้ำเสียลงมาแล้วนั้นได้ไหลลงมารวมกับท่อ
ระบายน้ำของชุมชนก่อนที่จะไหลมาตามท่อระบายน้ำของหมู่บ้าน โดยได้ไหลทะลักออกตามจุดพัก หลายจุด
ลงไปในทุ่งนาของประชาชน ทำให้มีกลิ่นเน่าเสียและกลิ่นคล้ายสารเคมี คละคลุ้งไปทั่ว อีกทั้งน้ำยังคงมีสีดำ
และมีแมลงวันตอมอยู่ท่ัวทั้งบริเวณ 
 นายอัญชนะ เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย อายุ ๖๔ ปี ชาว ต.เมืองเก่า กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นรุนแรงมา
ตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีที่ผ่านมา ซึ่งต้นเหตุเกิดจากการที่บ้านหลังดังกล่าวซึ่งอยู่ด้านหน้าหมู่บ้านศิริรัตนไ์ด้
ดัดแปลงเป็นโรงงานขนาดเล็กเพื่อจำหน่ายอาหารทะเล ทำการชำระล้างส่ิงปฏิกูล โดยเฉพาะน้ำท่ีใช้ในการล้าง
อาหารทะเล เมื่อล้างอาหารทะเลเสร็จก็จะเทน้ำจำนวนมากลงตามท่อระบายน้ำ ซึ่งทั้งหมดได้ไหลมาตามท่อ
ระบายน้ำของหมู่บ้าน ส่งให้เกิดกล่ินเหม็นคละคลุ้งไปท่ัวท้ังบริเวณ และเมื่อมีปริมาณน้ำมากก็จะไหลออกจาก
ท่อระบายน้ำและบ่อพักลงไปท่ีทุ่งนาของชาวบ้าน ซึ่งวันนี้ก็ยังเห็นว่าน้ำท่ีท้ิงมานั้นลงทุ่งนาของชาวบ้านมีสีดำ
ไปหมด ท้ังยังคงส่งกล่ินเหม็นอย่างมากจนชาวบ้านนั้นทนไม่ได้ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา 
 “บ้านผมอยู่ติดกับบ้านที่ทำเป็นโรงงาน ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นได้มีการพูดคุยกันตลอดแต่โรงงานก็ไม่ได้
แก้ไข จนวันนี้คนในชุมชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะเมื่อลมพัดมาก็จะพัดเอากล่ินเหม็นเน่าจากน้ำ
ท่ีล้างอาหารทะเล ซึ่งไม่ทราบว่ามีการปนเป้ือนสารเคมีด้วยหรือไม่คละคลุ้งไปท่ัวทั้งบริเวณ นับรวมที่ประชาชน
ได้รับผลกระทบไม่น้อยกว่า ๕๐๐ หลังคาเรือน รวมกว่า ๑,๐๐๐ คนที่ต้องดมกลิ่นเน่าเสียของน้ำที่โรงงานท้ิง
ออกมาแทบทุกวัน ท่ีผ่านมา ได้มีการแจ้งเรื่องไปยังหน่วยงานภาครัฐเรื่องก็เงียบหายไป วันนี้ชาวบ้านท่ีทนไม่
ไหวจึงมารวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องช่วยแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเนื่องจากหลายคนติดป้ายขาย
ท่ีดินกันแล้ว และโรงงานก็มีแผนการขยายกิจการ ท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนในเขตเมืองเก่า จึงอยากให้มี
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นการเร่งด่วนและวางแผนถึงการแก้ไขในระยะยาวระหว่างชุมชนกับโรงงานอย่าง
ยั่งยืนต่อไป” 
 ขณะที่ชายวัย ๗๐ ปี ซึ่งไม่ขอเปิดเผยชื่อและนามสกุล เจ้าของสถานที่ที่ถูกชาวบ้านยืนยันว่าเป็นต้น
เรื่องของการปล่อยน้ำเสีย กล่าวว่า ครอบครัวทำกิจการปลาหมึกกรอบ และขาไก่ ส่งร้านค้าต่าง  ๆ ในเขต            
จ.ขอนแก่น โดยได้เทน้ำท่ีล้างอาหารทะเลลงตามท่อระบายน้ำของหมู่บ้าน โดยไม่รู้ว่าท่อระบายน้ำนั้นไม่มีทาง
ไป จนเกิดกล่ินเหม็นสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในชุมชน 



 “ผมทำกิจการเล็กๆ ในครอบครัว ไม่ได้จ้างใคร พอทราบว่าเพื่อนบ้านเดือดร้อน ก็ได้เลิกแช่ปลาหมึก
มาร่วม ๒ สัปดาห์แล้ว โดยปรับเป็นการรับปลาหมึกและขาไก่มาจากที่อื่น เพื่อมาแพ็คแยกใส่ถุงและส่งให้กับ
ลูกค้า ซึ่งลูกสาวกำลังยื่นเรื่องขอกับสาธารณสุขเพื่อทำโรงล้าง โรงแช่ และบ่อบำบัดน้ำเสีย ตามระเบียบและ
ขั้นตอนต่อไป ขณะที่กระสอบบรรจุปลาหมึกแห้งที่จะนำมาทำเป็นปลาหมึกกรอบที่วางอยู่หน้าบ้านนั้นจะนำ
ส่งคืนบริษัทต่อไป เนื่องจากครอบครัวยุติการแช่และชำระล้างปลาหมึกแล้ว” 
 
ที่มา : มติชนออนไลน์. (๒๕๖๓). ชาวบ้านโวยโรงงานปลาหมึก ลักลอบปล่อยน้ำเสียลงท่อระบายน้ำนาน 
   นับเดือน กลิ่นเหม็นคลุ้งทั่วชุมชน. ค้นเมื่อ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔, จาก 
   https://www.matichon.co.th/region/news_1901889. 
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๗. ภาคผนวก 
 
กรณีศึกษาที่ ๑ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3073/2545 
 

พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2518 มาตรา 4 
พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 9, 98 

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ทำการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบความเค็มต่ำในพื้นที่น้ำจืดในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี
จำนวน 5 บ่อ บนเนื้อที่ประมาณ 14 ไร่ อันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีคำสั่งให้
ระงับการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยเด็ดขาดและยังเป็นผู้ก่อให้เกิดอันตรายหรือความ
เสียหายจากภาวะมลพิษ เจ้าพนักงานได้สำรวจบ่อเล้ียงกุ้งกุลาดำระบบความเค็มต่ำดังกล่าว พบเครื่องตีน้ำใน
บ่อเล้ียงกุ้งตามบัญชีทรัพย์ท้ายฟ้อง ซึ่งจำเลยได้ใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดดังกล่าว แต่เจ้าพนักงาน
ไม่อาจยึดมาเก็บรักษาได้ ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 มาตรา 4, 9, 98 วรรคหนึ่ง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 37 กับริบทรัพย์ดังกล่าว และส่ังให้
จำเลยส่งทรัพย์สินท่ีริบให้แก่พนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 

จำเลยให้การรับสารภาพศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 4, 9, 98 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33, 37 
จำคุก 8 เดือน และปรับ 60,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุ
บรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ต้องจำคุก 4 เดือน และปรับ 30,000 
บาท ให้รอการลงโทษจำคุกไว้ 2 ปี ให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ 3 เดือนต่อครั้ง มีกำหนด 
1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
29 และ 30 ริบของกลางและให้จำเลยส่งทรัพย์สินท่ีริบให้แก่พนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย 
จำเลยอุทธรณ์ 
ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอที่ให้ริบของกลางนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษา
ศาลชั้นต้น โจทก์ฎีกา โดยอัยการสูงสุดรับรองให้ฎีกาศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของ
โจทก์เพียงประการเดียวว่าควรริบเครื่องตีน้ำในบ่อกุ้งของจำเลยหรือไม่ โจทก์ฎีกาว่า จำเลยมิได้โต้แย้งคัดค้าน
ว่าเครื่องตีน้ำดังกล่าวเป็นทรัพย์ของผู้อื่นที่ไม่ได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดอันจะเข้าข้อยกเว้นใน
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 นอกจากนี้การเลี้ยงกุ้งกุลาดำถึง 5 บ่อ จำนวนพื้นที่ถึง 14 ไร่ น้ำเค็มท่ี
ถูกปล่อยออกจากพื้นที่เลี้ยงกุ้งกุลาดำจึงมากมายมหาศาลสร้างความเดือดร้อนแก่พื้นที่ทำนาใกล้เคียงอย่าง
มาก ศาลควรริบเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเล้ียงกุ้งกุลาดำเสียด้วย เพื่อจะมิได้กระทำผิดอีกต่อไป เห็น
ว่า การริบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(1) นั้น จะต้องเป็นทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้ใช้หรือมี
ไว้เพื ่อใช้ในการกระทำความผิด แต่ปรากฏว่าจำเลยกระทำความผิดในคดีนี้เนื ่องจากฝ่าฝืนคำสั่งของผู้ว่า
ราชการจังหวัดที่ห้ามเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบน้ำเค็มต่ำในพื้นที่น้ำจืดในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น 
ความผิดดังกล่าวจึงเกิดขึ้นเพราะจำเลยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น การที่จำเลยใช้เครื่องตีน้ำในบ่อกุ้งหาทำให้
เครื่องตีน้ำดังกล่าวเป็นทรัพย์สินท่ีใช้ในการกระทำผิดอันจะพึงริบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(1)
แต่อย่างใดไม่ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 7 ไม่ริบของกลางนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"
พิพากษายืน  ( ทวีวัฒน์ แดงทองดี - พินิจ เพชรรุ่ง - โนรี จันทร์ทร ) 
 
ที่มา : ระบบข้อมูลกฎหมายด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ. (2563). คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
 3073/2545. ค้นเมื่อ 28 มกราคม 2564, จาก http://hydrolaw.thaiwater.net/web.  

http://hydrolaw.thaiwater.net/web
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(ใช้สำหรับ กรณีศึกษาที่ ๑ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3073/2545) 
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คำช้ีแจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดวิเคราะห์กรณีศึกษาตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 

๑. ความผิดของการกระทำในกรณีศึกษาท่ี ๑ คือ  
 การกระทำความผิดคือทำการเพาะเลี ้ยงกุ้งกุลาดำระบบความเค็มต่ำในพื้นที่น้ำจืดในเขตจังหวัด
สุพรรณบุรีจำนวน 5 บ่อ บนเนื้อที่ประมาณ 14 ไร่ โดนฝ่าฝืนคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด และน้ำที่ได้จากการ
เล้ียงกุ้งกุลาดำส่งผลเสียต่อท่ีนาพื้นท่ีใกล้เคียง 
๒. ประเด็นการกระทำความผิดจากคำพิพากษาศาลมีอะไรบ้าง 
 ๑. การเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบความเค็มต่ำในพื้นที่น้ำจืดในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน ๕ บ่อ บน
เนื้อที่ประมาณ ๑๔ ไร่ อันเป็นการฝ่าฝืนคำส่ังผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
 ๒. การเล้ียงกุ้งกุลาดำถึง 5 บ่อ จำนวนพื้นท่ีถึง 14 ไร่ น้ำเค็มท่ีถูกปล่อยออกจากพื้นท่ีเล้ียงกุ้งกุลาดำ
จึงมากมายมหาศาลสร้างความเดือดร้อนแก่พื้นท่ีทำนาใกล้เคียง 
๓. ถ้านักเรียนเป็นเป็นพิพากษาในคดีนี้นักเรียนจะตัดสินการกระทำความผิดนี้อย่างไร 
 ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของครู นักเรียนอาจตอบว่า พิพากษาตามความผิดตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมให้มีการ
ริบทรัพย์เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำซึ่งเป็นบ่อเกิดของผลเสียต่อชุมชน หรือนักเรียน
อาจตอบว่ามีความผิดโดยใช้ยกเลิกกิจการเนื่องจากฝ่าผืนคำส่ังของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งห้ามเล้ียงกุ้งในพื้นท่ี
ดังกล่าว มีความผิดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 4, 
9, 98 วรรคหนึ่ง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 37 
๔. จากข้อท่ี ๓ เพราะเหตุใดนักเรียนจึงตัดสินหรือพิพากษาคดีเช่นนี้ 

ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของครู นักเรียนอาจตอบว่าเป็นความผิดท่ีส่งผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำส่งผลเสียต่อ
พื้นท่ีใกล้เคียง และฝ่าฝืนคำส่ัง อันยอมความไม่ได้ หรือนักเรียนอาจมีคำตอบท่ีแตกต่างจากนี้ 
  



กรณีศึกษาที่ ๒ : น้ำในลำคลองเน่าเสีย ใช้อุปโภคไม่ได้นานกว่า 2 ปี 
 

 

 
ชาวบ้านใน ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เดือดร้อนจากปัญหาน้ำในลำคลองเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น
มานานกว่า 2 ปีแล้ว ใช้อุปโภคไม่ได้ ทำการเกษตรก็เสียหาย ชาวบ้านอ้างว่าน่าจะเกิดจากร้านอาหารริม
คลองที่แอบทิ้งน้ำเสียลงลำคลอง 

วันนี้(10 มิ.ย.2563) ทีมข่าวร้องทุกข์ลงป้ายนี้ ลงพื้นท่ีไปยังบริเวณลำคลองเรียบถนนซอยสัมประทอง หมู่2   
ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี หลังได้รับแจ้งว่า น้ำในลำคลองดังกล่าวเน่าเสีย มีสีดำสนิท ส่งกล่ินเหม็น
รบกวนมานานกว่า 2 ปี ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่เป็นอย่างมาก เพราะไม่สามารถนำน้ำมาใช้ในการ
อุปโภค บริโภคและทำการเกษตรได้ อีกท้ังยังเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและแพร่เช้ือโรค 

ชาวบ้านบอกว่าหมู่ 2 มีผู้พักอาศัยอยู่ 15 หลังคาเรือน ทุกครัวเรือนมีอาชีพทำการเกษตร รวมกันกว่า 100 
ไร่ ซึ่งใช้น้ำในลำคลองเรียบถนนซอยสัมประทองในการทำนาเป็นหลัก แต่ 2 ปีท่ีผ่านมา น้ำในลำคลองดังกล่าว
เกิดเน่าเสียจึงไม่สามารถใช้น้ำทำนาได้ ทำให้ได้รับความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อรายได้เป็นอย่างมากท่ี
ผ่านมาชาวบ้านลงพื้นที่สำรวจตลอดลำคลองเรียบถนนซอยสัมประทอง พบว่าร้านอาหารบริเวณปากซอย  
สัมประทอง มีการปล่อยน้ำเสียลงลำคลอง จึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีทำให้น้ำเน่าเสีย ท้ังนี้ลำคลองดังกล่าวอยู่ใน
ความรับผิดชอบของ อบต.คลองข่อย และ อบต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ที่ผ่านมาได้แจ้งปัญหาไป
ทั้ง 2หน่วยงาน ลงพื้นที่ลงตรวจสอบและดำเนินการแก้ไข ลำคลองก็กลับมามีสภาพที่ดีขึ้น แต่ปัจจุบันก็กลับ
เน่าเสียเช่นเดิม 

ท่ีมา : ข่าวไทยพีบีเอส. (2563). น้ำในคลองเน่าเสียใช้อุปโภคไม่ได้นาน 2 ปี. ค้นเมื่อ 28 มกราคม 2564, 
 จาก https://news.thaipbs.or.th/content/293501.  

https://www.facebook.com/RongtookThaiPBS/
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๑. ปัญหาของชาวบ้านในชุมชน ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ท่ีได้รับความเดือดร้อน คือ 
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 ความผิดอย่างไร 
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.............................................................................................................................................................................. 
  

(ใช้สำหรับ กรณีศึกษาที่ ๒ น้ำในคลองเน่าเสีย)  
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ชื่อกลุ่ม................ 
สมาชิกในกลุ่ม 

๑. .......................................................................................................เลขท่ี..............หัวหน้ากลุ่ม 
๒. .......................................................................................................เลขท่ี..............รองหัวหน้ากลุ่ม 
๓. .......................................................................................................เลขท่ี..............สมาชิกกลุ่ม 
๔. .......................................................................................................เลขท่ี..............สมาชิกกลุ่ม 
๕. ........................................................................................................เลขท่ี..............เลขานุการกลุ่ม 

 

คำช้ีแจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดวิเคราะห์กรณีศึกษาตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 

๑. ปัญหาของชาวบ้านในชุมชน ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ท่ีได้รับความเดือดร้อน คือ 
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของครู นักเรียนอาจตอบว่า ร้านค้าริมคลองปล่อยน้ำลงในลำคลอง โดยไม่คำนงึถึง

ผลเสียท่ีจะเกิดขึ้นโดยทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย 
 

๒. มีประเด็นใดบ้างท่ีร้านค้าริมคลองกระทำความผิด 
ปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำลำคลองโดยขาดความรับผิดชอบจนทำให้แหล่งน้ำเน่าเสีย 
 

๓. ถ้าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึนกับหมู่บ้านของนักเรียน นักเรียนจะมีแนวทางการเฝ้าระวังอย่างไร 
แจ้งเบาะแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ คือ แจ้งเทศบาลตำบลทราบ  โดยไม่เพิกเฉยกับการ

กระทำดังกล่าว 
 

๔. นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรหลังจากท่ีได้อ่านกรณีศึกษาแล้ว และมีแนวทางการแจ้งเบาะแสกระกระทำ 
 ความผิดอย่างไร 

ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของครู  นักเรียนอาจตอบว่า รู้สึกไม่สบายท่ีพบเห็นการกระทำดังกล่าวโดยจะต้องมี
ส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นใน
อนาคต  



กรณีศึกษาที่ ๓  บุกจับฟาร์มหมูแห่งใหญ่เมืองบุรีรัมย์ ลักลอบเจาะน้ำบาดาลใช้โดยไม่ขออนุญาต 9 บ่อ 
 

 
 

 ปทส.ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  นำหมายศาลบุกตรวจค้นจับกุมฟาร์มเลี้ยงสุกรขนาดใหญ่ที่
บุรีรัมย์ หลังได้รับร้องเรียนมีการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงชุมชน และเจาะบ่อบาดาลใช้โดยไม่ขออนุญาต 
เบื้องต้นไม่พบการปล่อยน้ำเสียลงชุมชน  แต่พบลักลอบขุดเจาะน้ำบาดาลใช้โดยไม่ขออนุญาตถึง 9 บ่อ 
จึงเอาผิดตามกฎหมาย 

 27 ก.พ.61 พ.ต.อ.สมคิด ทิพยจักรพงศ์ ผู้กำกับการภาค 3 กองบังคับการปราบปรามการกระทำ
ความผิดเกี ่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแสดล้อม (ปทส.) พร้อมด้วยนายประโยชน์ ด่านก่อโพธิ์
ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่จาก ปทส. และศูนย์พิทกัษ์
น้ำบาดาล ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ สาธารณสุขอำเภอ ตำรวจ สภ.นางรอง  และองค์การบริหารส่วน
ตำบลในพื้นท่ี นำหมายศาลเข้าทำการตรวจสอบฟาร์มเลี ้ยงสุกรขนาดใหญ่ที่บ้านโคกตะแบก ต.ถนนหัก         
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์   

 หลังได้รับการร้องเรียนจากราษฎรบ้านโคกตะแบก ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการลักลอบปล่อยน้ำ
เสีย และมูลสุกรลงสู่ชุมชน ท้ังยังมีการลักลอบขุดเจาะใช้น้ำบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาต   

 ซึ่งจากการเข้าตรวจฟาร์มเล้ียงสุกรดังกล่าวตามท่ีได้รับร้องเรียน เบ้ืองต้นไม่พบการปล่อยน้ำเสียหรือมูล
สุกรลงสู่ชุมชน แต่พบว่ามีการลักลอบขุดเจาะน้ำบาดาลใช้ในฟาร์มโดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องถึง
จำนวน 9 บ่อ จึงได้แจ้งข้อหา “ลักลอบเจาะและใช้น้ำบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาต” กับเจ้าของฟาร์มหมู  มี
โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ พร้อมท้ังริบเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์
ในการกระทำความผิดด้วย 

 พ.ต.อ.สมคิด ทิพยจักรพงศ์  ผู้กำกับการภาค 3 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า หลังได้รับร้องเรียนจากราษฎรว่าได้รับความเดือดร้อนจากการ
ปล่อยน้ำเสียหรือมูลสุกรของฟาร์มเล้ียงสุกรลงสู่ชุมชน  ท่ีผ่านมาเคยร้องเรียนไปยังหลายหน่วยงานแต่ยังไม่ได้
รับการแก้ไข  ทาง ปทส.จึงได้ร่วมกับหลายหน่วยงาน  ลงพื้นท่ีมาตรวจสอบ   
ซึ่งเบ้ืองต้นจากการตรวจสอบก็ไม่พบการปล่อยน้ำเสียลงสู่ชุมชน แต่พบมีการลักลอบขุดเจาะน้ำบาดาลใช้ใน
ฟาร์มโดยไม่ได้รับอนญุาต ซึ่งก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาเจ้าของฟาร์ม พร้อมแนะนำให้ดำเนินการให้ถูกต้อง 
 

ที่มา : แนวหน้า. (2561). บุกจับฟาร์มหมูแห่งใหญ่เมืองบุรีรัมย์ ลักลอบเจาะน้ำบาดาลใช้โดยไม่ 
ขออนุญาต 9 บอ่. ค้นเมื่อ 28 มกราคม 2564, จาก https://www.naewna.com/local/323373.  



ใบกิจกรรมท่ี ๑๖.๓ เรื่อง วิเคราะห์ฟาร์มหมูลักลอบขุดเจาะน้ำบาดาล 
 

ชื่อกลุ่ม................ 
สมาชิกในกลุ่ม 

๑. .......................................................................................................เลขท่ี..............หัวหน้ากลุ่ม 
๒. .......................................................................................................เลขท่ี..............รองหัวหน้ากลุ่ม 
๓. .......................................................................................................เลขท่ี..............สมาชิกกลุ่ม 
๔. .......................................................................................................เลขท่ี..............สมาชิกกลุ่ม 
๕. ........................................................................................................เลขท่ี..............เลขานุการกลุ่ม 

 

คำช้ีแจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดวิเคราะห์กรณีศึกษาตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 

๑. ฟาร์มหมูมีการกระทำความผิดอย่างไร 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
๒. นักเรียนคิดว่าฟาร์มหมูจะได้โทษอย่างไรบ้าง 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
๓. ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของฟาร์มหมู นักเรียนจะดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไร 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
๔. ถ้านักเรียนพบเห็นการกระทำเช่นนี้อีก นักเรียนจะดำเนินการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสอย่างไร 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  

(ใช้สำหรับ กรณีศึกษาที่ ๓ ฟาร์มหมูลักลอบขุดเจาะน้ำบาดาล)  



แนวคำตอบ 
ใบกิจกรรมท่ี ๑๖.๓ เรื่อง วิเคราะห์ฟาร์มหมูลักลอบขุดเจาะน้ำบาดาล 

 
ชื่อกลุ่ม................ 
สมาชิกในกลุ่ม 

๑. .......................................................................................................เลขท่ี..............หัวหน้ากลุ่ม 
๒. .......................................................................................................เลขท่ี..............รองหวัหน้ากลุ่ม 
๓. .......................................................................................................เลขท่ี..............สมาชิกกลุ่ม 
๔. .......................................................................................................เลขท่ี..............สมาชิกกลุ่ม 
๕. ........................................................................................................เลขท่ี..............เลขานุการกลุ่ม 

 

คำช้ีแจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดวิเคราะห์กรณีศึกษาตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 

๑. ฟาร์มหมูมีการกระทำความผิดอย่างไร 
  ฟาร์มหมูมีการลักลอบขุดเจาะน้ำบาดาลโดยไม่ขออนุญาต 9 บ่อ 
 

๒. นักเรียนคิดว่าฟาร์มหมูจะได้โทษอย่างไรบ้าง 
 การลักลอบขุดเจาะน้ำบาดาลจะมีความผิด โดยกรณีบ่อน้ำบาดาลที่เจาะไปแล้ว ภายหลังตรวจพบว่า
ไม่ได้ขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล จะต้องดำเนินคดี โดยการบันทึกเปรียบเทียบคดีความผิดตามมาตรา 16 แห่ง
พระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ฐานเจาะน้ำบาดาล โดยไม่ได้รับอนุญาต จากนั้นต้องแจ้งให้ ผู้กระทำ
ความผิดขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลให้ถูกต้องต่อไป 
 

๓. ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของฟาร์มหมู นักเรียนจะดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไร 
 ถ้าเป็นเจ้าของฟาร์มหมูจะต้องยอมรับผิดตามข้อกล่าวหาเพราะการลักลอบขุดเจาะน้ำบาดาลมีความผิด
ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ฐานเจาะน้ำบาดาล และดำเนินการขอรับ
ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลให้ถูกต้อง 
 

๔. ถ้านักเรียนพบเห็นการกระทำเช่นนี้อีก นักเรียนจะดำเนินการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสอย่างไร 
 นักเรียนอาจตอบว่า รู้สึกไม่สบายท่ีพบเห็นการกระทำดังกล่าวโดยจะต้องมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและ
แจ้งเบาะแสให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในอนาคต 

 
 
  



แบบประเมินใบกิจกรรมที่ ๑๖.๑, ๑๖.๒, ๑๖.๓ 
เพื่อประเมินทักษะการคิด 

 
รายการประเมิน 
 ๑.  สรุปความรู้จากสถานการณ์ได้ตรงประเด็น 
 ๒.  แสดงความคิดเห็นวิธีการแจ้งเบาะแสและแนวทางการเฝ้าระวังได้ถูกต้อง เหมาะสม 
 

รายการประเมิน 
คำอธิบายระดับคุณภาพ 

๔  (ดีมาก) ๓  (ดี) ๒ (พอใช)้ ๑ (ปรับปรุง) 
๑. สรุปความรู้จาก
สถานการณ์ได้ตรง
ประเด็น 

บอกสถานการณ์
ปัญหา และ
ผลกระทบของ
สถานการณ์ปัญหา
ได้อย่างถูกต้อง 
ตรงประเด็น 

บอกสถานการณ์
ปัญหา และ
ผลกระทบของ
สถานการณ์ปัญหา
ได้ 

บอกสถานการณ์
ปัญหา และ
ผลกระทบของ
สถานการณ์ปัญหา
ได้แต่ไม่ตรง
ประเด็น 

บอกสถานการณ์
ปัญหา และ
ผลกระทบของ
สถานการณ์ปัญหา
ไม่ได้  

๒. แสดงความ
คิดเห็นวิธีการแจ้ง
เบาะแสและแนว
ทางการเฝ้าระวังได้
ถูกต้อง เหมาะสม 

แสดงความคิดเห็น
วิธีการแจ้งเบาะแส
และแนวทางการ
เฝ้าระวังการ
กระทำความผิด
เกี่ยวกับน้ำและน้ำ
บาดาลได้ถูกต้อง
และเหมาะสม 

แสดงความคิดเห็น
วิธีการแจ้งเบาะแส
และแนวทางการ
เฝ้าระวังการ
กระทำความผิด
เกี่ยวกับน้ำและน้ำ
บาดาลได้ 

แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการแจ้ง
เบาะแสการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับ
น้ำและน้ำบาดาล
ได้แต่ไม่ถูกต้อง 

ไม่สามารถแสดง
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเฝ้า
ระวังและการแจ้ง
เบาะแสการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับ
น้ำและน้ำบาดาล
ได้ 

 
 

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 
 

คะแนน คุณภาพ 
๑๐-๑๒ ดีมาก 

๗-๙ ดี 
๔-๖ พอใช้ 
๑-๓ ควรปรับปรุง 

 
 
 
 
  



แบบวัดเจตคติ เรื่อง การหวงแหนทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล 
 

คำช้ีแจง   ให้นักเรียนทำเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องที่สอดคล้องกับความคิดเห็น/การกระทำของนักเรียน 
 มากที่สุด 
 
 

ท่ี ข้อความ 
ความคิดเห็น/การกระทำ 

ควรทำ ไม่ควรทำ 
๑ การขุดเจาะน้ำบาดาลไม่จำเป็นต้องขออนุญาตถ้าขุดเจาะ

ไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน  
  

๒ ฉันพบเห็นการลักลอบขุดเจาะน้ำบาดาลจึงดำเนินการแจ้ง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทันที  

  

๓ ฉันคิดว่าการท้ิงขยะลงในแม่น้ำลำคลองถือเป็นเรื่องปกติ   
๔ ฉันมักจะเป็นส่วนหนึ่งในเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาแม่น้ำ

ของหมู่บ้านเสมอ  
  

๕ การบริหารจัดการน้ำเป็นหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากร
น้ำแห่งชาติเท่านั้น  

  

๖ ฉันรู้สึกไม่สบายใจทุกครั้งเมื่อพบเห็นว่าแม่น้ำมีสีดำและส่ง
กล่นเหม็น  

  

๗ ฉันเพิกเฉยเมื่อเห็นตะกอนในน้ำด่ืมสาธารณะของหมู่บ้าน    
๘ ฉันเป็นส่วนหนึ่งของจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน   
๙ ถ้าเกิดการลุกล้ำพื้นที่แหล่งน้ำฉันจะไม่สนใจเพราะไม่ใช่

หน้าท่ีรับผิดชอบของฉัน  
  

๑๐ ฉันและเพื่อนจัดทำป้ายรณรงค์การรักษาแหล่งน้ำและน้ำ
บาดาลแล้วนำไปติดไว้ในชุมชน 

  

 
 
 
 
 
 
 
  



เกณฑ์การให้คะแนนแบบวัดเจตคติ เร่ือง การหวงแหนทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล 
 
 ข้อ ๑  ตอบ การกระทำท่ีควรทำ  ได้ ๐ คะแนน ตอบ การกระทำท่ีไม่ควรทำ ได้ ๑ คะแนน 
 ข้อ ๒ ตอบ การกระทำท่ีควรทำ    ได้ ๑ คะแนน ตอบ การกระทำท่ีไม่ควรทำ ได้ ๐ คะแนน 
 ข้อ ๓ ตอบ การกระทำท่ีควรทำ  ได้ ๐ คะแนน ตอบ การกระทำท่ีไม่ควรทำ ได้ ๑ คะแนน 
 ข้อ ๔ ตอบ การกระทำท่ีควรทำ  ได้ ๑ คะแนน ตอบ การกระทำท่ีไม่ควรทำ ได้ ๐ คะแนน 
 ข้อ ๕ ตอบ การกระทำท่ีควรทำ  ได้ ๐ คะแนน ตอบ การกระทำท่ีไม่ควรทำ ได้ ๑ คะแนน 
 ข้อ ๖ ตอบ การกระทำท่ีควรทำ  ได้ ๑ คะแนน ตอบ การกระทำท่ีไม่ควรทำ ได้ ๐ คะแนน 
 ข้อ ๗ ตอบ การกระทำท่ีควรทำ  ได้ ๐ คะแนน ตอบ การกระทำท่ีไม่ควรทำ ได้ ๑ คะแนน 
 ข้อ ๘ ตอบ การกระทำท่ีควรทำ  ได้ ๑ คะแนน ตอบ การกระทำท่ีไม่ควรทำ ได้ ๐ คะแนน 
 ข้อ ๙ ตอบ การกระทำท่ีควรทำ ได้ ๐ คะแนน ตอบ การกระทำท่ีไม่ควรทำ ได้ ๑ คะแนน 
 ข้อ ๑๐ ตอบ การกระทำท่ีควรทำ ได้ ๑ คะแนน ตอบ การกระทำท่ีไม่ควรทำ ได้ ๐ คะแนน 
 
 คะแนนต้ังแต่ ๕-๑๐ นักเรียนมีเจตคติหวงแหนทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล 
 คะแนนต่ำกว่า  ๕  นักเรียนไม่มีเจตคติในการหวงแหนทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล 
 
  



แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
กลุ่มท่ี............... 

 
คำช้ีแจง  ผู้สอนสังเกตการทำงานกลุ่มของผู้เรียน โดยทำเครื่องหมายถูกลงในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริง 
 
 

      
            พฤติกรรม 

 
 
        ชื่อ-สกุล 

ความร่วมมือใน
การทำงาน 

ขั้นตอนการ
ทำงาน 

การมีส่วนร่วม
แสดงความ

คิดเห็น 

ความ
รับผิดชอบ 

ต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 

รวม
คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑๒ 
๑              
๒              
๓              
๔              
๕              
๖              
๗              
๘              
๙              
๑๐              

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ให้คะแนน ๐-๔ ถ้าการทำงานอยู่ในขั้นตองปรับปรุง 
 ให้คะแนน ๕-๘ ถ้าการทำงานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
  ให้คะแนน ๙-๑๒ ถ้าการทำงานนั้นอยู่ในระดับดี 
  
 
   
 

 

 

 

  

     ลงช่ือ                                       ผู้ประเมิน 
            (...............................................) 
        .............../............................./............... 



เกณฑ์การให้คะแนน แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
 

                ระดับคะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

๓ ๒ ๑ 

ความร่วมมือในการทำงาน สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ร่วมมือกันทำงาน มีการ 
ประสานงานภายในกลุ่ม 
และเปิดโอกาสให้สมาชิก
จากกลุ่มอื่น มีส่วนร่วม
แลกเปล่ียนในกิจกรรม
การนำเสนอตลอดเวลา 

สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ร่วมมือกันทำงาน ส่วน
ใหญ่มีการประสานงาน
ภายในกลุ่มท่ีดี และ
เปิดโอกาสให้สมาชิก
จากกลุ่มอื่น มีส่วนร่วม
แลกเปล่ียนในกิจกรรม
การนำเสนอในบาง
ช่วงเวลา 

สมาชิกในกลุ่มร่วมมือกัน
ทำงานดีพอสมควร ขาด
การประสานงานภายใน
กลุ่มท่ีดี และไม่เปิด
โอกาสให้สมาชิกจาก
กลุ่มอื่น มีส่วนร่วม
แลกเปล่ียนในกิจกรรม
การนำเสนอ 

ขั้นตอนการทำงาน สมาชิกร่วมกันกำหนด
ขั้นตอนการทำงานอย่าง
เป็นระบบ มีการแบ่ง
หน้าท่ีการทำงานภายใน
กลุ่มอย่างชัดเจน 
สามารถดำเนินกิจกรรม
ตามข้ันตอนการทำงาน
จนกระท่ังเห็นผลงาน
สมบูรณ์ 

สมาชิกร่วมกันกำหนด
ขั้นตอนการทำงาน
อย่างเป็นระบบ มีการ
แบ่งหน้าท่ีการทำงาน
ภายในกลุ่มอย่าง
ชัดเจน แต่ไม่สามารถ
ดำเนินกิจกรรมตาม
ขั้นตอนการทำงานให้
เสร็จสมบูรณ์ได้ 

สมาชิกร่วมกันกำหนด
ขั้นตอนการทำงานอย่าง
เป็นระบบ แต่ไม่มีการ
แบ่งหน้าท่ีการทำงาน
ภายในกลุ่มอย่างชัดเจน 
และไม่สามารถดำเนิน
กิจกรรมตามข้ันตอนการ
ทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
ได้ 

การมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

สมาชิกภายในกลุ่มมีส่วน
ร่วมในการแสดง 
ความคิดเห็นอย่าง
หลากหลาย และ
สร้างสรรค์ 

สมาชิกภายในกลุ่มส่วน
ใหญ่มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น
อย่างหลากหลาย  
และสร้างสรรค์ 

สมาชิกภายในกลุ่ม 
ขาดการแสดงความ
คิดเห็น แลกเปล่ียน
ความรู้อย่างหลากหลาย  
และสร้างสรรค์ 

ความรับผิดชอบ 
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

สมาชิกทุกคนภายใน
กลุ่มทำงานท่ีได้รับ
มอบหมายจนงาน 
เสร็จส้ินสมบูรณ์ตาม
เวลาท่ีกำหนด 

สมาชิกส่วนใหญ่ภายใน
กลุ่มร่วมกันทำงาน 
ท่ีได้รับมอบหมายจน
งานเสร็จส้ินสมบูรณ์
ตามเวลาท่ีกำหนด 

สมาชิกภายในกลุ่มขาด
ความร่วมมือในการ
ทำงานท่ีได้รับมอบหมาย
และงานไม่เสร็จสมบูรณ์
ตามเวลาท่ีกำหนด 

 
 
 
 
  



แบบประเมินการนำเสนอรายกลุ่ม 
 

จุดประสงค ์: เพื่อให้นักเรียนทราบถึงจุดเด่นและจุดท่ีควรปรับปรุงของผลงานกลุ่มและการนำเสนอผลงานกลุ่ม 
คำช้ีแจง ๑. ทำเครื่องหมาย ( / ) ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม 
 ๒. รวมคะแนนประเมิน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
 
นักเรียนกลุ่มท่ี...................................................ช่ือกลุ่ม........................................................................................ 
 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

ความถูกต้อง 
ของบทบาท 

ที่ได้รับ 

วิเคราะห์เหตุผล
ได้เหมาะสม 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม คะแนนรวม 

(๑๒) 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     ลงช่ือ                                       ผู้ประเมิน 
            (...............................................) 
        .............../............................./............... 



เกณฑ์การให้คะแนน แบบประเมินการนำเสนอรายกลุ่ม 
ระดับคะแนน 

 
ประเด็น 

๔ ๓ ๒ ๑ 

ความถูกต้องของ
บทบาทที่ได้รับ 

มีเนื้อหาค่อนข้าง
ครบถ้วยโดยระบุ
แนวทางการเฝ้า
ระวังและแจ้ง
เบาะแสการกระทำ
ความผิด เกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้ำและ
น้ำบาลดาลได้แต่
ไม่อธิบายเหตุผล 

มีเนื้อหาค่อนข้าง
ครบถ้วยโดยระบุ
แนวทางการเฝ้า
ระวังและแจ้ง
เบาะแสการกระทำ
ความผิด เกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้ำและ
น้ำบาลดาลได้แต่
ไม่อธิบายเหตุผล 

มีเนื้อหาสาระไม่
ครบถ้วนโดยระบุ
แนวทางการเฝ้า
ระวังได้แต่ไม่
สามารถระบุการ
แจ้งเบาะแเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้ำและ
น้ำบาดาลได้ 

มีเนื้อหาไม่
ครบถ้วนโดยไม่
สามารถระบุแนว
ทางการเฝ้าระวัง
และแจ้งเบาะแส
การกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้ำและ
น้ำบาดาลได้หรือ
อธิบายไม่
สมเหตุสมผล 

วิเคราะห์เหตุผล 
ได้เหมาะสม 

การวิเคราะห์
เหตุผลหลากหลาย
มุมมอง บอกความ
ต้องการ และ
แนวทางการ
แก้ปัญหา                     
ได้อย่างน่าสนใจ  

การวิเคราะห์
เหตุผลหลากหลาย
มุมมอง บอกความ
ต้องการ และ
แนวทางการ
แก้ปัญหาได้อย่าง
น่าสนใจ 

การวิเคราะห์
เหตุผลหลากหลาย
มุมมอง บอกความ
ต้องการ และ
แนวทางการ
แก้ปัญหาได้ 

การวิเคราะห์
เหตุผลหลากหลาย
มุมมอง บอกความ
ต้องการ แต่ไม่
สามารถเสนอแนว
ทางการแก้ปัญหา
ได้ 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม  
ออกเสียงได้ถูกต้อง
ดีมาก ลำดับความ
ได้ชัดเจน เข้าใจ
ง่าย 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม  
ออกเสียงได้ถูกต้อง
ดี ลำดับความได้ดี 
ชัดเจนพอใช้ 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 
ออกเสียงได้ถูกต้อง
พอใจ ลำดับความ
ได้พอเข้าใจ 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม  
ออกเสียงได้ไม่
ถูกต้อง  
ลำดับความไม่
ชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมิน 
   ๔  หมายถึง  ระดับดีมาก 
   ๓  หมายถึง  ระดับดี 
   ๒  หมายถึง  ระดับพอใช้ 
   ๑  หมายถึง  ระดับปรับปรุง 
 
เกณฑ์การประเมินจากคะแนนรวม 
 

คะแนน คุณภาพ 
๑๐-๑๒ ดีมาก 

๗-๙ ดี 
๔-๖ พอใช้ 
๑-๓ ควรปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรยีนรู ้
 

หน่วยที่ ๔  ผู้พิทักษ์สายน้ำ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๗  เรื่อง สายน้ำไม่ไหลย้อนกลับ       เวลา    ๑  ช่ัวโมง 

  
 
๑. ผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
 ๑.๑ เพื่อให้มีเจตคติหวงแหนทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล โดยการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการ
เฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล 
    ๑.๒ เพื่อให้สามารถแสดงออกอย่างเหมาะสมเม่ือพบการละเมิดทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล 
 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ STRONG MODEL 
  ๒.๑ อธิบายการบริหารจัดการน้ำและน้ำบาดาลได้ในชุมชน และส่วนภูมิภาค (N) 
 ๒.๒ วิเคราะห์สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาลในชุมชน และภูมิภาค 
(R) 
 ๒.๓ ยกตัวอย่างผลท่ีได้รับจากโครงการท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาลต่อประโยชน์
ส่วนรวมอย่างยั่งยนืได้(G) 
 
๓. ขอบเขตการเรียนรู้ 
 ๓.๑ ความรู้ 
  ๑) การบริหารจัดการน้ำและนำบาดาล 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
  ๑) ทักษะการคิด  
  ๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์/ค่านิยม  
   ๑) ความซื่อสัตย์สุจริต  
 
 
 
 
  



๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ขัน้ตอนการเรียนรู้ 
 ขั้นนำ 
 ๑)  นักเรียนดูวีดีทัศน์ เรื่อง การบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ จากเว็บไซต์  
https://www.youtube.com/watch?v=4ANFiJI9Gu8  หรือ ลิงก์ http://gg.gg/oaqua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๑๗.๑ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ท่ีมา : https://www.youtube.com/watch?v=4ANFiJI9Gu8  

(เวลา ๓.๒๑ นาที) 
 

 ๒)  นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์โดยตอบคำถาม ดังนี้ 
  - จากวีดิทัศน์มีการบริหารจัดการน้ำอย่างไร 
(แนวคำตอบ นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ อาจตอบว่า ไม่สบายใจท่ีแหล่งน้ำโดนลุกล้ำโดยคนใน
ชุมชนไม่หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ) 
(แนวคำตอบ  การบริหารจัดการน้ำในชุมชนแนวทางยกระดับเกษตรกรให้หลุดพ้นจากความยากจน มีการ
พัฒนาแหล่งน้ำ สร้างระบบส่งน้ำถึงประชาชน พัฒนาระบบส่งน้ำท่ีสามารถกักเก็บน้ำ และส่งน้ำ และให้ความรู้
กับชาวบ้านจนสามารถจัดต้ังกลุ่มผู้ใช้น้ำและบริหารจัดการน้ำได้ด้วยตนเอง) 
 - ในชุมชนของนักเรียนมีระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างไร 
(แนวการตอบ  นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ นักเรียนอาจตอบว่า การบริหารจัดการน้ำตาม
แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่   โคก หนอง นา โมเดล  การบริหารจัดการน้ำจากฝาย เป็นต้น) 
 

 ขั้นสอน 
 ๓) นักเรียนแบ่งกลุ่มโดยคละความสามารถ จำนวน ๔-๕ คน พร้อมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ของ

คนในกลุ่ม 
 ๔) นักเรียนอ่านบทความ เรื่อง เราได้อะไรมา และเสียอะไรไป จากการสร้างเขื่อน จากเว็บไซต์ 
http://primaryscience.ipst.ac.th/?p=257 
 ๕) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการสร้างเข่ือนกักเก็บน้ำ
ลงในกระดาษปรู๊ฟ และใบกิจกรรมท่ี ๑๗.๑ โดยมีประเด็นการวิเคราะห์ คือ 
 - ข้อดี ข้อเสียของการสร้างเข่ือนกักเก็บน้ำ 

http://primaryscience.ipst.ac.th/?p=257


(แนวคำตอบ  ข้อดีของการสร้างเขื่อน คือ เป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง แก้ปัญหาน้ำท่วมฉับพลัน 
เป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า และแหล่งเพาะพันธ์ปลาขนาดใหญ่  ข้อเสียของการสร้างเขื ่อน คือ ทำลาย
ทรัพยากรป่าไม้  เนื่องจากการสร้างเขื่อนมักสร้างบริเวณหุบเขาที่มีทางน้ำไหลผ่าน เพื่อขวางลำน้ำเมื่อน้ำมา
สะสมบริเวณพื้นที่เหนือเขื่อน บริเวณนั้นมีน้ำท่วมขัง ส่งผลให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลต่อทรัพยากร
ต่าง ๆ และทำลายแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่า) 
 ๖) นักเรียนนำเสนอผลการวิเคราะห์บทความ กลุ่มละ 3 นาที โดยในการนำเสนอของนักเรียน ครู
จะยังไม่สรุปกิจกรรม 
 ๗) ครูต้ังคำถามชวนคิดเกี่ยวกับโครงการท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำหรือโครงการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำท่ีไม่ทำลายหรือมีผลกระทบต่อธรรมชาติน้อยท่ีสุด ดังนี้ 
 -ในประเทศไทยมีโครงการท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำหรือบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
อย่างไร 
(แนวคำตอบ นักเรียนตอบได้อย่างอิสระ นักเรียนอาจตอบว่า การบริหารจัดการน้ำโดยการสร้างฝายชะลอน้ำ 
โคก หนอง นาโมเดล  โครงการแก้มลิง  เป็นต้น) 
 ๘) นักเรียนดูวีดิทัศน์ เรื่อง การบริหารจัดการน้ำ ตามแนวพระราชดำริ จากเว็บไซต์ 
https://www.youtube.com/watch?v=rcl45OR9ygs หรือลิงก์ http://gg.gg/oaqvj  แล้วตอบคำถาม 
ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๑๗.๒ วีดิทัศน์การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ 
ท่ีมา https://www.youtube.com/watch?v=rcl45OR9ygs 

(เวลา ๗.๕๒ นาที) 
 
 - จากวีดิทัศน์ การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริมีอะไรบ้าง 
(แนวคำตอบ  การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ ๑) โครงการฝนหลวง ๒) ป่าไม้แหล่งตนน้ำชุมชน ๓)
โครงการฝายชะลอน้ำ ๔)  อ่างเก็บน้ำ: แหล่งสำรองน้ำสร้างชีวิต ๕) เข่ือนกักเก็บน้ำ ๖) หญ้าแฝก ๗) เข่ือนกัก
เก็บน้ำ ๙) เกษตรทฤษฎีใหม่ ๑๐) แก้มลิง ๑๑) คันกั้นน้ำ ๑๒) ทางน้ำผ่าน ๑๓) กังหันน้ำชัยพัฒนา ๑๔) 
ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ ๑๕) อนุรักษ์ฟื้นฟูพืน้ท่ีป่าชายเลน ) 
 ๙) ในระหว่างการทำกิจกรรมครูสังเกตการทำงานของนักเรียน พฤติกรรมของนักเรียน บันทึกการ
ทำงานกลุ่ม พร้อมท้ังให้คำปรึกษาโดยครูจะไม่บอกแนวทางการวิเคราะห์ แต่ใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนคิด  
 ๑๐) นักเรียนนำเสนอวิธีการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริท่ีมีความเหมาะสมต่อชุมชน
ของนักเรียน 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rcl45OR9ygs
https://www.youtube.com/watch?v=rcl45OR9ygs


  ขั้นสรุป 
 ๑๑) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปบทความ เราได้อะไรมา และเสียอะไรไป  
(แนวทางการสรุป  จากการสร้างเข่ือน ข้อดี ข้อเสียของการสร้างเข่ือนกักเก็บน้ำ โดยครูอาจให้แนวคิดว่า การ
สร้างเข่ือนกักเก็บน้ำเป็นการบริหารจัดการน้ำท่ีดี แต่ในการสร้างเข่ือนแต่ละครั้งต้องทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรทางธรณีวิทยา รวมถึงสัตว์ป่า และผู้คนท่ีอาศัยอยู่บริเวณท่ี
สร้างเข่ือน) 
 ๑๒) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปการบริหารจัดการน้ำในชุมชนอย่างยั่งยืน 
(แนวทางการอภิปราย  บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำของรัฐบาล ท้ังน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ต้ังแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ให้สามารถแก้ไขปัญหา น้ำ
แล้ง น้ำท่วม น้ำเสีย การขาดแคลนน้ำภาคการผลิต น้ำอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ 
การเช่ือมโยงโครงข่ายลุ่มน้ำ การปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ป้องกัน และบรรเทาอุทกภัย
พื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ จัดหาพื้นที่รับน้ำนอง จัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก ลดน้ำเสียจาก
แหล่งกำเนิด ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำ แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อการผลิต โดยปรับปรุง
พัฒนาน้ำเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเท่ียว พื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ และระบบนิเวศน์) 
 ๑๓) นักเรียนสะท้อนคิดผลการทำกิจกรรมร่วมกัน 
 ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
 ๑) เว็บไซต์กรณีศึกษา บทความ เราได้อะไรมา และเสียอะไรไปจากการสร้างเข่ือน 
http://primaryscience.ipst.ac.th/?p=257 
 ๒) เว็บไซต์วีดิทัศน์ภาพท่ี ๑๗.๑ https://www.youtube.com/watch?v=7475PcaI9Bg 
 ๓) เว็บไซต์วีดิทัศน์ภาพท่ี ๑๗.๒ https://www.youtube.com/watch?v=rcl45OR9ygs 
 ๔) ใบกิจกรรมท่ี ๑๗.๑ เรื่อง การสร้างเข่ือนกักเก็บน้ำ 
 ๕) กระดาษปรู๊ฟ 
 

๕. การประเมินผลการเรียนรู้ 
  ๕.๑ วิธีการประเมิน 

  ๑) ตรวจการอธิบายใบกิจกรรมท่ี ๑๗.๑ เพื่อประเมินทักษะการคิด 

  ๒) ตรวจใบกิจกรรมท่ี ๑๗.๑ ข้อท่ี ๑ เพื่อประเมินทักษะการคิด การมีความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการน้ำ (การสร้างเข่ือน) (N) 
  ๓) ตรวจใบกิจกรรมท่ี ๑๗.๑ ข้อ ๒ เพื่อประเมินการวิเคราะห์ถึงข้อดีข้อเสียของการบริหารจัดการ
น้ำ 

  ๔) ตรวจใบกิจกรรมท่ี ๑๗.๑ ข้อท่ี ๓ เพื่อประเมินการตระหนักถึงการกระทำทุจริตละเมิด
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรน้ำซึ่งเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ (R) 
  ๕) ตรวจใบกิจกรรมท่ี ๑๗.๑ ข้อท่ี ๔ เพื่อประเมินการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำโดยไม่
ละเมิดหรือกระทำการทุจริต (O) 
  ๖) การนำเสนอผลการระดมความคิดเพื่ออธิบายการบริหารจัดการน้ำ 
 
 
 
 

http://primaryscience.ipst.ac.th/?p=257
https://www.youtube.com/watch?v=rcl45OR9ygs


 ๕.๒ เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 

   ๑) แบบประเมินใบกิจกรรม  
๒) แบบประเมินการนำเสนอ 

   ๓) แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 

 ๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน 

    นักเรียนผ่านการประเมินในระดับดีขึ้นไป  

 
๖. บันทึกหลังสอน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      ลงช่ือ..........................................................ครูผู้สอน 
        (..................................................) 



๗. ภาคผนวก 
 
กรณีศึกษาที่ ๑ บทความ  “เราได้อะไรมา และเสียอะไรไป จากการสร้างเขื่อน” 
 

เราได้อะไรมา และเสียอะไรไป จากการสร้างเขื่อน 
 

 เมื่อไม่นานมานี้ ผู้เขียนได้มีโอกาสไปพักผ่อนที่อ่างเก็บน้ำเหนือ  เขื่อนรัชชประภา หรืออีกชื่อหนึ่งคือ
เขื่อนเชี่ยวหลาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างการเดินทางโดยเรือเพื่อเข้าไปด้านในของอ่างเก็บน้ำ สองข้าง
ทางมีแต่พื้นน้ำท่ีเวิ้งว้าง กว้างใหญ่ เห็นยอด ภูเขาหินปูนเรียงราย 
 มองเผิน ๆ แล้วทำให้รู้สึกเหมือนกำลังล่องเรืออยู่กลางทะเล ที่รายล้อมไปด้วยเกาะเล็กเกาะน้อย จ้าน
วนมาก ระหว่างการเดินทาง  ไกด์นำทางก็เล่าเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับเขื่อนรัชชประภา แต่มีประเด็นหนึ่งท่ี
สะดุดความสนใจของผู้เขียน คือ ใต้ผืนน้ำสีเขียวมรกตนี้ มีหมู่บ้าน วัดวาอารามและโรงเรียนจมอยู่ 

 
ผู้เขียนจึงสอบถามก็ได้ความว่า ก่อนที่จะมีการสร้างเขื่อน พื้นที่บริเวณนี้เคยมีผู้คนอาศัยอยู่หลายหมู่บ้าน แต่
เมื่อมีโครงการท่ี จะสร้างเข่ือน รัฐบาลได้เวนคืนท่ีดินโดยมอบพื้นท่ีทำกินในกับราษฎรเพื่อเป็นการทดแทนพื้นท่ี
เดิม ทำให้ผู้คนต้องอพยพออกไป เมื่อสร้างเข่ือนเสร็จ พื้นท่ีบริเวณเหนือเข่ือนก็จมอยู่ใต้น้ำ และกว่าจะได้เข่ือน
มา จะต้องเตรียมพื้นท่ีสำหรับเก็บน้ำ จึงต้องมีการแผ้วถางป่า อพยพผู้คนและสัตว์ป่า มีผลทำให้วิถีชีวิตของคน
ในชุมชน เมื่อได้ฟังเช่นนี้  ผู้เขียนจึงเกิดคำถามว่า การสร้างเข่ือนมีประโยชน์ จริงหรือ 
 แนวคิดในการสร้างเข่ือน เริ่มต้นมาจากความต้องการท่ีจะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และพลังงานท่ี
ประชากรหลายพันล้านคนทั่วโลกประสบอยู่ ประเทศ ต่าง ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน ตุรกีรวมถึงประเทศไทย 
ต่างก็มีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เพื่อเก็บกักน้ำขึ้น ในการสร้างเข่ือนท่ีขวางลำน้ำขนาดใหญ่บางครั้งอาจส่งผล 
กระทบกับหลายๆประเทศท่ีลำน้ำนั้นไหลผ่าน เช่น โครงการการสร้างเข่ือนท่ีลำน้ำโขง ซึ่งจะมีเนื้อที่อ่างเก็บน้ำ
ประมาณ ๘๐๖,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร และจะส่งผลต่อประเทศ จีน ลาว ไทย พม่า เวียดนามและกัมพูชา 



 การสร้างเขื่อนนั้นสามารถช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมฉับพลัน โดยช่วยชะลอความเร็วของน้ำ ปัญหาภัยแล้ง 
ซึ่งเป็นปัญหาที่ประเทศไทยประสบอยู่เป็นประจำ โดยมีการเก็บกักน้ำไว้ในช่วงที่น้ำหลาก และปล่อยน้ำเพื่อ
การอุปโภค บริโภค  และทำการเกษตรในช่วงฤดูท่ีขาดแคลนน้ำ เช่น ปริมาณน้ำท่ีปล่อยจากเขื่อนรัชชประภา
ทำให้พื้นที่ ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ไร่บริเวณอำเภอคิรีรัฐนิคม และอำเภอพุนพินสามารถปลูกพืชได้ผลดีในฤดู
แล้ง อีกท้ังยังสามารถใช้พลังงานจากน้ำในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ เฉล่ียปีละประมาณ ๕๕๔ ล้านกิโลวัตต์ต่อ
ช่ัวโมงอีกด้วย นอกจากนี้เข่ือนบางแห่งยังใช้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวและกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ 
  แต่หากมองในอีกมุมหนึ่งการสร้างเขื่อนมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเขื่อนมักจะ
สร้างบริเวณหุบเขาที่มีลำน้ำไหลผ่าน และสร้างขวางลำน้ำ เพื่อให้มีน้ำมาสะสมบริเวณพื้นที่เหนือเขื ่อนดิน
บริเวณนั้นจะถูกน้ำท่วมขัง ทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ และในการสร้างเขื่อนจะใช้พื้นท่ีกว้างใหญ่ ซึ่งบาง
พื้นท่ีอาจเป็นพื้นท่ีในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ส่งผลให้ทรัพยากร ธรรมชาติท่ีอยู่ในพื้นท่ีนั้น ๆ เสียหายไม่สามารถ
น้ามาใช้ประโยชน์ได้ พืชพันธุ์ที่อยู่บริเวณนั้นล้มตาย ซึ่งพืชบางชนิดอาจเป็นพันธุ์ท่ีหายาก พื้นท่ีป่าแปรสภาพ
เป็นพื้นท่ีน้ำท่วมขัง ทำให้สัตว์ป่าบางส่วนท่ีหนีน้ำไม่ทันก็ต้องจบชีวิตลง บางส่วนไม่มีท่ีอยู่อาศัย จนต้องมีการ
อพยพสัตว์ป่าออกจากพื้นที่สร้างเขื่อน ดังเช่น การอพยพสัตว์ป่าที่ตกค้างออกจากพื้นที่อ่างเก็บน้ำในเขื่อน
รัชชประภา ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศแหล่งน้ำ จากระบบนิเวศ
แบบน้ำไหลกลายเป็นแบบน้ำนิ่ง ส่ิงมีชีวิตที่อาศัยในระบบนิเวศน้ำไหลจะลดจำนวนลง และยังส่งผลต่อการ
อพยพของปลาหลายสายพันธุ์   

จะเห็นได้ว่าการสร้างเข่ือนมีท้ังข้อดีและข้อเสีย ดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่า ในการสร้างเข่ือนแต่ละ
ครั้ง จึงมีกลุ่มคนท่ีเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเสมอ ดังเช่นกรณีพิพาทในการสร้างเข่ือนแก่งเสือเต้น ท่ีจังหวัดแพร่ 
แล้วผู้อ่าน มีความคิดเห็นเป็นอย่างไร 
 
ที่มา : ศานิกานต์ เสนีวงศ์. (๒๕๖๐). เราได้อะไรมา และเสียอะไรไป จากการสร้างเขื่อน .  
   ค้นเมื่อ 28 มกราคม 2564, จาก http://primaryscience.ipst.ac.th/?p=257. 
 

 

 
 
 
 
  



ใบกิจกรรมท่ี ๑๗.๑ เรื่อง การสร้างเข่ือนกักเก็บน้ำ 
 

ชื่อกลุ่ม................ 
สมาชิกในกลุ่ม 

๑. ................................................................................................................................................. 
๒. ................................................................................................................................................. 
๓. ................................................................................................................................................. 
๔. ................................................................................................................................................. 
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คำช้ีแจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดวิเคราะห์กรณีศึกษาตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 

๑. นักเรียนคิดว่าการสร้างเข่ือนกักเก็บน้ำมีประโยชน์อย่างไรต่อมนุษย์  
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.............................................................................................................................................................................. 
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.............................................................................................................................................................................. 
 

๒. การสร้างเข่ือนกักเก็บน้ำมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

๓. ในการสร้างเข่ือนกักเก็บน้ำจะมีการทำลายส่ิงแวดล้อม ได้แก่ ทำลายทรัพยากรป่าไม้ ดินขาดความอุดม
สมบูรณ์ นักเรียนมีความคิดเห็นกับคำกล่าวนี้อย่างไร 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
๔. นักเรียนจะมีวิธีการบริหารจัดการน้ำอย่างไรในชุมชน เพื่อไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ อย่างไร 
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..............................................................................................................................................................................  



แนวคำตอบ 
ใบกิจกรรมท่ี ๑๗.๑ เรื่อง การสร้างเข่ือนกักเก็บน้ำ 
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สมาชิกในกลุ่ม 
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๒. ................................................................................................................................................. 
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คำช้ีแจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดวิเคราะห์กรณีศึกษาตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 

๑. นักเรียนคิดว่าการสร้างเข่ือนกักเก็บน้ำมีประโยชน์อย่างไรต่อมนุษย์  
 ๑. เป็นแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ไว้ใช้ยามจำเป็น และกักเก็บน้ำเมื่อเกิดอุทกภัย 
 ๒. ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 
 ๓. ช่วยชะลอความเร็วของน้ำ 
 ๔. เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาขนาดใหญ่ 
 ๕. เขื่อนเป็นแหล่งท่องเท่ียวและจัดกิจกรรมนันทนาการ 
 

๒. การสร้างเข่ือนกักเก็บน้ำมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร 
 ข้อดีของการสร้างเขื่อน คือ เป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง แก้ปัญหาน้ำท่วมฉับพลัน เป็น
แหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า และแหล่งเพาะพันธ์ปลาขนาดใหญ่   
 ข้อเสียของการสร้างเขื่อน คือ ทำลายทรัพยากรป่าไม้  เนื่องจากการสร้างเขื่อนมักสร้างบริเวณหุบเขา
ท่ีมีทางน้ำไหลผ่าน เพื่อขวางลำน้ำเพื่อให้มีน้ำมาสะสมบริเวณพื้นท่ีเหนือเขื่อน บริเวณนั้นมีน้ำท่วมขัง ส่งผลให้
ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลต่อทรัพยากรต่าง ๆ การทำลายแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่า 
 

๓. ในการสร้างเข่ือนกักเก็บน้ำจะมีการทำลายส่ิงแวดล้อม ได้แก่ ทำลายทรัพยากรป่าไม้ ดินขาดความอุดม
 สมบูรณ์ นักเรียนมีความคิดเห็นกับคำกล่าวนี้อย่างไร 
 แนวคำตอบข้ึนอยู่กับดุลพินิจของครู นักเรียนอาจตอบว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้ขึ้นอยู่กับการใช้
เหตุผลประกอบ 
๔. นักเรียนจะมีวิธีการบริหารจัดการน้ำในชุมชนอย่างไร โดยการบริหารจัดการนั้นมีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติ
 น้อยท่ีสุด 
 แนวคำตอบข้ึนอยู่กับดุลพินิจของครู นักเรียนสามารถเลือกวิธีได้อย่างอิสระ เช่น การบริหารจัดการน้ำ
(อย่างไร) ศาสตร์พระราชา  โคก หนอง นา โมเดล  การบริหารจัดการน้ำตามทฤษฎีใหม่ เป็นต้น 
   



แบบประเมินใบกิจกรรมที่ ๑๗.๑ 
เพื่อประเมินทักษะการคิด 

รายการประเมิน 
 ๑.  สรุปความรู้จากบทความได้ตรงประเด็น 
 ๒.  แสดงความคิดเห็นวิธีการแจ้งเบาะแสและแนวทางการเฝ้าระวังได้ถูกต้อง เหมาะสม 
 

รายการประเมิน 
คำอธิบายระดับคุณภาพ 

๔  (ดีมาก) ๓  (ดี) ๒ (พอใช)้ ๑ (ปรับปรุง) 
๑. สรุปความรู้จาก
บทความได้ตรง
ประเด็น 

บอกประโยชน์การ
สร้างเข่ือน ข้อดี
และข้อเสียของการ
สร้างเข่ือนกักเก็บ
น้ำได้อย่างถูกต้อง  

บอกประโยชน์การ
สร้างเข่ือน ข้อดี
และข้อเสียของการ
สร้างเข่ือนกักเก็บ
น้ำได้ แต่ไม่ตรง
ประเด็น 

บอกประโยชน์การ
สร้างเข่ือน ได้ แต่
ไม่สามารถบอก
ข้อเสียของการ
สร้างเข่ือนกักเก็บ
น้ำได้ 

ไม่สามารถ
ประโยชน์การสร้าง
เข่ือน ข้อดี ข้อเสีย 
หรือบอกได้แต่ไม่
ถูกต้อง 

๒. แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
บทความได้ถูกต้อง 
เหมาะสม 

แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับบทความ
โดยอธิบายวิธีการ
บริหารจัดการน้ำท่ี
ทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
น้อยท่ีสุดได้อย่าง
เหมาะสมและตรง
ประเด็น 

แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับบทความ
โดยอธิบายวิธีการ
บริหารจัดการน้ำท่ี
ทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
น้อยท่ีสุดได้อย่าง
เหมาะสมแต่ไม่ตรง
ประเด็น 

แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับบทความ
โดยอธิบายวิธีการ
บริหารจัดการน้ำ
ได้แต่ไม่เหมาะสม
และตรงประเด็น 

ไม่สามารถแสดง
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการน้ำ
ได้หรือแสดงความ
คิดเห็นท่ีไม่ตรง
ประเด็นไม่
เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการน้ำ 

 
คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 

 
คะแนน คุณภาพ 
๑๐-๑๒ ดีมาก 

๗-๙ ดี 
๔-๖ พอใช้ 
๑-๓ ควรปรับปรุง 

 
  



แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
กลุ่มท่ี............... 

 
คำช้ีแจง  ผู้สอนสังเกตการทำงานกลุ่มของผู้เรียน โดยทำเครื่องหมายถูกลงในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริง 
 
 

      
            พฤติกรรม 

 
 
        ชื่อ-สกุล 

ความร่วมมือใน
การทำงาน 

ขั้นตอนการ
ทำงาน 

การมีส่วนร่วม
แสดงความ

คิดเห็น 

ความ
รับผิดชอบ 

ต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 

รวม
คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑๒ 
๑              
๒              
๓              
๔              
๕              
๖              
๗              
๘              
๙              
๑๐              

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ให้คะแนน ๐-๔ ถ้าการทำงานอยู่ในขั้นตองปรับปรุง 
 ให้คะแนน ๕-๘ ถ้าการทำงานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
  ให้คะแนน ๙-๑๒ ถ้าการทำงานนั้นอยู่ในระดับดี 
  
 
   
 

 

 

 

  

     ลงช่ือ                                       ผู้ประเมิน 
            (...............................................) 
        .............../............................./............... 



เกณฑ์การให้คะแนน แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
 

                ระดับคะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

๓ ๒ ๑ 

ความร่วมมือในการทำงาน สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ร่วมมือกันทำงาน มีการ 
ประสานงานภายในกลุ่ม 
และเปิดโอกาสให้สมาชิก
จากกลุ่มอื่น มีส่วนร่วม
แลกเปล่ียนในกิจกรรม
การนำเสนอตลอดเวลา 

สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ร่วมมือกันทำงาน ส่วน
ใหญ่มีการประสานงาน
ภายในกลุ่มท่ีดี และ
เปิดโอกาสให้สมาชิก
จากกลุ่มอื่น มีส่วนร่วม
แลกเปล่ียนในกิจกรรม
การนำเสนอในบาง
ช่วงเวลา 

สมาชิกในกลุ่มร่วมมือกัน
ทำงานดีพอสมควร ขาด
การประสานงานภายใน
กลุ่มท่ีดี และไม่เปิด
โอกาสให้สมาชิกจาก
กลุ่มอื่น มีส่วนร่วม
แลกเปล่ียนในกิจกรรม
การนำเสนอ 

ขั้นตอนการทำงาน สมาชิกร่วมกันกำหนด
ขั้นตอนการทำงานอย่าง
เป็นระบบ มีการแบ่ง
หน้าท่ีการทำงานภายใน
กลุ่มอย่างชัดเจน 
สามารถดำเนินกิจกรรม
ตามข้ันตอนการทำงาน
จนกระท่ังเห็นผลงาน
สมบูรณ์ 

สมาชิกร่วมกันกำหนด
ขั้นตอนการทำงาน
อย่างเป็นระบบ มีการ
แบ่งหน้าท่ีการทำงาน
ภายในกลุ่มอย่าง
ชัดเจน แต่ไม่สามารถ
ดำเนินกิจกรรมตาม
ขั้นตอนการทำงานให้
เสร็จสมบูรณ์ได้ 

สมาชิกร่วมกันกำหนด
ขั้นตอนการทำงานอย่าง
เป็นระบบ แต่ไม่มีการ
แบ่งหน้าท่ีการทำงาน
ภายในกลุ่มอย่างชัดเจน 
และไม่สามารถดำเนิน
กิจกรรมตามข้ันตอนการ
ทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
ได้ 

การมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

สมาชิกภายในกลุ่มมีส่วน
ร่วมในการแสดง 
ความคิดเห็นอย่าง
หลากหลาย และ
สร้างสรรค์ 

สมาชิกภายในกลุ่มส่วน
ใหญ่มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น
อย่างหลากหลาย  
และสร้างสรรค์ 

สมาชิกภายในกลุ่ม 
ขาดการแสดงความ
คิดเห็น แลกเปล่ียน
ความรู้อย่างหลากหลาย  
และสร้างสรรค์ 

ความรับผิดชอบ 
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

สมาชิกทุกคนภายใน
กลุ่มทำงานท่ีได้รับ
มอบหมายจนงาน 
เสร็จส้ินสมบูรณ์ตาม
เวลาท่ีกำหนด 

สมาชิกส่วนใหญ่ภายใน
กลุ่มร่วมกันทำงาน 
ท่ีได้รับมอบหมายจน
งานเสร็จส้ินสมบูรณ์
ตามเวลาท่ีกำหนด 

สมาชิกภายในกลุ่มขาด
ความร่วมมือในการ
ทำงานท่ีได้รับมอบหมาย
และงานไม่เสร็จสมบูรณ์
ตามเวลาท่ีกำหนด 

 
 
 
 
  



แบบประเมินการนำเสนอรายกลุ่ม 
 

จุดประสงค ์: เพื่อให้นักเรียนทราบถึงจุดเด่นและจุดท่ีควรปรับปรุงของผลงานกลุ่มและการนำเสนอผลงานกลุ่ม 
คำช้ีแจง ๑. ทำเครื่องหมาย ( / ) ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม 
 ๒. รวมคะแนนประเมิน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
 
นกัเรียนกลุ่มท่ี...................................................ช่ือกลุ่ม........................................................................................ 
 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

ความถูกต้อง 
ของบทบาท 

ที่ได้รับ 

วิเคราะห์เหตุผล
ได้เหมาะสม 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม คะแนนรวม 

(๑๒) 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     ลงช่ือ                                       ผู้ประเมิน 
            (...............................................) 
        .............../............................./............... 



เกณฑ์การให้คะแนน แบบประเมินการนำเสนอรายกลุ่ม 
ระดับคะแนน 

 
ประเด็น 

๔ ๓ ๒ ๑ 

ความถูกต้องของ
บทบาทที่ได้รับ 

มีเนื ้อหาครบถ้วน
สมบูรณ์โดยระบุ
ป ร ะ โ ย ช น ์ ก า ร
บร ิหารจัดการน้ำ
รวมทั ้งการพัฒนา
หรือใช้ทรัพยากร
น ้ ำท ี ่ ไ ม ่ ถ ู กต ้ อ ง
อย่างถูกต้องและ
สมเหตุสมผล 
 

มีเนื ้อหาค่อนข้าง
ครบถ้วยโดยระบุ
ป ร ะ โ ย ช น ์ ก า ร
บร ิหารจัดการน้ำ
รวมทั ้งการพัฒนา
หรือใช้ทรัพยากร
น้ำที ่ไม่ถูกต้องได้
แ ต ่ ไ ม ่ อ ธ ิ บ า ย
เหตุผล 
 

มีเน ื ้อหาสาระไม่
ครบถ้วนโดยระบุ
ป ร ะ โ ย ช น ์ ก า ร
บร ิหารจัดการน้ำ
แ ต ่ ไ ม ่ บ อ ก า ร
พัฒนาหรือใช้แหล่ง
น้ำไม่ถูกต้อง 

ม ี เ น ื ้ อ ห า ไ ม่
ครบถ ้ วน โดยไม่
ส า ม า ร ถ ร ะ บุ
ป ร ะ โ ย ช น ์ ก า ร
บร ิหารจัดการน้ำ
รวมทั้งการพัฒนา 
หรือใช้ทรัพยากร
น้ำที่ไม่ถูกต้องหรือ
อ ธ ิ บ า ย ไ ม่
สมเหตุสมผล 
 

วิเคราะห์เหตุผล 
ได้เหมาะสม 

การวิเคราะห์
เหตุผลหลากหลาย
มุมมอง บอกความ
ต้องการ และ
แนวทางการ
แก้ปัญหา               
ได้อย่างน่าสนใจ 
สร้างความ
ปรองดองในชุมชน 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
และแนวทางการ
แก้ปัญหาได้อย่าง
น่าสนใจ 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
และแนวทางการ
แก้ปัญหาได้ 

การวิเคราะห์
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความต้องการ 
แต่ไม่สามารถเสนอ
แนวทางการ
แก้ปัญหาได้ 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม  
ออกเสียงได้ถูกต้อง
ดีมาก ลำดับความ
ได้ชัดเจน เข้าใจ
ง่าย 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม  
ออกเสียงได้ถูกต้อง
ดี ลำดับความได้ดี 
ชัดเจนพอใช้ 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 
ออกเสียงได้ถูกต้อง
พอใจ ลำดับความ
ได้พอเข้าใจ 

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม  
ออกเสียงได้ไม่
ถูกต้อง  
ลำดับความไม่
ชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมิน 
   ๔  หมายถึง  ระดับดีมาก 
   ๓  หมายถึง  ระดับดี 
   ๒  หมายถึง  ระดับพอใช้ 
   ๑  หมายถึง  ระดับปรับปรุง 
 
เกณฑ์การประเมินจากคะแนนรวม 
 

คะแนน คุณภาพ 
๑๐-๑๒ ดีมาก 

๗-๙ ดี 
๔-๖ พอใช้ 
๑-๓ ควรปรับปรุง 
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https://www.youtube.com/watch?v=rcl45OR9ygs


หนวยท่ี ๔ 
ผูพิทักษสายน้ํา 

หนวยท่ี ๔ ผูพิทักษสายน้ํา 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๘ รูจักโคก หนอง นา โมเดล    เวลา ๑ ช่ัวโมง 

 
๑. ผลการเรียนรูตามกรอบหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ เพ่ือใหมีเจตคติหวงแหนทรัพยากรน้ําและน้ําบาดาล โดยการแสดงออกถึงการมีสวนรวมในการ
เฝาระวัง แจงเบาะแสการกระทําความผิดเก่ียวกับการใชทรัพยากรน้ําและน้ําบาดาล 
    ๑.๒ เพ่ือใหสามารถแสดงออกอยางเหมาะสมเม่ือพบการละเมิดทรัพยากรน้ําและน้ําบาดาล 
 
๒. จุดประสงคการเรียนรูบูรณาการ STRONG MODEL 
  ๒.๑ นําแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต เปนหลักความพอเพียงใน
การพัฒนาสังคมสวนรวม รวมถึงการปองกันการทุจริตอยางยั่งยืนได(S  
 ๒.๒ วิเคราะหแนวทางในการอนุรักษทรัพยากรน้ําของชุมชน หรือ การปลูกฝงความรูสึกเปนเจาของ
ชุมชนตนเองได(N  
    ๒.๓ วิเคราะหสถานการณท่ีเก่ียวของกับการละเมิดทรัพยากรน้ําและน้ําบาดาลในชุมชน และภูมิภาค(R) 
    ๒.๔ อธิบายแนวคิด โคก หนอง นา โมเดลได(G  
    ๒.๕ วางแผนและออกแบบการบริหารจัดการน้ําจากสถานการณท่ีกําหนดใหได(O  
 
๓. ขอบเขตการเรียนรู 
 ๓.๑ ความรู 
   ๑ แนวคิด โคก หนอง นา โมเดล   
  ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด  

   ๑ ความสามารถในการแกปญหา   
   ๒ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
  ๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค 
     ๑ ซ่ือสัตย สุจริต  
   ๒ การมีวินัย 
   ๓  อยูอยางพอเพียง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔. กิจกรรมการเรียนรู 
 ๔.๑ ข้ันนํา 

๑  นักเรียนดูวีดิทัศนเรื่อง แลง แยงน้ํา แลวตอบคําถามดังตอไปนี้ 

  
ภาพท่ี ๑๘.๑ แลงแยงน้ํา : พลิกปมขาว 

(ชวงเวลาท่ี ๑.๒๕-๓.๑๘ น.  
ท่ีมา https://www.youtube.com/watch?v=rJMuSRbzVEQ&ab_channel=ThaiPBS 

สรุปเหตุการณจากในวีดิทัศน 
เหตุเกิดจากคุณลุงเจาของท่ีนาไมยอมใหชาวบานมารื้อฝายก้ันน้ํา ชาวบานจึงมารวมตัวชุมนุม

ใหรื้อฝายออกเพ่ือใหคนอ่ืนไดใชน้ําดวยแตคุณลุงกลาววาคลองแหงนี้เดิมแหงอยูแลว แตน้ําท่ีมีอยูใน
คลองเกิดจากตนเองไดสูบมาจากท่ีอ่ืน ซ่ึงเสียคาใชจายในการสูบน้ําจากแมน้ําแหลงใหญใหไหลมาท่ี
คลองแหงนี้กวาระยะทาง ๗ กิโลเมตร โดยหวังจะเก็บน้ําใหลูกสาวทํานา กวา ๗๐ ไร  

- ปญหาดังกลาวเกิดจากสาเหตุใด 
(แนวคําตอบ ภัยแลง น้ําไมเพียงพอตอการทําการเกษตร ทํานาในฤดูแลง ไมมีการบริหาร

จัดการน้ํา เปนตน  
- นักเรียนเห็นดวยกับการกระทําของคุณลุงในการทําฝายก้ันน้ําในคลองสาธารณะเพ่ือเก็บน้ํา

ไวทํานา หรือไม อยางไร 
(แนวคําตอบ นักเรียนแสดงความคิดเห็น  
- ปญหาความขัดแยงเรื่องการแยงน้ํา นาจะมีสาเหตุมาจากสิ่งใดบาง 
(แนวคําตอบ การบริหารจัดการน้ํา การวางแผนการทํานาในฤดูแลง  
- นักเรียนคิดวาปญหาหลักของเรื่องนี้คืออะไร 
(แนวคําตอบ ขาดการบริหารจัดการน้ําท่ีดีในการทําการเกษตร  
- หากนักเรียนเปนคุณลุง นักเรียนจะแกปญหาอยางไร 
(แนวคําตอบ นักเรียนแสดงความคิดเห็น  
- หากนักเรียนเปนเจาหนาท่ีหนวยงานทางราชการ นักเรียนจะเสนอแนวทางแกปญหานี้

อยางไร 
(แนวคําตอบ นักเรียนแสดงความคิดเห็น  
๒  นักเรียนดูวีดิทัศนเรื่อง "โคก หนอง นา" โมเดลสูภัยแลง : ทํามาหากิน ดินฟาอากาศ แลวตอบ

คําถามดังตอไปนี้ 



  
ภาพท่ี ๑๘.๒ "โคก หนอง นา" โมเดลสูภัยแลง : ทํามาหากิน ดินฟาอากาศ 

(เวลา ๕.๑๑ นาที  
ท่ีมา https://www.youtube.com/watch?v=mltIsDkBQy4&ab_channel=ThaiPBS 

- ปญหาท่ีคลายของในวิดีทัศนนี้กับวีดิทัศนท่ีแลวคืออะไร 
(แนวคําตอบ ปญหาภัยแลง  
- ในวิดีทัศนนี้กับวีดิทัศนท่ีแลวมีความเชื่อมโยงกันอยางไร 
(แนวคําตอบ แนวการการบริหารจัดการน้ําอยางยั่งยืนตามศาสตรพระราชา  
- แนวทางในวีดิทัศนนี้ดําเนินการอยางไร 
(แนวคําตอบ ดําเนินการตามแนวทาง โคก หนอง นา โมเดล  
- การดําเนินการดังกลาวสงผลดีอยางไร 
(แนวคําตอบ ทําใหมีน้ําใชตลอดท้ังป  
- หัวใจสําคัญของโคก หนอง นา คืออะไร 
(มีน้ําไวใชตลอดท้ังป  
- สิ่งสําคัญท่ีเจาของพ้ืนท่ีตองกลาท่ีจะเปลี่ยนแปลง ในการดําเนินการนี้คืออะไร 
(แนวคําตอบ เสียสละพ้ืนท่ีในการทํานํา ทําไรเชิงเดี่ยว การหาความรูเพ่ิมเติม เปนตน  
- เม่ือถึงฤดูกาลเพาะปลูกหากเจาของพ้ืนท่ีทําการเกษตรพ่ึงพิงแตน้ําในชลประทาน ในเข่ือน 

ในแหลงน้ําตามธรรมชาติ เพียงอยางเดียวจะสงผลดี หรือผลเสียอยางไร 
(แหลงน้ําดังกลาวอาจจะไมเพียงพอตอการทําการเกษตร และสงผลใหเกิดการแยงน้ํา หรือ

ทําใหผลิตผลทางการเกษตรเกิดความเสียหายตอไปได  
- จากวิดีทัศน โคก หนอง นา โมเดล มีความสําคัญตอเกษตรกรอยางไร 
(แนวคําตอบ นักเรียนแสดงความคิดเห็น เชน เปนการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาสูการปฏิบัติจริง การใชจินตนาการความคิดสรางสรรคในการจัดการพ้ืนท่ีตนเองปลูกพืชท่ี
หลากหลายสามารถสรางอาชีพได เปนตน  

- จากวิดีทัศน โคก หนอง นา โมเดล มีการบริหารจัดการน้ําอยางไร 
(แนวคําตอบ นักเรียนแสดงความคิดเห็น  
 
๓  นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายเพ่ิมเติมจากวีดิทัศน เพ่ือนําเขาสูข้ันสอน โดยครูใชคําถาม

ดังนี้ 
- การบริหารจัดการน้ําตามแนวพระราชดําริมีความสําคัญอยางไร 
(แนวคําตอบ นักเรียนแสดงความคิดเห็น  



- หากมีการบริหารจัดการน้ําจะสงผลในระยะยาวอยางไรบาง 
(แนวคําตอบ นักเรียนแสดงความคิดเห็น  
- จากบทเรียนท่ีผานมา นักเรียนคิดวาปญหาท่ีพบในปจจุบันเก่ียวกับการใชน้ํามีอะไรบาง 
(แนวคําตอบ นักเรียนแสดงความคิดเห็น  
- นักเรียนจะมีแนวทางในการบริหารจัดการน้ําอยางไรใหสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชน

สูงสุด 
(แนวคําตอบ นักเรียนแสดงความคิดเห็น  

 
๔.๒ ข้ันสอน 
 ๑ นักเรียนชมว ีดิทัศน โคก หนอง นา โมเดลเพ่ือการจัดการน้ําอยางยั่งยืน แลวตอบคําถาม

ดังตอไปนี้  

  

ภาพท่ี ๑๘.๓ VDO เกษตรทฤษฎีใหม(๘/๘): โคก หนอง นา โมเดลเพ่ือการจัดการน้ําอยางยั่งยืน 
(เวลา ๖.๔๙ นาที  

ท่ีมา https://www.youtube.com/watch?v=zFgfXWX-
uGA&t=315s&ab_channel=What2GrowNECTEC 

- โคก หนอง นา โมเดล คืออะไร 
(แนวคําตอบ เปนวิธีการบริหารจัดการน้ําอยางยั่งยืนในพ้ืนท่ีของตนเอง  
“โคก หนอง นา” เปนตนแบบท่ีนํามาใชบริหารจัดการน้ําและพ้ืนท่ีการเกษตร ผสมผสานกับ

ภูมิปญญาพ้ืนบาน โดยแบงพ้ืนท่ีออกเปนสวนตาง ๆ เชน พ้ืนท่ีสําหรับท่ีอยูอาศัย พ้ืนท่ีสําหรับแหลง
น้ํา พ้ืนท่ีสําหรับเพาะปลูก พ้ืนท่ีสําหรับเลี้ยงสัตว ฯลฯ การแบงพ้ืนท่ีออกเปนสวน ๆ นี้อาจจะแตกตาง
กันไปตามความตองการของเจาของพ้ืนท่ี และความเหมาะสมของสภาพภูมิศาสตรและสังคมนั้น ๆ  

- การขุดหนอง จะขุดอยางไร 
(แนวคําตอบ ขุดแบบ Free form เลียนแบบธรรมชาติ มีความลึกความโคง โดยความลึก

ของหนองควรมากกวา ๓.๖๕ เมตร  
- เพราะเหตุใดจึงตองขุดหนองใหลึกมากกวา ๓.๖๕ เมตร 
(แนวคําตอบ ตามองคความรูท่ีในหลวงรัชกาลท่ี ๙ พระราชทานไววา ในแตละวันน้ําจะ

ระเหยไป ๑ เซนติเมตร หากขุดบอลึกกวา ๓.๖๕ เมตร ใน ๑ ปตอใหฝนท้ิงชวงไปก็ยังมีน้ําใช  
- การขุดหนอง ขุดในลักษณะใด 
(แนวคําตอบ ขุดเปนข้ันหรือเปนตะพัก เพ่ือใหแสงแดดสองถึงพ้ืนหนองบางสวน ชวยใหพืช

น้ําเจริญเติบโต เปนท่ีอยูอาศัยของแพลงคตอนพืชและเปนแหลงอาหารของเหลาสัตวน้ํา  



- ดินจากการขุดหนอง เอาไปใชทําอะไร 
(แนวคําตอบ เอาไปใชทําเปนโคก โดยบนโคกปลูกท่ีอยูอาศัย เลี้ยงสัตว และปลูกปา ๓ อยาง 

ประโยชน ๔ อยาง นั่นคือ ปลูกไมกิน ไมใชสอย ไมสําหรับสรางท่ีอยูอาศัย ซ่ึงจะใหประโยชนเปน
ความพอกิน พอใช พออยู และพอรมเย็น  

- ตนไมท่ีปลูกบริเวณโคก มีลักษณะใดบาง 
(แนวคําตอบ ไมสูง ไมกลาง ไมเตี้ย ไมเรี่ยดิน และพืชหัว เพ่ือรักษาความชุมชื้นไวในดิน  
- การเก็บกักน้ําอีกวิธีหนึ่งหนองจากการขุดหนอง คืออะไร 
(แนวคําตอบ การขุดคลองไสไก ใหท่ัวพ้ืนท่ี โดยขุดใหคดเค้ียว เพ่ือใหใชเปนทางน้ําบนดิน 

เพ่ิมความชุมชื้นโดยไมตองวางทอหรือสปริงเกอร  
- การสรางฝายชะลอน้ําก้ันบริเวณคลองไสไกมีผลดีอยางไร 
(แนวคําตอบ ลดความเร็ซของนี่ไหลไปตามคลอง  
- การปลูกหญาแฝก หรือคลองไสไก บริเวณคลองและหัวคันนาสงผลดีอยางไร 
(แนวคําตอบ ลดการพังทลายของดิน  
- หัวคันนาทองคํา คืออะไร 
(แนวคําตอบ การปนหัวคันนาใหความความสูงอยางนอย ๑ เมตร บนคันนากวาง ๑ เมตร

และฐานกวาง ๒ เมตร ปลูกพืชผักโดยรอบ ท้ังไมผล ผักสวนครัว พืชสมุนไพร เพราะเม่ือปนใหสูงใน
คันนาจะเปรียบเสมือนเข่ือนขนาดยอมสามารถกักเก็บน้ําไวใชในชวงปลูกขาว และยังเปนท่ีอยูอาศัย
ของบรรดาสัตวน้ําไดอีกดวย  

- ในการทําโคกหนองนาโมเดลในพ้ืนท่ีของตนเอง ตองทําดําเนินการอยางไร 
(แนวคําตอบ สํารวจท่ีดินของตนเองวาอยูในพ้ืนท่ี ตื้นลึก ขนาดไหน ปริมาณน้ําฝนท่ีตกลงมา

แตละปมีเทาไหร นอกจากนั้นดูทิศทางลม แสงข้ึนตกทางไหน ศึกษาภูมิประเทศ ใหรอบดาน เจาของ
ท่ีดินตองมีความเขาใจวาตนเองชอบอะไรไมชอบอะไรแลววางแผนจัดการอยางเปนระบบ  

- โคก หนอง นา โมเดล สามารถบริหารและจัดการน้ําไดอยางไร 
(แนวคําตอบ การกักเก็บน้ําของโคก หนอง นา โมเดล มี ๓ วิธี คือ เก็บน้ําไวบนโคก เก็บน้ํา

ไวในหนอง และเก็บไวในนา  
- เก็บน้ําไวบนโคก มีแนวทางการจัดเก็บอยางไร 
(แนวคําตอบ โดยการปลูกปา เม่ือฝนตกลงมาน้ําฝนจะถูกชะลอไมใหไหลชาลง จึงมีเวลาท่ีจะ

ซึมลงไปในดินมากข้ึน รากของตนไมจะชวยอุมน้ําไวในดิน และในพ้ืนท่ีควรจะปลูกพืชใหหลายหลาย
เพ่ือสรางความหลากหลายของระบบราก  

- เก็บน้ําไวในหนอง มีแนวทางการจัดเก็บอยางไร 
(แนวคําตอบ เก็บน้ําไวในหนองเหมือนกับการกักเก็บน้ําในแหลงน้ําท่ัวไป ในกรณีท่ีเปน

แหลงน้ําขุดข้ึนมาใหมตองมีการคํานวณปริมาตรน้ําท่ีสามารถเก็บไดในหนองเพ่ือใหพอใชงาน โดยขุด
ใหหนองหรือสระน้ํามีรูปรางอิสระ คดโคงเลียนแบบธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูกริมน้ํา และขุด
ใหมีความลึกหลายระดับเพ่ือเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตได  

- เก็บไวในนา มีแนวทางการจัดเก็บอยางไร 
(แนวคําตอบ โดยยกคันนาใหสูงและกวาง สามารถเก็บน้ําไวมากท่ีสุด เปนแหลงอาศัยของ

สิ่งมีชีวิต นอกจากนี้เรายังสามารถปลูกพืชผักไวบนคันนาไดอีกดวย  



- เพราะเหตุใด หลายพ้ืนท่ีท่ีทําการเกษตร ไมไดอยูใกลแหลงน้ําสาธารณะ แมน้ํา หรือคลอง 
ท่ีจะสามารถเอาน้ํามาใชในพ้ืนท่ีของตัวเองได และตอใหมีแหลงน้ําสาธารณะ ก็ไมสามารถเอาน้ํามา
ใชไดตลอดท้ังป โดยเฉพาะหลายพ้ืนท่ีท่ีเปนท่ีดอนหรือเนินเขา จึงไมไดรับการจัดสรรน้ําอยางเพียงพอ 

(แนวคําตอบ เพราะ แหลงน้ํานอกพ้ืนท่ีของเราเปนปจจัยท่ีควบคุมไมได ไมสามารถจะไป
จัดการอะไรไดมากนัก เพราะเปนพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีใชรวมกันของคนทุกคน จึงทําใหไมมีการจัดสรร
อยางเพียงพอ  

- จากปญหาดังกลาวขางตน หากเรามีแหลงน้ําในพ้ืนท่ีตัวเอง เปนของตัวเอง สามารถบริหาร
จัดการไดเต็มท่ี จะสงผลดีอยางไร 

(แนวคําตอบ สามารถคาดการณหรือประมาณการน้ําท่ีมีอยู เพ่ือใหเพียงพอกับความตองการ
ในพ้ืนท่ีของเราเองไดไมยาก หรืออาจจะชวยใหเราวางแผนการปลูกพืชเพ่ือใหเหมาะสมกับน้ําท่ีมีได
อยางเหมาะสม และไมเสียคาใชจายในการขุดเจาะน้ํา หรือเกิดขอพิพาทแยงน้ําจากแหลงน้ํา
สาธารณะ  

- โคก หนอง นา เหมาะกับใคร และพ้ืนท่ีแบบไหน 
(แนวคําตอบ โคก หนอง นา โมเดล เปนหลักการพ้ืนฐาน ท่ีสามารถนําไปปรับใชไดกับทุกคน

ทุกพ้ืนท่ี แตจะตองทําความเขาใจใหถูกตอง เพ่ือใหสามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสม  
- หลักการและท่ีมาท่ีไปของ โคก หนอง นา โมเดล ท่ีจะใชเปนตัวชวยในการบริหารจัดการน้ํา

และพ้ืนท่ีการเกษตรอยางไร 
(แนวคําตอบ เพ่ือลดความเสี่ยงดานตาง ๆ เชน ปญหาเรื่องน้ํา ปญหาการเพาะปลูก และ

ชวยใหบริหารจัดการกิจกรรมตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
 

   ๒  แบงนักเรียนเปนกลุมโดยคละความสามารถ จํานวน ๔-๕ คน พรอมท้ังกําหนดบทบาท
หนาท่ีของคนในกลุม  
   ๓  นักเรียนรับใบกิจกรรมเรื่องใบกิจกรรมท่ี ๑๘.๑ เรื่อง วิเคราะหรูปแบบโคก หนอง นา 
โมเดล ศึกษารายละเอียดในใบกิจกรรม และศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมใน ใบความรูท่ี ๑๘.๑ เรื่อง รูจัก โคก 
หนอง นา โมเดล 

๔  นักเรียนทํากิจกรรมในใบกิจกรรมท่ี ๑๘.๑ เรื่อง วิเคราะหรูปแบบโคก หนอง นา  
โมเดล จากนั้นสงตัวแทนกลุมออกมานําเสนอในประเด็นดังนี้ 

- อธิบายลักษณะทางภูมิศาสตรของสถานท่ีท่ีนักเรียน เลือก 
       - นักเรียนรวมกันเลือกมาวิเคราะห 
       - อธิบายเก่ียวกับการจัดวางตําแหนง โคก หนอง นา 
       - อธิบายเก่ียวกับการดูแลรักษาสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีนั้นอยางยั่งยืน 
   ๕  นักเรียนแตละกลุมทํากิจกรรมตามรายละเอียด และบันทึกขอมูลลงในใบกิจกรรม 

๖  ระหวางท่ีนักเรียนทํากิจกรรม ครูสังเกตการณทํางานกลุม การบันทึกขอมูลของนักเรียน
พรอมท้ังใหคําแนะนําเม่ือนักเรียนมีปญหา 

๗ สุมเลือกนักเรียนออกมานําเสนอหนาชั้นเรียน 
๘ นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายเพ่ิมเติมจากกิจกรรมท่ี ๑๘.๑ โดยครูใชคําถามดังนี้ 

 - นักเรียนมีวิธีการในการตรวจสอบปริมาณน้ําไดอยางไร 



(แนวคําตอบ สังเกตระดับน้ําฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน บันทึกขอมูลดวย
ตนเอง เปนตน  

- นักเรียนจะทราบปริมาณน้ําฝนท่ีตองใชในแตละปไดอยางไร 
(แนวคําตอบ นักเรียนแสดงความคิดเห็น  
 

 ๙ นักเรียนชมว ีดิทัศน การเก็บนํ้าดวยโคก หนอง นา โมเดล แลวตอบคําถามดังตอไปนี้  

  
ภาพท่ี ๑๘.๔ VDO เกษตรทฤษฎีใหม(๓/๘): การเก็บนํ้าดวยโคก หนอง นา โมเดล 

(ชวงเวลา ๑.๒๕-๗.๑๘ นาที  
ท่ีมา https://www.youtube.com/watch?v=TliHm5QSRWc&ab_channel=What2GrowNECTEC 

- สิ่งท่ีตองรูกอนในการคํานวณปริมาณน้ําฝน คืออะไร 
(แนวคําตอบ ขนาดพ้ืนท่ี และปริมาณน้ําฝนท่ีตกลงมาท้ังป  
๑๐ ครูแจกใบกิจกรรมท่ี ๑๘.๒ การคํานวณการจัดเก็บน้ําฝนในพ้ืนท่ีของเรา ใหนักเรียน 

คํานวณปริมาณน้ําท่ีใชในพ้ืนท่ีของตนเองหรือจากสถานการณท่ีกําหนดให 
    ๑๑ ครูนําเสนอสถานการณจากใบความรูท่ี ๑๘.๒ การคํานวณการจัดเก็บน้ําฝนในพ้ืนท่ีของ
เรา “หากมีพ้ืนท่ี......” นักเรียนสามารถคํานวณปริมาณการใชน้ําตลอดท้ังปไดหรือไม อยางไร  
   ๑๒ ครูเดินตรวจสอบการทํางานของนักเรียนและเสนอแนะแนวทางการทํากิจกรรมเพ่ิมเติม  

 ๑๓ ตรวจสอบคําตอบของนักเรียนและเสนอแนะแนวทางการทํากิจกรรมเพ่ิมเติม 
๑๔ นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายเพ่ิมเติมจากกิจกรรมท่ี ๑๘.๒ โดยครูใชคําถามดังนี้ 

 - นักเรียนมีวิธีการในการตรวจสอบปริมาณน้ํา จะสงผลดีอยางไร 
(แนวคําตอบ สามารถนําน้ํามาใชไดอยางเพียงพอ เปนตน  
- นักเรียนจะทราบปริมาณน้ําฝนท่ีตองใชในแตละปไดอยางไร 
(แนวคําตอบ นักเรียนแสดงความคิดเห็น  

 
 ๔.๓ ข้ันสรุป 
  ๑ นักเรียนและครูรวมกันอภิปราย โดยครูใชคําถามดังนี้ 

- นักเรียนคิดวา ปญหาจากการใชแหลงน้ําบนดิน และน้ําบาดาล เกิดจากสาเหตุใดบาง 
(แนวคําตอบ การใชน้ําไมเพียงพอ ทําใหเกิดปญหาการขัดแยงดานการใชน้ํา หรือการ

ลักลอบขุดเจาะน้ําโดยผิดกฎหมาย เปนตน  



- เพราะเหตุใดจึงตองมีการบริหารจัดการน้ํา 
(แนวคําตอบ ทําใหสามารถใชน้ําอยางเพียงพอ สรางจิตสํานึกในการอนุรักษน้ํา เปนตน  

      - การบริหารจัดการแหลงน้ํามีวัตถุประสงคท่ีสําคัญอยางไร 
(แนวคําตอบ น้ํา เปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีจําเปนตอทุกชีวิต มีผลโดยตรงตอการดําเนินชีวิต

อยางม่ันคง การบริหารจัดการแหลงน้ําจึงตองดําเนินการท้ังน้ําบนดินและน้ําใตดิน ตั้งแตตนน้ํา กลาง
น้ํา ปลายน้ํา ใหสามารถแกไขปญหา น้ําแลง น้ําทวม น้ําเสีย การขาดแคลนน้ํา ภาคการผลิต น้ํา
อุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ การฟนฟูปาตนน้ํา การเชื่อมโยงโครงขายลุมน้ํา การปรับปรุง 
พัฒนา และเพ่ิมประสิทธิภาพแหลงน้ํา เปนตน  

- หลักในการบริหารจัดการน้ําของ โคกหนองนา โมเดล กลาวไววาอยางไร 
(แนวคําตอบ เปนวิธีการบริหารจัดการน้ําอยางยั่งยืนในพ้ืนท่ีของตนเอง  
“โคก หนอง นา” เปนตนแบบท่ีนํามาใชบริหารจัดการน้ําและพ้ืนท่ีการเกษตร ผสมผสานกับ

ภูมิปญญาพ้ืนบาน โดยแบงพ้ืนท่ีออกเปนสวนตาง ๆ เชน พ้ืนท่ีสําหรับท่ีอยูอาศัย พ้ืนท่ีสําหรับแหลง
น้ํา พ้ืนท่ีสําหรับเพาะปลูก พ้ืนท่ีสําหรับเลี้ยงสัตว ฯลฯ การแบงพ้ืนท่ีออกเปนสวน ๆ นี้อาจจะแตกตาง
กันไปตามความตองการของเจาของพ้ืนท่ี และความเหมาะสมของสภาพภูมิศาสตรและสังคมนั้น ๆ  

 
 
๕. การประเมินผลการเรียนรู 
  ๕.๑ วธิีการประเมิน 

   ๑ ใหนักเรียนทําใบกิจกรรม 

   ๒ นักเรียนนําเสนอผลงาน 

  ๕.๒ เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

   ๑ แบบประเมินชิ้นงาน 

    ๒ แบบประเมินการนําเสนอ 

   ๓ แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 

  ๕.๓ เกณฑการตัดสิน 

    นักเรียนผานการประเมิน รอยละ ๘๐ ข้ึนไป  
๖. บันทึกหลังสอน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงชื่อ..........................................................ครูผูสอน 
        (..................................................  
 
 
 
 



๗. ภาคผนวก 
ใบความรูท่ี ๑๘.๑ เรื่อง รูจัก โคก หนอง นา โมเดล 

 
ท่ีมา จดหมายขาวเกษตรและสหกรณ โดย กองนโยบายเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 



ใบกิจกรรมท่ี ๑๘.๑ เรื่อง วิเคราะหรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล 
 
รายช่ือสมาชิกกลุม 
๑………………………………………………………………………………ชัน้.................เลขท่ี...........หัวหนากลุม 
๒………………………………………………………………………………ชัน้.................เลขท่ี...........รองหัวหนากลุม 
๓………………………………………………………………………………ชัน้.................เลขท่ี...........เลขานุการ 
๔………………………………………………………………………………ชัน้.................เลขท่ี...........สมาชิกกลุม 
๕………………………………………………………………………………ชัน้.................เลขท่ี...........สมาชิกกลุม 
๖………………………………………………………………………………ชัน้.................เลขท่ี...........สมาชิกกลุม 
 
คําช้ีแจง ใหนักเรียนเลือกรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดลท่ีกําหนดให เพียง ๑ รูปแบบ จากนัน้วิเคราะห
หลักการสําคัญของการออกแบบจากรูปแบบดังกลาว 
๑. รูปแบบท่ีสนใจ........................................................ 

 
๒. การจัดวางตําแหนง โคก หนอง นา เปนอยางไร 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๓. โคก หนอง นา โมเดลในความเขาใจของนักเรียน เปนอยางไร 

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



แบบท่ี ๑ (ครูสามารถปรินทเปนภาพขยายกวานี้ได  

 



แบบท่ี ๒ (ครูสามารถปรินทเปนภาพขยายกวานี้ได  

 



แนวคําตอบ ใบกิจกรรมท่ี ๑๘.๑ เรื่อง วิเคราะหรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล 
 
รายช่ือสมาชิกกลุม 
๑………………………………………………………………………………ชัน้.................เลขท่ี...........หวัหนากลุม 
๒………………………………………………………………………………ชัน้.................เลขท่ี...........รองหัวหนากลุม 
๓………………………………………………………………………………ชัน้.................เลขท่ี...........เลขานุการ 
๔………………………………………………………………………………ชัน้.................เลขท่ี...........สมาชิกกลุม 
๕………………………………………………………………………………ชัน้.................เลขท่ี...........สมาชิกกลุม 
๖………………………………………………………………………………ชัน้.................เลขท่ี...........สมาชิกกลุม 
 
คําช้ีแจง ใหนักเรียนเลือกรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดลท่ีกําหนดให เพียง ๑ รูปแบบ จากนัน้วิเคราะห
หลักการสําคัญของการออกแบบจากรูปแบบดังกลาว 
๑. รูปแบบท่ีสนใจ........................................................ 

 
๒. การจัดวางตําแหนง โคก หนอง นา เปนอยางไร 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๓. โคก หนอง นา โมเดลในความเขาใจของนักเรียน เปนอยางไร 

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

ขึ้นอยูกบัดุลยพินิจของครูผูสอน 

ขึ้นอยูกบัดุลยพินิจของครูผูสอน 

ขึ้นอยูกบัดุลยพินิจของครูผูสอน 



ใบความรูท่ี ๑๘.๒ เรื่อง การคํานวณการจัดเก็บน้ําฝนในพ้ืนท่ีของเรา 
 
กําหนดกิจกรรมและวางแผนการจัดเก็บน้ํา  

การวางแผนกิจกรรมในการทําเกษตร และวางแผนการจัดเก็บน้ํา จะเริ่มตน จากการคิดคํานวณท่ีนา
ใหพอกินท้ังครอบครัวตลอดท้ังป เพ่ือจะไดวางแผนการใชพ้ืนท่ีใหเหมาะสมกับ ทรัพยากรท่ีมีอยู เชน แรงงาน
ในครัวเรือน ตนทุนการผลิต ฯลฯ และการแบงพ้ืนท่ีเพ่ือจัดเก็บนํา จะออกแบบใหเก็บใน หนองน้ํา นาขาว 
และโคก (คือดินท่ีขุดจากสระน้ํามาสรางเนินดินเพ่ือปลูกปา ๓ อยาง ประโยชน ๔ อยาง  

 
๑. สูตรท่ีใชคํานวณ (อยางงาย ในการประมาณการเก็บน้ําในไรนา  
๑.๑  ประมาณการเก็บน้ําจากการขุดหนองน้ํา 

การเก็บน้ําจากการขุดหนองน้ํา(ลบ.ม. = ขนาดพ้ืนท่ี(ตร.ม. x ความลึกของสระ(ม.  

**หักความลาดชันดานขางของสระและการระเหย รอยละ ๕๐ ของความลึกสระ** 
 
ตัวอยาง ขุดสระขนาด ๑ ไร ลึก ๔ เมตร จะเก็บน้ําไดเทาไร 

 จาก สูตร สระเก็บน้ําได  = ๑ ไร x ๑,๖๐๐ x ๔ ม. x ๐.๕  
= ๓,๒๐๐ ลบ.ม.  

ดังนั้น สระขนาด ๑ ไร ลึก ๔ เมตร จะเก็บน้ําไวใชไดประมาณ ๓,๒๐๐ ลบ.ม. 
 
๑.๒  ประมาณการเก็บน้ําจากโคกปลูกปา ปา ๓ อยาง ประโยชน ๔ อยาง 

การเก็บน้ําจากการสรางโคก(ลบ.ม. = ขนาดพ้ืนท่ี(ตร.ม. x ปริมาณน้ําฝนท่ีตกในพ้ืนท่ี(มม./ม. x ๐.๘ 

**คิดปริมาณน้ําท่ีซึมเก็บลงดิน รอยละ ๘๐ ของปริมาณน้ําฝนท่ีตกในพ้ืนท่ี** 
 
ตัวอยาง เกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราตองการขุดสระขนาด ๑ ไร ลึก ๔ เมตร และนาดินไปทาโคกปลูก ปา ๓ 
อยาง ประโยชน ๔ อยาง ขนาด ๑ ไร จะสามารถเก็บเปนน้ําใตดินไดเทาไร 

 
จาก สูตร โคกเก็บน้ําได  = ๑ ไร x ๑,๖๐๐ ตร.ม. x ๑.๒๒๐๓ ม./ปx ๐.๘ 

= ๑,๕๖๑.๙๘ ลบ.ม. 
 ดังนั้น ดินท่ีขุดสระทาโคกขนาด ๑ ไร จะเก็บเปนน้ําใตดินได ๑,๕๖๑.๙๘ ลบ.ม. 

 



๑.๓  ประมาณการเก็บน้ําจากการเสริมคันนา 

การเก็บน้ําจากการสรางคันนา(ลบ.ม. = ขนาดพ้ืนท่ีนา(ตร.ม. x ความสูงของคันนา(ม.  

**หักการสูญเสียจากการซึมลงดิน รอยละ ๒๕ ของความสูงคันนา** 
 
ตัวอยาง เกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราตองการทานาขนาด ๑ ไร ยกคันนาสูง ๒ เมตร จะสามารถเก็บ เปนน้ํา
ไดเทาไร 

จาก สูตร นาเก็บน้ําได  = ๑ ไร x ๑,๖๐๐ ตร.ม. x ๑.๕ ม.  
= ๒,๔๐๐ ลบ.ม.  

ดังนั้น นาขนาด ๑ ไร จะสามารถเก็บน้ําไดประมาณ ๒,๔๐๐ ลบ.ม. 
 
การคํานวณการจัดเก็บน้ําฝนในพ้ืนท่ี 
หนวยท่ีตองใช 

๑ ตารางวา  = ๔ ตารางเมตร 
๑๐๐ ตารางวา  = ๔๐๐ ตารางเมตร(๑ งาน  

๔ งาน = ๔๐๐ ตารางวา  = ๑,๖๐๐ ตารางเมตร 
=  ๑ ไร 

ตัวอยาง 
ขนาดพ้ืนท่ี ๑ ไร = ๑,๖๐๐ ตารางเมตร 
ปริมาณน้ําฝนตกในพ้ืนท่ี ๑,๒๐๐ มม./ป 
ดังนั้นใน ๑ ป จะมีน้ําฝนตกในพ้ืนท่ี คิดเปน ๑,๖๐๐ x ๑,๒๐๐ = ๑,๙๒๐ ลบ.ม. 

 
หมาเหตุ 

- ออกแบบพ้ืนท่ีโดยใชสูตรของการออกแบบพ้ืนท่ีแบบทฤษฎีใหมกรณีท่ี พ้ืนท่ี ๑๐ ไร ข้ึนไปสามารถ
ใชสูตรการคิดพ้ืนท่ีนี้ ได 

- กรณีพ้ืนท่ีนอยกวา ๑๐ ไร ใหใชหลักออกแบบตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กําหนดกิจกรรมและประมาณน้ําใชการตามหลักการทฤษฎีใหม 
จากการกําหนดสูตรพ้ืนท่ี  

๓๐% สําหรับแหลงน้ํา โดยการขุดบอทําหนองน้ําและคลองไสไก  
๓๐% สําหรับทํานา ปลูกขาว  
๓๐% สําหรับทาโคกหรือปา ปลูกปา ๓ อยาง ประโยชน ๔ อยาง ก็คือปลูกไม ใชสอย ไมกินไดและไม
เศรษฐกิจ ๑๐% สําหรับท่ีอยูอาศัย และเลี้ยงสัตว เชน ไก ปลา วัว และควาย เปนตน 

 
- การคิดคํานวณท่ีนาใหพอกินท้ังครอบครัวตลอดท้ังปเพ่ือจะไดวางแผนการใช พ้ืนท่ีใหเหมาะสมกับทรัพยากร
ท่ีมีอยู เชน แรงงานในครัวเรือน ตนทุนการผลิต ฯลฯ หากเหลือจากแบงปน แลวจึงนาไปขายผานระบบ
สหกรณหรือในปจจบุันสามารถขายผานระบบออนไลน 

 
ภาพ ตัวอยางการคิดคํานวณพ้ืนท่ีทํานาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

- ความตองการน้ําใชในการทําเกษตร โดยเนนการบริโภคในครัวเรือนกอนนั้น มีกิจกรรมท่ีจําเปน ดังนี้ 

 
ภาพ คาประมาณการความตองการใชน้ําเฉลี่ยในการทาการเกษตร 



ตัวอยางท่ี ๑ ครอบครัวเกษตรกรมีสมาชิก ๔ คน อยูจังหวัดอางทอง เขารวม โครงการปรับเปลี่ยนกับ ส.ป.ก. 
จากพ้ืนท่ีทํานาในเขตท่ีลุมพ้ืนท่ีขนาด ๔ ไร เปนเกษตรผสมผสาน ตองการออกแบบพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บน้ําให
เพียงพอตอการทําเกษตร 

 
ออกแบบพ้ืนท่ีและประมาณการจัดเก็บน้ํา ดังนี้ 
 
พ้ืนท่ี ๑ ไร = ๑,๖๐๐ ตร.ม.  
๑,๐๐๐ มม. = ๑ ม. 
 

• ปริมาณน้ําฝนท้ังหมดท่ีตกในพ้ืนท่ี  
   คิดเปน  ๔ ไร x ๑,๖๐๐ ตร.ม. x ๑.๐๖๖ ม./ป  

= ๖,๘๒๒ ลบ.ม.  
*** เปาหมาย ตองเก็บน้ําใหไดเกิน ๑๐๐% *** 

 

• ประมาณการใชพ้ืนท่ี 
  โคก ๑.๕ ไร  

เก็บน้ําได  (๑.๕ ไร x ๑,๖๐๐ ตร.ม. x ๑.๐๖๖ ม./ป x ๐.๘  
= ๒,๐๔๖.๖๒ ลบ.ม.  
= ๒,๐๔๖.๖๒ ลบ.ม. (โคกดูดซับน้ําฝนไวในดิน ๘๐%)  

นาขาว ๑ ไรยกคันนาสูง ๒ เมตร  
เก็บน้ําได  ๑ ไร x ๑,๖๐๐ ตร.ม. x ๑.๕ ม.  



= ๒,๔๐๐ ลบ.ม. (หักคาซึมลงดินประมาณ ๐.๕๐ ม.  
หนอง ๑ ไร ลึก ๖ เมตร  

เก็บน้ําได  ๑ ไร x ๑,๖๐๐ ตร.ม. x ๖ ม. x (๐.๕)  
= ๔,๘๐๐ ลบ.ม. (หักความชันดานขางและระเหย ๕๐%)  

รวมน้ํา ๒,๐๔๖.๖๒ + ๒,๔๐๐ + ๔,๘๐๐ = ๙,๒๔๖.๖๒ ลบ.ม.  
จะเห็นวาเม่ือเปรียบเทียบกันกับน้ําท่ีตกลงในพื นท่ี กับพ้ืนท่ีท่ีเราออกแบบรองรับน้ํา สามารถรองรับ 

น้ําไดเกิน ๑๐๐% 
 

• ออกแบบกิจกรรมการเกษตรในแปลง  
คํานวณพ้ืนท่ีนาใหพอกิน 

 
ประมาณการน้ําใชจากหนองน้ํา 

 

 
จากปริมาณน้ําสวนท่ีเหลือสามารถน้ํามาเลี้ยงปลาไดในบอขนาดเล็กหรือจะนาไปใช ปลูกพืชผักไดไม

เกิน ๑ ไร เพ่ือเปนอาหารในครัวเรือนและสรางรายไดเสริมอีกทางหนึ่ง 



ตัวอยางท่ี ๒ นายดํา มากเมือง เปนเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน อ.ชัยบุรีจ.สุราษฎรธานี มี ท่ีดิน ๑๐ ไร 
สมาชิกในครอบครัว ๖ คน ลักษณะพ้ืนท่ีมีเปนท่ีราบลุม เดิมเปน พ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน ตองการปรับเปลี่ยน
มาทาเกษตรทฤษฎีใหม ตองการ ออกแบบพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บน้ําและปลูกพืชท่ีหลากหลาย  

เนื่องจาก อ.ชัยบุรี จังหวัดสุราษฎรธานีติดเขตจังหวัดกระบี่ จึงมีปริมาณปริมาณ น้ําฝนเฉลี่ยประมาณ 
๒,๐๐๐ มม./ป(เปรียบเทียบจากแผนท่ีน้ําฝน  

 
ออกแบบพ้ืนท่ีและประมาณการจัดเก็บน้ํา ดังนี้ 
 
พ้ืนท่ี ๑ ไร = ๑,๖๐๐ ตร.ม.  
๑,๐๐๐ มม. = ๑ ม. 
 

 • ปริมาณน้ําฝนท้ังหมดท่ีตกในพ้ืนท่ี  
คิดเปน ๑๐ ไร x ๑,๖๐๐ ตร.ม. x ๒.๐ ม./ป  
= ๓๒,๒๐๐ ลบ.ม 

 *** ตองเก็บน้ําใหไดเกิน ๑๐๐% *** 

• ประมาณการใชพ้ืนท่ี  
โดยใชสูตร หนอง ๓๐% : โคก ๓๐% : นา ๓๐% : อ่ืน ๑๐% 
ประกอบกับความตองการของเกษตรกร 



 
♣ นาขาว ๓.๗ ไรยกคันนาสูง ๑.๕ เมตร  

เก็บน้ําได  = ๓.๗ ไร x ๑,๖๐๐ ตร.ม. x ๑.๒๐ ม.  
= ๗,๑๐๔ ลบ.ม. (หักคาซึมลงดินประมาณ ๐.๓ ม.   

♣ โคก ๔ ไร  
เก็บน้ําได  = ๔ ไร x ๑,๖๐๐ ตร.ม. x ๒ ม./ปx ๐.๘  

= ๑๐,๒๔๐ ลบ.ม. (โคกดูดซับน้ําฝนไว ๘๐%)  

♣ หนอง ๑.๕ ไร ลึก ๔ เมตร  
เก็บน้ําได  = ๑.๕ ไร x ๑,๖๐๐ ตร.ม. x ๔ ม. x ๐.๕  

= ๔,๘๐๐ ลบ.ม. (หักความชันดานขางและคาการระเหย ๕๐%)  

♣ คลองไสไก๐.๖ ไรลึก ๒ ม.  
เก็บน้ําได  = ๐.๖ ไร x ๑,๖๐๐ ตร.ม. x ๒ ม.  

= ๑,๙๒๐ ลบ.ม. 
รวมน้ํา ๗,๑๐๔ + ๑๐,๒๔๐ + ๔,๘๐๐ + ๑,๙๒๐ = ๒๔,๐๖๔ ลบ.ม.  
**คลองไสไกขุดเชื่อมกับคลองจากภายนอกแปลงจึงทาใหมีน้ํามาเติมเพ่ือใชในกิจกรรม เกษตรในแปลงอยาง
เพียงพอ ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• ออกแบบกิจกรรมการเกษตรในแปลง 

 
จากกิจกรรมท่ีวางแผนไว ปริมาณน้ําท่ีใชสามารถผันน้ําจากภายนอกมาเสริมได เพียงพอ หรือจะ

นําไปใชในการปศุสัตวอ่ืน ๆ เชน เลี้ยงไก เปดไข เปนตน เพ่ือเปนอาหารในครัวเรือน และสรางรายไดเสริมอีก
ทางหนึ่ง 

การออกแบบแผนผังแปลงเกษตรกรรม เพ่ือตองการสรางแหลงกักเก็บน้ําในไรนาของ เกษตรกรใหได
เต็มศักยภาพของพ้ืนท่ี โดยเริ่มจากยกหัวคันนาใหสูงและใหญเพ่ือใหกลายเปนเข่ือน ขนาดเล็ก ซ่ึงนอกจากจะ
ชวยเก็บน้ําแลวยังสามารถปองกันการพังทลายของคันนาชวงน้ําหลาก และ หากขุดรองน้ําไวในนาขาวจะเก็บ
น้ําไดมากข้ึนและเปนท่ีอยูอาศัยของปลา โดยการเลี้ยงแบบใหอาหาร ธรรมชาติชวยลดตนทุนไดอีกทางหนึ่ง ขุด
คลองไสไกเพ่ือกระจายความชื้นใหท่ัวพ้ืนท่ี หากพ้ืนท่ีไหนอยู ใกลลําหวย ลําธาร ก็ก้ันฝายเก็บน้ําไวเพ่ิมยามน้ํา
หลากมา โดยไมปลอยน้ําไปโดยเปลาประโยชน ซ่ึง จะตองออกแบบกิจกรรมเกษตรใหเหมาะสมกับปริมาณท่ี
สามารถเก็บกักไดเชน หากวางแผนท่ีจะเลี้ยง ปลาในสระน้ํา จะตองมีน้ําหลอเลี้ยงตลอดป และควรจะมีน้ํา
เหลือในสระคิดเปนความลึกไมต่ํากวา ๑ เมตร วิธีการขุดควรขุดใหแคบคดเค้ียวเลียนแบบธรรมชาติ มีความลึก
หลายระดับ ใหมีชานพักและ ลาดชันต่ําเพ่ือลดพ้ืนท่ีในการระเหยของน้ํา และปลูกตนไมในแนวทิศตะวันออก-
ตะวันตก ตามแนวของ สระชวยในการลดการสัมผัสของแสงแดดอีกทางหนึ่ง ปลาจะไดมีชีวิตและสามารถ
เจริญเติบโตได และ ควรจะมีพืชน้ําเพ่ือเปนท่ีอยูของปลา เม่ือสามารถมีน้ําไวเพียงพอพอในพ้ืนท่ีแลว ก็สามารถ
สรางปาไวบน โคก หรือรอบ ๆ บานจะชวยเพ่ิมความชุมชื้นและเก็บกักน้ําไวใตดิน 
 
 
 
 
 
 
 



ใบกิจกรรมท่ี ๑๘.๒ เรื่อง การคํานวณการจัดเก็บน้ําฝนในพ้ืนท่ีของเรา 
คําช้ีแจง ใหนักเรียนแสดงวิธีทําใหถูกตอง 
๑. ขนาดพ้ืนท่ี ๑๐ ไร  ใน ๑ ป มีฝนตกในพ้ืนท่ี ปละก่ีลูกบาศกเมตร 
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   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
๒. พ้ืนท่ี ๓ ไร ในเขตฝนตก ๑,๔๐๐ มิลลิเมตร/ ป โดยในพ้ืนท่ีดังกลาวมีหนองพ้ืนท่ี ๑ ไร ขุดลึก ๖ เมตร 
นําดินท่ีไดจากการขุดหนองมาทําโคก ขนาด ๑ ไร และทํานาขนาด ๑ ไร ยกคันนาสูง ๒ เมตร ถาออกแบบ
ท่ีดินตามนี้จะสามารถเก็บน้ําไวไดก่ีลูกบาศกเมตร 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



แนวคําตอบ 
 ใบกิจกรรมท่ี ๑๘.๒ เรื่อง การคํานวณการจัดเก็บน้ําฝนในพ้ืนท่ีของเรา 

คําช้ีแจง ใหนักเรียนแสดงวิธีทําใหถูกตอง 
๑. ขนาดพ้ืนท่ี ๑๐ ไร  ใน ๑ ป มีฝนตกในพ้ืนท่ี ปละก่ีลูกบาศกเมตร 
 
แสดงวิธีทํา 
  ขนาดพ้ืนท่ี ๑ ไร = ๑๖,๐๐๐ ตารางเมตร ปริมาณฝนตกในพ้ืนท่ี ๑๒,๐๐๐ มิลลิเมตร/ ป 
  ใน ๑ ป มีฝนตกในพ้ืนท่ี = ๑๖,๐๐๐ X ๑๒,๐๐๐ = ๑๙๒,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร 
  น้ําฝนตกลงในพ้ืนท่ี ปละ ๑๙๒,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร 
 
 
๒. พ้ืนท่ี ๓ ไร ในเขตฝนตก ๑,๔๐๐ มิลลิเมตร/ ป โดยในพ้ืนท่ีดังกลาวมีหนองพ้ืนท่ี ๑ ไร ขุดลึก ๖ เมตร 
นําดินท่ีไดจากการขุดหนองมาทําโคก ขนาด ๑ ไร และทํานาขนาด ๑ ไร ยกคันนาสูง ๒ เมตร ถาออกแบบ
ท่ีดินตามนี้จะสามารถเก็บน้ําไวไดก่ีลูกบาศกเมตร 
 
แสดงวิธีทํา 
พ้ืนท่ี ๑ ไร = ๑,๖๐๐ ตร.ม.  
๑,๐๐๐ มม. = ๑ ม. 

• ปริมาณน้ําฝนท้ังหมดท่ีตกในพ้ืนท่ี  
   คิดเปน  ๓ ไร x ๑,๖๐๐ ตร.ม. x ๑,๔๐๐ ม./ป  

= ๖,๗๒๐ ลบ.ม.  
*** เปาหมาย ตองเก็บน้ําใหไดเกิน ๑๐๐% *** 

 

• ประมาณการใชพ้ืนท่ี 
  โคก ๑ ไร  

เก็บน้ําได  (๑ ไร x ๑,๖๐๐ ตร.ม. x ๑,๔๐๐ ม./ป x ๐.๘  
= ๒,๐๔๖.๖๒ ลบ.ม.  
= ๑,๗๙๒ ลบ.ม. (โคกดูดซับน้ําฝนไวในดิน ๘๐%)  

นาขาว ๑ ไรยกคันนาสูง ๒ เมตร  
เก็บน้ําได  ๑ ไร x ๑,๖๐๐ ตร.ม. x ๑.๕ ม.  

= ๒,๔๐๐ ลบ.ม. (หักคาซึมลงดินประมาณ ๐.๕๐ ม.  
หนอง ๑ ไร ลึก ๖ เมตร  

เก็บน้ําได  ๑ ไร x ๑,๖๐๐ ตร.ม. x ๖ ม. x (๐.๕)  
= ๔,๘๐๐ ลบ.ม. (หักความชันดานขางและระเหย ๕๐%)  

รวมน้ํา ๑,๗๙๒ + ๒,๔๐๐ + ๔,๘๐๐ = ๘,๙๙๒ ลบ.ม.  
จะเห็นวาเม่ือเปรียบเทียบกันกับน้ําท่ีตกลงในพ้ืนท่ี กับพ้ืนท่ีท่ีเราออกแบบรองรับน้ํา สามารถรองรับ 

น้ําไดเกิน ๑๐๐% 
 



แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 
กลุมท่ี............... 

 
คําช้ีแจง  ผูสอนสังเกตการทํางานกลุมของผูเรียน โดยทําเครื่องหมายถูกลงในชองท่ีตรงกับความเปนจริง 
 

      
            พฤติกรรม 

 
 
        ช่ือ-สกุล 

ความรวมมือใน
การทํางาน 

ข้ันตอนการ
ทํางาน 

การมีสวนรวม
แสดงความ

คิดเห็น 

ความ
รับผิดชอบ 

ตองานท่ีไดรับ
มอบหมาย 

รวม
คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑๒ 
๑              
๒              
๓              
๔              
๕              
๖              
๗              
๘              
๙              
๑๐              

 
เกณฑการใหคะแนน 
 ใหคะแนน ๐-๔ ถาการทํางานอยูในข้ันตองปรับปรุง 
 ใหคะแนน ๕-๘ ถาการทํางานนั้นอยูในระดับพอใช 
  ใหคะแนน ๙-๑๒ ถาการทํางานนั้นอยูในระดับดี 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ลงชื่อ                                       ผูประเมิน 
            (...............................................  
        .............../............................./............... 



เกณฑการใหคะแนน แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 

                ระดับคะแนน 
 
ประเด็น 

๓ ๒ ๑ 

ความรวมมือในการทํางาน สมาชิกในกลุมทุกคน
รวมมือกันทํางาน มีการ 
ประสานงานภายในกลุม 
และเปดโอกาสใหสมาชิก
จากกลุมอ่ืน มีสวนรวม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การนําเสนอตลอดเวลา 

สมาชิกในกลุมทุกคน
รวมมือกันทํางาน สวน
ใหญมีการประสานงาน
ภายในกลุมท่ีดี และ
เปดโอกาสใหสมาชิก
จากกลุมอ่ืน มีสวนรวม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การนําเสนอในบาง
ชวงเวลา 

สมาชิกในกลุมรวมมือกัน
ทํางานดีพอสมควร ขาด
การประสานงานภายใน
กลุมท่ีดี และไมเปด
โอกาสใหสมาชิกจาก
กลุมอ่ืน มีสวนรวม
แลกเปลี่ยนในกิจกรรม
การนําเสนอ 

ข้ันตอนการทํางาน สมาชิกรวมกันกําหนด
ข้ันตอนการทํางานอยาง
เปนระบบ มีการแบง
หนาท่ีการทํางานภายใน
กลุมอยางชัดเจน 
สามารถดําเนินกิจกรรม
ตามข้ันตอนการทํางาน
จนกระท่ังเห็นผลงาน
สมบูรณ 

สมาชิกรวมกันกําหนด
ข้ันตอนการทํางาน
อยางเปนระบบ มีการ
แบงหนาท่ีการทํางาน
ภายในกลุมอยาง
ชัดเจน แตไมสามารถ
ดําเนินกิจกรรมตาม
ข้ันตอนการทํางานให
เสร็จสมบูรณได 

สมาชิกรวมกันกําหนด
ข้ันตอนการทํางานอยาง
เปนระบบ แตไมมีการ
แบงหนาท่ีการทํางาน
ภายในกลุมอยางชัดเจน 
และไมสามารถดําเนิน
กิจกรรมตามข้ันตอนการ
ทํางานใหเสร็จสมบูรณ
ได 

การมีสวนรวมแสดงความ
คิดเห็น 

สมาชิกภายในกลุมมีสวน
รวมในการแสดง 
ความคิดเห็นอยาง
หลากหลาย และ
สรางสรรค 

สมาชิกภายในกลุมสวน
ใหญมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น
อยางหลากหลาย  
และสรางสรรค 

สมาชิกภายในกลุม 
ขาดการแสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยน
ความรูอยางหลากหลาย  
และสรางสรรค 

ความรับผิดชอบ 
ตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

สมาชิกทุกคนภายใน
กลุมทํางานท่ีไดรับ
มอบหมายจนงาน 
เสร็จสิ้นสมบูรณตาม
เวลาท่ีกําหนด 

สมาชิกสวนใหญภายใน
กลุมรวมกันทํางาน 
ท่ีไดรับมอบหมายจน
งานเสร็จสิ้นสมบูรณ
ตามเวลาท่ีกําหนด 

สมาชิกภายในกลุมขาด
ความรวมมือในการ
ทํางานท่ีไดรับมอบหมาย
และงานไมเสร็จสมบูรณ
ตามเวลาท่ีกําหนด 

 
 
 
 
 



แบบประเมินการนําเสนอรายกลุม 
 

จุดประสงค : เพ่ือใหนักเรียนทราบถึงจุดเดนและจุดท่ีควรปรับปรุงของผลงานกลุมและการนําเสนอผลงานกลุม 
คําช้ีแจง ๑. ทําเครื่องหมาย ( /  ลงในชองคะแนนตามเกณฑการประเมินพฤติกรรม  
 ๒. รวมคะแนนประเมิน และเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมิน 
 
นักเรียนกลุมท่ี...................................................ชือ่กลุม........................................................................................ 
 

เลขท่ี ช่ือ-สกุล 

ความถูกตอง 
ของบทบาท 

ท่ีไดรับ 

วิเคราะหเหตุผล
ไดเหมาะสม 

ใชภาษาถูกตอง
เหมาะสม 

คะแนนรวม 
(๑๒  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     ลงชื่อ                                       ผูประเมิน 
            (...............................................  
        .............../............................./............... 



เกณฑการใหคะแนน แบบประเมินการนําเสนอรายกลุม 
ระดบัคะแนน 

 

ประเด็น 

๔ ๓ ๒ ๑ 

ความถูกตองของ
บทบาทท่ีไดรับ 

มีเนื้อหาถูกตอง 
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีไดรับ 
โดยระบุแนวทาง 
การแกปญหาเพ่ือ
การอยูรวมกันใน 
ชุมชนไดอยาง
เหมาะสม ยุติธรรม 
ไมเอนเอียง
ความรูสึกฝายใด
ฝายหนึ่ง มีเหตุผล 

มีเนื้อหาคอน
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีไดรับ 
โดยระบุแนว
ทางการแกปญหา
เพ่ือการอยูรวมกัน
ในชุมชนไดอยาง
เหมาะสม ยุติธรรม 
ไมเอนเอียง
ความรูสึกฝายใด
ฝายหนึ่ง มีเหตุผล 

มีเนื้อหาคอน
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีไดรับ 
โดยระบุแนว
ทางการแกปญหา
เพ่ือการอยูรวมกัน
ในชุมชนไดอยาง
เหมาะสม แต
กอใหเกิดความ
ลําเอียงไปยังฝาย
ใดฝายหนึ่ง 

มีเนื้อหาไม
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีไดรับ 
โดยระบุแนว
ทางการแกปญหา
เพ่ือการอยูรวมกัน
ในชุมชนไดไม
เหมาะสม  
เห็นประโยชนสวน
ตนมากกวา
สวนรวม และเกิด
ความแตกแยกใน
ชุมชน 

วิเคราะหเหตุผล 
ไดเหมาะสม 

การวิเคราะห
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความตองการ 
และแนวทางการ
แกปญหา                     
ไดอยางนาสนใจ 
สรางความ
ปรองดองในชุมชน 

การวิเคราะห
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความตองการ 
และแนวทางการ
แกปญหาไดอยาง
นาสนใจ 

การวิเคราะห
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความตองการ 
และแนวทางการ
แกปญหาได 

การวิเคราะห
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความตองการ 
แตไมสามารถเสนอ
แนวทางการ
แกปญหาได 

ใชภาษาถูกตอง
เหมาะสม 

ใชภาษาถูกตอง
เหมาะสม  
ออกเสียงไดถูกตอง
ดีมาก ลําดับความ
ไดชัดเจน เขาใจ
งาย 

ใชภาษาถูกตอง
เหมาะสม  
ออกเสียงไดถูกตอง
ดี ลําดับความไดดี 
ชัดเจนพอใช 

ใชภาษาถูกตอง
เหมาะสม 
ออกเสียงไดถูกตอง
พอใจ ลําดับความ
ไดพอเขาใจ 

ใชภาษาถูกตอง
เหมาะสม  
ออกเสียงไดไม
ถูกตอง  
ลําดับความไม
ชัดเจน 

 
 
 
 
 
 



เกณฑการประเมิน 
   ๔  หมายถึง  ระดับดีมาก 
   ๓  หมายถึง  ระดับดี 
   ๒  หมายถึง  ระดับพอใช 
   ๑  หมายถึง  ระดับปรับปรุง 
 
เกณฑการประเมินจากคะแนนรวม 

คะแนน คุณภาพ 
๑๐-๑๒ ดีมาก 

๗-๙ ด ี
๔-๖ พอใช 
๑-๓ ควรปรับปรุง 
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หนวยท่ี ๔ 
ผูพิทักษสายน้ํา 

หนวยท่ี ๔ ผูพิทักษสายน้ํา 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๙ โคก หนอง นา โมเดล เพ่ือการจัดการทรัพยากรน้ําอยางอยางยืน เวลา ๑ ช่ัวโมง

 
๑. ผลการเรียนรูตามกรอบหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ เพ่ือใหมีเจตคติหวงแหนทรัพยากรน้ําและน้ําบาดาล โดยการแสดงออกถึงการมีสวนรวมในการเฝา
ระวัง แจงเบาะแสการกระทําความผิดเก่ียวกับการใชทรัพยากรน้ําและน้ําบาดาล 
    ๑.๒ เพ่ือใหสามารถแสดงออกอยางเหมาะสมเม่ือพบการละเมิดทรัพยากรน้ําและน้ําบาดาล 

 
๒. จุดประสงคการเรียนรูบูรณาการ STRONG MODEL 
 ๒.๑ นําแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต เปนหลักความพอเพียงใน
การพัฒนาสังคมสวนรวม รวมถึงการปองกันการทุจริตอยางยั่งยืนได(S  
 ๒.๒ วิเคราะหแนวทางในการอนุรักษทรัพยากรน้ําของชุมชน หรือ การปลูกฝงความรูสึกเปนเจาของ
ชุมชนตนเองได(N  
 ๒.๓ อธิบายแนวคิด โคก หนอง นา โมเดลได(G  
    ๒.๔ วางแผนและออกแบบการบริหารจัดการน้ําจากสถานการณท่ีกําหนดใหได(O  
 
๓. สาระการเรียนรู 
  ๓.๑ ความรู 
   ๑ แนวคิด โคก หนอง นา โมเดล 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด  
   ๑ ความสามารถในการแกปญหา   
   ๒ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
  ๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค 
     ๑ ซ่ือสัตย สุจริต  
   ๒ การมีวินัย 
   ๓ อยูอยางพอเพียง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔. กิจกรรมการเรียนรู 
 ๔.๑ ข้ันนํา 

๑  ครูทบทวนความูรูจากชั่วโมงท่ีผาน โดยใหนักเรียนดูวีดิทัศนเรื่อง SMART ENERGY ตอน 
โคก หนอง นา โมเดล การออกแบบพ้ืนท่ีตามหลักภูมิสังคม แลวตอบคําถามดังตอไปนี้ 

  
ภาพท่ี ๑๙.๑ SMART ENERGY ตอน โคก หนอง นา โมเดล การออกแบบพ้ืนท่ีตามหลักภูมิสังคม 

(เวลา ๘.๑๒ น.  
ท่ีมา https://www.youtube.com/watch?v=kS72O5B4MAY&ab_channel=SMARTENERGY 

 
  - หลักการออกแบบตามหลักภูมิสังคมมีลักษณะอยางไร 

(แนวคําตอบ รูชุมชน รูภูมิศาสตรของพ้ืนท่ี จากนั้นเดินทางไปสํารวจพ้ืนท่ีมีลักษณะอยางไร
บาง ท้ังน้ํา แสง ลม อุณหภูมิ เปนตน  

- ทิศทางแดด ทิศทางลม มีผลตอการเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง 
(แนวคําตอบ การปลูกไม ๕ ระดับ และการใหความชุมชื้นในดิน  
- ถามีท่ีดินในแปลงของตนเอง เราจะปรับอยางไร 
(แนวคําตอบ ปรับใหเหมาสมตอกิจกรรมการใชประโยชน  
- หากขุดพ้ืนท่ีดังกลาว จะทําใหเสียพ้ืนท่ีทางการเกษตร แลวจะคุมคากับการใชหรือไม 

อยางไร 
(แนวคําตอบ คุม เพราะน้ํามีความจําเปนตอการใชประโยชนทางการเกษตร การดํารงชีวิต  

เปนแหลงอาหาร สารมารถทําเปนพ้ืนท่ีปลูกพืชลอยน้ําได เปนตน ซ่ึงมีคุณคาในการกักเก็บน้ํา  
 

๔.๒ ข้ันสอน 
๑  นักเรียนดูวีดิทัศนเรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม(๒/๘): หลักการออกแบบพ้ืนท่ีดวยภูมิสังคม 

เพ่ือใชเปนขอมูลในการออกแบบพ้ืนท่ีดวยภูมิสังคม โดยเนนย้ําในประเด็นดังนี้ 
- หลักการออกแบบพ้ืนท่ีดวยภูมิสังคม 
- การวางผัง 
- การคํานวณปริมาณน้ําฝน 
- การคํานึงถึงตัวแปรสําคัญในการออกแบบคือ ดิน น้ํา ลม ไฟ และ คน 

 



  
ภาพท่ี ๑๙.๒ เกษตรทฤษฎีใหม(๒/๘): หลักการออกแบบพ้ืนท่ีดวยภูมิสังคม 

(เวลา ๘.๔๑ น.  
ท่ีมา https://www.youtube.com/watch?v=j-

qLuObZn5k&feature=youtu.be&ab_channel=What2GrowNECTEC 
 

๒) ครูแสดงวีดิทัศนตัวอยางการออกแบบ"โคก หนอง นา" บนพ้ืนท่ี ๓ ไร 

  
ภาพท่ี ๑๙.๓ ไอเดียออกแบบ "โคก หนอง นา" บนพ้ืนท่ี ๓ ไร 

(เวลา ๓.๓๔ น.  
ท่ีมา https://www.youtube.com/watch?v=E3KaIg-mtDw&ab_channel=Baan3D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓) ครูแสดงตัวอยางการวาดภาพรางออกแบบพ้ืนท่ี โดยใชการวาดภาพระบายสี ดังนี้ 

  
ภาพท่ี ๑๙.๔ SMART ENERGY ตอน โคก หนอง นา โมเดล การออกแบบพ้ืนท่ีตามหลักภูมิสังคม 

ท่ีมา https://www.youtube.com/watch?v=kS72O5B4MAY&ab_channel=SMARTENERGY 
 
 

๔) ครูแสดงตัวอยางการวาดภาพรางออกแบบพ้ืนท่ี โดยใชการปนจําลองดวยวัสดุทาง
ธรรมชาติ ดังนี้ 

 
ภาพท่ี ๑๙.๕ SMART ENERGY ตอน โคก หนอง นา โมเดล การออกแบบพ้ืนท่ีตามหลักภูมิสังคม 
https://www.youtube.com/watch?v=kS72O5B4MAY&ab_channel=SMARTENERGY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๕) ครูแสดงตัวอยางการวาดภาพรางออกแบบพ้ืนท่ี โดยใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอร ดังนี้ 

 
อางอิงจาก เพจ การออกแบบพ้ืนท่ี โคก หนอง นา โมเดล 

ท่ีมา  http://bit.ly/3aOrIdB 



 
๖) ครูแสดงตัวอยางการออกแบบโดยใชโปรแกรม ดังนี้ 

๑. โปรแกรม Garden Planner 

  
ออกแบบ โคก หนอง นา ใน ๕ นาที ดวย โปรแกรม Garden Planner(การเดน เพลนเนอร  

(เวลา ๒๑.๓๑ น.  
ท่ีมา https://www.youtube.com/watch?v=1jKdi0yWC-0 

๒. โปรแกรม SketchUp 

  
ตัวอยางการใช SketchUp ออกแบบและวางผังโครงการโคกหนองนาโมเดล 

(เวลา ๓.๕๕ น.  
ท่ีมา https://www.youtube.com/watch?v=Qkq2oxo3WO8&ab_channel=SKETCHUPHOME 

 
ขอแนะนําเพ่ิมเติมในกิจกรรมนี้คุณครูผูสอนอาจะแจงเพ่ิมเติมดังนี้  

จากโปรแกรมตัวอยางขางตนนักเรียนสามารถศึกษาเพ่ิมเติมจากลิงคท่ีแขวนไว หรือ เขาไปศึกษา
เพ่ิมเติมจากแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ ไดตามความเหมาะสม หรือนักเรียนสามารถวาดเปนแบบภาพราง หรือ สราง
เปนแบบจําลองโมเดลขนาดยอสวน ไดตามความเหมาะสม หรือความสนใจของนักเรียน พรอมท้ังจัดทํา
รายละเอียดการคํานวณปริมาณน้ําในพ้ืนท่ีแหงนั้นใหชัดเจน 
 



   ๗ แบงนักเรียนเปนกลุมโดยคละความสามารถ จํานวน ๔-๕ คน พรอมท้ังกําหนดบทบาท
หนาท่ีของคนในกลุม  
   ๘ นักเรียนรับใบกิจกรรมเรื่องใบกิจกรรมท่ี ๑๙.๑ เรื่อง ออกแบบโคก หนอง นา โมเดล 
ศึกษารายละเอียดในใบกิจกรรม และศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมใน ใบความรูท่ี ๑๙.๑และ ๑๙.๒ เรื่อง รูจัก 
โคก หนอง นา โมเดล 

๙  นักเรียนทํากิจกรรมในใบกิจกรรมท่ี ๑๙.๑ เรื่อง ออกแบบโคก หนอง นา โมเดล 
จากนั้นสงตัวแทนกลุมออกมานําเสนอในประเด็นดังนี้ 

- อธิบายรายละเอียด พ้ืนท่ีท่ีใชในการออกแบบ 
       - อธิบายเก่ียวกับการจัดวางตําแหนง โคก หนอง นา 
       - อธิบายเก่ียวกับการคํานวณปริมาณน้ําในพ้ืนท่ีท่ีไดจากการวางแผนออกแบบ โคก 
หนอง นา (โดยศึกษาวิธีการคํานวณจากใบความรูท่ี ๑๘.๒ เรื่องการคํานวณปริมาณน้ําในพ้ืนท่ีของตนเอง) 
       - นําเสนอรูปแบบการออกแบบโคกหนองนาและอธิบายเก่ียวกับการดูแลรักษา
สภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีนั้นอยางยั่งยืน 
   ๑๐  นักเรียนแตละกลุมทํากิจกรรมตามรายละเอียด และบันทึกขอมูลลงในใบกิจกรรม โดย
เลือกใชเครื่องมือในการออกแบบพ้ืนท่ีตามความเหมาะสม  เชนภาพรางบนกระดาษ แบบจําลองโมเดลขนาด
ยอสวน แบบจําลองผานโปรแกรมทางคอมพิวเตอร เปนตน 

๑๑  ระหวางท่ีนักเรียนทํากิจกรรม ครูสังเกตการณทํางานกลุม การบันทึกขอมูลของนักเรียน
พรอมท้ังใหคําแนะนําเม่ือนักเรียนมีปญหา 

๑๒ สุมเลือกนักเรียนออกมานําเสนอหนาชั้นเรียน 
๑๓ นักเรียนแตละกลุมจัดแสดงผลงานของตนเองในกลุมท่ีจัดสถานท่ีไว แลวเชิญชวนให

เพ่ือนๆในชั้นเรียนไดเดินชมรวมกัน อีกครั้ง พรอมใหสติ๊กเกอร เพ่ือคัดเลือกใหเปนสุดยอดขวัญใจนัก
ออกแบบ 

๑๔ นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายเพ่ิมเติมจากกิจกรรมท่ี ๑๙.๑ โดยครูใชคําถามดังนี้ 
 - ผลงานของเพ่ือนๆแตละกลุมมีจุดเดนจุดดอยอยางไรบาง 

(แนวคําตอบ นักเรียนแสดงความคิดเห็น  
- ผลงานของนักเรียนตองปรับปรุงแกไขอยางไรบาง 
(แนวคําตอบ นักเรียนแสดงความคิดเห็น  
- นักเรียนมีวิธีการในการวางแผนออกแบบพ้ืนท่ีอยางไร 
(แนวคําตอบ นักเรียนแสดงความคิดเห็น  
- นักเรียนคิดวาพ้ืนท่ี ท่ีนักเรียนออกแบบสามารถนําไปใชไดจริงหรือไม อยางไร 
(แนวคําตอบ นักเรียนแสดงความคิดเห็น  
 
 
 
 
 
 
 



 ๔.๓ ข้ันสรุป 
  ๑ นักเรียนและครูรวมกันอภิปราย โดยครูใชคําถามดังนี้ 

- การออกแบบพ้ืนท่ีดวยภูมิสังคมมีความสําคัญอยางไร 
(แนวคําตอบ ภูมิสังคม ถือเปนปจจัยหลักท่ีสําคัญของการออกแบบพ้ืนท่ี ภูมิ คือ สภาพทาง

กายภาพ เชน สภาพดิน นํ้า ลม สังคม คือ วัฒนธรรม ความเชื่อ ภูมิปญญาดั้งเดิมท่ีอยูในพ้ืนท่ีนั้น ซ่ึง
ในการออกแบบจะใหความสําคัญกับ “สังคม” มากกวา “ภูมิ” คือตองออกแบบตามสังคมและ
วัฒนธรรมของคนท่ีอยู แมวาภูมิประเทศจะเหมือนกันก็ตาม หากสังคมตางกันการออกแบบก็จะ
ตางกันโดยสิ้นเชิง  

- นํ้าฝนอาจไรคาและอาจสรางปญหาในยามท่ีมีมากเกินไป แตหากฝนท้ิงชวง นํ้าเพียงนอย
นิดก็มีคุณคามหาศาล ความไมสมดุลนี้สามารถแกไขไดดวยการ “เก็บนํ้า” การกักเก็บน้ําไวในพ้ืนท่ี 
สามารถทําไดดวยวิธีใดบาง 

(แนวคําตอบ สามารถทําได ๓ วิธี คือ 
๑. เก็บน้ําไวในหนอง : การขุดหนองจะตองขุดใหคดโคง และมีระดับตื้นลึกแตกตางกันไปใน

แตละจุด กอนขุดตองมีการคํานวณปริมาตรนํ้าท่ีสามารถเก็บไดในหนองเพ่ือใหพอใชงาน 
๒. เก็บน้ําไวบนโคก : ทําไดโดยการปลูกปาและเก็บในระบบรากของตนไมท่ีปลูกไว ๕ ระดับ 

ไดแก ไมระดับสูง ไมชั้นกลาง ไมชั้นเตี้ย ไมเรี่ยดิน และไมหัวใตดิน ไมแตละระดับควรจะมีอยางนอย
ไมนอยกวา ๒๑ ชนิด เพ่ือสรางความหลากหลายของระบบราก เม่ือฝนตกลงมาระบบรากจะชวยอุม
น้ําไวในดิน 

๓. เก็บไวในนา : ยกคันนาใหสูงและกวาง สามารถเก็บน้ําไวใชในชวงฝนท้ิงชวง นอกจากนี้
เรายังสามารถปลูกพืชผักไวบนคันนาไดอีกดวย  

- โคก หนอง นา เพ่ือการจัดการนํ้าอยางยั่งยืน เปนแนวคิดและแนวทางท่ีเหมาะสมกับสภาพ
ชีวิตคนไทยอยางไร 

(แนวคําตอบ ดวยพ้ืนฐานสังคมไทยเปนสังคมเกษตรกร “โคก หนอง นา โมเดล” ถือเปน
แนวคิดและแนวทางท่ีเหมาะสมกับสภาพชีวิตคนไทยท่ีมีเกษตรกรเปนฐานรากของสังคม หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทางวิชาการตางๆ ถูกนํามาปรับเปนคําพูดท่ีงายตอการเขาใจแลวนําไป
สอนและถายทอดแกชาวนาเพ่ือใหพวกเขาสามารถชวยเหลือตนเองไดและมีชีวิตท่ีดีข้ึน เม่ือพ้ืนฐาน
ชีวิตมีมาตรฐานมีความม่ันคงแลว ชีวิตคนไทยจึงจะม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน) 

- นักเรียนคิดวา ปญหาจากการใชแหลงน้ําบนดิน และน้ําบาดาล หากนําแนวทางโคก หนอง 
นา มาใช จะสามารถชวยแกไขปญหาทีเกิดจากการใช หรือไม อยางไร 

(แนวคําตอบ สามารถชวยแกไขได เพราะเปนการบริหารจัดการนําอยางยั่งยืน  
 
 
 
 
 
 
 
 



๕. การประเมินผลการเรียนรู 
  ๕.๑ วธิีการประเมิน 
   ๑ ใหนักเรียนทําใบกิจกรรม 
   ๒ นักเรียนนําเสนอผลงาน 
  ๕.๒ เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 
   ๑ แบบประเมินชิ้นงาน 
    ๒ แบบประเมินการนําเสนอ 
   ๓ แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
  ๕.๓ เกณฑการตัดสิน 
    นักเรียนผานการประเมิน รอยละ ๘๐ ข้ึนไป  
๖. บันทึกหลังสอน 

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

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

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

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

 

       ลงชื่อ..........................................................ครูผูสอน 

        (..................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗. ภาคผนวก 
ใบกิจกรรมท่ี ๑๙.๑ เรื่อง การออกแบบ โคก หนอง นา เพ่ือการจัดการทรัพยากรน้ําอยางย่ังยืน 

คําช้ีแจง ใหนักเรียนศึกษาข้ันตอนการออกแบบโคกหนองนา ตามใบความรูท่ี ๑๙.๑ และ ๑๙.๒ จากนั้นวาด
ภาพออกแบบลงในกระดาษ หรือผานโปรแกรมท่ีนักเรียนสนใจ 

กระดาษขนาด A๓ (๒๙๗ x ๔๒๐ มม.  

 



๑. ขอมูลพ้ืนท่ีออกแบบเพ่ือการบริหารจัดการ  
ใหนักเรียนกําหนดขนาดพ้ืนท่ีของตนเอง พรอมใหรายละเอียดใหครบถวนเพ่ือเปนขอมูลสําคัญในการ
ออกแบบพ้ืนท่ี 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ๒. แสดงวิธีการคํานวณปริมาณน้ํา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



แนวคําตอบ 
ใบกิจกรรมท่ี ๑๙.๑ เรื่อง การออกแบบ โคก หนอง นา เพ่ือการจัดการทรัพยากรน้ําอยางย่ังยืน 

คําช้ีแจง ใหนักเรียนศึกษาข้ันตอนการออกแบบโคกหนองนา ตามใบความรูท่ี ๑๙.๑ และ ๑๙.๒ จากนั้นวาด
ภาพออกแบบลงในกระดาษ หรือผานโปรแกรมท่ีนักเรียนสนใจ 

กระดาษขนาด A๓ (๒๙๗ x ๔๒๐ มม.  

 

ขึ้นอยูกบัดุลยพินิจของครูผูสอน 



๑. ขอมูลพ้ืนท่ีออกแบบเพ่ือการบริหารจัดการ  
ใหนักเรียนกําหนดขนาดพ้ืนท่ีของตนเอง พรอมใหรายละเอียดใหครบถวนเพ่ือเปนขอมูลสําคัญในการ
ออกแบบพ้ืนท่ี 
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ขึ้นอยูกบัดุลยพินิจของครูผูสอน 

ขึ้นอยูกบัดุลยพินิจของครูผูสอน 



 
ตัวอยางโปรแกรมท่ีใชในการออกแบบ 

 
๑. โปรแกรม Garden Planner 

 
ภาพ VDO ออกแบบ โคก หนอง นา ใน ๕ นาที ดวย โปรแกรม Garden Planner(การเดน เพลนเนอร  

(เวลา ๒๑.๓๑ น.  
ท่ีมา https://www.youtube.com/watch?v=๑jKdi๐yWC-๐&ab_channel=dusitpanamphan 
 
๒. โปรแกรม SketchUp 

 
ภาพ VDO ตัวอยางการใช SketchUp ออกแบบและวางผังโครงการโคกหนองนาโมเดล 

(เวลา ๓.๕๕ น.  



ท่ีมา https://www.youtube.com/watch?v=Qkq๒oxo๓WO๘&ab_channel=SKETCHUPHOME 
ใบความรูท่ี ๑๙.๑ เรื่อง ข้ันตอนการออกแบบ โคก หนอง นา 

ท่ีมาของขอมูล http://bit.ly/๓cTXhVY 
 
ส่ิงท่ีตองเตรียม  

1. กระดาษ A๓ สามารถหาซ้ือไดตามรานเครื่องเขียนหรือรานถายเอกสาร ถาไมมีก็สามารถใชกระดาษ 
A๔ ๒ แผน ตอกันก็จะไดขนาดเทากับกระดาษ A๓ พอดี (ใชดานยาวของกระดาษ A๔ ตอกัน หรือ
สามารถใชกระดาษอะไรก็ไดท่ีมีขนาด ๒๙๗ x ๔๒๐ มม. เราสามารถใชกระดาษท่ีมีขนาดใหญหรือ
เล็กกวานี้ก็ได แตสาเหตุท่ีแนะนําใหใชกระดาษ A๓ เพราะวาไมเล็กไมใหญจนเกินไป สามารถ
นําออกไปดูแบบท่ีหนางานไดสะดวกท่ีสุด 

2. ดินสอหรือปากกา ถาใชดินสอจะลบและเขียนใหมสะดวกกวา 
3. ยางลบ 
4. ไมบรรทัด 
5. เครื่องคิดเลข ใชสําหรับคํานวณตัวเลขระยะตาง ๆ เพราะการเขียนแบบลงกระดาษจะตองมีการ

ยอสวนลงมาเพ่ือใหเขียนลงกระดาษไดตามสัดสวนจริง 

 
เตรียมกระดาษขนาด A๓ (๒๙๗ x ๔๒๐ มม.  

ข้ันตอนการออกแบบจะประกอบไปดวย ๕ ข้ันตอนหลักดังนี้ 
1. สํารวจพ้ืนท่ี 
2. วิเคราะห 
3. การสังเคราะห (การจัดกลมกิจกรรม  
4. การออกแบบข้ันตน 



5. การออกแบบข้ันสุดทายและการเขียนแบบ 
 

สํารวจพ้ืนท่ี 
การสํารวจพ้ืนท่ีจะมีขอมูลตาง ๆ ท่ีตองดูและบันทึกไว สามารถดูไดในใบความรูท่ี ๑๙.๒ 

เรื่อง หลักการออกแบบ โคก หนอง นา และในใบความรูนี้ก็จะสรุปรายการท่ีตองสํารวจพ้ืนท่ีเปนขอ ๆ ดังนี้ 
 สภาพภูมิประเทศ เปนท่ีราบ เนินเขา หรือเปนดอนสลับท่ีลุม เพราะมีผลกับการไหลของน้ํา 
 ความลาดชัน พ้ืนท่ีมีระดับลาดชันมากนอย ลาดจากดานไหนไปดานไหน จะเก่ียวกับเรื่องน้ําไหล

และความเหมาะสมในการสรางอาคาร และสําหรับวางแผนแกปญหาการชะลางหนาดิน 
 สภาพดิน ดินเปนชนิดไหน กักเก็บน้ําไดดีแคไหน ความอุดมสมบูรณของดิน และพืชท่ีเหมาะกับ

ดินในพ้ืนท่ี เพราะในบางพ้ืนท่ีอาจจะตองมีการปรับปรุงดินใหมีสภาพเหมาะสมตอการเพาะปลูก 
 พืชท่ีมีอยูเดิม เพ่ือเปนขอมูลวาพืชชนิดไหนเจริญเติบโตไดดีในพ้ืนท่ี ดูวาพืชท่ีมีอยูจะเก็บไวให

เจริญเติบโตหรือจะตัดท้ิง ตัวอยางเชน บางพ้ืนท่ีเคยปลูกยูคาลิปตัสมากอน และอยากจะรื้อถอน
ออก ซ่ึงก็ตองมาพิจารณาวาคาใชจายในการขุดตนยูคาลิปตัสออกมากนอยแคไหน หรือสามารถ
ปลอยไวตามเดิมไดโดยท่ีไมมีผลกับพืชท่ีจะปลูกใหม 

 การใชท่ีดินในปจจุบัน ลักษณะการทําเกษตรเดิมปลูกพืชชนิดไหน ถาจะปรับพ้ืนท่ีจะตอง
ออกแบบอยางไรไมใหกระทบกับการเกษตรท่ีเปนอยูในปจจุบัน 

 อาคารและสิ่งปลูกสรางในปจจุบัน ใชงานเปนท่ีอยูอาศัย โรงเรือนเลี้ยงสัตว ฯลฯ เพ่ือท่ีจะ
ออกแบบกิจกรรมอ่ืน ๆ ไมใหมีผลกระทบกับการใชงานอาคารท่ีมีอยูเดิม 

 สาธารณูปโภค ไดแก ถนน ประปา ไฟ ทอระบายน้ํา แหลงน้ํา ฯลฯ เพ่ือท่ีจะไดวางแผนและ
จัดเตรียมสิ่งจําเปนท่ีตองใชในพ้ืนท่ี 

 ทัศนียภาพโดยรอบ มีความสําคัญโดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีจะนําไปสรางเปนแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร 
หรือทําเปนโฮมสเตย โดยดูวาคนจากภายนอกจะมองเขามาจากจุดไหนไดบาง เพ่ือท่ีจะออกแบบ
ใหพ้ืนท่ีโดดเดน เห็นไดงาย และก็ตองดูวาเม่ือมองออกไปจากพ้ืนท่ีของเรา มีมุมไหนหรือทิศไหน
ท่ีเหมาะท่ีจะตอยอดเปนมุมถายรูปหรือใชบรรยากาศบริเวณนั้นได เชน ดานหลังเปนภูเขาสูง ก็
อาจจะปลูกตนไมพมหรือไมขนาดเล็ก ไมใหบังวิวภูเขา ในทางกลับกัน พ้ืนท่ีของเราอาจจะติดกับ
กําแพงโรงงาน มองไปเห็นเปนกําแพงปูนซีเมนต เราก็ออกแบบปลูกตนไมท่ีเปนแนวบังสายตา 
ลดความแข็งกระดางของกําแพงใหพ้ืนท่ีดูรมรื่นข้ึน เปนตน 

 สังคมและชุมชน วัฒนาธรรมและความเชื่อของคนในชุมชนก็เปนเรื่องท่ีตองพิจารณา เพราะพ้ืนท่ี
ของเราจะอยูตรงนั้นตลอดไป จึงเปนการดีถาเราเรียนรูวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน บางครั้ง
อาจจะไดนํามาปรับใชกับพ้ืนท่ีของเราได โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีจะปรับปรุงเปนแหลงทองเท่ียวเชิง
อนุรักษก็สามารถนําจุดเดนของชุมชนมาเปนจุดขายใหพ้ืนท่ีดูนาสนใจเพ่ิมข้ึนได 

 กฎหมายและขอบังคับ เชน การกอสรางอาคาร การขออนุญาต การขุดและถมท่ีดิน 
วัดพ้ืนท่ี 

นอกจากรายการขางตนแลว ขอบเขตของพ้ืนท่ีก็ตองวัดมาใหชัดเจน โดยดูจากโฉนดท่ีดิน หรือดูไดใน
เว็บไซตระบบคนหารูปแปลงท่ีดิน ของกรมท่ีดินก็ไดเชนกัน 

สมมติพ้ืนท่ีสํารวจและวัดมาแลว เปนพ้ืนท่ีขนาด ๕ ไร กวาง ๘๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร มีถนน
สาธารณะติดดานทิศใต 



เราก็วาดพ้ืนท่ีสี่เหลี่ยม หรือพ้ืนท่ีรูปรางอ่ืน ๆ ตามจริงลงบนกระดาษ โดยยอสวนในอัตราสวนท่ี
เหมาะสม เพ่ือใหไดรูปรางท่ีมีสัดสวนตามจริง 

 
กําหนดอัตราสวน 

ในตัวอยางพ้ืนท่ีจริงกวาง ๘๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร เราก็ใหอัตราสวนเปน ๑:๔๐๐ หมายความวา 
ระยะท่ีวาดลงในกระดาษ ๑ เซนติเมตร จะเทากับระยะในพ้ืนท่ีจริง ๔๐๐ เซนติเมตร 
พ้ืนท่ีตัวอยางกวาง ๘๐ เมตร จะตองวาดลงในกระดาษ A๓ เทากับ ๒๐ เซนติเมตร สวนดานยาวของพ้ืนท่ี
ตัวอยาง ๑๐๐ เมตร ก็ตองวาดลงในกระดาษ A๓ เทากับ ๒๕ เซนติเมตร 
ตารางอางอิง 

กอนท่ีจะวาดลงกระดาษนั้น ควรจะขีดเสนใหเปนตาราง ชองละเทา ๆ กันท้ังหนากระดาษ เพ่ือใหงาน
ในการวาดและคํานวณพ้ืนท่ี 

ในตัวอยางนี้จะตีเสนหางกัน ๑.๒๕ เซนติเมตร (เทากับ ๕ เมตรในพ้ืนท่ีจริง ท่ัวกระดาษท้ังแนวตั้ง
และแนวนอน 

 
ตารางอางอิง 

วาดขอบเขตของพ้ืนท่ี 
เม่ือวาดตารางอางอิงเสร็จแลว ก็วาดรูปรางของพ้ืนท่ีลงในกระดาษ โดยวาดตามอัตราสวนท่ีกําหนด 

สูตรในการคํานวณระยะท่ีจะวาดลงในกระดาษคือ ระยะในกระดาษ = ระยะจริง/(สวนกลับขออัตราสวน  
เชน ระยะในกระดาษ = ๘,๐๐๐/๔๐๐ ดังนั้นระยะท่ีวาดลงในกระดาษจะเทากับ ๒๐ เซนติเมตร เปนตน 



และท่ีสําคัญคือตองเขียนสัญลักษณทิศเหนือกํากับไวเสมอ เพราะการออกแบบจะมีเรื่องของทิศมาเก่ียวของ
ดวย สามารถดูเพ่ิมเติมไดในใบความรูท่ี ๑๙.๒ เรื่อง หลักการออกแบบ โคก หนอง นา 

วาดขอบเขตพ้ืนท่ี 
มาถึงตรงนี้ก็เสร็จในข้ันตอนการสํารวจพ้ืนท่ี ตอไปจะเปนการเอาขอมูลท่ีสํารวจมาวิเคราะหและสรุป

เพ่ือออกแบบตอไป 
วิเคราะหพ้ืนท่ี 

เม่ือไดสํารวจพ้ืนท่ีแลว และความตองการของเจาของพ้ืนท่ีแลว ตอไปก็จะแปลความหมายสําหรับการ
ออกแบบ ดูวาอะไรเปนขอดีท่ีท่ีควรเสริมใหดีข้ึนไป หรือวามีสวนไหนท่ีเปนขอดอย ก็ตองหาวิธิแกไขปญหา 
ตัวอยาง เชน ถาพบวาพ้ืนท่ีตรงกลางเปนท่ีลุม มีน้ําขังมาก ถาจะใชพ้ืนท่ีบริเวณนี้กอสรางบานหรือเปนท่ีเลี้ยง
สัตว ก็แกไขดวยการถมดินข้ึนมาใหเทากับบริเวณอ่ืน ๆ แตถาดูแลววาเหมาะท่ีจะเปนแหลงน้ํา ก็ขุดบริเวณนั้น
ซ่ึงเปนท่ีลุมมีน้ําไหลมาขังอยูแลว ก็จะยิ่งดีข้ึนไปอีก เปนตน 
กิจกรรมและองคประกอบในพ้ืนท่ี 

เม่ือวิเคราะหและสรุปขอมูลจากการสํารวจกับความตองการออกมาแลว ตอมาก็คือการเขียนกิจกรรม
และองคประกอบภายในพ้ืนท่ี กิจกรรมในท่ีนี้หมายถึงสิ่งท่ีจะทําหรือเกิดข้ึน เชน การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว 
ฯลฯ สวนองคประกอบก็คือสิ่งท่ีจะมีหรือตั้งอยู เชน ศาลานั่งเลน รานคา เปนตน และจะตองมีการแบงพ้ืนท่ีให
แตละกิจกรรม เพ่ือท่ีจะแบงพ้ืนท่ีของเราออกเปนสวน ๆ โดยอางอิงตามขนาดพ้ืนท่ีท่ีไดแบง เพราะแตละ
กิจกรรมจะใชพ้ืนท่ีแตกตางกัน เชน นาขาวใชพ้ืนท่ีมาก อาจจะ ๒ ไรเปนอยางนอย แตผักสวนครัวสําหรับ
บริโภคในครัวเรือนก็อาจจะใชพ้ืนท่ีแค ๑ งานหรือนอยกวานั้น 
จัดกลุมกิจกรรม 



หลังท่ีไดเขียนรายการกิจกรรมและเขียนขนาดพ้ืนท่ีของแตละกิจกรรมแลว ตอมาก็จะมาจัดกิจกรรม
เหลานั้น ลงบนพ้ืนท่ี โดยจะตองระบุขนาดท่ีเราไดทําไวกอนหนานี้แลว 

กิจกรรมในพ้ืนท่ีตัวอยางจะมีขนาดแตกตางกันไป ตารางอางอิง ๑ ชองจะมีเทากับพ้ืนท่ี ๒๕ ตาราง
เมตร สามารถสรุปไดดังนี้ 

 ๐.๒๕ งาน = ๑ ชอง 
 ๐.๕ งาน = ๒ ชอง 
 ๑ งาน = ๔ ชอง 
 ๑ ไร = ๑๖ ชอง 
ยกตัวอยางไมผล ๒ งาน ก็ใหเราทําเครื่องหมายในชองตารางอางอิงท้ังหมด ๘ ชอง หรือโรงเรือนปุย 

ก็ใหทําเครื่องหมายในชองตารางอางอิงท้ังหมด ๒ ชอง เปนตน 

วาดพ้ืนท่ีตามสัดสวน 
เพ่ิมรายละเอียดแนวถนน สระน้ํา คลอง 

เม่ือจัดวางกิจกรรมตาง ๆ ลงในพ้ืนท่ีไดลงตัวแลว จะเห็นวาพ้ืนท่ีแตละกิจกรรมเปนรูปสี่เหลี่ยม จึง
ตองใสรายละเอียดลงไปใหใกลเคียงของจริง เชน สระน้ํา ก็ควรจะเปนรูปรางอิสระ โคงเวา เลียนแบบ
ธรรมชาติ เปนตน 



 
เพ่ิมรายละเอียดแนวถนน สระน้ํา คลอง ฯลฯ 
ออกแบบข้ันตน 

เปนการใสรายละเอียดลงไปเพ่ิมเติม โดยเนนใหสัดสวนและขนาดถูกตองตามจริง เชน บาน อาคาร 
กวาง ยาว ก่ีเมตร ตนไมเม่ือโตเต็มท่ีจะมีพุมขนาดประมาณก่ีเมตร เพ่ือท่ีจะใหเห็นภาพเม่ือตนไมโตเต็มท่ีแลว
จะไมไปเบียดบังหรือมีผลกระทบกับองคประกอบบอ่ืน ๆ 
ในพ้ืนท่ีตัวอยาง จะมีพ้ืนท่ีรานคาอยูติดถนน ตัวอาคารกวาง ยาว ก่ีเมตร จะรนระยะรานคาเขามาหางจากถนน
ก่ีเมตร จึงจะเหลือพ้ืนท่ีหนารานใหรถเขามาจอดได เปนตน 

 
ออกแบบข้ันตน ใสรายละเอียดของกิจกรรมและองคประกอบตามสัดสวนจริง 



ใบความรูท่ี ๑๙.๒ เรื่อง หลักการออกแบบ โคก หนอง นา 
ท่ีมาของขอมูล http://bit.ly/๓rzB๔Ri 

 
หลักการออกแบบโคก หนอง นา เปนการนําความรูเก่ียวกับการออกแบบภูมิทัศนมาใชรวมกับการทํา

เกษตร เพ่ือใหคนท่ัวไปสามารถออกแบบเองได ปจจัยท่ีเก่ียวขอในการออกแบบคือ ดิน น้ํา ลม ไฟ และคน มี
รายละเอียด ดังนี้ 
ดิน 

สภาพดิน เปนอยางไร เปนดินชนิดไหน แตละพ้ืนท่ีจะมีสภาพดินแตกตางกัน เชน ดินเหนียว ดินรวน 
ดินทราย ดินเหนียวปนทราย ฯลฯ เพ่ือท่ีจะไดรูวาจะตองมีการปรับปรุงสภาพดินอยางไรใหเหมาะสม และจะ
ไดรูวาพืชท่ีเราตองการจะปลูกนั้นเหมาะกับดินในพ้ืนท่ีของเราหรือไม 

สภาพดินยังมีผลในเรื่องการแหลงน้ํา จะตองดูวาดินท่ีพ้ืนท่ีของเราสามารถกักเก็บไดไดดีแคไหน 
เพราะวาดินแตละชนิดจะมีความสามารถในการกักเก็บน้ําแตกตางกันไป เม่ือเรารูแลววาสภาพดินกักเก็บนําได
ไมดี เชน ดินทราย ก็จะไดหาแนวทางหรือวิธีแกปญหาลวงหนาไวได 

การขุดหนองหรือสระน้ํา เราจะไดดินท่ีขุดข้ึนมา ซ่ึงดินท่ีขุดหนองนี้จะนําไปทําโคกและพ้ืนท่ีเพาะปลูก 
พูดงาย ๆ ก็คือนํามาถมท่ีบริเวณท่ีจะสรางบาน 

ดินแตละชั้นจะมีความอุดมสมบูรณแตกตางกัน นั่นคือ ดินชั้นบนจะมีความอุดมสมบูรณมากกวาดิน
ชั้นลาง ดินยิ่งลึกลงไปจะมีความอุดมสมบูรณนอยกวา เราจึงตองควรจะนําดินท่ีอยูชั้นลาง ซ่ึงมีความอุดม
สมบูรณนอย ไปถมเปนพ้ืนท่ีสรางท่ีอยูอาศัย และขุดเอาดินชั้นบนไปไปถมบริเวณท่ีเปนพ้ืนท่ีเพาะปลูก 
ดินท่ีขุดไดจะนําไปถมบริเวณท่ีเปนท่ีอยูอาศัยและเลี้ยงสัตว เพ่ือปองกันน้ําทวม หรือเรียกงาย ๆ ตามโคก 
หนอง นา โมเดลวาไปทําเปนโคก โดยท่ัวไปจะใหโคกอยูทางทิศตะวันตกและปลูกไมใหญไวบนโคก เพ่ือใหเปน
รมเงาในชวงบาย พรอมปลูกปา ๓ อยาง ประโยชน ๔ อยาง เม่ือตนไมสูงใหญจะชวยบังแดดและใหรมเงา 
น้ํา 

น้ําในท่ีนี้หมายถึงแหลงน้ํา ท่ีจะมีผลกับพ้ืนท่ี เชน ปริมาณน้ําฝนท่ีตกลงมาในพ้ืนท่ีตอป แหลงน้ํา
สาธารณะภายนอกท่ีอยูใกลเคียง คุณภาพและปริมาณของน้ําบาดาล คุณภาพของน้ําท่ีไหลจากพ้ืนท่ีรอบ ๆ 
เขามาในพ้ืนท่ีของเรา เปนตน 

น้ําฝนเปนแหลงน้ําท่ีจะตองกักเก็บไวใหไดมากท่ีสุด และการกักเก็บน้ําฝนใหไดมากก็คือเก็บไวในสระ
น้ํา ขนาดของสระน้ําและความลึกของสระก็ข้ึนอยูกับวามีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตอปมากนอยแคไหน (สามารถดู
ปริมาณน้ําฝนตอปไดท่ีเว็บไซตของกรมอุตุนิยมวิทยา) เพราะถาฝนตกนอย แตเราขุดหนองหรือสระใหญเกินไป 
น้ําก็จะไมเต็ม ทําใหเสียพ้ืนท่ีไปโดยท่ีใชประโยชนไดไมเต็มท่ี หรือในทางตรงกันขาม ถาขุดหนองหรือสระน้ํา
เล็กเกินไป ก็จะเก็บน้ําไดแคบางสวน สวนท่ีเกินจากความจุของหนองก็ไหลออกไปท่ีอ่ืน อาจจะทําใหมีปญหา
น้ําไมพอตอความตองการในชวงหนาหนาวและหนารอนดวย 

สามารถดูวิธิคํานวณพ้ืนท่ีหนองหรือสระน้ําไดในใบความรูท่ี ๑๘.๒ เรื่อง การคํานวณพ้ืนท่ีและ
ปริมาตรสระน้ําในการออกแบบ โคก หนอง นา 

แหลงน้ําสาธารณะภายนอก หรือแหลงน้ําของเพ่ือนบานท่ีอยูใกลเคียงก็เปนปจจัยท่ีมีผลเชนกัน คือ 
บางพ้ืนท่ีท่ีอยูติดแหลงน้ําธรรมชาติ เชน คลอง แมน้ํา ท่ีมีน้ําตลอดท้ังปและสามารถนําน้ํานั้นมาใชในพ้ืนท่ีได ก็
อาจจะไมตองขุดหนองหรือสระน้ําใหใหญมาก เพ่ือท่ีจะไดลดคาใชจายในการขุด และไดพ้ืนท่ีเพ่ิมท่ีสามารถ
นําไปทําประโยชนอยางอ่ืนได 



นอกจากแหลงน้ําสาธารณะท่ีอยูภายนอกพ้ืนท่ี ก็ยังมีน้ําบาดาลท่ีสามารถสูบข้ึนมาใชไดเชนกัน เรา
สามารถดูจากบอบาดาลท่ีอยูใกลเคียงวามีคุณภาพและปริมาณมากนอยแคไหน เพ่ือท่ีจะประเมินรวมกับหนอง
หรือสระน้ําท่ีเราจะขุด ใหมีน้ําไวใชเพียงพอในชวงนอกฤดูฝน 

แตถาเปนพ้ืนท่ีท่ีไมมีแหลงน้ําอ่ืน ๆ เลย ก็จะตองพิจารณาวาจะขุดใหญและลึกแคไหน เพ่ือใหเพียงพอ
กับความตองการในพ้ืนท่ีตัวเอง 

นอกจากน้ําฝนท่ีตกลงมาในพ้ืนท่ีของเราแลว ก็ยังมีน้ําท่ีไหลมาจากพ้ืนท่ีรอบ ๆ ดวยเชนกัน (กรณีท่ี
พ้ืนท่ีของเราเปนพ้ืนท่ีต่ําหรือลุม ซ่ึงก็ สามารถนํามากักเก็บไวในพ้ืนท่ี ทําใหมีน้ําเพ่ิมข้ึนไปอีก 

แตก็ตองดูคุณภาพของน้ําท่ีไหลมาดวย วามีการปนเปอน หรือสะอาดมากนอยแคไหน เชน กรณีท่ีเรา
ตองการทําการเกษตรแบบอินทรียและพ้ืนท่ีรอบ ๆ มีการใชสารเคมี ไมวาจะเปนปุยเคมี ยาฆาแมลง ฯลฯ เม่ือ
ฝนตกและชะลางสารเคมีท่ีตกคางหรือปนเปอนสารพิษตาง ๆ แลวไหลเขามาในพ้ืนท่ีของเรา อาจจะทําให
แหลงน้ํา พืชท่ีเพาะปลูกในพ้ืนท่ีของเราปนเปอนสารเคมีพวกนี้ไปดวย 

น้ําท่ีปนเปอนสารเคมีท่ีไหลเขามาในพ้ืนท่ี อาจจะทําใหสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยในน้ําไมสามารถอยูได เชน 
สัตวน้ํา แมลงน้ํา บางชนิดท่ีอาศัยอยูเฉพาะแหลงน้ําท่ีสะอาด หรือพืชน้ําบางชนิด เชน ไขผํา เทา ไมสามาร
เจริญเติบโตไดและเรื่องทางไหลเขาไหลออกของน้ํา โดยดูทางไหลของน้ําวา น้ําจากภายนอกพ้ืนท่ีไหลเขามา
บริเวณไหน และน้ําในพ้ืนท่ีไหลออกไปขางนอกบริเวณไหน เพ่ือออกแบบตําแหนงขุด เพ่ือรับน้ําเขาออกเก็บไว
ในสระน้ํา หรือทําคันดินหรือคลองไสไกเปลี่ยนทางน้ําไมใหออกไปนอกพ้ืนท่ีของเราได 

 
ตัวอยางการเลือกตําแหนงหนองหรือสระน้ํา 

 
 
 
 



ลม 
ลมจะพัดผานพ้ืนท่ีในทิศทางแตกตางกันออกไปตามฤดูกาล การออกแบบพ้ืนท่ีใหสอดคลองกับลมท่ี

พัดมาในแตละฤดูกาล จะชวยลดการใชพลังงานและลดปญหาตาง ๆ ได 
โดยปกติ ทิศทางของลมในฤดูกาลตาง ๆ จะมีทิศทางดังนี้ 
 หนาฝน ชวงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดพาฝนและ

ความชื้นมา ลมจะพัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใตข้ึนไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
 หนาหนาว กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ลมจะพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ลงไป

ทางทิศตะวันตกเฉียงใต 
 หนารอน กลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม ลมพัดจากมาจากทิศตะวันตกเฉียงใตข้ึนไป

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมือนกันกับลมฝน และยังพัดจากทิศใตข้ึนไปทิศเหนือ พัดจากทิศตะวันตก
ออกเฉียงใตข้ึนไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือดวยในบางชวง 
ทิศตะวันตกเฉียงใตจะเปนทิศท่ีมีฝนสาดเขามามากท่ีสุด หนาฝนจะเริ่มกลางเดือนพฤษภาคมแลวท้ิง
ชวงไป และกลับมาตกหนักในเดือนกรกฎาคมจนไปถึงเดือนตุลาคม แตภาคใต จะมีฝนตกไปตลอดจน
ถึงปลายป โดยมีทิศทางลมประจําถ่ินดังนี้ 
ตัวอยางการพิจารณาทิศทางของลมกับกิจกรรมในพ้ืนท่ี 

 บริเวณท่ีมีการหุงตมหรือทํากับขาว ควรจะอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เพ่ือใหลมพัดความรอนและ
ควันไฟออกไปจากบริเวณนั้น 

 กิจกรรมท่ีสงกลิ่นหรือควัน เชน พ้ืนท่ีเลี้ยงสัตว พ้ืนท่ีทําปุย เตาเผาถาน ไมควรจะอยูทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะลมหนาวจะพัดเอากลิ่นและควันเขามาในพ้ืนท่ี รวมไปถึงลานตากขาวหรือ
นาขาว ก็ไมควรอยูทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะละอองหรือเกสรของขาวและฟางขาง จะพัดเขามา 
อาจจะทําใหแพหรือระคายเคืองในคนท่ีเปนโรคภูมิแพได 

 ไมยืนตน ไมขนาดใหญ ปลูกในทิศตะวันตกเฉียงใต เพ่ือใชเปนแนวกันลมในชวงพายุฤดูฝน แตก็ตอง
เลือกตนไมท่ีสามารถทนตอแรงลมได ไมเชนนั้นอาจจะเกิดผลเสียตนไมโคนลมลงมาเกิดความเสียหาย
และอันตรายไดเชนกัน 

 ปลูกไมยืนตนหรือไผทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือเปนแนวกันลมหนาวท่ีพัดเขามา ชวยบรรเทา
ความหนาวลงมาไดบาง 

 หนองหรือสระน้ําควรอยูในทิศตะวันตกเฉียงใต หรือทิศใต เพ่ือใหลมในหนารอนพัดเอาความชื้นจาก
น้ําในสระ เขามาในพ้ืนท่ี ชวยใหรอนนอยลง 

 ไมควรขุดสระในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะลมหนาวจะพัดเอาความชื้นเขามา ยิ่งทําใหอากาศเย็น
ลงไปอีก 



 
ตัวอยางทิศทางของลมในฤดูตาง ๆ 

ไฟ 
ไฟ ในท่ีนี้หมายถึงดวงอาทิตย เพ่ือใหจํางาย ๆ จึงใชคําวา ไฟ แทนคําวาดวงอาทิตย 

ดวงอาทิตยมีผลกับการออกแบบ โคก หนอง นา ดังนี้ 
 ถามีบานหรือพ้ืนท่ีอยูอาศัยติดกันหนองหรือสระน้ํา สระน้ําไมควรจะอยูทิศตะวันออกและทิศตะวันกก

ของบาน เพราะแสงแดดในตอนสายและบายจะสะทอนผิวน้ํากระทบมาบริเวณท่ีอยูอาศัย ทําใหรอน
ข้ึนไปอีก 

 ปลูกพืชท่ีชอบแดดจัดไวทิศตะวันตก และทิศตะวันออก ปลูกพืชท่ีไมชอบแดดจัด ถัดจากพืชขนาด
ใหญ เพ่ือใหอยูใตรมของไมขนาดใหญ 

 ถาตองการใหตนไมไดรับแสงเทากันตลอดท้ังวัน ควรจะปลูกเรียงในแนวเหนือใต 
เรารูกันดีอยูแลววาดวงอาทิตยข้ึนทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตก แตยังมีรายละเอียดยอย
ลงไปอีกวา การเคลื่อนท่ีของดวงอาทิตยไมไดไมไดข้ึนทิศตะวันออกตรง ๆ และก็ไมไดตกในทิศ
ตะวันตกตรง ๆ แตจะมีการเยื้องไปทิศเหนือหรือใตดวย ตามแตละฤดูกาล 



ตัวอยางตําแหนงดวงอาทิตยในฤดูตาง ๆ 
อีสานรอยแปดไดรวบรวมเว็บไซตท่ีใหเขาไปดูตําแหนงของดวงอาทิตยได ดังนี้ 

 https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=en 
 https://www.suncalc.org/ 
 http://suncalc.net/ 

 
คน 

ออกแบบใหเหมาะสมกับความตองการ เชน ตองการทําเกษตรแบบผสมผสาน ทําแบบวนเกษตร 
ตองการเลี้ยงสัตวน้ําเปนหลัก ตองการปลูกไมผลเปนหลัก เปนตน รวมไปถึงจํานวนคนท่ีจะไปอยูอาศัยในพ้ืน
ท่ีวามากนอยแคไหน ตองแบงพ้ืนท่ีอยูอาศัยยังไงถึงจะเหมาะสมกับจํานวนคน เปนตน 

ในการออกแบบจะตองอยูบนหลักการท่ีถูกตอง แตสุดทายแลวก็ตองข้ึนอยูกับเจาของพ้ืนท่ีหรือผูอยู
อาศัย เชน บางคนอาจจะอยากจะขุดสระทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะบานท่ีสรางไวอยูแลวหันหนาไป
ทิศนั้น จึงอยากจะใหบานมีวิวมองเห็นสระน้ํา เปนตน 



 
ตัวอยางการวางตําแหนงกิจกรรมตามทิศของลมและดวงอาทิตย 

โคก 
นําดินท่ีขุดหนองมาทําโคก โดยใหโคกอยูทางทิศตะวันตก ปลูกไมใหญไวบนโคก ปลูกปา ๓ อยาง ไม

พอกิน พออยู พอทําเครื่องใช ไมสอย 
โคกอยูทางทิศตะวันตก เม่ือปลูกตนไมสูง ๆ ไวบนโคกหรือเนินก็จะสามารถบดบังแสงอาทิตยยามบาย

ซ่ึงรอนจัดไมใหเขามาแผความรอนในบานได 
สรางโคกบนพ้ืนท่ีของตนเอง จากการนําดินท่ีไดจากการขุดหนอง นํามาถมเปนโคกเพ่ือสรางท่ีอยู

อาศัย ปลูกผัก เลี้ยงสัตว 
สรางระบบนิเวศสมดุล โคกเก็บน้ําไวจากปาบนโคก น้ําเก็บในใตดินไดประมาณ ๕๐% ของปริมาณ

น้ําฝนท่ีตกลงมา 
ปลูกปาตางระดับ ๕ ชั้น ไมสูง ไมกลาง ไมเตี้ย ไมเรี่ยดิน และพืชหัว เพ่ือใหรากสานกันหลายระดับ 

กักเก็บน้ําและปองกันการพังทลายของดิน 
ปลูกพืชพันธุหลากหลายชนิด ใบไมท่ีรวงหลนจะชวยปกคลุมหนาดิน ในขณะท่ีรากจํานวนมากชวยดูด

ซับน้ําฝน เพ่ือกักเก็บน้ําไวใตโคกเปนน้ําใตดินเพ่ิมความชุมชื้น 
ปลูกปา ๓ อยาง ประโยชน ๔ อยาง ไมกลาง เตี้ย เรี่ยดิน และพืชหัว เม่ือตนไมสูงพอควรจะสามารถ

บดบังแสงอาทิตยยามบายไมใหเขามาแผความรอนในบานได บานจึงรมเย็นท้ังกลางวันและกลางคืน 
ปาไผ ใชเปนไมใชสอย อยูในทิศทางบังลม ชวยลดการระเหยของน้ําในหนอง และเลี้ยงไกอินทรียแบบเปดใน
ปาไผ 
 
 
 
 



หนอง 
ขุดสระรูปรางอิสระ ไมเปนสี่เหลี่ยม คดโคงเลียนแบบธรรมชาติ มีขอบคดเค้ียวเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูก

พืชขอบริมสระ 
สระมีความลึกเพียงพอ เพ่ือเก็บน้ําไวใชยามหนาแลงหรือจําเปน และสามารถใชเปนท่ีรองรับน้ํายาม

น้ําทวมหลาก มีความลึกหลายระดับ เพ่ือใหเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตและสัตวน้ํา 
ขุดสระโดยทําตะพักหรือความลดหลั่นของระดับความลึกใหไมเทากัน โดยชั้นแรกควรมีความสูงเทากับระดับ
ของแสงแดดท่ีสองลงไปถึง เพ่ือใหเปนชั้นท่ีสัตวน้ําสามารถวางไข และอนุบาลสัตวน้ําได 
ทําแซนวิชปลา (หญาและฟางกองสลับกับปุยหมักไวท่ีตนน้ําสรางแพลงกตอนและไรแดง เพ่ือเพ่ิมอาหารใหกับ
สัตวน้ํา 

ปลูกไมน้ํา หรือพืชน้ําเพ่ือใหเปนแหลงวางไข และท่ีอยูอาศัยของปลาและสัตวน้ํา 
วางตําแหนงหนองน้ําในทิศท่ีใหลมรอนพัดผานก็จะทําใหบานมีความเย็นยิ่งข้ึน 
ขุดบอพักน้ําไวเปนระยะ เพ่ือดักน้ําใหกระจายท่ัว ลดภาระการรดน้ํา เพ่ิมความชื้นสัมพัทธในบริเวณ 
น้ําระเหยปละ ๓๐๐ วัน วันละ ๑ ซม. น้ําระเหยปละ ๓ เมตร ดังนั้นตองขุดลึกกวา ๓ เมตร จึงจะเหลือน้ําพอ
ในหนาแลง หนอง ควรอยูทางทิศท่ีลมรอนพัดผาน เพ่ือใหพัดความเย็นเขาบานได 
 
นา 

ยกหัวคันนาสูงอยางนอย ๑ เมตร เก็บน้ําไวเทาความสูงและขนาดกวาง ยาว ของนา นา ๑ ไร ขนาด 
๑๖๐๐ ตร.ม. ยกคันนาสูง ๑ เมตร เก็บน้ําได ๑๖๐๐ ลบ.ม. น้ําซึมลงดินอยางนอย ๕๐% เหลือน้ําครึ่งหนึ่ง
ของปริมาณฝนท่ีตก 

นา ยกหัวคันนาใหกวางและสูงอยางนอย ๑ เมตร ธรรมชาติของขาวจะทะลึ่งน้ําไมจมน้ําตาย เพ่ือเพ่ิม
พ้ืนท่ีกักเก็บน้ําไวในนา ขุดรองใกลหัวคันนา เปนท่ีอยูของปลา ปู  

ปนหัวคันนาใหมีความกวางมากพอท่ีจะปลูกตนไม พืชผัก ใหมีรากยึดเหนี่ยวคันนา และเพ่ิมพ้ืนท่ีทํา
กิน 
 
คลอง 

คลองไสไก ชวยระบายน้ํารอบพ้ืนท่ี โดยขุดใหมีลักษณะคดเค้ียว เพ่ือใหน้ําไหลไดท่ัวถึงตลอดท้ังพ้ืนท่ี
เพ่ือใชทําการเกษตรและชวยเพ่ิมความชุมชื้นใหกับผืนดินและตนไมโดยรอบ ขุดใหคดเค้ียวในพ้ืนท่ี เปนทางน้ํา
บนดินเพ่ิมความชุมชื่นใหกับพ้ืนท่ี ไมตองวางทอ ไมตองติดระบบรดน้ํา ขุดบอพักน้ําไวเปนระยะ เพ่ือดักน้ําให
กระจายท่ัว ลดภาระการรดน้ํา เพ่ิมความชื้นสัมพัทธในบริเวณสรางฝายชะลอน้ํา ฝายกักตะกอน ตามคลองไส
ไก หรือทางน้ํา ฝายชวยชะลอความเร็วของน้ํา และทําหนาท่ีดักตะกอนไมใหไหลลงไปในหนอง นําตะกอนท่ีได
กลับมาทําปุยหมัก 

ฝายชะลอน้ํา ชวยชะลอและกักเก็บน้ําจากตนน้ําไวในพ้ืนท่ี เพ่ือไมใหน้ําหลากลงมาสรางความเสียหาย
กับพ้ืนท่ีลุมดานลาง 

ชวยกักตะกอนดินไมใหลงมาสะสมในหนอง คลอง บึง หรือเข่ือน นอกจากนั้น สําหรับพ้ืนท่ีกลางน้ํา
ฝายชะลอน้ํายังชวยยกระดับน้ําเพ่ือเก็บไวในพ้ืนท่ีอีกดวย 
  
 
 



ตัวอยางการออกแบบพ้ืนท่ี โคก หนอง นา โมเดล 
เพจ การออกแบบพ้ืนท่ี โคก หนอง นา โมเดล 

ท่ีมา  http://bit.ly/๓aOrIdB 







 

 
 
 
 



แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 
กลุมท่ี............... 

 
คําช้ีแจง  ผูสอนสังเกตการทํางานกลุมของผูเรียน โดยทําเครื่องหมายถูกลงในชองท่ีตรงกับความเปนจริง 
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เกณฑการใหคะแนน 
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เกณฑการใหคะแนน แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 

                ระดับคะแนน 
 
ประเด็น 

๓ ๒ ๑ 

ความรวมมือในการทํางาน สมาชิกในกลุมทุกคน
รวมมือกันทํางาน มีการ 
ประสานงานภายในกลุม 
และเปดโอกาสใหสมาชิก
จากกลุมอ่ืน มีสวนรวม
แลกเปลีย่นในกิจกรรม
การนําเสนอตลอดเวลา 

สมาชิกในกลุมทุกคน
รวมมือกันทํางาน สวน
ใหญมีการประสานงาน
ภายในกลุมท่ีดี และ
เปดโอกาสใหสมาชิก
จากกลุมอ่ืน มีสวนรวม
แลกเปลีย่นในกิจกรรม
การนําเสนอในบาง
ชวงเวลา 

สมาชิกในกลุมรวมมือกัน
ทํางานดีพอสมควร ขาด
การประสานงานภายใน
กลุมท่ีดี และไมเปด
โอกาสใหสมาชิกจาก
กลุมอ่ืน มีสวนรวม
แลกเปลีย่นในกิจกรรม
การนําเสนอ 

ข้ันตอนการทํางาน สมาชิกรวมกันกําหนด
ข้ันตอนการทํางานอยาง
เปนระบบ มีการแบง
หนาท่ีการทํางานภายใน
กลุมอยางชัดเจน 
สามารถดําเนินกิจกรรม
ตามข้ันตอนการทํางาน
จนกระท่ังเห็นผลงาน
สมบูรณ 

สมาชิกรวมกันกําหนด
ข้ันตอนการทํางาน
อยางเปนระบบ มีการ
แบงหนาท่ีการทํางาน
ภายในกลุมอยาง
ชัดเจน แตไมสามารถ
ดําเนินกิจกรรมตาม
ข้ันตอนการทํางานให
เสร็จสมบูรณได 

สมาชิกรวมกันกําหนด
ข้ันตอนการทํางานอยาง
เปนระบบ แตไมมีการ
แบงหนาท่ีการทํางาน
ภายในกลุมอยางชัดเจน 
และไมสามารถดําเนิน
กิจกรรมตามข้ันตอนการ
ทํางานใหเสร็จสมบูรณ
ได 

การมีสวนรวมแสดงความ
คิดเห็น 

สมาชิกภายในกลุมมีสวน
รวมในการแสดง 
ความคิดเห็นอยาง
หลากหลาย และ
สรางสรรค 

สมาชิกภายในกลุมสวน
ใหญมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น
อยางหลากหลาย  
และสรางสรรค 

สมาชิกภายในกลุม 
ขาดการแสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยน
ความรูอยางหลากหลาย  
และสรางสรรค 

ความรับผิดชอบ 
ตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

สมาชิกทุกคนภายใน
กลุมทํางานท่ีไดรับ
มอบหมายจนงาน 
เสร็จสิ้นสมบูรณตาม
เวลาท่ีกําหนด 

สมาชิกสวนใหญภายใน
กลุมรวมกันทํางาน 
ท่ีไดรับมอบหมายจน
งานเสร็จสิ้นสมบูรณ
ตามเวลาท่ีกําหนด 

สมาชิกภายในกลุมขาด
ความรวมมือในการ
ทํางานท่ีไดรับมอบหมาย
และงานไมเสร็จสมบูรณ
ตามเวลาท่ีกําหนด 

 
 
 
 
 



แบบประเมินการนําเสนอรายกลุม 
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คําช้ีแจง ๑. ทําเครื่องหมาย ( /  ลงในชองคะแนนตามเกณฑการประเมินพฤติกรรม  
 ๒. รวมคะแนนประเมิน และเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมิน 
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เลขท่ี ช่ือ-สกุล 

ความถูกตอง 
ของบทบาท 

ท่ีไดรับ 

วิเคราะหเหตุผล
ไดเหมาะสม 

ใชภาษาถูกตอง
เหมาะสม 

คะแนนรวม 
(๑๒  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     ลงชื่อ                                       ผูประเมิน 
            (...............................................  
        .............../............................./............... 



เกณฑการใหคะแนน แบบประเมินการนําเสนอรายกลุม 
 

ระดับคะแนน 
 
ประเด็น 

๔ ๓ ๒ ๑ 

ความถูกตองของ
บทบาทท่ีไดรับ 

มีเนื้อหาถูกตอง 
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีไดรับ 
โดยระบุแนวทาง 
การแกปญหาเพ่ือ
การอยูรวมกันใน 
ชุมชนไดอยาง
เหมาะสม ยุติธรรม 
ไมเอนเอียง
ความรูสึกฝายใด
ฝายหนึ่ง มีเหตุผล 

มีเนื้อหาคอน
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีไดรับ 
โดยระบุแนว
ทางการแกปญหา
เพ่ือการอยูรวมกัน
ในชุมชนไดอยาง
เหมาะสม ยุติธรรม 
ไมเอนเอียง
ความรูสึกฝายใด
ฝายหนึ่ง มีเหตุผล 

มีเนื้อหาคอน
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีไดรับ 
โดยระบุแนว
ทางการแกปญหา
เพ่ือการอยูรวมกัน
ในชุมชนไดอยาง
เหมาะสม แต
กอใหเกิดความ
ลําเอียงไปยังฝาย
ใดฝายหนึ่ง 

มีเนื้อหาไม
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีไดรับ 
โดยระบุแนว
ทางการแกปญหา
เพ่ือการอยูรวมกัน
ในชุมชนไดไม
เหมาะสม  
เห็นประโยชนสวน
ตนมากกวา
สวนรวม และเกิด
ความแตกแยกใน
ชุมชน 

วิเคราะหเหตุผล 
ไดเหมาะสม 

การวิเคราะห
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความตองการ 
และแนวทางการ
แกปญหา                     
ไดอยางนาสนใจ 
สรางความ
ปรองดองในชุมชน 

การวิเคราะห
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความตองการ 
และแนวทางการ
แกปญหาไดอยาง
นาสนใจ 

การวิเคราะห
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความตองการ 
และแนวทางการ
แกปญหาได 

การวิเคราะห
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความตองการ 
แตไมสามารถเสนอ
แนวทางการ
แกปญหาได 

ใชภาษาถูกตอง
เหมาะสม 

ใชภาษาถูกตอง
เหมาะสม  
ออกเสียงไดถูกตอง
ดีมาก ลําดับความ
ไดชัดเจน เขาใจ
งาย 

ใชภาษาถูกตอง
เหมาะสม  
ออกเสียงไดถูกตอง
ดี ลําดับความไดดี 
ชัดเจนพอใช 

ใชภาษาถูกตอง
เหมาะสม 
ออกเสียงไดถูกตอง
พอใจ ลําดับความ
ไดพอเขาใจ 

ใชภาษาถูกตอง
เหมาะสม  
ออกเสียงไดไม
ถูกตอง  
ลําดับความไม
ชัดเจน 

 
 
 
 
 



 
เกณฑการประเมิน 
   ๔  หมายถึง  ระดับดีมาก 
   ๓  หมายถึง  ระดับดี 
   ๒  หมายถึง  ระดับพอใช 
   ๑  หมายถึง  ระดับปรับปรุง 
 
เกณฑการประเมินจากคะแนนรวม 

คะแนน คุณภาพ 
๑๐-๑๒ ดีมาก 

๗-๙ ด ี
๔-๖ พอใช 
๑-๓ ควรปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารอางอิง 
 

SMART ENERGY . (๒๕๖๓.  โคก หนอง นา โมเดล การออกแบบพ้ืนท่ีตามหลักภูมิสังคม สืบคนเม่ือ ๒๘ 
มกราคม ๒๕๖๔, จาก :  
https://www.youtube.com/watch?v=kS72O5B4MAY&ab_channel=SMARTENERGY 
 
What๒Grow NECTEC . (๒๕๕๙.  เกษตรทฤษฎีใหม(๒/๘): หลักการออกแบบพ้ืนท่ีดวยภูมิสังคม 
https://www.youtube.com/watch?v=j-
qLuObZn5k&feature=youtu.be&ab_channel=What2GrowNECTEC 
 
 
Baan 3D. (๒๕๖๓. ไอเดียออกแบบ "โคก หนอง นา" บนพ้ืนท่ี ๓ ไร สืบคนเม่ือ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔, จาก : 
https://www.youtube.com/watch?v=E3KaIg-mtDw&ab_channel=Baan3D 
 
เพจ การออกแบบพ้ืนท่ี โคก หนอง นา โมเดล สืบคนเม่ือ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔, จาก : 
 http://bit.ly/๓aOrIdB 
 
dusit panamphan. (๒๕๖๓. ออกแบบ โคก หนอง นา ใน ๕ นาที ดวย โปรแกรม Garden Planner(การ
เดน เพลนเนอร  สืบคนเม่ือ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔, จาก : 
https://www.youtube.com/watch?v=1jKdi๐yWC-๐&ab_channel=dusitpanamphan 
 
SKETCHUP HOME. (๒๕๕๓. ตัวอยางการใช SketchUp ออกแบบและวางผังโครงการโคกหนองนาโมเดล 
 สืบคนเม่ือ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔, จาก : 
https://www.youtube.com/watch?v=Qkq2oxo3WO8&ab_channel=SKETCHUPHOME 
 



แผนการจัดการเรียนรูหนวยท่ี ๔ 
ผูพิทักษสายน้ํา 

หนวยท่ี ๔ ผูพิทักษสายน้ํา 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒๐ สื่อสรางสรรค รวมกันอนุรักษทรัพยากรน้ํา   เวลา ๑ ช่ัวโมง 

 
๑. ผลการเรียนรูตามกรอบหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๑.๑ เพ่ือใหมีเจตคติหวงแหนทรัพยากรน้ําและน้ําบาดาล โดยการแสดงออกถึงการมีสวนรวมในการ
เฝาระวัง แจงเบาะแสการกระทําความผิดเก่ียวกับการใชทรัพยากรน้ําและน้ําบาดาล 
    ๑.๒ เพ่ือใหสามารถแสดงออกอยางเหมาะสมเม่ือพบการละเมิดทรัพยากรน้ําและน้ําบาดาล 

 
๒. จุดประสงคการเรียนรูบูรณาการ STRONG MODEL 
 ๒.๑ นําแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต เปนหลักความพอเพียงใน
การพัฒนาสังคมสวนรวม รวมถึงการปองกันการทุจริตอยางยั่งยืนได(S  
 ๒.๒ วิเคราะหแนวทางในการอนุรักษทรัพยากรน้ําของชุมชน หรือ การปลูกฝงความรูสึกเปนเจาของ
ชุมชนตนเองได(N  
 ๒.๓ อธิบายแนวคิดและข้ันตอนการจัดทําสื่อสรางสรรคได(G  
    ๒.๔ ออกแบบ และจัดทําสื่อสรางสรรคได(O  
 
๓. สาระการเรียนรู 
  ๓.๑ ความรู 
   ๑ การอนุรักษทรัพยากรน้ํา 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด  
   ๑ ความสามารถในการแกปญหา   
   ๒ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
  ๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค 
     ๑ ซ่ือสัตย สุจริต  
   ๒ การมีวินัย 
   ๓ อยูอยางพอเพียง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔. กิจกรรมการเรียนรู 
 ๔.๑ ข้ันนํา 

๑  ครูทบทวนความูรูจากชั่วโมงท่ีผาน โดยใหนักเรียนดูวีดิทัศนเรื่อง รายงานสด วิกฤตแยง 
น้ําเกษตร-ประปา จ.สุพรรณบุรี แลวตอบคําถามดังตอไปนี้ 

  
ภาพท่ี ๒๐.๑ รายงานสด วิกฤตแยงน้ําเกษตร-ประปา จ.สุพรรณบุรี 

(เวลา ๓.๔๐ น.  
ท่ีมา https://www.youtube.com/watch?v=sDF1JKq9DJM&ab_channel=ThaiPBSNews 

 
- หากเกิดปญหาดังกลาว ในฐานะนักเรียน จะชวยรณรงคเรื่องนี้ไดอยางไรบาง 
(แนวคําตอบ นักเรียนแสดงความคิดเห็น  

  - นักเรียนจะนําเสนอขอมูลในประเด็นใด 
(แนวคําตอบ นักเรียนแสดงความคิดเห็น  

 
๔.๒ ข้ันสอน 

   ๑  แบงนักเรียนเปนกลุมโดยคละความสามารถ จํานวน ๔-๕ คน พรอมท้ังกําหนดบทบาท
หนาท่ีของคนในกลุม  
   ๒  นักเรียนรบัใบกิจกรรมเรื่องใบกิจกรรมท่ี ๒๐.๑ เรื่อง สื่อสรางสรรค รวมกันอนุรักษ
ทรัพยากรน้ํา เพ่ือสรางสื่อ หรือ จัดกิจกรรมท่ีเปนแบบอยางในการอนุรักษทรัพยากรน้ําของชุมชน หรือ การ
ปลกูฝงความรูสึกเปนเจาของ หรือการปฏิบัติตนเปนแบบอยาง Role Model หรือในประเด็นอ่ืนๆท่ีแสดงให
เห็นวานักเรียนเกิดเจตคติท่ีดีในการหวงแหนทรัพยากรน้ําและน้ําบาดาล 

๓  นักเรียนทํากิจกรรมในใบกิจกรรมท่ี ๒๐.๑ เรื่อง สื่อสรางสรรค รวมกันอนุรักษทรัพยากร 
น้ํา จากนั้นสงผลงานมานําเสนอในในรูปแบบตาง ๆ ตามท่ีแตละกลุมสนใจ เชน 

- โปสเตอร  - คลิปวิดีโอ - แอนนิเมชั่น  - หนังสั้น 
- การแสดงละคร  - แบบจําลอง - หนังสือคูมือ  - เกม 
- แอพลิเคชัน  - เว็บไซต - แตงเพลง 
เปนตน 

จากนั้นเขียนแนวทางในการนําเสนอผลงานของตนเองลงในStory Board  และนําเสนอเครื่องมือท่ีจะนํามาใช
ในการสรางผลงาน พรอมบอกเหตุผลท่ีเลือกเครื่องมือดังกลาววามีอิทธิพลตอการเขาถึงของผูรับสารมากนอย
อยางไร 



   ๔  นักเรียนแตละกลุมทํากิจกรรมตามรายละเอียด และบันทึกขอมูลลงในใบกิจกรรม โดย
เลือกใชเครื่องมือในการออกแบบพ้ืนท่ีตามความเหมาะสม  เชนภาพรางบนกระดาษ แบบจําลองโมเดลขนาด
ยอสวน แบบจําลองผานโปรแกรมทางคอมพิวเตอร เปนตน 

๕  ระหวางท่ีนักเรียนทํากิจกรรม ครูสังเกตการณทํางานกลุม การบันทึกขอมูลของนักเรียน 
พรอมท้ังใหคําแนะนําเม่ือนักเรียนมีปญหา 

๖ สุมเลือกนักเรียนออกมานําเสนอ Story board หนาชั้นเรียน 
๗ นักเรียนแตละกลุมจัดทําผลงานของตนเองตาม Story board พรอมท้ังเลือกใช 

เครื่องมือในการสรางผลงาน  
๘ นักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลงานของตนเองหนาชั้นเรียน 
๙ นักเรียนและเพ่ือนๆรวมกันสะทอนคิดผลงานท่ีนําเสนอในชั้นเรียนวามีความสอดคลองกับ

ประเด็นท่ีนําเสนอหรือไม อยางไร เพ่ือปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน กอนเตรียมนําไปเผยแพรประชาสัมพันธ
ตอไป 

๑๐ นักเรียนแตละกลุมจัดทํานิทรรศการนําเสนอผลงานของตนเอง  
๑๑ ใหนักเรียนแตละคนรวมโหวตเลือกผลงานสุดประทับใจ 
๑๒ นักเรียนนําผลงานไปนําเสนอผานสื่อตาง ๆ เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ พรอมท้ัง

นําเสนอสูชุมชนแลวใหทางชุมชนแสดงความคิดเห็นจากสื่อเหลานั้น 
 

 ๔.๓ ข้ันสรุป  
  ๑ นักเรียนและครูรวมกันอภิปราย โดยครูใชคําถามดังนี้ 

- นักเรียนมีวิธีการนําเสนอผานสื่ออยางไร 
(แนวคําตอบ นักเรียนแสดงความคิดเห็น  
- สื่อท่ีดีควรเปนอยางไร 
(แนวคําตอบ นักเรียนแสดงความคิดเห็น  
- นักเรียนมีหลักการในการเลือกใชสื่อดังกลาวใหสามารถสื่อสารไดตรงเปาหมายไดอยางไร 
(แนวคําตอบ นักเรียนแสดงความคิดเห็น  
- นักเรียนมีแนวทางในการปรับปรุงแกไขสื่อใหดีข้ึนอยางไร 
(แนวคําตอบ นักเรียนแสดงความคิดเห็น  
- หากนักเรียนตองการสรางสื่อไปใชในการรณรงค หรือสรางจิตสํานึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

นักเรียนจะดําเนินการอยางไร 
(แนวคําตอบ นักเรียนแสดงความคิดเห็น  
- เม่ือผูรับสารไดชมสื่อท่ีนักเรียนสรางข้ึนจากนั้นใหทําการประเมินความพึงพอใจ สื่อนั้นๆ ซ่ึง

ในประเมินดังกลาวมีความสําคัญอยางไร 
(แนวคําตอบ นักเรียนแสดงความคิดเห็น  

 
 
 
 
 



๕. การประเมินผลการเรียนรู 
  ๕.๑ วธิีการประเมิน 
   ๑ ใหนักเรียนทําใบกิจกรรม 
   ๒ นักเรียนนําเสนอผลงาน 
  ๕.๒ เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 
   ๑ แบบประเมินชิ้นงาน 
    ๒ แบบประเมินการนําเสนอ 
   ๓ แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
  ๕.๓ เกณฑการตัดสิน 
    นักเรียนผานการประเมิน รอยละ ๘๐ ข้ึนไป  
 

๖. บันทึกหลังสอน 

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

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

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

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

 

       ลงชื่อ..........................................................ครูผูสอน 

        (..................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗. ภาคผนวก 
ใบกิจกรรมท่ี ๒๐.๑ เรื่อง ส่ือสรางสรรค รวมกันอนุรักษทรัพยากรน้ํา 

รายช่ือสมาชิกกลุม 
๑………………………………………………………………………………ชัน้.................เลขท่ี...........หัวหนากลุม 
๒………………………………………………………………………………ชัน้.................เลขท่ี...........รองหัวหนากลุม 
๓………………………………………………………………………………ชัน้.................เลขท่ี...........เลขานุการ 
๔………………………………………………………………………………ชัน้.................เลขท่ี...........สมาชิกกลุม 
๕………………………………………………………………………………ชัน้.................เลขท่ี...........สมาชิกกลุม 
๖………………………………………………………………………………ชัน้.................เลขท่ี...........สมาชิกกลุม 
 
คําช้ีแจง ใหนักเรียนศึกษาวางแผนการจัดทําสื่อ จากนั้นบันทึกขอมูลลงในใบกิจกรรม 
๑. หัวขอท่ีสนใจนําเสนอ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. เครื่องมือท่ีใชในการจัดทําเพ่ือนําเสนอ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. แสดงวิธีการดําเนินงาน/หรือทํา Story board 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



แนวคําตอบ 
ใบกิจกรรมท่ี ๒๐.๑ เรื่อง ส่ือสรางสรรค รวมกันอนุรักษทรัพยากรน้ํา 

รายช่ือสมาชิกกลุม 
๑………………………………………………………………………………ชัน้.................เลขท่ี...........หัวหนากลุม 
๒………………………………………………………………………………ชัน้.................เลขท่ี...........รองหัวหนากลุม 
๓………………………………………………………………………………ชัน้.................เลขท่ี...........เลขานุการ 
๔………………………………………………………………………………ชัน้.................เลขท่ี...........สมาชิกกลุม 
๕………………………………………………………………………………ชัน้.................เลขท่ี...........สมาชิกกลุม 
๖………………………………………………………………………………ชัน้.................เลขท่ี...........สมาชิกกลุม 
 
คําช้ีแจง ใหนักเรียนศึกษาวางแผนการจัดทําสื่อ จากนั้นบันทึกขอมูลลงในใบกิจกรรม 
๑. หัวขอท่ีสนใจนําเสนอ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. เครื่องมือท่ีใชในการจัดทําเพ่ือนําเสนอ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. แสดงวิธีการดําเนินงาน/หรือทํา Story board 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขึ้นอยูกบัดุลยพินิจของครูผูสอน 

ขึ้นอยูกบัดุลยพินิจของครูผูสอน 

ขึ้นอยูกบัดุลยพินิจของครูผูสอน 



 
ตัวอยางส่ือเพ่ือเปนแนวทางในการจัดทําส่ือสรางสรรคของนักเรียน 

 

  
โปสเตอร แนวทางการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลและใบอนุญาตใชน้ําบาดาล 

ท่ีมา http://www.nathaweemun.go.th/files/com_networknews/2019-04_12266171c417d09.jpg 
 

  
การอนุรักษน้ํา Save water 2D Animation (My Animation) 

ท่ีมา https://www.youtube.com/watch?v=XFmg8fZSKjU&ab_channel=KarenSAll 
 
 

  
การอนุรักษน้ํา 

ท่ีมา https://www.youtube.com/watch?v=jCbCBxokADY&ab_channel=AnekNeeammat 
 



 
 

  
ปลุกจิตสํานึกการอนุรักษทรัพยากรน้ํา 

ท่ีมา https://www.youtube.com/watch?v=E55Vc45cwnQ&ab_channel=SarochaLarbkam 
 
 

  
การอนุรักษดินและน้ําในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

ท่ีมา https://www.youtube.com/watch?v=fVUi9MWacv0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 
กลุมท่ี............... 

 
คําช้ีแจง  ผูสอนสังเกตการทํางานกลุมของผูเรียน โดยทําเครื่องหมายถูกลงในชองท่ีตรงกับความเปนจริง 
 

      
            พฤติกรรม 

 
 
        ช่ือ-สกุล 

ความรวมมือใน
การทํางาน 

ข้ันตอนการ
ทํางาน 

การมีสวนรวม
แสดงความ

คิดเห็น 

ความ
รับผิดชอบ 

ตองานท่ีไดรับ
มอบหมาย 

รวม
คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑๒ 
๑              
๒              
๓              
๔              
๕              
๖              
๗              
๘              
๙              
๑๐              

 
เกณฑการใหคะแนน 
 ใหคะแนน ๐-๔ ถาการทํางานอยูในข้ันตองปรับปรุง 
 ใหคะแนน ๕-๘ ถาการทํางานนั้นอยูในระดับพอใช 
  ใหคะแนน ๙-๑๒ ถาการทํางานนั้นอยูในระดับดี 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ลงชื่อ                                       ผูประเมิน 
            (...............................................  
        .............../............................./............... 



เกณฑการใหคะแนน แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 

                ระดับคะแนน 
 
ประเด็น 

๓ ๒ ๑ 

ความรวมมือในการทํางาน สมาชิกในกลุมทุกคน
รวมมือกันทํางาน มีการ 
ประสานงานภายในกลุม 
และเปดโอกาสใหสมาชิก
จากกลุมอ่ืน มีสวนรวม
แลกเปลีย่นในกิจกรรม
การนําเสนอตลอดเวลา 

สมาชิกในกลุมทุกคน
รวมมือกันทํางาน สวน
ใหญมีการประสานงาน
ภายในกลุมท่ีดี และ
เปดโอกาสใหสมาชิก
จากกลุมอ่ืน มีสวนรวม
แลกเปลีย่นในกิจกรรม
การนําเสนอในบาง
ชวงเวลา 

สมาชิกในกลุมรวมมือกัน
ทํางานดีพอสมควร ขาด
การประสานงานภายใน
กลุมท่ีดี และไมเปด
โอกาสใหสมาชิกจาก
กลุมอ่ืน มีสวนรวม
แลกเปลีย่นในกิจกรรม
การนําเสนอ 

ข้ันตอนการทํางาน สมาชิกรวมกันกําหนด
ข้ันตอนการทํางานอยาง
เปนระบบ มีการแบง
หนาท่ีการทํางานภายใน
กลุมอยางชัดเจน 
สามารถดําเนินกิจกรรม
ตามข้ันตอนการทํางาน
จนกระท่ังเห็นผลงาน
สมบูรณ 

สมาชิกรวมกันกําหนด
ข้ันตอนการทํางาน
อยางเปนระบบ มีการ
แบงหนาท่ีการทํางาน
ภายในกลุมอยาง
ชัดเจน แตไมสามารถ
ดําเนินกิจกรรมตาม
ข้ันตอนการทํางานให
เสร็จสมบูรณได 

สมาชิกรวมกันกําหนด
ข้ันตอนการทํางานอยาง
เปนระบบ แตไมมีการ
แบงหนาท่ีการทํางาน
ภายในกลุมอยางชัดเจน 
และไมสามารถดําเนิน
กิจกรรมตามข้ันตอนการ
ทํางานใหเสร็จสมบูรณ
ได 

การมีสวนรวมแสดงความ
คิดเห็น 

สมาชิกภายในกลุมมีสวน
รวมในการแสดง 
ความคิดเห็นอยาง
หลากหลาย และ
สรางสรรค 

สมาชิกภายในกลุมสวน
ใหญมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น
อยางหลากหลาย  
และสรางสรรค 

สมาชิกภายในกลุม 
ขาดการแสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยน
ความรูอยางหลากหลาย  
และสรางสรรค 

ความรับผิดชอบ 
ตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

สมาชิกทุกคนภายใน
กลุมทํางานท่ีไดรับ
มอบหมายจนงาน 
เสร็จสิ้นสมบูรณตาม
เวลาท่ีกําหนด 

สมาชิกสวนใหญภายใน
กลุมรวมกันทํางาน 
ท่ีไดรับมอบหมายจน
งานเสร็จสิ้นสมบูรณ
ตามเวลาท่ีกําหนด 

สมาชิกภายในกลุมขาด
ความรวมมือในการ
ทํางานท่ีไดรับมอบหมาย
และงานไมเสร็จสมบูรณ
ตามเวลาท่ีกําหนด 

 
 
 
 
 



แบบประเมินการนําเสนอรายกลุม 
 

จุดประสงค : เพ่ือใหนักเรียนทราบถึงจุดเดนและจุดท่ีควรปรับปรุงของผลงานกลุมและการนําเสนอผลงานกลุม 
คําช้ีแจง ๑. ทําเครื่องหมาย ( /  ลงในชองคะแนนตามเกณฑการประเมินพฤติกรรม  
 ๒. รวมคะแนนประเมิน และเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมิน 
 
นักเรียนกลุมท่ี...................................................ชือ่กลุม........................................................................................ 
 

เลขท่ี ช่ือ-สกุล 

ความถูกตอง 
ของบทบาท 

ท่ีไดรับ 

วิเคราะหเหตุผล
ไดเหมาะสม 

ใชภาษาถูกตอง
เหมาะสม 

คะแนนรวม 
(๑๒  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     ลงชื่อ                                       ผูประเมิน 
            (...............................................  
        .............../............................./............... 



เกณฑการใหคะแนน แบบประเมินการนําเสนอรายกลุม 
 

ระดับคะแนน 
 
ประเด็น 

๔ ๓ ๒ ๑ 

ความถูกตองของ
บทบาทท่ีไดรับ 

มีเนื้อหาถูกตอง 
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีไดรับ 
โดยระบุแนวทาง 
การแกปญหาเพ่ือ
การอยูรวมกันใน 
ชุมชนไดอยาง
เหมาะสม ยุติธรรม 
ไมเอนเอียง
ความรูสึกฝายใด
ฝายหนึ่ง มีเหตุผล 

มีเนื้อหาคอน
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีไดรับ 
โดยระบุแนว
ทางการแกปญหา
เพ่ือการอยูรวมกัน
ในชุมชนไดอยาง
เหมาะสม ยุติธรรม 
ไมเอนเอียง
ความรูสึกฝายใด
ฝายหนึ่ง มีเหตุผล 

มีเนื้อหาคอน
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีไดรับ 
โดยระบุแนว
ทางการแกปญหา
เพ่ือการอยูรวมกัน
ในชุมชนไดอยาง
เหมาะสม แต
กอใหเกิดความ
ลําเอียงไปยังฝาย
ใดฝายหนึ่ง 

มีเนื้อหาไม
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีไดรับ 
โดยระบุแนว
ทางการแกปญหา
เพ่ือการอยูรวมกัน
ในชุมชนไดไม
เหมาะสม  
เห็นประโยชนสวน
ตนมากกวา
สวนรวม และเกิด
ความแตกแยกใน
ชุมชน 

วิเคราะหเหตุผล 
ไดเหมาะสม 

การวิเคราะห
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความตองการ 
และแนวทางการ
แกปญหา                     
ไดอยางนาสนใจ 
สรางความ
ปรองดองในชุมชน 

การวิเคราะห
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความตองการ 
และแนวทางการ
แกปญหาไดอยาง
นาสนใจ 

การวิเคราะห
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความตองการ 
และแนวทางการ
แกปญหาได 

การวิเคราะห
เหตุผล 
หลากหลายมุมมอง 
บอกความตองการ 
แตไมสามารถเสนอ
แนวทางการ
แกปญหาได 

ใชภาษาถูกตอง
เหมาะสม 

ใชภาษาถูกตอง
เหมาะสม  
ออกเสียงไดถูกตอง
ดีมาก ลําดับความ
ไดชัดเจน เขาใจ
งาย 

ใชภาษาถูกตอง
เหมาะสม  
ออกเสียงไดถูกตอง
ดี ลําดับความไดดี 
ชัดเจนพอใช 

ใชภาษาถูกตอง
เหมาะสม 
ออกเสียงไดถูกตอง
พอใจ ลําดับความ
ไดพอเขาใจ 

ใชภาษาถูกตอง
เหมาะสม  
ออกเสียงไดไม
ถูกตอง  
ลําดับความไม
ชัดเจน 

 
 
 
 
 



 
เกณฑการประเมิน 
   ๔  หมายถึง  ระดับดีมาก 
   ๓  หมายถึง  ระดับดี 
   ๒  หมายถึง  ระดับพอใช 
   ๑  หมายถึง  ระดับปรับปรุง 
 
เกณฑการประเมินจากคะแนนรวม 

คะแนน คุณภาพ 
๑๐-๑๒ ดีมาก 

๗-๙ ด ี
๔-๖ พอใช 
๑-๓ ควรปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารอางอิง 

 
 
Thai PBS News. (๒๕๕๙. รายงานสด วิกฤตแยงน้ําเกษตร-ประปา จ.สุพรรณบุรี. สืบคนเม่ือ ๒๘ มกราคม  

๒๕๖๔, จาก : https://www.youtube.com/watch?v=sDF1JKq9DJM&ab_channel=ThaiPBSNews 
 



แบบวัดเจตคติตามแนวคิด STRONG Model  ชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าชี้แจง: แบบวัดฉบับนี้เป็นแบบวัดเจตคติตามแนวคิด STRONG Model  จ านวน 10 ข้อ  

ให้นักเรียนอ่านข้อความแล้วพิจารณาว่าตนเองเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยโดยใช้เครื่องหมาย  

ข้อ ข้อความ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

1. สุชาติเห็นเพื่อนบ้านขุดเจาะน้ าบาดาลในพื้นที่ส่วนตัว สุชาตจิึงไม่ได้
บอกใครและไปช่วยกันขุด เพราะหวังให้เพื่อนบ้านมาช่วยขุดในพ้ืนที่
บ้านตนเองบ้าง 

  

2. นาตาลีเห็นสมชายขุดเจาะน้ าบาดาลในเขตพ้ืนที่สาธารณะของชุมชน
จึงเเจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านด าเนินคดี แต่นาตาลีเพิกเฉยกับการขุดเจาะน้ า
บาดาลในพื้นที่ท ากินของสมหมายซึ่งเป็นเพ่ือนสนิท 

  

3.  สมหวังคัดค้านแนวคิดของนายทุนที่จะซื้อน้ าดื่มให้ชาวบ้านเพ่ือทดเเทน
การปล่อยน้ าเสียลงสู่แม่น้ าที่ไหลผ่านชุมชน 

  

4. สิงห์ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในทะเล เพราะไม่เคยได้รับผลกระทบจากเศษปฏิกูล
นั้นต่อแหล่งน้ าในชุมชนของตนเอง 

  

5. ดาวมีพ้ืนที่บริเวณต้นน้ าจึงสร้างฝายกั้นน้ าให้สูงขึ้นเพ่ือผันน้ าเข้าท่ีนา
ของตนเอง  

  

6. สมศรีจัดรายการวิทยุ เสียงตามสายในชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์
เเนวปฏิบัติที่ดีในการใช้น้ าเพ่ือความยั่งยืน 

  

7. สุชาติด าเนินการสูบน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติตามกฎหมายเพ่ือใช้ใน
ระบบหล่อเย็นของโรงงานและบ าบัดน้ าก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ 

  

8. เเสนสุขรับเงินจากนายทุนเพ่ือขออนุญาตให้เข้ามาขุดเจาะน้ าบาดาลใน
พ้ืนที่ของตนเอง เพ่ือน าไปใช้ในโรงงานผลิตน้ าตาลในพื้นที่ข้างเคียง 

  

9. เมื่อสมาชิกในชุมชนช่วยกันปกปิดเรื่องการขุดเจาะน้ าบาดาล เรา
สามารถแจ้งเรื่องเพ่ือขอตรวจสอบได้โดยไม่ต้องแสดงตัวตน 

  

10. สมมิตรและเพ่ือน ๆ ไม่กล้าสมัครเป็นอาสาสมัครต้านทุจริตในชุมชน 
เพราะกลัวขัดเเย้งกับผู้มีอิทธิพลในชุมชน  

  

 รวม  

 



การแปลผลการประเมิน 

  ผลคะแนนจากการวัดเจตคติตามแนวคิด STRONG Model สามารถท านายแนวโน้มเจตคติของ

นักเรียนได้ ดังนี้ 

ข้อ คะแนน ข้อ คะแนน 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

1 -1 1 6 1 -1 
2 -1 1 7 1 -1 

3 1 -1 8 -1 1 

4 -1 1 9 1 -1 
5 -1 1 10 -1 1 

 

คะแนน -10 – 0    เจคติที่ไม่ดีอย่างยิ่งต่อการต้านทุจริตน้ าและน้ าบาดาล 

     (ไม่สามารถแยกแยะการทุจริตและการต้านการทุจริตได้) 

คะแนน 1-3    เจคติที่ไม่ดีต่อการต้านทุจริตทรัพยากรน้ าและน้ าบาดาล 

     (สับสนในการแยกแยะการทุจริตและการต้านการทุจริตได้) 

คะแนน 4-6    เจคติที่เป็นกลางต่อการต้านทุจริตทรัพยากรน้ าและน้ าบาดาล 

     (มีหลักการที่ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ในการแยกแยะการทุจริตและการต้านการทุจริตได)้ 

คะแนน 7-10   เจคติที่ดีต่อการต้านทุจริตทรัพยากรน้ าและน้ าบาดาล 

      (มีหลักการที่ถูกต้องต่อการตัดสินใจแยกแยะการทุจริตและการต้านการทุจริตได้) 

 

 



แบบประเมินความเข้าใจของตนเองตามแนวคิด STRONG Model  ชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าชี้แจง: แบบประเมินความเข้าใจของตนเองตามแนวคิด STRONG Model จ านวน 10 ข้อ ให้นักเรียนอ่าน

ข้อความแล้วพิจารณาว่าตนเองมีลักษณะตามข้อความนั้นในระดับใด ท า เครื่องหมาย ในระดับที่ตรง

นักเรียนมากที่สุด 

ข้อ ข้อความ ระดับ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. เข้าใจเป้าหมายของการต้านทุจริตในการใช้ทรัพยากรน้ า และ
น้ าบาดาล 

     

2. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในการใช้ทรัพยากรน้ าและน้ าบาดาล 

     

4. สามารถอภิปรายผลของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม ในการใช้ทรัพยากรน้ า  
และน้ าบาดาล  

     

5. สามารถปฏิบัติตนบนพ้ืนฐานของการไม่ทุจริตในการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรน้ า และน้ าบาดาล 

     

6. รู้วิธีการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในฐานะพลเมืองของสังคม
เมื่อพบเจอความทุจริตในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ า 
และน้ าบาดาล 

     

7. ต้องการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการใช้ทรัพยากรน้ า
และน้ าบาดาลในทางท่ีผิดหรือการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 

     

8. รู้คุณค่าและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกัน 
การทุจริตในการใช้ทรัพยากรน้ าและน้ าบาดาล 

     

9. มีความละอายและไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริตต่อการใช้
ทรัพยากรน้ าและน้ าบาดาลในชุมชน 

     

10. ต้องการสร้างความตระหนักในการการจัดการทรัพยากรน้ า 
และน้ าบาดาลด้วยความสุจริตให้ผู้อื่น  

     

 รวม      

 



การแปลผลการประเมิน 

  ผลคะแนนจากการแบบประเมินความเข้าใจของตนเองตามแนวคิด STRONG Model  สามารถ

ท านายแนวโน้มความเข้าใจของนักเรียนได้ ดังนี้ 

คะแนน 1-10 นักเรียนมีแนวโน้มที่จะรับรู้การต้านทุจริตด้านทรัพยากรน้ าและน้ าบาดาล  

คะแนน 11-20  นักเรียนมีแนวโน้มที่จะเต็มใจเรียนรู้การต้านทุจริตด้านทรัพยากรน้ าและน้ าบาดาล 

คะแนน 21-30 นักเรียนมีแนวโน้มที่จะเชื่อม่ันในการเรียนรู้การต้านทุจริตด้านทรัพยากรน้ าและน้ าบาดาล 

คะแนน 31-40 นักเรียนมีแนวโน้มที่จะแสดงออกด้านการต้านทุจริตด้านทรัพยากรน้ าและน้ าบาดาล 

คะแนน 41-50 นักเรียนมีแนวโน้มที่จะสร้างนิสัยการต้านทุจริตด้านทรัพยากรน้ าและน้ าบาดาล 

(อ้างอิงเกณฑ์จากกรอบแนวคิดการประเมินของ Krathwohl, D. R., Bloom, B. S., & Masia, B. B. (1956)  

  สืบค้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ที่มา: https://weber.instructure.com/courses/ 

  307280/pages/affective-domain) 

 

 



แบบทดสอบ 
ค ำชี้แจง ให้นักเรียนตอบค ำถำมต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
1. พิจำรณำสถำนกำรณ์ต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม 

     เมื่อได้รับแจ้งจำกเครือข่ำยผู้ประกอบวิชำชีพช่ำงขุดเจำะน้ ำบำดำลว่ำมีกำรลักลอบขุดเจำะน้ ำบำดำล
โดยไม่ ได้รับอนุญำต อำคำรหอพักแห่งหนึ่ ง  ที่มีจ ำนวนผู้อยู่อำศัยจ ำนวนมำก ในพ้ืนที่จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยำ และพบว่ำกำรขุดเจำะบ่อบำดำลครั้งนี้ไม่ได้มีกำรขออนุญำตขุดเจำะ ถือเป็นกำรกระท ำ
ผิดพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรน้ ำบำดำล พ.ศ.2520 ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บำท หรือจ ำคุก
ไม่เกิน 6 เดือน 
      ทั้งนี้เนื่องจำกพ้ืนที่ดังกล่ำว จัดเป็นพ้ืนที่วิกฤตน้ ำบำดำลและมีระบบน้ ำประปำของกำรประปำส่วน
ภูมิภำคให้บริกำรถึงแล้ว และตำมมติครม.ไม่อนุญำตให้ขุดเจำะบ่อน้ ำบำดำลในพ้ืนที่วิกฤตน้ ำบำดำล จึงได้
ให้เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจเข้ำจับกุมและด ำเนินคดีกับท้ังผู้จ้ำงและผู้รับจ้ำงขุดเจำะทันทีพร้อมยึดของกลำงอันได้แก่ 
อุปกรณ์ขุดเจำะไว้แล้ว 

ทุกข้อเป็นผลกระทบที่เกิดจำกกำรลักลอบขุดเจำะน้ ำบำดำล ยกเว้นข้อใด 
      1) กำรใช้น้ ำบำดำลในปริมำณท่ีมำกเกินส่งผลให้เกิดโพรงใต้ดินขนำดใหญ่อำจน ำมำซึ่งปัญหำแผ่นดินทรุด
ได้ 
      2) ถูกด ำเนินคดีทำงกฎหมำยทั้งเจ้ำของหอพักและผู้อำศัยในหอพักโดยมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บำท 
หรือจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน 
      3) ท ำให้ไม่สำมำรถรู้ได้ว่ำปริมำณท่ีแท้จริงของน้ ำบำดำลที่มีกำรสูบขึ้นมำใช้มีเท่ำใด ส่งผลให้ไม่สำมำรถ
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำบำดำลได้ 
      4) หำกมีกำรใช้น้ ำบำดำลในปริมำณที่มำกเกินกว่ำที่ธรรมชำติจะเติมน้ ำสู่แหล่งน้ ำใต้ดินได้ทันส่งผลให้
น้ ำเค็มอำจไหลเข้ำมำปะปนกับน้ ำใต้ดิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. พิจำรณำสถำนกำรณ์ต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม 

ฮือฮำ! พบแหล่งน้ ำแร่โซดำ รสหวำนซ่ำ ตรวจแล้วปลอดภัย ผสมเครื่องดื่มได้ทันที อธิบดีชี้มี
เหลือเฟือไม่มีวันหมด เตรียมท ำระบบกระจำยน้ ำแจกจ่ำย 11 หมู่บ้ำนแก้แล้ง 

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. กรมทรัพยำกรน้ ำบำดำล ได้ส ำรวจแหล่งน้ ำบำดำลแร่ในพ้ืนที่บ้ำนทุ่ งคูณ 
หมู่ 12 ต.ห้วยกระเจำ อ.ห้วยกระเจำ จ.กำญจนบุรี พบแหล่งน้ ำพุธรรมชำติที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งไม่
เคยพบที่ใดมำก่อนในประเทศไทย คือ มีรสซ่ำคล้ำยน้ ำโซดำ และมีรสชำติออกหวำนนิดๆ สำมำรถ
น ำไปผสมเครื่องดื่มแทนน้ ำโซดำได้เลย 

อ.ห้วยกระเจำนั้นถือเป็นพ้ืนที่แห้งแล้งอย่ำงมำก มีชื่อติดอยู่ในพื้นที่ ที่ประสบภัยแล้งทุกปี 
โดยเมื่อ 3 สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ กรมทรัพยำกรน้ ำบำดำลส่งทีมส ำรวจไปขุดเจำะน้ ำบำดำลในพ้ืนที่ มีเรื่อง
ที่น่ำยินดีมำก ที่พบแหล่งน้ ำบำดำลไม่น้อยกว่ำ 500 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เป็นน้ ำสะอำด และมีรสชำติ
ค่อนข้ำงพิเศษเหมือนที่เจ้ำหน้ำที่แจ้งให้ทรำบก่อนหน้ำนี้ โดยปริมำณน้ ำที่พบนั้น สำมำรถแจกจ่ำยให้
ชำวบ้ำนพื้นที่รอบๆจ ำนวน 11 หมู่บ้ำน และพ้ืนที่เกษตรอีก 3 พันไร่ ได้ใช้ตลอดฤดูแล้งนี้ ซึ่งพูดได้
เลยว่ำ อ.ห้วยกระเจำจะไม่แห้งแล้งอีกต่อไป  

ที่มำ ข่ำวสดออนไลน์ 10 ก.พ. 2564 

จำกข้อควำมข่ำวข้ำงต้น ใครกล่ำวได้เหมำะสมที่สุด 
      1) กำรเจำะน้ ำบำดำลแล้วพบน้ ำแร่ในพ้ืนที่ส่วนบุคคลนั้น ถือว่ำน้ ำแร่ดังกล่ำวเป็นสมบัติโดยชอบธรรม
ทำงกฎหมำย สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ทำงธุรกิจหรือแจกจ่ำยได้ตำมควำมเห็นควรของเจ้ำของ โดยไม่ต้องขอ 
อนุญำตให้ถูกต้องตำมระเบียบกรมทรัพยำกรน้ ำบำดำล 
      2) กำรเจำะน้ ำบำดำลแล้วพบน้ ำแร่ในพ้ืนที่ส่วนบุคคลนั้นยังไม่สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ได้เนื่องจำกเป็น
สมบัติของประเทศชำติ แต่ยังสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ทำงธุรกิจหรือแจกจ่ำยได้ตำมควำมเห็นควรของ
เจ้ำของ โดยไม่ต้องขออนุญำตให้ถูกต้องตำมระเบียบกรมทรัพยำกรน้ ำบำดำล 
      3) กำรเจำะบ่อน้ ำบำดำลซึ่งถือว่ำเป็นสมบัติของประเทศชำติขึ้นมำใช้ประโยชน์ มีกฎหมำยควบคุม เรำไม่
สำมำรถเจำะน้ ำบำดำลขึ้นมำใช้ประโยชน์ได้ ถ้ำต้องกำรเจำะบ่อน้ ำบำดำลต้องขออนุญำตให้ถูกต้องตำม
ระเบียบกรมทรัพยำกรน้ ำบำดำล /และควรใช้ประโยชน์ให้เหมำะสม โดยยึดประโยชน์ของส่วนรวม และควำม
ต้องกำรของชุมชนเป็นหลัก 
      4) กำรเจำะบ่อน้ ำบำดำลซึ่งถือว่ำเป็นสมบัติของเจ้ำของในพ้ืนที่นั้น สำมำรถเจำะน้ ำบำดำลขึ้นมำใช้
ประโยชน์ได้ ถ้ำต้องกำรเจำะบ่อน้ ำบำดำลต้องขออนุญำตให้ถูกต้องตำมระเบียบกรมทรัพยำกรน้ ำบำดำล /
และควรใช้ประโยชน์ให้เหมำะสม โดยยึดประโยชน์ของส่วนรวม และควำมต้องกำรของชุมชนเป็นหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. พิจำรณำสถำนกำรณ์ต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม 

       หมู่บ้ำนแห่งหนึ่งมีประชำกรอำศัยอยู่อย่ำงหนำแน่น จ ำนวน 500 ครัวเรือน ใช้ระบบน้ ำสำธำรณูปโภค
จำกน้ ำผิวดินฝำยน้ ำชุมชนและน้ ำบำดำล โดยอัตรำกำรใช้น้ ำประปำจะสูงมำกในช่วงเวลำ 17.00-20.00 น. 
เนื่องจำกชำวบ้ำนใช้น้ ำเพ่ือกำรอุปโภค บริโภคในครัวเรือนพร้อมกันจ ำนวนมำก ท ำให้น้ ำประปำไม่เพียงพอ
ต่อควำมต้องกำร ครอบครัวนำยปรำโมทย์ จึงแก้ปัญหำด้วยกำรเจำะบ่อน้ ำบำดำลส่วนตัวเพ่ือใช้ในครัวเรือน 
ซึ่งสำมำรถแก้ปัญหำได้เป็นอย่ำงดี ต่อมำครอบครัวนำงสำววิไลซึ่งปลูกบ้ำนอยู่ติดกัน ก็ใช้วิธีกำรเจำะบ่อน้ ำ
บำดำลซึ่งห่ำงจำกบ่อของนำยสมหมำยออกไป 30 เมตร เพ่ือใช้ในครัวเรือนตนเองเช่นกัน ต่อมำนำย
ปรำโมทย์ ประสบปัญหำน้ ำบ่อบำดำลของตนเองไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้น้ ำ และคิดว่ำสำเหตุเกิดจำก
นำงสำววิไลเจำะบ่อน้ ำบำดำลใกล้บ่อของตนมำกเกินไป จึงเกิดข้อพิพำทและร้องเรียนไปยังผู้น ำชุมชน 

จำกข้อควำมข้ำงต้น ข้อใดต่อไปนี้วิเครำะหป์ัญหำไดส้อดคล้องกับสถำนกำรณ์ดังกล่ำว 
      1) กำรขุดเจำะขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบน้ ำบำดำล  
      2) กำรแย่งน้ ำเพื่อใช้เนื่องจำกในชุมชนมีประชำกรมำกเกินไป 
      3) ถ้ำเลี่ยงกำรใช้น้ ำในช่วงเวลำ 17.00-20.00 น. จะสำมำรถใช้น้ ำอย่ำงเพียงพอทุกครัวเรือน 
      4) ให้สมำชิกในชุมชนกระจำยพื้นที่กำรอยู่อำศัยให้ห่ำงกันมำกขึ้นเพ่ือลดควำมหนำแน่นในกำรใช้น้ ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. พิจำรณำสถำนกำรณ์ต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม 

อ่ำงทอง- หวิดประทะเดือดศึกแย่งชิงน้ ำ ชำวนำต้นน้ ำท ำฝำยกั้นชะลอน้ ำ ท ำให้น้ ำที่มีอยู่น้อยไหลไปไม่
ถึงพ้ืนที่ปลำยน้ ำ ชลประทำนเข้ำตรวจสอบพูดคุยตกลงก่อนบำนปลำย 
        วันนี้ (3 ก.พ.) ที่บริเวณคลองชลประทำน หมู่ 1 ต ำบลบำงระก ำ อ ำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่ำงทอง 
พบว่ำชำวนำ ปลำยน้ ำ ในต ำบลเทวรำช และต ำบลรำชสถิตย์ อ ำเภอไชโย ประมำณ 10 คน ได้ไปพูดคุยกับ
ชำวนำในต ำบลบำงระก ำ อ ำเภอโพธิ์ทอง ที่อยู่ต้นน้ ำ ขอให้น ำกระสอบทรำยและหินที่ขวำงทำงน้ ำออก 
เนื่องจำกช่วงนี้เกิดภัยแล้งท ำให้น้ ำในคลองชลประทำนมีน้ ำน้อย และเม่ือมีกำรวำงก้อนหินและกระสอบ
ทรำยกันทำงน้ ำท ำให้น้ ำไหลไปไม่ถึงปลำยน้ ำ จึงได้เข้ำมำพูดคุยขอให้เปิดทำงน้ ำ โดยมีนำยนำวำ แก้วลี 
นำยช่ำงชลประทำนอำวุโส และนำยอ ำเภอไชโย เข้ำร่วมพูดคุยกับชำวบ้ำนตกลงกันด้วยดีและมีกำรยินยอม
เปิดทำงน้ ำไห้ไหลตำมปกติ 
        ด้ำนนำยทรงยศ มะกรูดทอง สมำชิกสภำเกษตรอ ำเภอไชโย เล่ำให้ฟังว่ำ ชำวนำในต ำบลเทวรำช 
และต ำบลรำชสถิต ได้รับผลกระทบภัยแล้งขำดแคลนน้ ำ ต้นข้ำวในนำเริ่มออกรวง แต่ช่วงน้ ำน้ ำในคลอง
ชลประทำนแห้งขอด จึงได้มำส ำรวจตำมคลองพบว่ำมีกำรน ำหินและกระสอบทรำยไปกันทำงน้ ำบำงจุดจึง
ท ำให้น้ ำที่มีอยู่น้อยไหลไปไม่ถึงปลำยน้ ำและได้ขอร้องให้ชำวนำต้นน้ ำท ำกำรน ำสิ่งกีดขวำงทำงน้ ำในคลอง
ชลประทำนออกโดยทำงเจ้ำหน้ำที่ชลประทำนจะน ำรถแบ็กโฮ มำท ำกำรขุดและตักวัสดุที่ขวำงทำงน้ ำใน
คลองชลประทำนออกพร้อมทั้งขุดลอกวัชพืช ในคลองชลประทำน เพ่ือให้น้ ำไหลอย่ำงสะดวก ไปถึงชำวนำ
ปลำยน้ ำต่อไป 

ที่มำ หวิดประทะเดือดศึกแย่งชิงน้ ำ ชำวนำต้นน้ ำท ำฝำยกั้นชะลอน้ ำ  
เผยแพร่: 3 ก.พ. 2564 14:12   ปรับปรุง: 3 ก.พ. 2564 14:12   โดย: ผู้จัดกำรออนไลน์ 

จำกข้อควำมข้ำงต้นใครที่วิเครำะห์ปัญหำไม่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ดังกล่ำว 
      1) หนิง เสนอว่ำ ชุมชนไม่มีน้ ำใช้ในกำรเกษตรในพ้ืนที่ของตน 
      2) นก เสนอว่ำ ชำวนำไม่มีกำรจัดสรรพ้ืนที่ในกำรขุดลอกสระน้ ำไว้ใช้ในพื้นที่ของตน  
      3) นิว เสนอว่ำ ช่องทำงในกำรไหลของน้ ำเข้ำสู่พ้ืนที่ทำงกำรเกษตรมีไม่เพียงพอถึงปลำยน้ ำ 
      4) แนน เสนอว่ำ ขำดกำรบริหำรจัดกำร กำรขุดลอกวัชพืชในคลองชลประทำนช่วยท ำให้น้ ำไหลสะดวก
มำกยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. พิจำรณำสถำนกำรณ์ต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม 

 ชุมชนแห่งหนึ่งมีประชำกรรวมตัวกันอำศัยอยู่เป็นหมู่บ้ำน ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพกำรเกษตร เช่น 
กำรท ำนำข้ำว ท ำสวนผัก เลี้ยงโค เลี้ยงสุกร เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่เป็นอำชีพหลัก โดยระบบสำธำรณูปโภค
น้ ำประปำของหมู่บ้ำนใช้น้ ำจำกฝำยน้ ำชุมชน ที่ชำวบ้ำนร่วมกันขุดลอกสร้ำงขึ้น และพบว่ำในช่วงเดือน
มกรำคมถึงเดือนพฤษภำคม ของทุกปี น้ ำประปำของหมู่บ้ำนจะขำดแคลน เกิดปัญหำกำรแย่งน้ ำเพ่ือใช้
ประโยชน์ในกำรเกษตร เลี้ยงปศุสัตว์ และก็ใช้น้ ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค 

จำกข้อควำมข้ำงต้นใครที่เสนอแนวทางการแก้ปัญหาไม่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ดังกล่ำว 
      1) ก้อย แนะน ำให้ซื้อถังเก็บน้้าในครัวเรือนเพื่อเก็บน้้าในช่วงเวลาที่ชาวบ้านในชุมชนใช้น้้าในปริมาณน้อย  
      2) แก่น ขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มเติมในครัวเรือนที่ใช้ปริมาณน้้ามาก หรือ จัดหาแหล่งน้้าชุมชนเพ่ิมเติม 
      3) เกียรต ิแนะน ำให้ลดปริมาณการเพาะปลูกหรือการเลี้ยงสัตว์ในช่วงวิกฤตขาดแคลนน้้า 
      4) กำนต์ ท้าข้อตกลงในการใช้น้้าร่วมกันในชุมชนโดยให้งดใช้น้ ำในช่วงขำดแคลน 
 
6. พิจำรณำสถำนกำรณ์ต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม 

สวนส้มสำยน้ ำผึ้ง มีควำมต้องกำรน้ ำมำกในช่วงฤดูแล้ง ต้องให้น้ ำทุก 3-4 วัน จึงท ำให้เกิดปัญหำกำรแย่งน้ ำ
เพ่ือกำรเกษตรรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ โดยที่เกษตรกรรำยใหญ่หรือนำยทุนบำงรำยดึงน้ ำเข้ำไปใช้ในพ้ืนที่ของ
ตนด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ ดังนี้ ขุดเปลี่ยนเส้นทำงน้ ำเหมืองฝำย ใช้ท่อขนำดใหญ่ดูดน้ ำในแม่น้ ำและล ำเหมือง
สำธำรณะ รวมทั้งใช้ท่อขนำดต่ำง ๆ ดูดน้ ำจำกอ่ำงน้ ำขนำดเล็กให้ไหลลงสู่อ่ำงเก็บน้ ำในพ้ืนที่ของตน กำร
กระท ำดังกล่ำวท ำให้เกษตรกรในพ้ืนที่ท้ำยน้ ำที่ต้องกำรน้ ำเข้ำพ้ืนที่เกษตรเกิดควำมเดือดร้อน จึงท ำให้เกิ ด
กรณีพิพำทข้ึน และมีกำรร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหำดังกล่ำวอยู่เป็นระยะ ๆ 

จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำว จะมีแนวทำงแก้ไขปัญหำอย่ำงไร 
      1) แจ้งด ำเนินคดีตำมกฎหมำยโดยทันที 
      2) ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรน้ ำให้ชัดเจน 
      3) ก ำหนดกำรปลูกพืชชนิดใหม่ให้สำมำรถใช้น้ ำอย่ำงเพียงพอร่วมกัน 
      4) เกษตรกรรำยใหญ่หรือนำยทุนด ำเนินกำรขุดลอกแหล่งน้ ำสำธำรณะช่วยเหลือเกษตรกรรำยย่อยท ำ
กำรเกษตรได้ตำมปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. พิจำรณำสถำนกำรณ์ต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม 
ก. อิงภู สร้ำงบ่อน้ ำในพ้ืนที่ของตนเอง และใช้เครื่องสูบน้ ำสูบน้ ำจำกคลองสำธำรณะใกล้เคียงมำกักไว้ใช้ใน
ฤดูแล้งเพื่อท ำนำสองรอบต่อปี 
ข. อิงผำ จ้ำงบริษัทกำรเกษตรให้ท ำร่องระบำยน้ ำจำกฝำยกักน้ ำในชุมชน โดยให้ร่องระบำยน้ ำจำกฝำยไปยัง
พ้ืนที่สวนของตนเอง ชำวบ้ำนยังสำมำรถน ำน้ ำมำใช้เพ่ือกำรอุปโภค บริโภคได้ 
ค. อิงธำร ขุดเจำะบ่อน้ ำบำดำลในพ้ืนที่ของตนเองเพ่ือน ำน้ ำไปใช้ประกอบธุรกิจน้ ำดื่มส่งจ ำหน่ำยทั่ว
ประเทศ 
ง. อิงฟ้ำ ใช้น้ ำในแหล่งน้ ำสำธำรณมำใช้หมุนเวียนในฟำร์มเลี้ยงสัตว์ ก่อนปล่อยน้ ำลงกลับสู่ธรรมชำติคืน
ดังเดิม 

จำกกำรกระท ำของบุคลข้ำงต้น กำรกระท ำของใครที่แสดงถึงกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบเดียวกัน 
      1) อิงภู อิงผำ และ อิงธำร 
      2) อิงภู อิงผำ และ อิงฟ้ำ 
      3) อิงผำ อิงธำร และ อิงฟ้ำ 
      4) อิงภู อิงธำร และ อิงฟ้ำ 
 
8. พิจำรณำสถำนกำรณ์ต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม 

หำกพบว่ำ ผลวิเครำะห์น้ ำบำดำลไม่ผ่ำนกำรวิเครำะห์สำมำรถขอรับใบอนุญำตได้หรือไม่ ? 

ใครเสนอแนวทำงได้เหมำะสมที่สุด 
      1) มิ้นท์ บอกว่ำ ไม่สำมำรถขอรับใบอนุญำตได้ เนื่องจำกน้ ำบำดำลไม่ผ่ำนกำรวิเครำะห์ จึงไม่ควรน ำไปใช้
ในกิจกรรมอ่ืนได้  
      2) มำยด์ บอกว่ำ ไม่จ ำเป็นต้องขออนุญำต เนื่องจำกกำรกระท ำดังกล่ำวเป็นเพียงกำรวิเครำะห์เพ่ือยืนยัน
กำรน ำไปใช้เท่ำนั้น ค ำนึงถึงกำรใช้ประโยชน์เท่ำนั้น 
      3) มำร์ค บอกว่ำ ขึ้นอยู่กับว่ำเป็นกำรขอใช้น้ ำเพ่ืออะไร หำกเป็นอุปโภคบริโภคก็ไม่สำมำรถออก
ใบอนุญำตได้ แต่หำกเป็นกำรใช้ที่ที่ไม่เกี่ยวกับกำรดื่มกินก็อำจอนุโลมให้ใช้ได้ โดยหมำยเหตุว่ำน้ ำบำดำล จำก
บ่อนี้มีลักษณะทำงกำยภำพอย่ำงไรเหมำะส ำหรับน ำไปใช้ในลักษณะใด 
      4) หมิว บอกว่ำ ถ้ำน ำน้ ำดังกล่ำวไปใช้ในกิจกรรมอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรอุปโภค บริโภค สำมำรถอนุโลม
ได้ และเมื่อผ่ำนไปครบระยะเวลำหนึ่งปี สำมำรถน ำน้ ำไปใช้ได้ทุกกิจกรรม ในชีวิตประจ ำวันโดยไม่ต้องขอรับ
ใบอนุญำตก็ได้  
 
 
 
 
 
 
 
 



9. พิจำรณำสถำนกำรณ์ต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม 

       สทบ .เขต 5 มีพ้ืนที่อยู่ในเขตป่ำสงวนมีชำวบ้ำนเขำไปอำศัยอยู่แล้วปรำกฏว่ำมีกำรขออนุญำตใช้น้ ำ
บำดำลในพื้นที่เขตป่ำสงวนและเคยได้เข้ำคณะอนุกลั่นกรองและได้มีมติไม่ให้ออกใบอนุญำตเจำะเพรำะเป็น
พ้ืนที่ซึ่งไม่ใช่ที่มีกรรมสิทธิ์จึงออกใบอนุญำตให้ไม่ได้ และมีชำวบ้ำนมำขออนุญำตเจำะน้ ำบำดำลกันมำก 

กรณีอย่ำงนี้ควรด ำเนินกำรอย่ำงไร 
      1) มีสิทธิครอบครองหรือกรรมสิทธิ์ได้ตำมที่คณะอนุกลั่นกรอง และสำมำรถออกใบอนุญำตให้ได้ทุกกรณี 
      2) ถึงแม้ว่ำเป็นเขตป่ำสงวน แต่ถ้ำมีประชำกรอยู่อำศัยกันหนำแน่นก็สำมำรถออกให้ได้ โดยค ำนึงถึง
ประโยชน์กำรใช้ของประชำกรเป็นส ำคัญ 
      3) ถ้ำไม่มีกรรมสิทธิ์ครอบครอง แต่สำมำรถร้องขอให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องออกใบอนุญำตให้ได้ เนื่องจำก
มีกำรอยู่อำศัยกันหนำแน่น  
      4) ถ้ำไม่มีสิทธิครอบครองหรือกรรมสิทธิ์ก็ไม่สำมำรถออกใบอนุญำตให้ได้ แต่ต้องดูกรณีเป็นรำยๆ ไป ถ้ำ
มีกำรอยู่อำศัยกันหนำแน่นก็สำมำรถออกให้ได้ แต่ถ้ำเป็นป่ำสงวนก็ห้ำมไม่ให้ออกใบอนุญำตให้เลย  
 
 
10. กิจกรรมใดต่อไปนี้ถือเป็นแบบอย่ำงในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้ ำของชุมชน  
      1) โครงกำรโคก หนอง นำ โมเดล 
      2) โครงกำรแกล้งดิน 
      3) โครงกำรแก้มลิง 
      4) โครงกำรโรงเรียนกำสรกสิวิทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระดำษค ำตอบ 
 

ชื่อ........................................สกุล......................................ชั้น.........เลขที่........ 
 
ค ำช้ีแจง ให้นักเรียนท ำเครื่องหมำยกำกบำท(X)ลงในช่องว่ำงใหต้รงกับตัวเลือก 
 

ข้อ     

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เฉลยค ำตอบ 
 

 

ข้อ ค ำตอบ 

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

 
 
 



ตารางแสดงความสัมพันธ์ของหน่วยการเรียนรู้ ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ STRONG Model 

หน่วย 
การเรียนรู้ 

ชื่อแผน ผลการเรียนรู้/ 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

STRONG MODEL 

1. การเดินทางของ
สายน ้า 

1.ก้าเนิดสายน ้า 1. อธิบายความหมายของทรัพยากรน ้าและการเกิดน ้าบาดาลได้ (N) 
2. อธิบายกระบวนการขุดเจาะน ้าบาดาลภูมิภาคจากแผนที่น ้าบาดาลได้ (N) 
3. วางแผน ขุดเจาะหาต้าแหน่งการขุดเจาะบ่อบาดาลภูมิภาคจากแผนที่น ้า
บาดาลอย่างเหมาะสม (N) 

1.ความรู้ในการขอเจาะ/ใช้น ้าบาดาลได้ถูกต้อง (N) 
2.วางแผนการขุดเจาะบ่อบาดาลในภูมิภาคได้ (N) 
3.มีความโปร่งใสในการขุดเจาะบ่อบาดาล (T) 

 2. สถานการณ์ของ
ทรัพยากรน ้าและน้า้
บาดาล 

1. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์สภาพทรัพยากรน ้าในประเทศไทยได้ (N) 

2.เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ของทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลใน
ภูมิภาคได้(N) 

3. เพ่ือให้สามารถจัดกระท้าข้อมูลสภาพทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลใน
ภูมิภาคด้วยความโปร่งใส 

1.  ความรู้สภาพทรัพยากรน ้าในประเทศไทยได้ 
(N,S) 

2. วิเคราะห์สถานการณ์ของทรัพยากรน ้าและน ้า
บาดาลในภูมิภาคได้ (N) 

3.จัดกระท้าข้อมูลสภาพทรัพยากรน ้าและน ้า
บาดาลในภูมิภาคด้วยความโปร่งใสเพื่อการสื่อ
ความหมายที่เข้าใจง่าย (T) 



2.เกิดอะไรขึ นกับ
สายน ้า 

3. 1. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของการพัฒนา
ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
2. เพ่ือให้ตระหนักถึงผลกระทบเชิงบวกและ 
เชิงลบของการพัฒนาทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลในระดับภูมิภาค โดย
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ความพอเพียงและความเอื ออาทรต่อกันในการ
ใช้ทรัพยากรน ้า (S,G) 

2.ระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพของน ้าในแหล่งน ้าสาธารณะ (N) 

3.ระบุพฤติกรรมที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมในการ
ใช้น ้าและอนุรักษ์น ้าในแหล่งน ้าสาธารณะ(N) 

 4 1. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของการพัฒนา
ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
2. เพ่ือให้ตระหนักถึงผลกระทบเชิงบวกและ 
เชิงลบของการพัฒนาทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลในระดับภูมิภาค โดย
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. อธิบายความหมายของน ้าบาดาลได้ (N) 

2. จ้าแนกประเภทของบ่อบาดาลได้ (N) 

3. วิเคราะห์ผลกระทบของการพัฒนาทรัพยากรน ้า
บาดาลและเสนอแนวทางในการพัฒนาได้ (O) 

 5 1. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของการพัฒนา
ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
2. เพ่ือให้ตระหนักถึงผลกระทบเชิงบวกและ 
เชิงลบของการพัฒนาทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลในระดับภูมิภาค โดย
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.บอกข้อมูลการใช้ประโยชน์น ้าและน ้าบาดาลใน
แต่ละภูมิภาคได้ (T) 

2.วิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของการ
พัฒนาทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลในระดับภูมิภาค



ได้ (R) 

3.วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์น ้าและน ้า
บาดาล รวมถึงผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของ
การพัฒนาทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลในชุมชน
ของตนเองได้ (R) 

4. บอกแนวทางในการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ ผลกระทบเชิงบวกและ 
 เชิงลบของการพัฒนาทรัพยากรน ้าและน ้า
บาดาลในระดับภูมิภาคและในชุมชนของตนเองได้ 
(O) 
 

 6 1. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของการพัฒนา
ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
2. เพ่ือให้ตระหนักถึงผลกระทบเชิงบวกและ 
เชิงลบของการพัฒนาทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลในระดับภูมิภาค โดย
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ของน ้าผิวดินและน ้า
บาดาลในสังคมปัจจุบันได้(T,R) 

2. บอกแนวทางในการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ของน ้าผิวดินและน ้าบาดาลในสังคม
ปัจจุบันได้ (O) 

 



3.นักสืบสายน ้า 7. ๑. อธิบายระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าผิวดินในชุมชนอย่างโปร่งใส
ได้ (T) 
๒. เสนอแนะแนวทางการใช้น ้าผิวดินในชุมชนโดยค้านึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวมได้ (S) 
๓. วางแผนและออกแบบการใช้น ้าผิวดินจากสถานการณ์ท่ีก้าหนดให้เพ่ือ
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ (G) 

1. มีความรู้ความเข้าใจ บริหารทรัพยากรน ้าผิวดิน
ในชุมชนอย่างโปร่งใส (T) 
2. ใช้ทรัพยากรน ้าผิวดินในชุมชนโดยค้านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม (S) 
3. ใช้ทรัพยากรน ้าผิวดินในชุมชนร่วมกันอย่าง
พอเพียง และมีความสุข (G) 

 8. ๑. อธิบายระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาลในชุมชนอย่าง
โปร่งใสได้ (T) 
๒. เสนอแนะแนวทางการใช้น ้าบาดาลในชุมชนเพ่ือประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ (S) 
๓. วางแผนและออกแบบการใช้น ้าบาดาลจากสถานการณ์ที่ก้าหนดให้เพ่ือ
การอยู่ร่วมกันอย่าง 
 มีความสุขได้ (G) 

1.มีความรู้ความเข้าใจ บริหารทรัพยากรน ้าบาดาล
ในชุมชนอย่างโปร่งใส (T) 
2. ใช้ทรัพยากรน ้าบาดาลในชุมชนโดยค้านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม (S) 
3. ใช้ทรัพยากรน ้าบาดาลในชุมชนร่วมกันอย่าง
พอเพียง และมีความสุข (G) 

 9. ๑. อธิบายระเบียบขั นตอนการขอใช้ทรัพยากรน ้าบาดาลในชุมชน จาก
หน่วยงานรัฐได้อย่างถูกต้อง (N) 
๒. เข้าใจและอธิบายบทลงโทษของการกระท้าผิดเกี่ยวกับการใช้น ้าบาดาล
ในชุมชน จากสถานการณ์จริงที่เกิดขึ นในชุมชน เพื่อเป็นกรณีศึกษาและ
แนวทางปฏิบัติได้ (R) 
๓. เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาการขุดเจาะน ้าบาดาลในชุมชน โดย
ไม่ได้รับอนุญาตเพ่ือประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ (S) 

1.มีความรู้เกี่ยวกับการทุจริตทรัพยากรน ้าบาดาล
ในชุมชน (N) 
2. เรียนรู้จากสถานการณ์การกระท้าผิดในชุมชน
โดยไม่ได้ตั งใจ และหาแนวทางแก้ไข (R)  
3. ใช้ทรัพยากรน ้าบาดาลในชุมชนโดยค้านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม (S) 



 10. ๑. อธิบายการละเมิด หรือการกระท้าความผิดเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน ้า
ผิวดินและน ้าบาดาลในชีวิตจริงอย่างโปร่งใสได้ (T) 
๒. เสนอแนะแนวทางการใช้ทรัพยากรน ้าผิวดินและน ้าบาดาลในชุมชนเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ (S) 
๓. วางแผนและออกแบบการใช้ทรัพยากรน ้าผิวดินและน ้าบาดาลจาก
สถานการณ์ที่ก้าหนดให้เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ (G) 

1.มีความรู้ความเข้าใจ บริหารทรัพยากรน ้าผิวดิน
และน ้าบาดาลในชุมชนอย่างโปร่งใส (T) 
2. ใช้ทรัพยากรน ้าผิวดินและน ้าบาดาลในชุมชน
โดยค้านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม (S) 
3. ใช้ทรัพยากรน ้าผิวดินและน ้าบาดาลในชุมชน
ร่วมกันอย่างพอเพียง และมีความสุข (G) 

 11. ๑. อธิบายการละเมิด หรือการกระท้าความผิดเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน ้า
ผิวดินและน ้าบาดาลในชีวิตจริงอย่างโปร่งใสได้ (T) 
๒. เสนอแนะแนวทางการใช้ทรัพยากรน ้าผิวดินและน ้าบาดาลในชุมชนเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ (S) 
๓. วางแผนและออกแบบการใช้ทรัพยากรน ้าผิวดินและน ้าบาดาลจาก
สถานการณ์ที่ก้าหนดให้เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ (G) 

1.มีความรู้ความเข้าใจ บริหารทรัพยากรน ้าผิวดิน
และน ้าบาดาลในชุมชนอย่างโปร่งใส (T) 
2. ใช้ทรัพยากรน ้าผิวดินและน ้าบาดาลในชุมชน
โดยค้านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม (S) 
3. ใช้ทรัพยากรน ้าผิวดินและน ้าบาดาลในชุมชน
ร่วมกันอย่างพอเพียง และมีความสุข (G) 

 12.ศึกษา
สถานการณ์จริง โดย
เก็บตัวอย่างน ้า และ
ออกแบบวิธีการใน
การวิเคราะห์
คุณภาพน ้า    

๑ อธิบายคุณภาพน ้าในชีวิตจริงอย่างโปร่งใสได้ (T) 
๒ เสนอแนะแนวทางการใช้กระบวนเก็บตัวอย่างน ้ามาวิเคราะห์คุณภาพน ้า
โดยค้านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมได้ (S) 
๓ วางแผนและออกแบบการการวิเคราะห์คุณภาพน ้าได้สถานการณ์ท่ี
ก้าหนดให้เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ (G) 

1.มีความรู้ความเข้าใจ บริหารคุณภาพน ้าในชีวิต
จริงในชุมชนอย่างโปร่งใส (T) 
2.ใช้กระบวนเก็บตัวอย่างน ้ามาวิเคราะห์คุณภาพ
น ้าโดยค้านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม 
(S) 
3. ใช้ทรัพยากรน ้าผิวดินและน ้าบาดาลในชุมชน
ร่วมกันอย่างพอเพียง และมีความสุข (G) 



 13.การวิเคราะห์
คุณภาพน ้า (LAB-1) 
หาค่า DO   

๑ อธิบายคุณภาพน ้าในชีวิตจริงอย่างโปร่งใสได้ (T) 
๒ เสนอแนะแนวทางการใช้กระบวนเก็บตัวอย่างน ้ามาวิเคราะห์คุณภาพน ้า 
การหาค่า DO โดยค้านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมได้ (S) 
๓ วางแผนและออกแบบการการวิเคราะห์คุณภาพน ้า การหาค่า DO ใน
สถานการณ์ที่ก้าหนดให้เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ (G) 

1.มีความรู้ความเข้าใจ บริหารคุณภาพน ้าในชีวิต
จริงในชุมชนอย่างโปร่งใส (T) 
2.ใช้กระบวนเก็บตัวอย่างน ้ามาวิเคราะห์คุณภาพ
น ้า การหาค่า DO โดยค้านึงถึงผลประโยชน์ส่วน
ตนและส่วนรวม (S) 
3. ใช้ทรัพยากรน ้าผิวดินและน ้าบาดาลในชุมชน
ร่วมกันอย่างพอเพียง และมีความสุข (G) 

 14.การวิเคราะห์
คุณภาพน ้า (LAB-2) 
หาค่า BOD 

๑ อธิบายคุณภาพน ้าในชีวิตจริงอย่างโปร่งใสได้ (T) 
๒ เสนอแนะแนวทางการใช้กระบวนเก็บตัวอย่างน ้ามาวิเคราะห์คุณภาพน ้า 
การหาค่า BOD โดยค้านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมได้ (S) 
๓ วางแผนและออกแบบการการวิเคราะห์คุณภาพน ้า การหาค่า BOD ใน
สถานการณ์ที่ก้าหนดให้เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ (G) 

1.มีความรู้ความเข้าใจ บริหารคุณภาพน ้าในชีวิต
จริงในชุมชนอย่างโปร่งใส (T) 
2.ใช้กระบวนเก็บตัวอย่างน ้ามาวิเคราะห์คุณภาพ
น ้า การหาค่า BOD โดยค้านึงถึงผลประโยชน์ส่วน
ตนและส่วนรวม (S) 
3. ใช้ทรัพยากรน ้าผิวดินและน ้าบาดาลในชุมชน
ร่วมกันอย่างพอเพียง และมีความสุข (G) 

ผู้พิทักษ์สายน ้า 15.สายน ้า สายชีวิต 
(๑) 

๑. เพ่ือให้มีเจตคติหวงแหนทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล โดยการแสดงออก
ถึงการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสการกระท้าความผิดเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
๒. เพ่ือให้สามารถแสดงออกอย่างเหมาะสมเม่ือพบการละเมิดทรัพยากรน ้า
และน ้าบาดาล 
 

1.อธิบายผลกระทบที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรน ้าที่
ไม่ถูกต้องและการพัฒนาทรัพยากรน ้าอย่างไม่
เหมาะสม (N) 
 ๒. วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ นจากการกระท้า
ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล (N) 
๓. แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวที่ส่งผลกระทบต่อ



การใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล (S) 
๔. ตระหนักถึงสถานการณ์การทุจริตในพื นที่และ
ชุมชน พร้อมทั งบอกแนวทางการเฝ้าระวังการ
ทุจริต (R) 

 16. สายน ้า สายชีวิต 
(๒) 

1. เพ่ือให้มีเจตคติหวงแหนทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล โดยการแสดงออก
ถึงการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสการกระท้าความผิดเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
2. เพ่ือให้สามารถแสดงออกอย่างเหมาะสมเม่ือพบการละเมิดทรัพยากรน ้า
และน ้าบาดาล 
 

1. วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ นกับทรัพยากรน ้า
และน ้าบาดาลในชุมชน สังคม และประเทศ (N) 
2. เฝ้าระวังและสามารถแจ้งเบาะแสการกระท้า
ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ (N) 
3. มีเจตคติท่ีดีในการหวงแหนทรัพยากรน ้าและน ้า
บาดาล (G) 
4. ตระหนักถึงสถานการณ์การทุจริตในพื นที่และ
ชุมชน พร้อมทั งบอกแนวทางการเฝ้าระวังการ
ทุจริต (O) 

 17.สายน ้าไม่ไหล
ย้อนกลับ 

๑. เพ่ือให้มีเจตคติหวงแหนทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล โดยการแสดงออก
ถึงการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสการกระท้าความผิดเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
๒. เพ่ือให้สามารถแสดงออกอย่างเหมาะสมเม่ือพบการละเมิดทรัพยากรน ้า
และน ้าบาดาล 

1. อธิบายการบริหารจัดการน ้าและน ้าบาดาลได้ใน
ชุมชน และส่วนภูมิภาค (N) 
2. อธิบายการละเมิดทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล
ในชุมชน และภูมิภาค (N) 



 18. ๑. เพ่ือให้มีเจตคติหวงแหนทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล โดยการแสดงออก
ถึงการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสการกระท้าความผิดเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
๒. เพ่ือให้สามารถแสดงออกอย่างเหมาะสมเม่ือพบการละเมิดทรัพยากรน ้า
และน ้าบาดาล 

.๑. น้าแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับประยุกต์ เป็นหลักความพอเพียง
ในการพัฒนาสังคมส่วนรวม รวมถึงการป้องกัน
การทุจริตอย่างยั่งยืนได้(S) 

๒. วิเคราะห์แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า
ของชุมชน หรือ การปลูกฝังความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ชุมชนตนเองได้(N) 
๓. วิเคราะห์สถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับการละเมิด
ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลในชุมชน และภูมิภาค(R) 

๔. อธิบายแนวคิด โคก หนอง นา โมเดลได้(G) 

๕. วางแผนและออกแบบการบริหารจัดการน ้าจาก
สถานการณ์ที่ก้าหนดให้ได้(O) 

 19. ๑. เพ่ือให้มีเจตคติหวงแหนทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล โดยการแสดงออก
ถึงการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสการกระท้าความผิดเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
๒. เพ่ือให้สามารถแสดงออกอย่างเหมาะสมเม่ือพบการละเมิดทรัพยากรน ้า
และน ้าบาดาล 

๑. น้าแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับประยุกต์ เป็นหลักความพอเพียง
ในการพัฒนาสังคมส่วนรวม รวมถึงการป้องกัน
การทุจริตอย่างยั่งยืนได้(S) 

๒. วิเคราะห์แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า



 
 

ของชุมชน หรือ การปลูกฝังความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ชุมชนตนเองได้(N) 

๓. อธิบายแนวคิด โคก หนอง นา โมเดลได้(G) 

๔. วางแผนและออกแบบการบริหารจัดการน ้าจาก
สถานการณ์ที่ก้าหนดให้ได้(O) 

 20. ๑. เพ่ือให้มีเจตคติหวงแหนทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล โดยการแสดงออก
ถึงการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสการกระท้าความผิดเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
๒. เพ่ือให้สามารถแสดงออกอย่างเหมาะสมเม่ือพบการละเมิดทรัพยากรน ้า
และน ้าบาดาล 

๑. น้าแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับประยุกต์ เป็นหลักความพอเพียง
ในการพัฒนาสังคมส่วนรวม รวมถึงการป้องกัน
การทุจริตอย่างยั่งยืนได้(S) 

๒. วิเคราะห์แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า
ของชุมชน หรือ การปลูกฝังความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ชุมชนตนเองได้(N) 

๓. อธิบายแนวคิดและขั นตอนการจัดท้าสื่อ
สร้างสรรค์ได้(G) 

๔. ออกแบบ และจัดท้าสื่อสร้างสรรค์ได้(O) 



หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ น ้าและน ้าบาดาล ส้าหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หน่วย
ที่ 

ชื่อหน่วย 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
จุดประสงค์การ

เรียนรู้ 
แผนการเรียนรู้ แนวทางในการจัดกิจกรรม 

เนื อหาสาระ 

ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
การทุจริต/ 

การขัดกันแห่งผลประโยชน ์
1 การเดินทาง

ของสายน ้า  
 
 

2 - เพื่อให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ
เก่ียวกับทรัพยากร
น ้าและน า้บาดาล 
 
- เพื่อให้สามารถ
วิเคราะห์สภาพ
ทรัพยากรน ้าและ 
น ้าบาดาลในระดบั
ภูมิภาคได ้
 

แผนที่ 1 ทบทวนความรู้ 
ทรัพยากรน ้าและน า้บาดาล 

ทบทวนความรู้เก่ียวกับน า้ผิวดนิ และน า้
บาดาล ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้เกมส์เป็นฐาน เช่น บอร์ดเกมส์ เป็นตน้ 

น ้าผิวดิน 
- วัฏจักรของน ้า  
- ประเภทของแหล่งน ้า  
- คุณค่าและการใช้ประโยชน์ เช่น 
การอุปโภคบริโภค การ
อุตสาหกรรม การเกษตร  
การชลประทาน การคมนาคม 
และการท่องเที่ยว 
- องค์ประกอบ ปริมาณ และ
คุณภาพ 
- ความแตกต่างระหว่างภูมภิาค/
ภูมิศาสตร ์
น ้าบาดาล 
- ก้าเนิดน ้าบาดาล 
- ประเภทแหล่งน ้าบาดาล (ชั น
ทราย หินแข็ง หินปูน) 
- องค์ประกอบ ปริมาณ และ
คุณภาพ 
- ความแตกต่างระหว่างภูมภิาค/
ภูมิศาสตร ์
Tip 
- รู้หรือไม่ว่าน า้บาดาลท้าให้เกิดถ า้ 
- โอเอซิสและน ้าพุ เกิดขึ นได้
อย่างไร 

N : ความรู้ในการใช้ทรัพยากร
น ้า/ความรู้ในการบ้าบดัน ้าเสีย
จากครัวเรือน/ความรู้เกี่ยวกับ
การขออนุญาตขุดเจาะน ้า
บาดาล/ความรู้และทักษะในการ
สื่อสารกับคนในชุมชน 
 (กิจกรรมการเรียนรู้ใช้ บอร์ด
เกมส์) 

แผนที่ 2 วิเคราะห์สภาพ
ทรัพยากรน ้าและน า้บาดาลใน
ระดับภูมิภาค  

ให้ข้อมูลของทรัพยากรน ้าและการใช้
ประโยชน์ของน า้ในประเทศไทย ของแต่ละ
ภูมิภาค จากนั นวิเคราะห์สภาพของ
ทรัพยากรน ้าและการใชป้ระโยชน์ของน า้ใน
ประเทศไทย ของแต่ละภูมิภาค และจัด
กระท้าข้อมูล แสดงให้เห็นว่าน า้ที่ใช้มาก
จากแหล่งไหนบ้าง และอภิปรายการใช้น ้า
ในปัจจุบนัเปน็อย่างไรบ้าง 



หน่วย
ที่ 

ชื่อหน่วย 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
จุดประสงค์การ

เรียนรู้ 
แผนการเรียนรู้ แนวทางในการจัดกิจกรรม 

เนื อหาสาระ 

ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
การทุจริต/ 

การขัดกันแห่งผลประโยชน ์
2 เกิดอะไร

ขึ นกับ
สายน ้า  
 
 

4 - เพื่อให้สามารถ
วิเคราะห์
ผลกระทบเชงิบวก
และเชิงลบของการ
พัฒนาทรัพยากร
น ้าและน า้บาดาล 
- เพื่อให้ตระหนัก
ถึงผลกระทบเชงิ
บวกและ 
เชิงลบของการ
พัฒนาทรัพยากร
น ้าและน า้บาดาล
ในระดับภูมิภาค 
โดยปฏิบตัิตนอย่าง
เหมาะสมและ
สื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แผนที่ 3 การพัฒนาและการ
ใช้ประโยชนน์ ้าผิวดิน  

ก้าหนดสถานการณ์ แล้วให้นักเรียน
วิเคราะห์ ผลกระทบเชงิบวกและเชิงลบที่
เก่ียวข้องกับกิจกรรมการพัฒนาและการใช้
ประโยชนน์ ้าผวิดิน(การขุด การสูบ การ
คมนาคมทางน า้ และการประมง) โดยใช้ 
Graphic organizer 
 
  

การพัฒนาและการใช้ประโยชน ์
น ้าผิวดิน(3) 
- การขุดลอกแหล่งน ้า การขุดบ่อ 
การขุดสระ 
- การสูบน ้าจากแหล่งน ้าสาธารณะ
เพื่อท้าการเกษตร 
- การคมนาคมทางน ้า (คลอง 
แม่น ้า และทะเล) 
- การประมง (คลอง แม่น ้า และ
ทะเล) 
การพัฒนาและการใช้ประโยชน ์
น ้าบาดาล(4)  
- รู้จักบ่อบาดาล เช่น บ่อตอก บ่อ
วง และบ่อมาตรฐาน 
คุณภาพและการใช้ประโยชนน์ ้า
และน ้าบาดาลในชุมชน(5) 
- ผลของการพัฒนาทั งในเชิงบวก
และเชิงลบ 
- การใช้ประโยชน์น ้าและน ้า
บาดาลในแตล่ะภูมิภาค 
การสื่อสาร (6) 
- การสื่อสารเพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้และปรับพฤติกรรม  

STRONG Model  
   S และ G : ความพอเพียงและ
ความเอื ออาทรต่อกัน 
ในการใช้ทรัพยากรน ้า 
   R : ความตื่นรู้ในการรักษา
ประโยชนส์าธารณะ ไม่ทิ งสิ่ง
ปฏิกูลลงในแหล่งน ้า ไมส่ร้าง
สิ่งก่อสร้างหรือกระท้าการใด ๆ 
ที่เป็นการล่วงล า้ล้าน ้า 
   N : ความรู้ในการใช้
ทรัพยากรน ้า/ความรู้ในการ
บ้าบัดน ้าเสียจากครัวเรือน/
ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาต
ขุดเจาะน ้าบาดาล/ความรู้และ
ทักษะในการสื่อสารกับคนใน
ชุมชน 

แผนที่ 4 การพัฒนาและการ
ใช้ประโยชนน์ ้าบาดาล 

ก้าหนดสถานการณ์ แล้วให้นักเรียน
วิเคราะห์ ผลกระทบเชงิบวกและเชิงลบที่
เก่ียวข้องกับกิจกรรมการพัฒนาและการใช้
ประโยชนน์ ้าบาดาล(บ่อบาดาลแบบต่างๆ)
โดยใช้ Graphic organizer 
 
 

แผนที่ 5 คุณภาพและการใช้
ประโยชนน์ ้าและน า้บาดาลใน
แต่ละภูมิภาค  

ก้าหนดสถานการณ์หรือให้ข้อมูลเชิงตัวเลข
และแผนที่ทางภูมิศาสตร์ของแต่ละภาคใน
ประเทศไทย เพื่อแสดงการพฒันาคุณภาพ
และการใช้ประโยชน์น า้และน า้บาดาล ใน
แต่ละภูมิภาค ให้นักเรียนวิเคราะห์
ผลกระทบเชงิบวกและเชิงลบ จากนั น
ออกมาน้าเสนอ โดยใช้กิจกรรมเวียนฐาน
การเรียนรู ้ 



หน่วย
ที่ 

ชื่อหน่วย 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
จุดประสงค์การ

เรียนรู้ 
แผนการเรียนรู้ แนวทางในการจัดกิจกรรม 

เนื อหาสาระ 

ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
การทุจริต/ 

การขัดกันแห่งผลประโยชน ์
แผนที่ 6 สถานการณ์ของน ้า
ผิวดินและน า้บาดาลในสงัคม
ปัจจุบนั  

ดูคลิปวิดีโอ และศึกษาข้อมูลเชงิสถิติ 
จากนั นวิเคราะห์สถานการณ์การใช้น ้าใน
ปัจจุบนัของน ้าผิวดินและน ้าบาดาล ใน
รูปแบบตา่งๆ แล้วออกมานา้เสนอแนว
ทางการปฏบิัติที่เหมาะสมเพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม 

3 นักสืบ
สายน ้า  
 

8 - เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจการ
ขัดกันของ
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวมเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพยากร
น ้า และน า้บาดาล
ในชีวิตจริง 
 
- เพื่อให้รู้เท่าทัน
การละเมิด หรือ
การกระท้า
ความผิดเก่ียวกับ
การใช้ทรัพยากร
น ้า และน า้บาดาล
ในชีวิตจริง  
 
- เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจ และ

แผนที่ 7 สถานการณ์การใช้
ทรัพยากรน ้าผิวดิน ในชีวิตจริง 

ก้าหนดสถานการณ์ปัญหาที่ก ้ากึ่ง การใช้
ทรัพยากรน ้าผิวดินในปัจจบุัน (ประเด็น
วิทยาศาสตร์เชิงสงัคม)(เชน่การสูบน า้จาก
แหล่งน ้าสาธารณะเพื่อท้าการเกษตร เป็น
ต้น) เพื่อชี ชวนให้นักเรียนได้โตแ้ย้ง แสดง
ความคิดเห็น ว่าถูกหรือผิด หรือไม่ อย่างไร 
โดยใช้กิจกรรมโต้วาที และร่วมกันลง
ความเห็น  

การวิเคราะห์คุณภาพน ้าอย่าง
ง่าย 
- เครื่องมือในการวิเคราะห ์

การขัดกันของผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม 
- นิยาม ความหมาย และ
ประเภท 
 
STRONG Model 
- พฤติกรรมที่ควรกระท้าและไม่
ควรกระท้า (Do/Do not) 

แผนที่ 8 สถานการณ์การใช้
ทรัพยากรน ้าบาดาลในชีวิต
จริง (1) 

ก้าหนดสถานการณ์ปัญหาที่ก ้ากึ่ง การใช้
ทรัพยากรน ้าบาดาลในปัจจบุัน (ประเด็น
วิทยาศาสตร์เชิงสงัคม)(เชน่ขุดเจาะน า้
บาดาลมาใช้ประโยชน์ เป็นต้น) เพื่อชี ชวน
ให้นักเรียนได้โต้แย้ง แสดงความคิดเห็น ว่า
ถูกหรือผิด หรือไม่ อย่างไร โดยใช้กิจกรรม
โต้วาที และร่วมกันลงความเห็น 

แผนที่ 9 สถานการณ์การใช้
ทรัพยากรน ้าบาดาลในชีวิต
จริง(2) 

ก้าหนดสถานการณ์ปัญหาที่ก ้ากึ่ง การใช้
ทรัพยากรน ้าบาดาลในปัจจบุัน (ประเด็น
วิทยาศาสตร์เชิงสงัคม)(ยกตัวอย่างการใชน้ ้า
บาดาลที่เปน็กรณีศึกษาจากคดคีวาม หรือ
จากประเด็นอื่นๆ) เพื่อชี ชวนให้นักเรียนได้
โต้แย้ง แสดงความคิดเห็น ว่าถกูหรือผิด 



หน่วย
ที่ 

ชื่อหน่วย 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
จุดประสงค์การ

เรียนรู้ 
แผนการเรียนรู้ แนวทางในการจัดกิจกรรม 

เนื อหาสาระ 

ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
การทุจริต/ 

การขัดกันแห่งผลประโยชน ์
ทักษะในการ
วิเคราะห์คุณภาพ
น ้า (วิธทีดสอบ
คุณภาพทาง
วิทยาศาสตร์ด้วย
เครื่องมือหรือ
วิธีการอย่างง่าย 
เช่น DO BOD) 

หรือไม่ อย่างไร โดยใช้กิจกรรมโต้วาที และ
ร่วมกันลงความเห็น 

แผนที่ 10 การละเมิด หรือ
การกระท้าความผดิเก่ียวกับ
การใช้ทรัพยากรน ้า และน ้า
บาดาลในชีวิตจริง(1) 

ก้าหนดสถานการณ์ปัญหา จากนั น 
วิเคราะห์สถานการณ์การละเมิด หรือการ
กระท้าความผดิเก่ียวกับการใชท้รัพยากรน ้า 
และน า้บาดาลในชีวติจริง ในรูปแบบต่างๆ
พร้อมให้เหตุผลลงในใบกิจกรรม 

แผนที่ 11 การละเมิด หรือ
การกระท้าความผดิเก่ียวกับ
การใช้ทรัพยากรน ้า และน ้า
บาดาลในชีวิตจริง(2)  

ก้าหนดสถานการณ์ปัญหาเรื่องใกล้ตัวท่ีควรรู้ 
ที่เก่ียวข้องกับการละเมิดหรือกระท้า
ความผิดตา่งๆ เชน่ การทิ งสิง่ปฏิกูลลงใน
แหล่งน ้า บ่อดักไขมัน การเติมน า้ใต้ดิน บ่อ
ทิ งขยะ เป็นตน้ จากนั นให้นักเรียนจับสลาก
เลือกเพื่ออภิปรายในสิ่งที่ควรกระท้าและไม่
ควรกระท้า (Do/Do not)  

แผนที่ 12 ศึกษาสถานการณ์
จริง โดยเก็บตัวอย่างน ้า และ
ออกแบบวิธีการในการ
วิเคราะห์คุณภาพน ้า 

- นักเรียนเก็บตัวอย่างน า้จากแหล่งน ้าใน
ชุมชนของตนเอง หรือครูเตรียมตัวอย่างน า้
จากแหล่งน ้าต่างๆ  
- ครูทบทวนวิธีการตรวจน า้คุณภาพน ้า
ต่างๆ การวิเคราะห์คุณภาพน ้าอย่างง่าย 
(Lab) และเสนอแนะวิธีการตรวจสอบ
คุณภาพน ้าโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
เพื่อน้ามาวิเคราะห์ในเชิงลึก เชน่ DO BOD 
- นักเรียนออกแบบวิธีการในการวิเคราะห์
คุณภาพน ้าลงในใบกิจกรรม 

แผนที่ 13 การวิเคราะห์
คุณภาพน ้า (LAB-1) หาค่า 
DO 

- นักเรียนเก็บตัวอย่างน า้จากแหล่งน ้าใน
ชุมชนของตนเอง หรือครูเตรียมตัวอย่างน า้
จากแหล่งน ้าต่างๆ  



หน่วย
ที่ 

ชื่อหน่วย 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
จุดประสงค์การ

เรียนรู้ 
แผนการเรียนรู้ แนวทางในการจัดกิจกรรม 

เนื อหาสาระ 

ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
การทุจริต/ 

การขัดกันแห่งผลประโยชน ์
- นักเรียนท้าการทดลองและวิเคราะห์
คุณภาพน ้า เพื่อหาค่า DO จากน ้าตัวอย่าง 
- นักเรียนอธิบายและลงข้อสรุปเก่ียวกับ
แหล่งน ้าโดยใช้ข้อมูลจากการทดลองเป็น
เกณฑ์ในการอธิบายคุณภาพของแหล่งน ้าที่
ครูยกตัวอย่างลงในใบกิจกรรม 

แผนที่ 14 การวิเคราะห์
คุณภาพน ้า (LAB-2) หาค่า 
BOD  

- นักเรียนเก็บตัวอย่างน า้จากแหล่งน ้าใน
ชุมชนของตนเอง หรือครูเตรียมตัวอย่างน า้
จากแหล่งน ้าต่างๆ  
- นักเรียนท้าการทดลองและวิเคราะห์
คุณภาพน ้า เพื่อหาค่า BOD จากน ้าตัวอย่าง 
- นักเรียนอธิบายและลงข้อสรุปเก่ียวกับ
แหล่งน ้าโดยใช้ข้อมูลจากการทดลองเป็น
เกณฑ์ในการอธิบายคุณภาพของแหล่งน ้าที่
ครูยกตัวอย่างลงในใบกิจกรรม 

4 ผู้พิทักษ์
สายน ้า  

6 - เพื่อให้มีเจตคติ
หวงแหนทรัพยากร
น ้าและน า้บาดาล 
โดยการแสดงออก
ถึงการมีส่วนร่วม
ในการเฝ้าระวัง 
แจ้งเบาะแสการ
กระท้าความผดิ
เก่ียวกับการใช้
ทรัพยากรน ้าและ
น ้าบาดาล 
 
- เพื่อให้สามารถ

แผนที่ 15 สายน ้า สายชีวิต(1) - ก้าหนดสถานการณ์เก่ียวกับการใช้น ้า เช่น 
....โรงงานแปรรูปอาหารทะเล มี
กระบวนการผลิต มีกระบวนการใช้น ้าเพื่อ
การล้างกุ้ง ซึ่งจะมีสารปนเปื้อน หรือสาร
ตกค้างที่ลงสู่สิ่งแวดล้อมหรือแหล่งน า้ต่างๆ 
....  
- ตั งค้าถามปลายเปิดเพื่อแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับผลกระทบที่เกิดจากการใช้น ้าของ
สถานที่แห่งนั น หากนักเรียนพบเจอ หรือ
ด้ารงชีวิตอยู่ใกล้สถานที่ดงักล่าวนักเรียนจะ
แสดงออกอย่างไร  
- แบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อระดมความคิด 
- นักเรียนออกมาน้าเสนอพร้อมให้เหตุผล

- ผลกระทบที่เกดิจากการใช้และ
พัฒนาท่ีไม่ถูกต้อง 

STRONG Model 
- การปลูกฝังความรู้สึกเป็น
เจ้าของ 
- การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
Role Model 
- การร่วมกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ 
- การเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส (ขั น
พื นฐาน) 
- ผลกระทบที่เกดิจากการใช้
และพัฒนาท่ีไม่ถูกต้อง 
 



หน่วย
ที่ 

ชื่อหน่วย 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
จุดประสงค์การ

เรียนรู้ 
แผนการเรียนรู้ แนวทางในการจัดกิจกรรม 

เนื อหาสาระ 

ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
การทุจริต/ 

การขัดกันแห่งผลประโยชน ์
แสดงออกอย่าง
เหมาะสมเมื่อพบ
การละเมิด
ทรัพยากรน ้าและ
น ้าบาดาล 
 

อย่างเหมาะสม  

แผนที่ 16 สายน ้า สายชีวิต(2) - ก้าหนดสถานการณ์เก่ียวกับการใช้น ้า ใน
ประเด็นอ่ืน นอกเหนือจากประเด็นใน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่แล้ว เพือ่ตรวจสอบ
แนวคิดและเจคติของนักเรียนในการ
แสดงออกเมื่อพบกับสถานการณ์ใหม่  
 

แผนที่ 17 สายน า้ไมไ่หล
ย้อนกลับ 

- วิเคราะห์สถานการณ์ที่เก่ียวขอ้งกับการใช้
และพัฒนาทีไ่ม่ถูกต้องของทรัพยากรน ้าและ
น ้าบาดาลจากวิดีทัศน์ หรือข่าวต่างๆ  
- ครูยกตัวอย่างโครงการที่ส่งเสริมและ
อนุรักษ์ทรัพยากรน ้าจากนั นให้นักเรียน
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ นจากโครงการ
ดังกล่าว  
- วิเคราะห์สถานการณ์ที่เก่ียวขอ้งกับการใช้
และพัฒนาทีไ่ม่ถูกต้องของทรัพยากรน ้าและ
น ้าบาดาลลงในใบกิจกรรม 



หน่วย
ที่ 

ชื่อหน่วย 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
จุดประสงค์การ

เรียนรู้ 
แผนการเรียนรู้ แนวทางในการจัดกิจกรรม 

เนื อหาสาระ 

ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
การทุจริต/ 

การขัดกันแห่งผลประโยชน ์
แผนที่ 18 รู้จัก โคก หนอง 
นา โมเดล  

- ศึกษาวิดีทัศนโ์คกหนองนาโมเดล  
- วิเคราะห์สถานการณ์ที่กา้หนดให้แล้ว
เชื่อมโยงไปสู่ โคก หนอง นา โมเดล และ
สะท้อนคิดเก่ียวกับทรัพยากรน า้และน ้า
บาดาล 

แผนที่ 19 โคก หนอง นา 
โมเดล เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรน ้าอย่างอย่างยนื  

ก้าหนดสถานการณ์ปัญหาด้วยการระบุ
ขนาดของพื นที่ ณ ที่แห่งหนึ่งจากนั น
แบ่งกลุ่มใหน้ักเรียนแต่ละกลุ่มรว่มกันระดม
ความคิด ออกแบบตามแนวทางของ
โครงการ  โคก หนอง นา โมเดล เพื่อการ
จัดการทรัพยากรน ้าอยา่งอย่างยืน โดย
นักเรียนสามารถวาดภาพ โปสเตอร์ หรือ
สร้างแบบจ้าลอง นา้เสนออย่างง่ายจากวสัดุ
ที่ก้าหนดให้ แล้วน้ามาแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
ร่วมกันในรูปแบบฐานการเรียนรู ้

แผนที่ 20 สื่อสร้างสรรค์ 
ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า 

แบ่งกลุ่มให้นักเรียนระดมความคิดเห็น เพื่อ
สร้างสื่อ หรือ จัดกิจกรรมที่เป็นแบบอย่าง
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้าของชุมชน หรือ 
การปลูกฝังความรูส้ึกเป็นเจ้าของ หรือการ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง Role Model หรือใน
ประเด็นอื่นๆที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนเกิดเจต
คติที่ดีในการหวงแหนทรัพยากรน ้าและน า้
บาดาล แล้วน้าเสนอแบบรา่ง หรือ 
Storyboard จากนั นให้นักเรียนได้จัดท้า
ผลงาน และนา้เสนอผลงานในชั นเรียน เพื่อ
สะท้อนคิดจากเพื่อนในชั นเรียน เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไข และนา้เสนอสูชุ่ม่ชนแล้วให้
ทางชุมชนแสดงความคิดเห็นจากสื่อ



หน่วย
ที่ 

ชื่อหน่วย 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
จุดประสงค์การ

เรียนรู้ 
แผนการเรียนรู้ แนวทางในการจัดกิจกรรม 

เนื อหาสาระ 

ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
การทุจริต/ 

การขัดกันแห่งผลประโยชน ์
เหล่านั น 
 

 
 
 



ตารางแสดงความสัมพันธ์ของหน่วยการเรียนรู้  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หน่วย 
การเรียนรู ้

ชื่อแผน วัตถุประสงค์ของหลักสูตร/ผลการ
เรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้บูรณาการ  
STRONG MODEL 

STRONG MODEL 

๑. การเดินทาง 
ของสายน ้า 

แผนที่ ๑ ทบทวน
ความรู้ 
ทรัพยากรน ้าและ
น ้าบาดาล 

๑. เพ่ือให้มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรน ้า
และน ้าบาดาล 
๒. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์สภาพ
ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลในระดับ
ภูมิภาคได้ 
 

๑. อธิบายความหมายของทรัพยากรน ้าและ 
การเกิดน ้าบาดาลได้ (N) 
๒. อธิบายกระบวนการขุดเจาะน ้าบาดาล 
ภูมิภาคจากแผนที่น ้าบาดาลได้ (N) 
๓. วางแผนขุดเจาะหาต้าแหน่งการขุดเจาะบ่อ 
บาดาลภูมิภาคจากแผนที่น ้าบาดาลอย่างเหมาะสม (N) 

๑.ความรู้ในการขอเจาะ/ใช้น า้
บาดาลได้ถูกต้อง (N) 
๒.วางแผนการขุดเจาะบ่อ
บาดาลในภูมิภาคได้ (N) 
๓.มีความโปร่งใสในการขุดเจาะ
บ่อบาดาล (T) 

แผนที่ ๒ วิเคราะห์
สภาพทรัพยากรน ้า
และน ้าบาดาลใน
ระดับภูมิภาค  

๑. เพ่ือให้มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรน ้า
และน ้าบาดาล 
๒. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์สภาพ
ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลในระดับ
ภูมิภาคได้ 
 

๑. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์สภาพทรัพยากรน ้า 
ในประเทศไทยได้ (N) 
๒.เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ของทรัพยากรน ้าและ
น ้าบาดาลในภูมิภาคได้(N) 
๓. เพ่ือให้สามารถจัดกระท้าข้อมูลสภาพ 
ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลในภูมิภาคด้วยความโปร่งใส 

๑.ความรู้สภาพทรัพยากรน ้าใน
ประเทศไทยได้ (N,S) 
๒.วิเคราะห์สถานการณ์ 
ของทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล
ในภูมิภาคได้ (N) 
๓.จัดกระท้าข้อมูลสภาพ
ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลใน
ภูมิภาคด้วยความโปร่งใสเพื่อ
การสื่อความหมายที่เข้าใจง่าย 
(T) 
 



๒. เกิดอะไรขึ น 
กับสายน ้า 

แผนที่ ๓ การ
พัฒนาและการใช้
ประโยชน์น ้าผิวดิน  

๓. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์
ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของ
การพัฒนาทรัพยากรน ้าและน ้า
บาดาล 
๔. เพ่ือให้ตระหนักถึงผลกระทบเชิง
บวกและ 
เชิงลบของการพัฒนาทรัพยากรน ้า
และน ้าบาดาลในระดับภูมิภาค โดย
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมและสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวก 
และเชิงลบของการพัฒนาทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
๒. เพ่ือให้ตระหนักถึงผลกระทบเชิงบวกและ 
เชิงลบของการพัฒนาทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลในระดับ
ภูมิภาค โดยปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมและสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑.ความพอเพียงและความเอื อ
อาทรต่อกันในการใช้ทรัพยากร
น ้า (S,G) 
๒.ระบุปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพของน ้าในแหล่งน ้า
สาธารณะ (N) 
๓.ระบุพฤติกรรมที่เหมาะสม
และไม่เหมาะสม 
ในการใช้น ้าและอนุรักษ์น ้าใน
แหล่งน ้าสาธารณะ (N) 

แผนที่ ๔ การ
พัฒนาและการใช้
ประโยชน์น ้า
บาดาล 

๓. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์
ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของ
การพัฒนาทรัพยากรน ้าและน ้า
บาดาล 
๔. เพ่ือให้ตระหนักถึงผลกระทบเชิง
บวกและ 
เชิงลบของการพัฒนาทรัพยากรน ้า
และน ้าบาดาลในระดับภูมิภาค โดย
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมและสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวก 
และเชิงลบของการพัฒนาทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
๒. เพ่ือให้ตระหนักถึงผลกระทบเชิงบวกและ 
เชิงลบของการพัฒนาทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลในระดับ
ภูมิภาคโดยปฏิบัติตนอย่างเหมาะ 
สมและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.อธิบายความหมาย 
ของน ้าบาดาลได้ (N) 
๒.จ้าแนกประเภทของบ่อ
บาดาลได้ (N) 
๓.วิเคราะห์ผลกระทบ 
ของการพัฒนาทรัพยากรน ้า
บาดาลและเสนอแนวทางในการ
พัฒนาได้ (O) 

แผนที่ ๕ คุณภาพ
และการใช้

๓. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์
ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของ

๑. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวก และเชิงลบของ
การพัฒนาทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 

๑.บอกข้อมูลการใช้ประโยชน์
น ้าและน ้าบาดาลในแต่ละ



ประโยชน์น ้าและ
น ้าบาดาลในแต่ละ
ภูมิภาค  

การพัฒนาทรัพยากรน ้าและน ้า
บาดาล 
๔. เพ่ือให้ตระหนักถึงผลกระทบเชิง
บวกและ 
เชิงลบของการพัฒนาทรัพยากรน ้า
และน ้าบาดาลในระดับภูมิภาค โดย
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมและสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. เพ่ือให้ตระหนักถึงผลกระทบเชิงบวกและ 
เชิงลบของการพัฒนาทรัพยากรน ้าและน ้าบา ดาลในระดับ
ภูมิภาคโดยปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมและสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ภูมิภาคได้ (T) 
๒.วิเคราะห์ผลกระทบ เชิงบวก
และเชิงลบของการพัฒนา
ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลใน
ระดับภูมิภาคได้ (R) 
๓.วิเคราะห์ข้อมูลการ ใช้
ประโยชน์น ้าและน ้าบาดาล
รวมถึงผลกระ ทบเชิงบวกและ
เชิงลบของการพัฒนาทรัพยากร
น ้าและน ้าบาดาลในชุมชนของ
ตนเองได้ (R) 
๔.บอกแนวทางในการ ปฏิบัติ
ตนให้สอดคล้องกับข้อมูลการใช้
ประโยชน์ผลกระทบเชิงบวก 
และเชิงลบของการ พัฒนา
ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลใน
ระดับภูมิภาคและในชุมชนของ
ตนเองได้ (O) 

แผนที่ ๖ 
สถานการณ์ของน ้า
ผิวดินและน ้า
บาดาลในสังคม
ปัจจุบัน  

๓. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์
ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของ
การพัฒนาทรัพยากรน ้าและน ้า
บาดาล 
๔. เพ่ือให้ตระหนักถึงผลกระทบเชิง

๑. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวก และเชิงลบของ
การพัฒนาทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
๒. เพ่ือให้ตระหนักถึงผลกระทบเชิงบวกและ 
เชิงลบของการพัฒนาทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลในระดับ
ภูมิภาคโดยปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมและสื่อสารอย่างมี

๑.วิเคราะห์สถานการณ์ ของน ้า
ผิวดินและน ้าบาดาลในสังคม
ปัจจุบันได้(T,R) 
๒.บอกแนวทางในการ ปฏิบัติ
ตนให้สอดคล้องกับสถานการณ์



บวกและ 
เชิงลบของการพัฒนาทรัพยากรน ้า
และน ้าบาดาลในระดับภูมิภาค โดย
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมและสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิภาพ ของน ้าผิวดินและน ้าบาดาลใน
สังคมปัจจุบันได้ (O) 

๓. นักสืบสายน ้า แผนที่ ๗ 
สถานการณ์การใช้
ทรัพยากรน ้าผิวดิน 
ในชีวิตจริง 

๕. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการ
ขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเก่ียวกับการใช้
ทรัพยากรน ้า และน ้าบาดาลในชีวิต
จริง 
๖. เพ่ือให้รู้เท่าทันการละเมิด หรือ
การกระท้าความผิดเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรน ้า และน ้าบาดาลในชีวิต
จริง  
๗. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และ
ทักษะในการวิเคราะห์คุณภาพน ้า 
(วิธีทดสอบคุณภาพทางวิทยาศาสตร์
ด้วยเครื่องมือหรือวิธีการอย่างง่าย 
เช่น DO BOD) 

๑.อธิบายระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ผิวดินใน
ชุมชนอย่างโปร่งใสได้ (T) 
๒.เสนอแนะแนวทางการใช้น ้าผิวดินในชุมชน โดยค้านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ (S) 
๓.วางแผนและออกแบบการใช้น ้าผิวดินจาก สถานการณ์ท่ี
ก้าหนดให้เพ่ือการอยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุขได้ (G) 

๑. มีความรู้ความเข้าใจ บริหาร
ทรัพยากรน ้าผิวดินในชุมชน
อย่างโปร่ง ใส (T) 
๒.ใช้ทรัพยากรน ้าผิวดินใน
ชุมชนโดยค้านึงถึงผลประโยชน์
ส่วนตนและส่วนรวม (S) 
๓.ใช้ทรัพยากรน ้าผิวดิน ใน
ชุมชนร่วมกันอย่างพอเพียง 
และมีความสุข (G) 

แผนที่ ๘ 
สถานการณ์การใช้
ทรัพยากรน ้า
บาดาลในชีวิตจริง 

๕. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการ
ขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเก่ียวกับการใช้
ทรัพยากรน ้า และน ้าบาดาลในชีวิต

๑.อธิบายระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาลใน
ชุมชนอย่างโปร่งใสได้ (T) 
๒.เสนอแนะแนวทางการใช้น ้าบาดาลในชุมชนเพ่ือประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ (S) 

๑.มีความรู้ความเข้าใจ บริหาร
ทรัพยากรน ้าบาดาลในชุมชน
อย่างโปร่งใส (T) 
๒.ใช้ทรัพยากรน ้าบาดาลใน



(๑) จริง 
๖. เพ่ือให้รู้เท่าทันการละเมิด หรือ
การกระท้าความผิดเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรน ้า และน ้าบาดาลในชีวิต
จริง  
๗. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และ
ทักษะในการวิเคราะห์คุณภาพน ้า 
(วิธีทดสอบคุณภาพทางวิทยาศาสตร์
ด้วยเครื่องมือหรือวิธีการอย่างง่าย 
เช่น DO BOD) 

๓.วางแผนและออกแบบการใช้น ้าบาดาลจากสถานการณ์ที่
ก้าหนดให้เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่าง 
 มีความสุขได้ (G) 

ชุมชนโดยค้านึงถึงผลประโยชน์
ส่วนตนและส่วนรวม (S) 
๓.ใช้ทรัพยากรน ้าบา ดาลใน
ชุมชนร่วมกัน อย่างพอเพียง
และมี ความสุข (G) 

แผนที่ ๙ 
สถานการณ์การใช้
ทรัพยากรน ้า
บาดาลในชีวิตจริง
(๒) 

๕. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการ
ขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเก่ียวกับการใช้
ทรัพยากรน ้า และน ้าบาดาลในชีวิต
จริง 
๖. เพ่ือให้รู้เท่าทันการละเมิด หรือ
การกระท้าความผิดเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรน ้า และน ้าบาดาลในชีวิต
จริง  
๗. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และ
ทักษะในการวิเคราะห์คุณภาพน ้า 
(วิธีทดสอบคุณภาพทางวิทยาศาสตร์
ด้วยเครื่องมือหรือวิธีการอย่างง่าย 

๑.อธิบายระเบียบขั นตอนการขอใช้ทรัพยากรน ้าบาดาลใน
ชุมชนจากหน่วยงานรัฐได้อย่างถูกต้อง (N) 
๒.เข้าใจและอธิบายบทลงโทษของการกระท้าผิดเกี่ยวกับการ
ใช้น ้าบาดาลในชุมชน จากสถานการณ์จริงที่เกิดขึ นในชุมชน 
เพ่ือเป็นกรณีศึกษาและแนวทางปฏิบัติได้ (R) 
๓.เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาการขุดเจาะน ้าบาดาลใน
ชุมชน โดยไม่ได้รับอนุญาตเพ่ือประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ (S) 

๑.มีความรู้เกี่ยวกับการทุจริต
ทรัพยากรน ้าบา ดาลในชุมชน 
(N) 
๒.เรียนรู้จากสถานการณ์การ
กระท้าผิดในชุม ชนโดยไม่ได้
ตั งใจ และหาแนวทางแก้ไข (R)  
๓.ใช้ทรัพยากรน ้าบา ดาลใน
ชุมชนโดยค้านึงถึงผลประโยชน์
ส่วนตนและส่วนรวม (S) 



เช่น DO BOD) 

แผนที่ ๑๐ การ
ละเมิด หรือการ
กระท้าความผิด
เกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรน ้า และ
น ้าบาดาลในชีวิต
จริง(๑) 

๕. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการ
ขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเก่ียวกับการใช้
ทรัพยากรน ้า และน ้าบาดาลในชีวิต
จริง 
๖. เพ่ือให้รู้เท่าทันการละเมิด หรือ
การกระท้าความผิดเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรน ้า และน ้าบาดาลในชีวิต
จริง  
๗. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และ
ทักษะในการวิเคราะห์คุณภาพน ้า 
(วิธีทดสอบคุณภาพทางวิทยาศาสตร์
ด้วยเครื่องมือหรือวิธีการอย่างง่าย 
เช่น DO BOD) 

๑.อธิบายการละเมิดหรือการกระท้าความผิด เกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรน ้าผิวดินและน ้าบาดาลในชีวิตจริงอย่างโปร่งใสได้ 
(T) 
๒.เสนอแนะแนวทางการใช้ทรัพยากรน ้าผิวดินและน ้าบาดาล
ในชุมชนเพ่ือประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
(S) 
๓.วางแผนและออกแบบการใช้ทรัพยากรน ้าผิวดินและน ้า
บาดาลจากสถานการณ์ที่ก้าหนดให้ เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขได้ (G) 

๑.มีความรู้ความเข้าใจ บริหาร
ทรัพยากรน ้าผิวดินและน ้า
บาดาลในชุมชนอย่างโปร่งใส 
(T) 
๒.ใช้ทรัพยากรน ้าผิวดินและน ้า
บาดาลในชุมชนโดยค้านึงถึงผล
ประ โยชน์ส่วนตนและส่วน รวม 
(S) 
๓.ใช้ทรัพยากรน ้าผิวดินและน ้า
บาดาลในชุมชนร่วมกันอย่าง
พอเพียง และมีความสุข (G) 

แผนที่ ๑๑ การ
ละเมิด หรือการ
กระท้าความผิด
เกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรน ้า และ
น ้าบาดาลในชีวิต
จริง(๒)  

๕. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการ
ขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเก่ียวกับการใช้
ทรัพยากรน ้า และน ้าบาดาลในชีวิต
จริง 
๖. เพ่ือให้รู้เท่าทันการละเมิด หรือ
การกระท้าความผิดเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรน ้า และน ้าบาดาลในชีวิต

๑. อธิบายการละเมิดหรือการกระท้าความผิด เกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรน ้าผิวดินและน ้าบาดาลในชีวิตจริงอย่างโปร่งใสได้ 
(T) 
๒.เสนอแนะแนวทางการใช้ทรัพยากรน ้าผิวดินและน ้าบาดาล
ในชุมชนเพ่ือประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
(S) 
๓.วางแผนและออกแบบการใช้ทรัพยากรน ้าผิวดินและน ้า
บาดาลจากสถานการณ์ที่ก้าหนดให้ เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมี

๑.มีความรู้ความเข้าใจ บริหาร
ทรัพยากรน ้าผิวดินและน ้า
บาดาลในชุมชนอย่างโปร่งใส 
(T) 
๒.ใช้ทรัพยากรน ้าผิวดินและน ้า
บาดาลในชุมชนโดยค้านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ส่วนรวม (S) 



จริง  
๗. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และ
ทักษะในการวิเคราะห์คุณภาพน ้า 
(วิธีทดสอบคุณภาพทางวิทยาศาสตร์
ด้วยเครื่องมือหรือวิธีการอย่างง่าย 
เช่น DO BOD) 

ความสุขได้ (G) ๓.ใช้ทรัพยากรน ้าผิวดินและน ้า
บาดาลในชุมชนร่วมกันอย่าง
พอเพียง และมีความสุข (G) 

แผนที่ ๑๒ ศึกษา
สถานการณ์จริง 
โดยเก็บตัวอย่างน ้า 
และออกแบบ
วิธีการในการ
วิเคราะห์คุณภาพ
น ้า 

๕. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการ
ขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเก่ียวกับการใช้
ทรัพยากรน ้า และน ้าบาดาลในชีวิต
จริง 
๖. เพ่ือให้รู้เท่าทันการละเมิด หรือ
การกระท้าความผิดเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรน ้า และน ้าบาดาลในชีวิต
จริง  
๗. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และ
ทักษะในการวิเคราะห์คุณภาพน ้า 
(วิธีทดสอบคุณภาพทางวิทยาศาสตร์
ด้วยเครื่องมือหรือวิธีการอย่างง่าย 
เช่น DO BOD) 

๑.อธิบายคุณภาพน ้าในชีวิตจริงอย่างโปร่งใสได้ (T) 
๒.เสนอแนะแนวทางการใช้กระบวนเก็บตัว อย่างน ้ามา
วิเคราะห์คุณภาพน ้าโดยค้านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมได้ (S) 
๓.วางแผนและออกแบบการการวิเคราะห์คุณภาพน ้าได้
สถานการณ์ที่ก้าหนดให้เพ่ือการอยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ 
(G) 

๑.มีความรู้ความเข้าใจ บริหาร
คุณภาพน ้าในชีวิตจริงในชุมชน
อย่าง โปร่งใส (T) 
๒.ใช้กระบวนเก็บตัวอย่างน ้ามา
วิเคราะห์คุณภาพน ้าโดย
ค้านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตน
และส่วนรวม (S) 
๓. ใช้ทรัพยากรน ้าผิวดินและน ้า
บาดาลในชุมชน ร่วมกันอย่าง
พอเพียง และมีความสุข (G) 

แผนที่ ๑๓ การ
วิเคราะห์คุณภาพ
น ้า (LAB-๑) หาค่า 

๕. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการ
ขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเก่ียวกับการใช้

๑.อธิบายคุณภาพน ้าในชีวิตจริงอย่างโปร่งใสได้ (T) 
๒.เสนอแนะแนวทางการใช้กระบวนเก็บตัว อย่างน ้ามา
วิเคราะห์คุณภาพน ้า การหาค่า DO โดยค้านึงถึงผลประโยชน์

๑.มีความรู้ความเข้าใจ บริหาร
คุณภาพน ้าใน ชีวิตจริงในชุมชน
อย่าง โปร่งใส (T) 



DO ทรัพยากรน ้า และน ้าบาดาลในชีวิต
จริง 
๖. เพ่ือให้รู้เท่าทันการละเมิด หรือ
การกระท้าความผิดเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรน ้า และน ้าบาดาลในชีวิต
จริง  
๗. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และ
ทักษะในการวิเคราะห์คุณภาพน ้า 
(วิธีทดสอบคุณภาพทางวิทยาศาสตร์
ด้วยเครื่องมือหรือวิธีการอย่างง่าย 
เช่น DO BOD) 

ส่วนรวมได้ (S) 
๓.วางแผนและออกแบบการการวิเคราะห์คุณภาพน ้า การหา
ค่า DO ในสถานการณ์ที่ก้าหนดให้เพื่อการอยู่ร่วมกัน อย่างมี
ความสุขได้ (G) 

๒.ใช้กระบวนเก็บตัวอยา่งน ้ามา
วิเคราะห์คุณ ภาพน ้า การหาค่า 
DO โดยค้านึงถึงผลประ โยชน์
ส่วนตนและส่วน รวม (S) 
๓. ใช้ทรัพยากรน ้าผิวดิน และ
น ้าบาดาลในชุมชนร่วมกันอย่าง
พอเพียง และมีความสุข (G) 

แผนที่ ๑๔ การ
วิเคราะห์คุณภาพ
น ้า (LAB-๒) หาค่า 
BOD  

๕. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการ
ขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเก่ียวกับการใช้
ทรัพยากรน ้า และน ้าบาดาลในชีวิต
จริง 
๖. เพ่ือให้รู้เท่าทันการละเมิด หรือ
การกระท้าความผิดเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรน ้า และน ้าบาดาลในชีวิต
จริง  
๗. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และ
ทักษะในการวิเคราะห์คุณภาพน ้า 
(วิธีทดสอบคุณภาพทางวิทยาศาสตร์

๑.อธิบายคุณภาพน ้าในชีวิตจริงอย่างโปร่งใสได้ (T) 
๒.เสนอแนะแนวทางการใช้กระบวนเก็บตัว อย่างน ้ามา
วิเคราะห์คุณภาพน ้า การหาค่า BOD โดยค้านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ (S) 
๓.วางแผนและออกแบบการการวิเคราะห์คุณภาพน ้า การหา
ค่า BOD ในสถานการณ์ที่ก้าหนดให้เพื่อการอยู่ร่วมกัน อย่างมี
ความสุขได้ (G) 

๑.มีความรู้ความเข้าใจ บริหาร
คุณภาพน ้าใน ชีวิตจริงในชุมชน
อย่าง โปร่งใส (T) 
๒.ใช้กระบวนเก็บตัวอย่างน ้ามา
วิเคราะห์คุณ ภาพน ้า การหาค่า 
BODโดยค้านึงถึงผล ประโยชน์
ส่วนตนและ ส่วนรวม (S) 
๓.ใช้ทรัพยากรน ้าผิวดิน และน ้า
บาดาลในชุมชนร่วมกันอย่าง
พอเพียง และมีความสุข (G) 



ด้วยเครื่องมือหรือวิธีการอย่างง่าย 
เช่น DO BOD) 

๔.ผู้พิทักษ์สายน ้า แผนที่ ๑๕ สายน ้า 
สายชีวิต(๑) 

๘. เพ่ือให้มีเจตคติหวงแหน
ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล โดยการ
แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการ
เฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสการกระท้า
ความผิดเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน ้า
และน ้าบาดาล 
๙. เพ่ือให้สามารถแสดงออกอย่าง
เหมาะสมเมื่อพบการละเมิด
ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
 

๑.เพ่ือให้มีเจตคติหวงแหนทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลโดยการ
แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมใน 
การเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสการกระท้าความผิดเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
๒.เพ่ือให้สามารถแสดงออกอย่างเหมาะสมเม่ือพบการละเมิด
ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
 

๑.อธิบายผลกระทบที่เกิดจาก
การใช้ทรัพยากรน ้าที่ไม่ถูกต้อง
และการพัฒนาทรัพยากรน ้า
อย่างไม่เหมาะสม (N) 
๒.วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ น
จากการกระท้าความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรน ้าและน ้า
บาดาล (N) 
๓.แยกแยะผลประ โยชน์ส่วนตัว
ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้
ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล (S) 
๔.ตระหนักถึงสถานการณ์การ
ทุจริตในพื นที่ และชุมชนพร้อม
ทั ง บอกแนวทางการเฝ้าระวัง
การทุจริต (R) 

แผนที่ ๑๖ สายน ้า 
สายชีวิต(๒) 

๘. เพ่ือให้มีเจตคติหวงแหน
ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล โดยการ
แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการ
เฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสการกระท้า
ความผิดเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน ้า
และน ้าบาดาล 

๑.เพ่ือให้มีเจตคติหวงแหนทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลโดยการ
แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมใน การเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสการ
กระท้าความผิด เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
๒.เพ่ือให้สามารถแสดงออกอย่างเหมาะสมเม่ือพบการละเมิด
ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
 

๑.วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิด
ขึ นกับทรัพยากรน ้าและน ้า
บาดาลในชุมชน สังคม และ
ประเทศ (N) 
๒.เฝ้าระวังและสามารถแจ้ง
เบาะแสการกระท้าความผิด



๙. เพ่ือให้สามารถแสดงออกอย่าง
เหมาะสมเมื่อพบการละเมิด
ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
 

เกี่ยวกับทรัพ ยากรน ้าและน ้า
บาดาลกับหน่วยงานที่เกี่ยว 
ข้องได้ (N) 
๓.มีเจตคติที่ดีในการ หวงแหน
ทรัพยากรน ้า และน ้าบาดาล 
(G) 
๔.ตระหนักถึงสถานการณ์การ
ทุจริตในพื นที่ และชุมชนพร้อม
ทั ง บอกแนวทางการเฝ้าระวัง
การทุจริต (O) 

แผนที่ ๑๗ สายน ้า
ไม่ไหลย้อนกลับ 

๘. เพ่ือให้มีเจตคติหวงแหน
ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล โดยการ
แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการ
เฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสการกระท้า
ความผิดเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน ้า
และน ้าบาดาล 
๙. เพ่ือให้สามารถแสดงออกอย่าง
เหมาะสมเมื่อพบการละเมิด
ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
 

๑.เพ่ือให้มีเจตคติหวงแหนทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลโดยการ
แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมใน การเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสการ
กระท้าความผิด เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
๒.เพ่ือให้สามารถแสดงออกอย่างเหมาะสมเม่ือพบการละเมิด
ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 

๑.อธิบายการบริหารจัดการน ้า
และน ้าบาดาลได้ในชุมชนและ
ส่วนภูม ิภาค (N) 
๒.อธิบายการละเมิด ทรัพยากร
น ้าและน ้าบาดาลในชุมชน และ
ภูมิภาค (N) 

แผนที่ ๑๘ รู้จัก 
โคก หนอง นา 
โมเดล  

๘. เพ่ือให้มีเจตคติหวงแหน
ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล โดยการ
แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการ

๑.เพ่ือให้มีเจตคติหวงแหนทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลโดยการ
แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมใน การเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสการ
กระท้าความผิด เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 

๑.น้าแนวทางตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ
ประยุกต์ เป็นหลักความ



เฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสการกระท้า
ความผิดเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน ้า
และน ้าบาดาล 
๙. เพ่ือให้สามารถแสดงออกอย่าง
เหมาะสมเมื่อพบการละเมิด
ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
 

๒.เพ่ือให้สามารถแสดงออกอย่างเหมาะสมเม่ือพบการละเมิด
ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 

พอเพียงในการพัฒนาสังคมส่วน 
รวม รวมถึงการป้องกัน การ
ทุจริตอย่างยั่งยืนได้(S) 
๒.วิเคราะห์แนวทางในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร น ้าของชุมชน 
หรือ การปลูกฝังความรู้สึก เป็น
เจ้าของชุมชนตน เองได้(N) 
๓.วิเคราะห์สถานการณ์ท่ี
เกี่ยวข้องกบัการละ เมิด
ทรัพยากรน ้าและ น ้าบาดาลใน
ชุมชน และภูมิภาค(R) 
๔. อธิบายแนวคิด โคก หนอง 
นา โมเดลได้(G) 
๕.วางแผนและออก แบบการ
บริหารจัดการน ้าจาก
สถานการณ์ที่ก้าหนดให้ได้(O) 

แผนที่ ๑๙ โคก 
หนอง นา โมเดล 
เพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรน ้าอย่าง
อย่างยืน  

๘. เพ่ือให้มีเจตคติหวงแหน
ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล โดยการ
แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการ
เฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสการกระท้า
ความผิดเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน ้า
และน ้าบาดาล 
๙. เพ่ือให้สามารถแสดงออกอย่าง

๑.เพ่ือให้มีเจตคติหวงแหนทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลโดยการ
แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสการ
กระท้าความผิดเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
๒.เพ่ือให้สามารถแสดงออกอย่างเหมาะสมเม่ือพบการละเมิด
ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 

๑.น้าแนวทางตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ
ประยุกต์ เป็นหลักความ
พอเพียง ในการพัฒนาสังคม
ส่วนรวม รวมถึงการป้องกัน 
การทุจริตอย่างยั่งยืนได้(S) 
๒.วิเคราะห์แนวทางในการ



 

เหมาะสมเมื่อพบการละเมิด
ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
 

อนุรักษ์ทรัพยากร น ้าของชุมชน 
หรือ การปลูกฝังความรู้สึก เป็น
เจ้าของชุมชนตน เองได้(N) 
๓. อธิบายแนวคิด โคก หนอง 
นา โมเดลได้(G) 
๔.วางแผนและออก แบบการ
บริหารจัดการน ้าจาก
สถานการณ์ที่ ก้าหนดให้ได้(O) 

แผนที่ ๒๐ สื่อ
สร้างสรรค์ ร่วมกัน
อนุรักษ์ทรัพยากร
น ้า 

๘. เพ่ือให้มีเจตคติหวงแหน
ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล โดยการ
แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการ
เฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสการกระท้า
ความผิดเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน ้า
และน ้าบาดาล 
๙. เพ่ือให้สามารถแสดงออกอย่าง
เหมาะสมเมื่อพบการละเมิด
ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
 

๑.เพ่ือให้มีเจตคติหวงแหนทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลโดยการ
แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสการ
กระท้าความผิดเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
๒.เพ่ือให้สามารถแสดงออกอย่างเหมาะสมเม่ือพบการละเมิด
ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 

๑.น้าแนวทางตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ พอเพียงมาปรับ 
ประยุกต์เป็นหลักความพอเพียง
ในการพัฒนา สังคมส่วนรวม 
รวมถึงการป้องกันการทุจริต
อย่างยั่งยืนได้(S) 
๒.วิเคราะห์แนวทางในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร น ้าของชุมชน 
หรือ การปลูกฝังความรู้สึก เป็น
เจ้าของชุมชนตน เองได้(N) 
๓.อธิบายแนวคิดและ ขั นตอน
การจัดท้าสื่อ สร้างสรรค์ได้(G) 
๔.ออกแบบและจัดท้า สื่อ
สร้างสรรค์ได้(O) 



 
 
 
 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กลุ่มอุดมศึกษา 





 
 
 
 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เรื่อง  การต้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนฉับพลันทางเทคโนโลยีดิจิทัล  
(Digital Disruption) 





 
 

แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
เร่ือง  การต้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนฉับพลันทางเทคโนโลยดีิจิทลั  

(Digital Disruption) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ความหมายและความส าคญัของ Digital Disruption   

กลุ่มผู้เรียน : ระดับอุดมศกึษา เวลา 9 ชั่วโมง 
 
1. ผลการเรียนรู้  
 ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย รูปแบบ ลักษณะ ประเภทของข้อมูล (ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลสาธารณะ) 
รวมถึงสาเหตุของ Digital Disruption ได้ สามารถระบุความสัมพันธ์ในแต่ละมิติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสามารถน า
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับ Digital Disruption ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
      
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
การอธิบายความหมายการใช้ค าตามศัพท์บัญญัติของส านักงานราชบัณฑิตยสภา  โดยคณะกรรมการจัดท า

พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ได้ก าหนด/บัญญัติ ค าว่า 
Digital Disruption คือ การเปลี่ยนฉับพลันทางดิจิทัล  กล่าวคือ การเปลี่ยนรูปแบบการท างานให้ใช้คอมพิวเตอร์
ในลักษณะที่ก้าวหน้าขึ้น จนอาจถึงขั้นไม่ต้องใช้แรงงานคน  มักเป็นการเปลี่ยนอย่างทันทีทันใดจนท าให้รูปแบบ
การท างานแบบเดิมต้องยุติลง เช่น การใช้หุ่นยนต์ท างานซ้ าซากแทนแรงงานคน  การถ่ายภาพที่ใช้ฟิล์มมาเป็นการ

ความหมายของ Digital 
Disruption 

 
ความหมายและ 

ความส าคัญ 
ของ Digital  
Disruption  

รูปแบบ ลักษณะ ประเภทของข้อมูล 
(ส่วนบุคคล หรือข้อมูลสาธารณะ) 

การปรับปรุง แก้ไข กฎหมายให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ของ 
Digital Disruption 

การเลือก หรือ
ประยุกต์ใช้กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับ 
Digital Disruption 
อย่างเหมาะสม 

ประยุกต์ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง Digital 
Disruption ได้อย่างเหมาะสม 

มิติด้าน
เศรษฐกิจ 

สาเหตุของ Digital Disruption ความสัมพันธ์ในแตล่ะมิติของ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียของ Digital 
Disruption 

มิติด้าน
สังคม 
มิติด้าน
วัฒนธรรม 



 
 
ใช้กล้องดิจิทัลซึ่งบันทึกภาพเป็นข้อมูลทันที  การท าให้อุปกรณ์ต่าง ๆ มีความสามารถในการตัดสินใจเองโดยใช้
หลักการปัญญาประดิษฐ์  โดยในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษานี้ จะใช้ค าว่า “Digital Disruption” ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
เพ่ือที่จะสื่อความหมายได้โดยตรงในยุคดิจิทัลเพ่ือการรับรู้ 

     -    Digital Disruption เป็นกระบวนการที่มีผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ สังคม และ วิถีชีวิตของคนทัังโลก 
- Digital Disruption ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว หากแต่เราต้องปรับตัวสอดรับกับความเปลี่ยนแปลง 
- Digital Disruption น ามาสู่การบัญญัติกฎหมายรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลง เราจึงต้อง

รับรู้ และเข้าใจ กฎหมายเหล่านั้นด้วย 
- Digital Disruption ทางด้าน กระบวนการ เทคโนโลยี และข้อมูล  

 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมาย สาเหตุ รูปแบบ ลักษณะ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ Digital Disruption 
2. ระบุความส าคัญและประเภทของ “ข้อมูล” ทั้งข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลสาธารณะ 
3. ระบุความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ 

 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ (ออกแบบกิจกรรมให้สะท้อนโมเดล STRONG) 

1. วิทยากรบรรยายในชั้นเรียนอธิบายความหมาย สาเหตุ รูปแบบ ของ Digital Disruption  (2 ชั่วโมง) 
2. มอบหมายงานในการสืบค้นข้อมูลกรณีศึกษาที่เก่ียวข้อง (งานเดี่ยว/งานกลุ่ม) (3 ชั่วโมง) 
3. วิเคราะห์กรณีศึกษา สาเหตุ ผลกระทบต่อตนเอง และผลกระทบต่อสังคม (1 ชั่วโมง) 
4. ร่วมกันอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นในห้อง หรือแบ่งกลุ่มการอภิปราย (2 ชั่วโมง) 
5. สรุปผลการอภิปราย (1 ชัว่โมง) 

 
6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้  

1. Powerpoint ประกอบการบรรยาย 
2. สื่อออนไลน์ 
3. สื่อออฟไลน์ 
4. กรณีศึกษา  

 
7.  การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมูล เกณฑ์การผ่าน 
อธิบายความหมาย สาเหตุ 
รูปแบบ ลักษณะ กฎหมาย       
ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ Digital 
Disruption 

เขียนอธิบาย 
ความหมายหรือ บันทึก

ผลการเรยีนรู ้

แบบประเมิน ห้องสมุดและ 
แหล่งข้อมูล 
ออนไลน 

ผ่าน 80%  
ขึ้นไป 

ระบุความส าคญัและประเภท
ของ “ข้อมูล” ทั้งข้อมูลส่วน
บุคคล และข้อมูลสาธารณะ 

วิเคราะหต์าม 
วัตถุประสงค์ โดยการ
ตอบค าถามในช้ันเรียน 

แบบสังเกตุพฤติกรรม ห้องสมุดและ 
แหล่งข้อมูล 
ออนไลน 

ผ่าน 80%  
ขึ้นไป 

ระบุความสัมพันธ์ของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีในทุกมิต ิ

วิเคราะหต์าม 
วัตถุประสงค์ โดยการ
ตอบค าถามในช้ันเรียน 

แบบสังเกตุพฤติกรรม ห้องสมุดและ 
แหล่งข้อมูล 
ออนไลน 

ผ่าน 80% 
 ขึ้นไป 

 
 



 
 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
 8.1 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 1 
............................................................................................................................. .................................................... 
 8.2 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 2 
................................................................................................................................................ ................................. 
 8.3 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 3 
............................................................................................................................. .................................................... 
 8.4 สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา 
........................................................................................................................................................................... ...... 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
เร่ือง  การต้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนฉับพลันทางเทคโนโลยดีิจิทลั  

(Digital Disruption) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  โอกาสและภัยที่เกิดจาก Digital Disruption   

กลุ่มผู้เรียน : ระดับอุดมศกึษา เวลา 6 ชั่วโมง 
 
1. ผลการเรียนรู้   
 ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงโอกาสเชิงบวกและเชิงลบของการใช้เทคโนโลยีทั้งในด้านของการก่ออาชญากรรมที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และภัยที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีที่มีผลกระทบกับตนเอง ครอบครัว สังคม และโอกาสที่
เชิงบวกทีเ่กิดจากการใช้เทคโนโลยีในการต่อต้านการทุจริตที่เกิดจาก Digital Disruption ได้  

2. ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
โอกาสและภัย 

ที่เกิดจาก  
Digital  

Disruption  

โอกาสเชิงลบและภยัจากการใช้เทคโนโลย ี

โอกาสเชิงบวกในการใช้เทคโนโลยใีนการต่อต้านการทุจริต 

กรณีศึกษา 

การประยุกต์ใช้โมเดล STRONG 
การแยกแยะผลประโยชน์ส่วน

ตนและส่วนรวม 
T ความโปร่ ง ใส  ในการน า

เทคโนโลยีมาใช้ในองค์กรให้เกิด
ความโปร่งใส 

O คิดค้นน าเทคโนโลยีมาใช้
ประโยชน์เป็นเครื่องมือการเฝ้าระวัง
ในพื้นที่ ลดความเสี่ยงของการทุจริต 

N น าเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ สื่อที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริตจากการใช้
เทคโนโลยี  



 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  

- Digital Disruption น ามาซึ่งการกระท าความผิดในรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งเราสามารถน ามาใช้ในป้องกันและ
ปราบปรามการกระท าความผิดได้เช่นเดียวกัน 

- ภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัว ตลอดจนสังคมซึ่งเป็นผลมาจาก Digital Disruption 
- ภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กร ส่วนรวม หรือ ประเทศชาติ ซึ่งเป็นผลมาจาก Digital Disruption 
- แนวทางในการป้องกัน เฝ้าระวัง ภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว ซึ่งเป็นผลมาจาก Digital Disruption 
- แนวทางในการป้องกัน เฝ้าระวัง และปราบปราม ภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กร ส่วนรวม หรือประเทศชาติ 

ซึ่งเป็นผลมาจาก Digital Disruption   

4. จุดประสงค์การเรียนรู้  
1. อธิบายโอกาสที่เกิดจาก Digital Disruption ได้ถูกต้อง 
2. อธิบายภัยที่เกิดจาก Digital Disruption ได้ถูกต้องและมีเหตุผล 

 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ (ออกแบบกิจกรรมให้สะท้อนโมเดล STRONG)   
1. วิทยากรบรรยายในชั้นเรียนเกี่ยวกับโอกาสของการใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ และโอกาสของการใช้

เทคโนโลยีในการก่ออาชญากรรม รวมถึงภัยที่เกิดจาากการใช้เทคโนโลยีในการก่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นจาก
สถานการณ์ Digital Disruption ( 1 ชั่วโมง) 

2. วิทยากรมอบหมายงานในการสืบค้นข้อมูลกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องโอกาสของการใช้เทคโนโลยีในด้านที่ดี 
และด้านที่ถือว่าเป็นอาชญากรรม และภัยร้ายจากการใช้เทคโนโลยีในการก่ออาชญากรรมที่มีผลกระทบในมิติต่างๆ 
(งานเดี่ยว/งานกลุ่ม) ( 2 ชั่วโมง) 

3. ผู้เรียนวิเคราะห์กรณีศึกษา สาเหตุ ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีทั้งเชิงบวก และเชิงลบ ที่มีผลต่อ
ตนเอง และผลกระทบต่อสังคม ( 1 ชั่วโมง) 

4. ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นในห้อง หรือแบ่งกลุ่มการอภิปราย (1 ชั่วโมง) 
5. ผู้เรียน/ผู้สอนสรุปผลการอภิปรายร่วมกัน (1 ชั่วโมง) 

 
6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้  

1. Powerpoint ประกอบการบรรยาย 
2. สื่อออนไลน์ 
3. สื่อออฟไลน์ 
4. กรณีศึกษา 
5. ห้องสมุด หรือช่องทางเว็ปไซต์ออนไลน์ต่างๆ  

 
7.  การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมูล เกณฑ์การผ่าน 
อธิบายโอกาสที่เกดิจาก Digital 
Disruption  

1. เขียนอธิบาย 
ความหมายหรือ บันทึก
ผลการเรยีนรู ้
2. วิเคราะห์ตาม 
วัตถุประสงค์ โดยการ
ตอบค าถามในช้ันเรียน 

1. ใบงาน 
2. แบบประเมิน 
3. แบบสังเกตุ
พฤติกรรม 

ผู้เรยีน 80 % 



 
 

จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมูล เกณฑ์การผ่าน 
อธิบายภัยที่เกิดจาก Digital 
Disruption 

1. เขียนอธิบาย 
ความหมายหรือ บันทึก
ผลการเรยีนรู ้
2. วิเคราะห์ตาม 
วัตถุประสงค์ โดยการ
ตอบค าถามในช้ันเรียน 

  1.ใบงาน 
2.แบบประเมิน 
3.แบบสังเกตุ
พฤติกรรม 

ผู้เรยีน 80 % 

 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
 8.1 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 1 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
 8.2 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 2 
................................................................................................. ................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
 8.3 สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา 
............................................................................................................................. .................................................... 
........................................................................................................................................................................ ......... 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
เร่ือง  การต้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนฉับพลันทางเทคโนโลยดีิจิทลั  

(Digital Disruption) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โอกาสในการลดการทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption   

กลุ่มผู้เรียน : ระดับอุดมศกึษา เวลา 9 ชั่วโมง 
 
1. ผลการเรียนรู้  
 ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักธรรมาภิบาลกับการใช้เทคโนโลยี  ตระหนักรู้ถึงภัยของการทุจริตทางเทคโนโลยี 
รวมถึงสามารถระบุวิธีการและเครื่องมือทางเทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการต่อต้านการทุจริตในยุค Digital 
Disruption ได้อย่างถูกต้อง  
      
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  

- เทคโนโลยีหากใช้อย่างไม่มี กฎ กติกา มารยาท จะก่อให้เกิดภัยได้ 
- Platform ข้อมูล กระบวนการทางดิจิทัล ล้วนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการต่อต้านการทุจริตได้ 
- ข้อมูลที่สมบรูณ์ สามารถท าให้เกิดความโปร่งใส และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. อธิบายหลักธรรมาภิบาลกับการใช้เทคโนโลยี 
2. ระบุวิธีการและเครื่องมือในการต่อต้านการทุจริตในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ในภาครัฐ ภาคเอกชน  

ภาคสังคม สื่อมวลชน และในกลุ่มประชาชนทั่วไป 
3. เกิดการตื่นรู้และพร้อมลงมือต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ digital disruption ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ 

อย่างถูกต้อง 
 
 
 

 

  

โอกาสในการลด 
การทุจริตใน 
สถานการณ์  

Digital  
Disruption 

การประยุกต์หลักธรรมาภิบาลกับการใช้เทคโนโลยี 

ภัยของการทุจริตทางเทคโนโลย ี

วิธีการในการใช้เทคโนโลยีในการตอ่ต้านการทุจรติ เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการต่อต้านการทุจรติ 



 
 
 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ (ออกแบบกิจกรรมให้สะท้อนโมเดล STRONG) 
1. บรรยายในชั้นเรียน (2 ชัว่โมง) 
2. มอบหมายงานในการสืบค้นข้อมูลกรณีศึกษาที่เก่ียวข้อง (งานเดี่ยว/งานกลุ่ม) (2 ชั่วโมง) 
3. วิเคราะห์กรณีศึกษา สาเหตุ ผลกระทบต่อตนเอง และผลกระทบต่อสังคม ( 2 ชั่วโมง) 
4. ร่วมกันอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นในห้อง หรือแบ่งกลุ่มการอภิปราย (2 ชั่วโมง) 
5. สรุปผลการอภิปราย (1 ชัว่โมง) 

 
6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้  

1. Powerpoint ประกอบการบรรยาย 
2. สื่อออนไลน์ 
3. สื่อออฟไลน์ 
4. กรณีศึกษา 
5. ห้องสมุด หรือช่องทางเว็ปไซต์ออนไลน์ต่างๆ  

 
7.  การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมูล เกณฑ์การผ่าน 
อธิบายหลักธรรมาภิบาลกับ           
การใช้เทคโนโลย ี

1. เขียนอธิบาย 
หลักธรรมาภิบาลกับ           
การใช้เทคโนโลยีหรือ 
บันทึกผลการเรียนรู ้
2. วิเคราะห์ตาม 
วัตถุประสงค์ โดยการ
ตอบค าถามในช้ันเรียน 

1. ใบงาน 
2. แบบประเมิน 
3. แบบสังเกตุ
พฤติกรรม 

ผู้เรยีน 80 % 

ระบุวิธีการและเครื่องมือในการ
ต่อต้านการทุจริตในภาคส่วน
ต่าง ๆ เช่น ในภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคสังคม ภาคสื่อ 
และในกลุม่ประชาชนท่ัวไป 

1. เขียนอธิบาย วิธีการ
และเครื่องมือในการ
ต่อต้านการทุจริตในภาค
ส่วนต่าง ๆ หรือ บันทึก
ผลการเรยีนรู ้
2. วิเคราะห์ตาม 
วัตถุประสงค์ โดยการ
ตอบค าถามในช้ันเรียน 

  1. ใบงาน 
2. แบบประเมิน 
3. แบบสังเกตุ
พฤติกรรม 

ผู้เรยีน 80 % 

เกิดการตื่นรู้และพร้อมลงมือ
ต่อต้านการทุจริตใน
สถานการณ์digital disruption 
ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ อย่าง
ถูกต้อง 

วิเคราะหต์าม 
วัตถุประสงค์ โดยการ
ตอบค าถามในช้ันเรียน 

1. ใบงาน 
2. แบบประเมิน 
3. แบบสังเกตุ
พฤติกรรม 

ผู้เรยีน 80 % 

 
 
 
 
 
 



 
 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
 8.1 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 1 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
 8.2 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 2 
................................................................................................. ................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
 8.3 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 3 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................................. .................................... 
 8.4 สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา 
.............................................................. ...................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
เร่ือง  การต้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนฉับพลันทางเทคโนโลยดีิจิทลั  

(Digital Disruption) 
หน่วยการเรียนรู้ที่  4 นวัตกรรมการต่อต้านทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption   

กลุ่มผู้เรียน : ระดับอุดมศกึษา เวลา 21 ชั่วโมง 
 
1. ผลการเรียนรู้  
 ผู้เรียนสามารถอธิบายตัวอย่างรูปแบบนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต  รวมถึง
สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption ได้  
      
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ความคิดรวบยอดหลัก  
- นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต สามารถเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ เช่น 

Platform อุปกรณ์ ระบบ หรือ กระบวนการ  
- นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกระดับ ตั้งแต่ในระดับ

องค์กรเล็กๆ ไปจนถึงระดับชาติ 
- Model ในการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต สามารถท าได้หลาย

รูปแบบ เช่น Lean startup, Agile Prototype เป็นต้น 
- การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต สามรถพิจารณาใช้เทคโนโลยีที่

เหมาะสม ตั้งแต่ระดับพื้นฐานเช่น อินเทอร์เน็ท ไปถึงในระดับสูงเช่น Blockchain, IoT, Ai เป็นต้น  
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. อธิบายตัวอย่างนวัตกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ digital disruption 
2. สร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ digital disruption 

 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ (ออกแบบกิจกรรมให้สะท้อนโมเดล STRONG) 
1. บรรยายในชั้นเรียน  
2. มอบหมายงานในการสืบค้นข้อมูลกรณีศึกษาที่เก่ียวข้อง (งานเดี่ยว/งานกลุ่ม) 
3. วิเคราะห์กรณีศึกษา สาเหตุ ผลกระทบต่อตนเอง และผลกระทบต่อสังคม 
4. ร่วมกันอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นในห้อง หรือแบ่งกลุ่มการอภิปราย 

 

 
 

นวัตกรรมการ 
ต่อต้านทุจริต 
ในสถานการณ์ 

Digital  
Disruption 

ตัวอย่างรูปแบบนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใน
การป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

สร้างและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อ
ใช้ในการต่อต้านการทุจรติ 



 
 

5. สรุปผลการอภิปราย 
6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้  

1. Powerpoint ประกอบการบรรยาย 
2. สื่อออนไลน์ 
3. สื่อออฟไลน์ 
4. ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีส าหรับการสร้างนวัตกรรม/พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการต่อต้านการ
ทุจริต 
5. ห้องสมุด หรือช่องทางเว็ปไซต์ออนไลน์ต่างๆ  

 
7.  การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมูล เกณฑ์การผ่าน 
อธิบายตัวอย่างนวัตกรรมการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจรติใน
สถานการณ์ digital disruption 

1. เขียนอธิบาย วิธีการ
พร้อมตัวอย่างในการ
ต่อต้านการทุจริต หรือ 
บันทึกผลการเรียนรู ้
2. วิเคราะห์ตาม 
วัตถุประสงค์ โดยการ
ตอบค าถามในช้ันเรียน 

  1. ใบงาน 
2. แบบประเมิน 
3. แบบสังเกตุ
พฤติกรรม 

ผู้เรยีน 80 % 

สร้างนวัตกรรมการต่อตา้นการ
ทุจริตในสถานการณ์  
Digital disruption 

วิเคราะหต์าม 
วัตถุประสงค์ โดยการ
ตอบค าถามในช้ันเรียน 

1. ใบงาน 
2. แบบประเมิน 
3. แบบสังเกตุ
พฤติกรรม 

ผู้เรยีน 80 % 

 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
 8.1 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 1 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
 8.2 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 2 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
 8.3 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 3 
................................................................................................. ................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
 8.4 สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา 
............................................................................................................................. .................................................... 
........................................................................................................................................................................ ......... 

 





 

 
 

 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี 





 
 

แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี  

หน่วยการเรียนรู้ที ่ 1 ธรณวีิทยาน่ารู้   
กลุ่มผู้เรยีน : ระดับอุดมศึกษา เวลา 6 ชัว่โมง 

 
 
1. ผลการเรียนรู้   
 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี  และมีความตระหนักรู้ถึงคุณค่า
ของทรัพยากรธรณ ีรวมถึงสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและภัยที่เกิดจากการทุจริตในการใช้ทรัพยากรทางธรณีได ้
      
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  

1. ก าเนิดทรัพยากรธรณี 
2. แผนที่ธรณีวิทยา 
3. แหล่งทรัพยากรธรณี 
4. แผนที่สารสนเทศทรัพยากรธรณี 
5. ธรณีพิบัติภัย 

 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี  
2. ผู้เรียนมีทักษะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. ผู้เรียนวิเคราะห์สภาพทรัพยากรธรณีในพื้นที่ใกล้ตัวได้ 

 
 
 

ธรณีวิทยาน่ารู้  

ก าเนิดทรัพยากรธรณ ี

แผนที่ธรณีวิทยา 

แหล่งทรัพยากรธรณ ีแผนที่สารสนเทศทรัพยากรธรณ ี

ธรณีพิบัตภิัย 



 
 
 
5. กิจกรรมการเรียนรู้  

1. วิทยากรบรรยายในชั้นเรียน หัวข้อการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี และหัวข้อ การต่อต้านการ
ทุจริต  (จ านวน  2 ชั่วโมง) 

2. นักศึกษาอภิปรายกลุ่มโดยใช้สถานการณ์ปัญหาการทุจริตเป็นฐาน  (จ านวน  1  ชัว่โมง) 
3. นักศึกษาค้นคว้าอิสระ เพ่ือน าเสนอโปรเจค เกี่ยวกับภัยที่เกิดจากการทุจริตในการใช้ทรัพยากรธรณี 

(งานกลุ่ม) (จ านวน  3  ชั่วโมง) 
 
6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้  

1. เอกสารประกอบการบรรยาย 
2. ตัวอย่างทรัพยากรธรณี 
2. สื่อออนไลน์ 
3. สื่ออินโฟกราฟฟิก/โมชั่นกราฟฟิก  

 
7.  การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมูล เกณฑ์การผ่าน 
1. ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจ
เบื้องต้นเกี่ยวกับธรณีวิทยา 
ทรัพยากรธรณี  

การทดสอบ แบบประเมินผล แบบทดสอบ ผ่านร้อยละ 60 
ขึ้นไป 

2. ผู้เรียนมีทักษะในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม นักศึกษา ผ่านร้อยละ 60 
ขึ้นไป 

3. ผู้เรียนวิเคราะห์สภาพ
ทรัพยากรธรณีในพื้นที่ใกล้ตัวได ้

การประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน ผลงานท่ี
นักศึกษา
น าเสนอ 

ผ่านร้อยละ 60 
ขึ้นไป 

 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้   
 8.1 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 1 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 8.2 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 2 
................................................................................................................................................ ................................. 
................................................................................................. ................................................................................ 
 8.3 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 3 
.................................................................................................................... ............................................................. 
............................................................................................................................. .................................................... 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คุณค่าของทรัพยากรธรณี กับโอกาสในการพัฒนาประเทศ 
และการฟื้นฟูเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี   

กลุ่มผู้เรียน :  ระดับอุดมศึกษา เวลา 9 ชั่วโมง 
 

1. ผลการเรียนรู้  
    มีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญ รวมถึงการตระหนักในความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรณี และวิเคราะห์ถึงการเพ่ิมมูลค่าให้กับทรัพยากรธรณีท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุดได้ โดยแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง 
      
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  

1. การส ารวจและการใช้ประโยชน์ 
- การขออนุญาต 
- การส ารวจแร่ 

2. การพัฒนาประเทศ 
- การท าเหมืองแร่ในประเทศไทย 
- มูลค่าของทรัพยกรแร่ 

3. ความส าคัญของทรัพยากรธรณี 
- การผลิต 
- การใช้ 
- การน าเข้า 
- การส่งออก 
- ค่าภาคหลวงแร่ 

4. การมีส่วนร่วมอนุรักษ์และการฟื้นฟู 
- ข้อดี ข้อเสีย ของการท าเหมือง 
- กรณีศึกษา 

5. การเพ่ิมมูลค่า 
6. การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  

 

  
ทรัพยากร 

ธรณี 

การส ารวจและการใช้ประโยชน์ 

การพัฒนาประเทศ 

ความส าคัญของทรัพยากรธรณ ีการมสี่วนร่วมอนุรักษ์และการฟ้ืนฟู 

การเพ่ิมมูลค่า 

การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม 



 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้  
     1. ผู้เรียนอธิบายคุณค่าและความมีจากัดของทรัพยากรธรณี 
     2. ผู้เรียนเกิดความตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรธรณี 
 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ (ออกแบบกิจกรรมให้สะท้อนโมเดล STRONG) 
    1. วิทยากรบรรยายสร้างความรู้เกี่ยวกับการส ารวจและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณี โดยใช้เอกสาร คลิป
วีดีโอ และอินโฟกราฟฟิกประกอบการบรรยาย (60 นาท)ี 
    2. ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายกลุ่มเก่ียวกับการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรณีในท้องถิ่นของตนเอง จัดท าข้อสรุป
ของกลุ่ม น าเสนอกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (30 นาท)ี 
    3. วิทยากรบรรยายสร้างความรู้เกี่ยวกับความส าคัญของทรัพยากรธรณีกับการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ 
โดยใช้เอกสาร คลิปวีดีโอ และอินโฟกราฟฟิกประกอบการบรรยาย (60 นาที) 
    4. ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายกลุ่มเก่ียวกับการส าคัญของทรัพยากรธรณี ในด้านต่าง ๆ จัดท าข้อสรุปของกลุ่ม 
น าเสนอกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (30 นาท)ี 
    5. วิทยากรบรรยายสร้างความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และการฟ้ืนฟูของทรัพยากรธรณี โดยใช้เอกสาร 
คลิปวีดีโอ และอินโฟกราฟฟิกประกอบการบรรยาย (60 นาท)ี 
    6. ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายกลุ่มเก่ียวกับการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และการฟ้ืนฟูของทรัพยากรธรณีในท้องถิ่นของ
ตนเอง จัดท าข้อสรุปของกลุ่ม น าเสนอกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (60 นาที) 
    7. ผู้เรียนศึกษาดูงานการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรณีในพื้นที่แล้วน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ใน
ประเด็นการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรณีอย่างรู้คุณค่า (120 นาท)ี 
    8. ผู้เรียนสืบค้นกรณีศึกษาการเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรธรณี และน ามาวิเคราะห์จากข้อมูลที่สืบค้นมาได้ แล้ว
น าเสนอกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (120 นาท)ี 
 
6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้  
     1. Powerpoint ประกอบการบรรยาย/เอกสาร/ใบความรู้/ใบงาน 
     2. สื่อออนไลน์เกี่ยวกับการส ารวจทรัพยากรธรณี  
     3. ตัวอย่างทรัพยากรธรณี 
     4. สื่ออินโฟกราฟฟิก/โมชันกราฟฟิกเก่ียวกับการเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรธรณี  
 
7.  การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมูล เกณฑ์การผ่าน 
1. ผู้เรียนอธิบายคณุค่าและความมี
จากัดของทรัพยากรธรณ ี

การตรวจสอบ
ผลงาน 

แบบประเมินผลงาน ผลงาน 80% 

2. ผู้เรียนเกดิความตระหนักถึง
ความส าคญัของทรัพยากรธรณ ี

การสังเกต
พฤติกรรม 

แบบสังเกตพฤติกรรม ผู้เรยีน 80% 

 
 
 
 
 
 



 
 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
 8.1 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 1 
............................................................................................................................. .................................................... 
..................................................................................................................................................... ............................ 
 8.2 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 2 
........................................................................................................................................................................ ......... 
......................................................................................................................... ........................................................ 
 8.3 สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความเสี่ยงในการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี   
กลุ่มผู้เรยีน : ระดับอุดมศึกษา เวลา 15 ชั่วโมง 

 
1. ผลการเรียนรู้  
    ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการทุจริตที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรธรณี และสามารถวิเคราะห์รูปแบบ วิธีการ 
และรู้เท่าทันการทุจริตที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรณี
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
      
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
                            กฎหมายที่เก่ียวข้อง -  การใช้ทรัพยากรธรณีทีผ่ิดกฎหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  
      ทรัพยากรธรณี เป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติซึ่งถือเป็นประโยชน์สาธารณะที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน และได้รับผลกระทบร่วมกัน ดังนั้น จึงต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยควบคุม ก ากับ ดูแลทรัพยากรธรณี 
เนื่องจากยังคงมีผู้ที่แสวงหาผลประโยชน์ของทรัพยากรธรณีเพ่ือประโยชน์ส่วนตน ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ว่า
ความเสี่ยงในการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี อาจจะเกิดจากปัจจัย ดังนี้ 

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้ทรัพยากรธรณีที่ผิดกฎหมาย 
2. รูปแบบการทุจริตและกรณีศึกษาการทุจริต เช่น การลักลอบท าเหมืองนอกเขตพ้ืนที่อนุญาต การรับสินบน

และเอ้ือประโยชน์ หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
3. ขาดการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยขน์ส่วนรวม 

 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายทรัพยากรธรณี 
2. ผู้เรียนวิเคราะห์รูปแบบ วิธีการและรู้เท่าทันการทุจริตทางทรัพยากรธรณี 

 
 

   
 

ความเสี่ยงในการ 
ทุจริตเกี่ยวกับ 
ทรัพยากรธรณี 

Model STRONG 
T - Transparent 
R – Realise 
N - Knowledge 

การแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนและส่วนรวม 

รูปแบบการทุจริต และกรณีศึกษาการทุจริต    
- การท าเหมืองนอกเขตพื้นท่ีอนุญาต  
- การละเว้นการปฏิบตัิหน้าที่ของ 
  เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง                   
- การรับสินบน และเอื้อประโยชน์   



 
 
5. กิจกรรมการเรียนรู้  

1. บรรยายประกอบกรณีศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เกี่ยวกับกฎหมายทรัพยากรธรณี 
 (2 ชั่วโมง) (กรณีศึกษาที่เป็นประเด็นสังคม ณ ขณะนั้น) 

2. การสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “ปัญหา/สถานการณ์ทุจริตของการใช้ทรัพยากรธรณีที่อยู่
ในความสนใจในปัจจุบัน และสรุปประเด็นส าคัญจากการสัมมนา แนวทางการแก้ไขปัญหา” (2 ชั่วโมง) 

3. อภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการทุจริต และการป้องกันการทุจริตโดยใช้แนวคิดโมเดล 
STRONG (2 ชั่วโมง) 

4. ผลิตสื่อเทคโนโลยีเกี่ยวกับการต้านทุจริตทางทรัพยากรธรณี และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และ
น ามาน าเสนอผลงาน (งานกลุ่ม) (9 ชั่วโมง) 
 
6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้  

1. Powerpoint ประกอบการบรรยาย/เอกสาร/ใบความรู้/ใบงาน ปัญหารการทุจริตจากการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรณี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสกรณีพบเห็นการทุจริต 

2. สื่อออนไลน์ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการทุจริตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี 
3. สื่อออฟไลน์ แนวทางในการป้องการการทุจริตจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี โดยใช้หลัก

โมเดล Strong  
4. สื่ออินโฟกราฟฟิก/โมชั่นกราฟฟิก  

 
7.  การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมูล เกณฑ์การผ่าน 
-ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกบั
กฎหมายทรัพยากรธรณ ี

การสอบวัดความรู้
ความเข้าใจ 

แบบทดสอบ ผู้เรยีน 70% 

-ผู้เรียนวเิคราะห์ถึงรูปแบบ วิธีการและ
รู้เท่าทันการทุจริตทางทรัพยากรธรณ ี

การประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน ผลงาน 70% 

 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
 8.1 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 1 
............................................................................................................................. .................................................... 
................................................................................................................................................. ................................ 
 8.2 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 2 
.................................................................................................................................................................... ............. 
..................................................................................................................... ............................................................ 
 8.3 สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  ปกป้องทรัพยากรธรณ ี

   กลุ่มผู้เรยีน : ระดับอุดมศึกษา  เวลา 15 ชัว่โมง 
 
1. ผลการเรียนรู้  
  สามารถสร้างความตระหนักรู้ ปลูกฝัง และถ่ายทอดเจตคติที่สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนรวมและ
ผลประโยชน์ส่วนตนได้อย่างชัดเจนและโดยอัตโนมัติ (ธรรมชาติ)  เกิดความรักและหวงแหน ร่วมกันปกป้อง
ทรัพยากรธรณี เพ่ิมพูนทักษะการเรียนรู้ในการมีส่วนร่วมสังเกตปรากฏการการทุจริต สามารถพัฒนาต่อยอดสู่
กระบวนการแจ้งเบาะแสและเสนอแนะแนวทางในการเฝ้าระวังการทุจริตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ,เครือข่ายระดับ
มหาวิทยาลัย และชุมชนระดับท้องที่ เพ่ือเป็นหนึ่งในเสียงสะท้อนสู่สังคม  
 
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 

1. การสร้างจิตสานึกสาธารณะ เพ่ือแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

   2.  การเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส การทุจริตทรัพยากรธรณี 
 

3. การมสี่วนร่วมในการปกป้องทรพัยากรธรณี 
 

4. กรณีศึกษาการมสี่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรธรณี 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  
 1. การสร้างจิตสานึกสาธารณะ เพื่อแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
  กรณีศึกษาการใช้ทรัพยากรธรณีที่เป็นก ารพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  กรณีศึกษา การใช้ทรัพยากรธรณี ที่เป็นการพัฒนาอย่ างยั่งยืน 
 2. การเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส การทุจริตทรัพยากรธรณี 
  ช่องทางการแจ้งเบาะแส 
 3. การมีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรธรณี 
  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับก ารมีส่วนร่วมของประช าชนในก ารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  แนวคิดเก่ียวกับก ารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 4. กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรธรณี 
  การมีส่วนร่วมของประช าชนต่อปัญหามลพิษท างอากาศจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ : กรณีศึกษา 
ต าบลสบป ้าด อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง โดย เพ็ญศรี ฝูงกลิ่น 
 
 
 
 
 

ปกป้องทรัพยากร
ธรณี 



 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้  
 1. ผู้เรียนเกิดเจตคติหวงแหน มีความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของ และเกิดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมปกป้อง
ทรัพยากรธรณี 

2. ผู้เรียนสามารถเสนอแนะวิธีการปกป้องทรัพยากรธรณีได้ 
3. มีทักษะในการสังเกตปรากฏการการทุจริตและสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่ได้ 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ (ออกแบบกิจกรรมให้สะท้อนโมเดล STRONG) 
 1. วิทยากรน าเสนอกรณีศึกษาการมีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรธรณี ผ่านช่องทางวิดิทัศน์ ,อินโฟ
กราฟฟิก (30 นาที) 
 2. ผู้เรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสา (2 ชั่วโมง) 
 3. ผู้เรียนร่วมกิจกรรมปรับฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยใช้
เทคโนโลยี เช่น  Kahoot! โดยแบ่งระดับของการเรียนรู้ต้น กลาง สูง  วิทยากรร่วมกับผู้เรียนร่วมกันอภิปรายและ
น าเสนอ  (1.30 ชั่วโมง) 
 4. ผู้เรียนร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ในแหล่งเรียนรู้ (3 ชั่วโมง) 
 5. วิทยากรสาธิตการใช้โปรแกรม QGIS  หรือ Application ในการส ารวจ ,แปลภาพถ่ายทางอากาศและ
ภาพถ่ายทางดาวเทียมในเบื้องต้น รวมถึงการปักหมุดพ้ืนที่เสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต (3 ชั่วโมง) 
 6. ผู้เรียนร่วมกันออกแบบการมีส่วนร่วมภาคนิสิต/นักศึกษาในการปกป้องทรัพยากรธรณี พร้อม
เสนอแนะแนวทางเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส ในประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (2 ชั่วโมง) 
 7. ผู้เรียนร่วมกันจัดท าสื่อการเรียนรู้ ,ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์  หรือในรูปแบบ
กิจกรรมก่อตั้ง “ชมรมปกป้องทรัพยากรธรณ”ี (3 ชั่วโมง) 
 
6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้  
 1. วิดิทัศน์ , อินโฟกราฟฟิก 
 2. QGIS , Application 
 3. ทัศนศึกษานอกสถานที่ 
 
7.  การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมูล 
เกณฑ์การผ่าน

(ร้อยละ) 
1.ผูเ้รียนเกิดเจตคตหิวงแหน    
มีความรูส้ึกถึงการเป็นเจ้าของ 
และเกดิพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมปกป้องทรัพยากรธรณ ี
 

จ าลองสถานการณ์การ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ 

แบบวัดการวิเคราะห์
การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์

(Application) 
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2.ผูเ้รียนสามารถเสนอแนะ
วิธีการปกป้องทรัพยากรธรณีได ้

สัมภาษณ ์
การประชาสัมพันธ์ 

แบบสัมภาษณ ์
ช่องทางการ

ประชาสมัพันธ์ 

 - 

3.มีทักษะในการสังเกตปรากฏ
การการทุจริต และสามารถแจ้ง
เบาะแสการทุจรติต่อหน่วยงาน
ที่มีหน้าท่ีได้  

รูปแบบกิจกรรม สถานการณ์จ าลอง  - 

 



 
 
 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
 8.1 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 1 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 8.2 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 2 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 8.3 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 3 
................................................................................................................................................ ................................. 
................................................................................................. ................................................................................ 
 8.4 สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 

 



 

 
 

 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 

 

 

 

เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน ้า และน ้าบาดาล 
 





 
 

แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน ้าและน ้าบาดาล   

หน่วยการเรียนรู้  ที่ 1 การเดินทางของสายน ้า 
กลุ่มผู้เรยีน : ระดับอุดมศึกษา  เวลา 5 ชัว่โมง   

 
1. ผลการเรียนรู้  
 น้ำควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับทรัพยำกรน ้ำผิวดินและน ้ำบำดำล มำวิเครำะห์สภำพทรัพยำกรน ้ำและน ้ำ
บำดำลในระดับภูมิภำค เพ่ือที่แสดงออกถึงควำมตื่นรู้และมุ่งไปข้ำงหน้ำในกำรป้องกันกำรทุจริต 
      
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  
 1. น ้ำผิวดิน  น ้ำผิวดินเป็นหนึ่งในแหล่งน ้ำธรรมชำติ เกิดขึ นจำกน ้ำในบรรยำกำศได้ลงสู่พื นโลก  
     1.1 วัฏจักรของน ้ำ แหล่งน ้ำธรรมชำติมีวัฎจักรที่เก่ียวเนื่อง 3 ประเภท คือ น ้ำในบรรยำกำศ ตกสู่พื น
โลกเป็นน ้ำผิวดิน และซึมลงพื นดินเกิดเป็นน ้ำใต้ดิน 
     1.2 ประเภทของแหล่งน ้ำ  แหล่งน ้ำผิวดินแบ่งตำมมำตรฐำนคุณภำพน ้ำในแหล่งน ้ำผิวดินแบ่ง
ออกเป็น 5 ประเภท คือ  
  - แหล่งน ้ำที่คุณภำพน ้ำมีสภำพตำมธรรมชำติ โดยปรำศจำกน ้ำทิ ง 
  - แหล่งน ้ำที่ได้รับน ้ำทิ งจำกกิจกรรมบำงประเภท และสำมำรถเป็นประโยชน์เพ่ืออุปโภคและ
บริโภค อนุรักษ์ กำรประมง และกำรกีฬำ 
  - แหล่งน ้ำที่ได้รับน ้ำทิ งจำกกิจกรรมบำงประเภท และสำมำรถเป็นประโยชน์เพ่ืออุปโภค  
บริโภค และกำรเกษตร 
  - แหล่งน ้ำที่ได้รับน ้ำทิ งจำกกิจกรรมบำงประเภท และสำมำรถเป็นประโยชน์เพ่ืออุปโภค บริโภค 
และอุตสำหกรรม 
  - แหล่งน ้ำที่ได้รับน ้ำทิ งจำกกิจกรรมบำงประเภท และสำมำรถเป็นประโยชน์เพื่อกำรคมนำคม 
 
 

 

 ทรัพยากรน ้า 
และน ้าบาดาล 

น ้าผิวดิน 

น ้าบาดาล 

วัฏจักรของน ้ำ 

ประเภทของแหล่งน ำ้ 

คุณค่ำและกำรใช้ประโยชน ์

องค์ประกอบ ปริมำณ คุณภำพ 

ก้ำเนิดน ้ำบำดำล 
ประเภทแหล่งน ้ำบำดำล 
องค์ประกอบ ปริมำณ คุณภำพ 

 

เพื่อท่ีแสดงออกถึงควำมตื่นรู้และมุ่งไปข้ำงหน้ำ 
ในกำรป้องกันกำรทุจริต 

 



 
 
     1.3 คุณค่ำและกำรใช้ประโยชน์  
  คุณค่ำและกำรใช้ประโยชน์จำกน ้ำผิวดิน คือ  
  - กำรอุปโภค บริโภค 
  - กำรขยำยพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตระดับพื นฐำน และกำรอนุรักษ์ระบบนิเวศ 
  - กำรอนุรักษ์สัตว์น ้ำและกำรประมง 
  - กำรว่ำยน ้ำและกีฬำทำงน ้ำ 
  - กำรเกษตร 
  - กำรอุตสำหกรรม 
  - กำรคมนำคม 
  1.4 องค์ประกอบ ปริมำณ คุณภำพ ของคุณภำพน ้ำตำมแหล่งประเภทแหล่งน ้ำในข้อที่ 2 
  - แหล่งน ้ำประเภทที่ 1 ต้องมีสภำพตำมธรรมชำติ และสำมำรถใช้ประโยชนำได้ตำมประเภท
คุณภำพในแหล่งน ้ำผิวดนิ 
  - แหล่งน ้ำประเภทที่ 2 ต้องไม่มีวัตถุหรือสิ่งของที่เกิดจำกกำรกระท้ำของมนุษย์ ที่ท้ำให้สี กลิ่น 
และรสเปลี่ยนไป และไม่มีอุณหภูมิสูงกว่ำธรรมชำติกว่ำ 3 เซลเซียส, กรดและด่ำง มีค่ำระหว่ำง 5.0 – 9.0, 
ออกซิเจนละลำยมีค่ำไม่น้อยกว่ำ 6.0 มิลลิกรัม/ลิตร นอกจำกนี ยังมีค่ำจุลชีพและสำรเคมีที่ก้ำหนดจ้ำนวน 22 ชนิด 
ที่ไม่เกินก้ำหนด 
  - แหล่งน ้ำประเภทที่  3 ต้องมีมำตรฐำนตำมแหล่งน ้ำประเภทที่ 2 เว้นแต่ออกซินเจนละลำย มี
ค่ำไม่น้อยกว่ำ 4.0 มิลลิกรัม/ลิตร, บีโอดี มีค่ำไม่เกินกว่ำ 2.0  มิลลิกรัม/ลิตร และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม และฟี
คอลโคลิฟอร์ม ไม่เกินค่ำที่ก้ำหนด 
  -แหล่งน ้ำประเภทที่ 4 ต้องมีมำตรฐำนตำมข้อ 2 เว้นแต่ ออกซินเจนมีค่ำไม่น้อยกว่ำ 2.0 
มิลลิกรัม/ลิตร, บีโอดี มีค่ำไม่เกินกว่ำ 4.0 มิลลิกรัม/ลิตร 
  -แหล่งน ้ำประเภทที่ 5 ต้องมีมำตรฐำนต่้ำกว่ำคุณภำพน ้ำในแหล่งน ้ำประเภทที่ 4  
 2. น ้ำบำดำล คือ น ้ำที่ถูกกักเก็บหรือสะสมตัวอยู่ใต้ดินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน “ส่วนสัมผัสอำกำศ” และ 
“ส่วนที่อ่ิมตัวด้วยน ้ำ”  
  2.1 ก้ำเนิดน ้ำบำดำล  เกิดจำก 3 แหล่งใหญ่ คือ 1. น ้ำจำกบรรยำกำศ, 2. กำรเย็นตัวจำกหิน
หลอมเหลว, และ 3. เกิดขึ นพร้อมกับกำรก้ำเนิดชั นหิน 
  2.2 ประเภทแหล่งน ้ำบำดำล  แหล่งน ้ำบำดำลแบ่งตำมประเภทคุณสมบัติทำงเคมี มี 3 กลุ่มคือ 
1. แคลเซียมไปคำร์บอเนต, 2. โซเดียมไบคำร์โบเนต และ 3. โซเดียมคลอไรด์ 
  2.3 องค์ประกอบ ปริมำณ คุณภำพ คุณภำพของน ้ำบำดำล  
  ด้ำนกำยภำพ ประกอบด้วย  
  - ควำมขุ่น  
  - สี 
  - รสและกลิ่น 
  ด้ำนเคม ี
  - ค่ำควำมเป็นกรดด่ำงหรือค่ำพีเอช (PH) 
   - เหล็กและแมงกำนีส 
  - คลอไรด์ 
  - ฟลูออไรด์ 
  - ไนไตรท์และไนเตรท 
  - และสำรหนู 



 
 
  2.4 แหล่งน ้ำบำดำลในประเทศไทย มีทั งหมด 27 แอ่ง มีประมำณน ้ำกักเก็บรำว 1.1 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร มีปริมำณน ้ำจืดมำกกว่ำแหล่งน ้ำผิวดินถึง 24 เท่ำ เรียงจำกใหญ่ไปเล็ก คือ 1. แอ่งนครรำชสีมำ 2. แอ่ง
เจ้ำพระยำตอนบน และ3. แอ่งเจ้ำพระยำตอนล่ำง 
 3. กำรตื่นรู้และมุ่งไปข้ำงหน้ำในกำรป้องกันกำรทุจริต 
  3.1 องค์ควำมรู้เกี่ยวกับทรัพยำกรน ้ำ รับรู้ข้อมูลทรัพยำกรน ้ำและน ้ำบำดำล อันน้ำไปสู่กำรตื่นรู้
และตระหนักถึงคุณค่ำควำมส้ำคัญของทรัพยำกรน ้ำซึ่งเป็นประโยชน์สำธำรณะ พร้อมน้ำองคควำมรู้ที่ได้รับ
ด้ำเนินกำรมุ่งไปข้ำงหน้ำในกำรป้องกันกำรทุจริต 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้  
 1. เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับทรัพยำกรน ้ำและน ้ำบำลดำลและกำรใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นของ
ตนเอง 
 2. เพ่ือให้สำมำรถวิเครำะห์สภำพทรัพยำกรน ้ำและน ้ำบำดำลในระดับภูมิภำคได้ 
 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ (ออกแบบกิจกรรมให้สะท้อนโมเดล STRONG) 
 1. วิทยำกรบรรยำยเรื่องวัฎจักรของน ้ำ ประเภทของแหล่งน ้ำ คุณค่ำและกำรใช้ประโยชน์ ตลอดจน
องค์ประกอบ ปริมำณ และคุณภำพ ของน ้ำผิวดิน รวมถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงภูมิภำคและภูมิศำสตร์ ( 1 ชั่วโมง 
30 นำท)ี (N – Knowledge ควำมรู้) 
 2. ผู้เรียนด้ำเนินกิจกรรมกลุ่มร่วมกันสรุปพร้อมน้ำเสนอเกี่ยวกับเรื่องวัฎจักรของน ้ำ ประเภทของแหล่งน ้ำ 
คุณค่ำและกำรใช้ประโยชน์ ตลอดจนองค์ประกอบ ปริมำณ และคุณภำพ ของน ้ำผิวดิน รวมถึงควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงภูมิภำคและภูมิศำสตร์ ( 1 ชั่วโมง) (R – Realise ตื่นรู้, O – Onward มุ่งไปข้ำงหน้ำ)  
 3. วิทยำกรบรรยำยเรื่องกำรก้ำเนิดน ้ำบำดำล ประเภทแหล่งน ้ำ องค์ประกอบ ปริมำณและคุณภำพ 
รวมถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงภูมิภำคและภูมิศำสตร์ ( 1 ชั่วโมง 30 นำท)ี (N – Knowledge ควำมรู้) 
 4. ผู้เรียนด้ำเนินกิจกรรมกลุ่มร่วมกันสรุปพร้อมน้ำเสนอเกี่ยวกับเรื่องกำรก้ำเนิดน ้ำบำดำล ประเภทแหล่ง
น ้ำ องค์ประกอบ ปริมำณและคุณภำพ รวมถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงภูมิภำคและภูมิศำสตร์ ( 1 ชั่วโมง)  
(R – Realise ตื่นรู้, O – Onward มุ่งไปข้ำงหน้ำ) 
 
6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้  
 1. เอกสำรเกี่ยวกับทรัพยำกรน ้ำและน ้ำบำดำล เช่น บทควำมชีวิตกับสำยน ้ำ ควำมสุขของคนไทยที่มีมำ
แต่โบรำณ, เอกสำร ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน ้ำ ในคลังสื่อประกอบชุดวิชำ เรื่อง กำรพิทักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติน ้ำและน ้ำบำดำล เป็นต้น 
 2. คลิปวีดีโอเกี่ยวกับทรัพยำกรน ้ำและน ้ำบำดำล เช่น วีดิทัศน์ กระบวนกำรน ้ำผิวดินและน ้ำใต้ดิน, 
วิดีทัศน์ น ้ำบำดำลคืออะไร ในคลังสื่อประกอบชุดวิชำ เรื่อง กำรพิทักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติน ้ำและน ้ำบำดำล เป็น
ต้น 
 3. อินโฟกรำฟฟิกเกี่ยวกับทรัพยำกรน ้ำและน ้ำบำดำล เช่น แผนแม่บทน ้ำ อะไร ในคลังสื่อประกอบชุด
วิชำ เรื่อง กำรพิทักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติน ้ำและน ้ำบำดำล เป็นต้น 
 
 
 
 
 



 
 
7.  การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์กำรเรียนรู ้ วิธีกำรวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมูล เกณฑ์กำรผ่ำน 
1. อธิบำยควำมรู้ควำมเข้ำใจ  
    เกี่ยวกับทรัพยำกรน ้ำ 
    และน ้ำบำดำลและกำรใช้ 
    ประโยชน์ในท้องถิ่น                  
    ของตนเองได้ 

วัดควำมรู้ควำมเข้ำใจ แบบทดสอบควำมรู้
ควำมเข้ำใจ 

ผลคะแนน
จำก

แบบทดสอบ 

80% 

2. วิเครำะหส์ภำพทรัพยำกรน ้ำ 
    และน ้ำบำดำลในระดับ 
    ภูมิภำคได ้

วัดควำมรู้ควำมเข้ำใจ แบบทดสอบควำมรู้ควำม
เข้ำใจ 

ผลคะแนน
จำก

แบบทดสอบ 

80% 

 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
 8.1 ผลที่เกิดขึ นกับผู้เรียนตำมจุดประสงค์กำรเรียนรู้ข้อ 1 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 8.2 ผลที่เกิดขึ นกับผู้เรียนตำมจุดประสงค์กำรเรียนรู้ข้อ 2 
................................................................................................................................................ ................................. 
................................................................................................. ................................................................................  
 8.3 สิ่งที่เป็นจุดแข็งของกำรจัดกำรเรียนรู้ 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 8.4 สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนำ 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................. ....................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
(ใช้ประเมินจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 1) 

 
ค้าชี แจง พิจำรณำคุณภำพผลงำนของผู้เรียนแล้วบันทึกคะแนนลงในรำยกำรประเมินให้ครบทุกข้อ 
 

ช่ือ – นำมสกุล 

รำยกำรประเมิน 
คะแนน

รวม 
(คะแนน
เต็ม 15) 

ผลกำร
ประเมิน 
(80% = 

12 คะแนน) 

ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกบัทรัพยำกรน ้ำ 
(คะแนนเต็ม 5) 

ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกบัทรัพยำกรน ้ำ

บำดำล 
(คะแนนเต็ม 5) 

ควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
กำรใช้ประโยชน์

ทรัพยำกรน ำ้บำดำล 
ในท้องถิ่น 

(คะแนนเต็ม 5) 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ให้ 5 คะแนน  เมื่อ  ผลงำนสะท้อนคุณภำพตำมรำยกำรประเมินอย่ำงถูกต้อง เชื่อมโยงกัน มีเหตุผล 
 ให้ 4 คะแนน  เมื่อ  ผลงำนสะท้อนคุณภำพตำมรำยกำรประเมินอย่ำงถูกต้อง เชื่อมโยงกัน 
 ให้ 3 คะแนน  เมื่อ  ผลงำนสะท้อนคุณภำพตำมรำยกำรประเมินอย่ำงถูกต้อง แต่ขำดกำรเชื่อมโยง 
 ให้ 2 คะแนน  เมื่อ  ผลงำนยังไม่สะท้อนคุณภำพตำมรำยกำรประเมิน  
 ให้ 1 คะแนน  เมื่อ  ผลงำนยังไม่สะท้อนคุณภำพตำมรำยกำรประเมินถูกต้อง และขำดกำรเชื่อมโยง  
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบประเมินวิเคราะห์สภาพทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลในระดับภูมิภาค 
(ใช้ประเมินจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 2) 

 
ค้าชี แจง พิจำรณำคุณภำพผลงำนของผู้เรียนแล้วบันทึกคะแนนลงในรำยกำรประเมินให้ครบทุกข้อ 
 

ช่ือ – นำมสกุล 

รำยกำรประเมิน 
คะแนน

รวม 
(คะแนน
เต็ม 15) 

ผลกำร
ประเมิน 
(80% = 

12 คะแนน) 

จ้ำแนกควำมแตกต่ำง 
ของสภำพทรัพยำกรน ้ำ 

และน ้ำบำดำล 
ในระดับภูมิภำค 

(คะแนนเต็ม 5) 

เช่ือมโยงข้อมูล 
ข้อเท็จจริงของสภำพ

ทรัพยำกรน ำ้ 
และน ้ำบำดำล 
ในกำรวิเครำะห ์
(คะแนนเต็ม 5) 

คำดกำรณ์อนำคต 
ของสภำพทรัพยำกรน ้ำ 

และน ้ำบำดำล 
ในระดับภูมิภำค 
(คะแนนเต็ม 5) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ให้ 5 คะแนน  เมื่อ  ผลงำนสะท้อนคุณภำพตำมรำยกำรประเมิน มีข้อมูลสนับสนุน มีเหตุผล 
 ให้ 4 คะแนน  เมื่อ  ผลงำนสะท้อนคุณภำพตำมรำยกำรประเมิน มีข้อมูลสนับสนุน  
 ให้ 3 คะแนน  เมื่อ  ผลงำนสะท้อนคุณภำพตำมรำยกำรประเมิน แต่ใช้ข้อมูลสนับสนุนไม่เพียงพอ 
 ให้ 2 คะแนน  เมื่อ  ผลงำนยังไม่สะท้อนคุณภำพตำมรำยกำรประเมิน ขำดข้อมูลสนับสนุน 
 ให้ 1 คะแนน  เมื่อ  ผลงำนยังไม่สะท้อนคุณภำพตำมรำยกำรประเมิน ขำดข้อมูลและเหตุผลสนับสนุน 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน ้าและน ้าบาดาล   

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เกิดอะไรขึ นกับสายน ้า   
กลุ่มผู้เรยีน : ระดับอุดมศกึษา เวลา 10 ชั่วโมง 

 
1. ผลการเรียนรู้  
 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และตระหนักถึงผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของการพัฒนาและใช้ทรัพยากรน ้าและ 
น ้าบาดาลได้ในระดับภูมิภาค ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักความพอเพียงและ
เอื ออาทรต่อกัน รวมถึงมีความรู้และตื่นรู้ในการใช้ทรัพยากรน ้าร่วมกันเพ่ือรักษาผลประโยชน์สาธารณะ  
      
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  

๑. การพัฒนาและการใช้ประโยชน์น ้าผิวดิน 
(1) การขุดลอกแหล่งน ้า การขุดบ่อ การขุดสระเพ่ือเก็บน ้า คือการจัดการแหล่งน ้าผิวดินที่มีอยู่ตาม

ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวมในทางที่เหมาะสม เพียงพอกับความต้องการ  
(2) การสูบน ้าจากแหล่งน ้าสาธารณะเพ่ือท้าการเกษตร คือการบริหารจัดการน ้าในพื นท่ีเพ่ือควบคุมน ้าให้

มีประสิทธิภาพและมีน ้าใช้หมุนเวียนเพียงพอต่อภาคการเกษตร 
(3) การคมนาคมทางน ้า (คลอง แม่น ้า และทะเล) คือการขนส่งที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติทางน ้าที่มีราคา

ต้นทุนที่ถูกที่สุด สะดวกและปลอดภัยที่สุด 

การพัฒนาและการใช้ประโยชน์น ้าผิวดิน 

การพัฒนาและการใช้
ประโยชน์น ้าบาดาล 

คุณภาพและการใช้ประโยชน์น ้าและ
น ้าบาดาลในชุมชน  

การสื่อสารเพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้และ
ปรับพฤติกรรม 

ความพอเพียงและ 
ความเอื ออาทรต่อกัน 
ในการใช้ทรัพยากรน ้า 

 

เกิดอะไรขึ้นกับ 
สายน้้า 

ความตื่นรู้ในการรักษา
ประโยชนส์าธารณะ 

 



 
 

(4) การประมง (คลอง แม่น ้า และทะเล) คือการใช้สอยประโยชน์จากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรใน
น ้าตามธรรมชาติ 

๒. การพัฒนาและการใช้ประโยชน์น ้าบาดาล 
(๑) แหล่งน ้าบาดาลตามลักษณะทางธรณีวิทยาที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค ท้าให้ศักยภาพใน

การมีปริมาณน ้าแตกต่างกัน จึงควรมีการพัฒนาแหล่งน ้าบาดาลตามหลักวิชาการ 10 
ขั นตอนหลัก เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงิน  
ขั นที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื องต้น 
ขั นที่ 2 การส้ารวจภาคสนาม 
ขั นที่ 3 การคัดเลือกสถานที่ในการเจาะ 
ขั นที่ 4 การเจาะบ่อน ้าบาดาล  
ขั นที่ 5 การออกแบบและก่อสร้างบ่อน ้าบาดาล  
ขั นที่ 6 การพัฒนาบ่อน ้าบาดาล  
ขั นที่ 7 การสูบทดสอบปริมาณน ้าบาดาล  
ขั นที่ 8 การวิเคราะห์คุณภาพน ้า  
ขั นที่ 9 การปรับปรุงคุณภาพน ้า  
ขั นที่ 10 การน้าน ้าบาดาลใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(๒) รู้จักบ่อบาดาลทั ง ๓ แบบ  
(๑) บ่อตอก  
(๒) บ่อวง  
(๓) บ่อมาตรฐาน 

๓. คุณภาพและการใช้ประโยชน์น ้าและน ้าบาดาลในชุมชน  
(1) ผลของการพัฒนาทั งในเชิงบวกและ เชิงลบ 
(2) การใช้ประโยชน์น ้าและน ้าบาดาลในแต่ละภูมิภาค 

๔. การสื่อสารเพ่ือสร้างความตระหนักรู้และปรับพฤติกรรม เพ่ือสื่อสารกับคนในชุมชน 
๕. ความพอเพียงและความเอื ออาทรในการใช้ทรัพยากรน ้าร่วมกัน 
๖. ความตื่นรู้ในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ไม่ทิ งสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน ้า ไม่สร้างสิ่งก่อสร้างหรือกระท้าการ

ใด ๆ ที่เป็นการล่วงล ้าล้าน ้า  
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้  
1. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของการพัฒนาทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
2. เพ่ือให้ตระหนักถึงผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของการพัฒนาทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลในระดับภูมิภาค 

โดยปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ (ออกแบบกิจกรรมให้สะท้อนโมเดล STRONG) 
1. วิทยากรบรรยายการพัฒนาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล เพ่ือให้เกิดการตระหนักรู้และ

สามารถวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ โดยใช้เอกสาร คลิปวีดิโอ และอินโฟกราฟฟิกประกอบการ
บรรยาย (๑ ชม.) 

2. ผู้เรียนอภิปรายกลุ่มวิเคราะห์ถึงผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบจากการพัฒนาและใช้ประโยชน์น ้าผิวดินและ
น ้าบาดาลในท้องถิ่นของตนเอง จัดท้าข้อสรุปของกลุ่ม น้าเสนอกับเพื่อนร่วมชั นเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน (๑ ชม.) 



 
 

๓. วิทยากรและผู้เรียนร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานเชิงส้ารวจแหล่งน ้าผิวดินและน ้าบาดาลในชุมชนหรือท้องถิ่น 
เช่น แม่น ้า ล้าคลอง อ่างเก็บน ้า แหล่งน ้าประปาชุมชน ท่าเรือ แหล่งท้าการประมงในชุมชนหรือท้องถิ่น/
เก็บตัวอย่างน ้า วิเคราะห์คุณภาพ/ส้ารวจแหล่งน ้าเสียและการบ้าบัดสภาพน ้าก่อนลงสู่แหล่งน ้าในท้องถิ่น
ของตนเอง (๔ ชม.) 

๔. ผู้เรียนท้าหนังสั นเกี่ยวกับผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบในการใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลในท้องถิ่น
ของตนเอง โดยแสดงถึงการมีความพอเพียงและเอื ออาทรต่อกัน เพ่ือเป็นการสร้างความตื่นรู้ในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ ไม่ทิ งสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน ้า ไม่สร้างสิ่งก่อสร้างหรือกระท้าการใด ๆ ที่เป็นการล่วงล ้า
ล้าน ้า (๔ ชม.) 

 
6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้  

1. Powerpoint ประกอบการบรรยาย / เอกสารและข้อมูลจากเว็บไซตข์องหน่วยงานที่เก่ียวข้อง /ใบความรู้ 
    / ใบงาน 

2. คลิปวิดีโอเกี่ยวกับการพัฒนาและใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลรูปแบบออนไลน์  
3. สื่ออินโฟกราฟฟิกเกี่ยวกับการพัฒนาและใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลรูปแบบออนไลน์ 

 
7.  การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมูล เกณฑ์การผ่าน 
- เพือ่ให้สามารถวิเคราะห์
ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ
ของการพัฒนาทรัพยากรน ้าและ
น ้าบาดาล 

การสังเกตพฤติกรรม
ขณะท้ากิจกรรม 

แบบสังเกตพฤติกรรม นักศึกษา ร้อยละ 70 

- เพื่อให้ตระหนักถึงผลกระทบ
เชิงบวกและเชิงลบของการ
พัฒนาทรัพยากรน ้าและน ้า
บาดาลในระดับภูมิภาค โดย
ปฏิบัติตนอยา่งเหมาะสมและ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

การประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน นักศึกษา ผ่านร้อยละ 70 

 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
 8.1 ผลที่เกิดขึ นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 1 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
 8.2 ผลที่เกิดขึ นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 2 
................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................. .................................................... 
 8.๓ สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน ้าและน ้าบาดาล   

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   นักสืบสายน ้า 
กลุ่มผู้เรยีน : ระดับอุดมศึกษา  เวลา 15 ชั่วโมง   

 
1. ผลการเรียนรู้  
 น ำมำควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมเกี่ยวกับกำรใช้
ทรัพยำกรน  ำและน  ำบำดำลในชีวิตจริง น ำมำใช้ในกำรวิเครำะห์คุณภำพน  ำ กำรละเมิด หรือกำรกระท ำควำมผิด 
และประโยชน์ต่ออำชีพ  
 
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  
 1. STRONG Model  
 2. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
 3. กำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 4. กำรสื่อสำรต่อสังคมชุมชน 
 5. water footprint/กำรผลิตที่มีน  ำเป็นต้นทุน 
 6. มำตรฐำนแหล่งน  ำและน  ำบำดำล   
 7.มำตรฐำนวิชำชีพ 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้  
 1. เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเกี่ยวกับกำรใช้
ทรัพยำกรน  ำและน  ำบำดำลในชีวิตจริง 

2. เพ่ือให้รู้เท่ำทันกำรละเมิด หรือกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพยำกรน  ำและน  ำบำดำลในชีวิตจริง 
3. เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและทักษะในกำรวิเครำะห์คุณภำพน  ำ และน ำผลกำรวิเครำะห์ไปใช้

ประโยชน์ต่ออำชีพได้ 

ทรัพยากรน า้ 
และน า้บาดาล 

มาตรฐานแหล่งน า้และน า้บาดาล  

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

การส่ือสารต่อสังคมชุมชน 

water footprint 

การขัดกนัของผลประโยชน์ส่วนตวัและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

มาตรฐานวชิาชีพ 

 

STRONG Model 
 



 
 
  
5. กิจกรรมการเรียนรู้ (ออกแบบกิจกรรมให้สะท้อนโมเดล STRONG) 
 1. วิทยำกรบรรยำยสร้ำงควำมตระหนักเกี่ยวกับทรัพยำกรน  ำและน  ำบำดำลโดยใช้เอกสำร คลิปวีดีโอ 
และอินโฟกรำฟฟิกประกอบกำรบรรยำย (180 นำท)ี 
 2. ผู้ เรียนศึกษำดูงำนแหล่งน  ำผิวดินและน  ำบำดำลในพื นที่แล้วน ำมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน                       
ในประเด็นกำรใช้ประโยชน์จำกน  ำผิวดินและน  ำบำดำลอย่ำงรู้คุณค่ำ (180 นำที) 
 3. ผู้เรียนร่วมกันอภิปรำยกลุ่มเกี่ยวกับกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
เกี่ยวกับกำรใช้ทรัพยำกรน  ำและน  ำบำดำลในชีวิตจริง จัดท ำข้อสรุปของกลุ่ม น ำเสนอกับเพ่ือนร่วมชั นเรียน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (180 นำที) 
 4. ผู้ เรียนสืบค้นส ำรวจสถำนกำรณ์น  ำในประเทศไทยตำมประเด็นที่ก ำลังเป็นที่สนใจของสังคม                    
น ำมำวิเครำะห์สภำพทรัพยำกรน  ำและน  ำบำดำลจำกข้อมูลที่สืบค้นมำได้ แล้วน ำเสนอกับเพ่ือนร่วมชั นเรียน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (180 นำที) 

5. กิจกรรมนักสืบสำยน  ำ เช่น เก็บตัวอย่ำงน  ำ วิเครำะห์ กลิ่น สี ส ำรวจกำรปล่อยน  ำจำกฟำร์ม โรงงำน
อุตสำหกรรม ส ำรวจเล้ำหมู บ่อกุ้ง ฯลฯ และวิเครำะห์ว่ำเป็นกำรขัดกันระว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
หรือไม่  น ำมำวิเครำะห์สภำพทรัพยำกรน  ำและน  ำบำดำลจำกข้อมูลที่สืบค้นมำได้ แล้วน ำเสนอกับเพ่ือนร่วมชั น
เรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (180 นำที) 

 
6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้  
 1. เอกสำรเกี่ยวกับทรัพยำกรน  ำและน  ำบำดำล 
 2. คลิปวีดีโอเกี่ยวกับทรัพยำกรน  ำและน  ำบำดำล 
 3. อินโฟกรำฟฟิกเกี่ยวกับทรัพยำกรน  ำและน  ำบำดำล 
 4. แหล่งน  ำผิวดินและน  ำบำดำลในพื นที่ 
 
7.  การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์กำรเรียนรู ้ วิธีกำรวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมูล เกณฑ์กำรผ่ำน 
1. ควำมรูค้วำมเข้ำใจกำรขัดกัน
ของผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเกี่ยวกับ
กำรใช้ทรัพยำกรน  ำและน  ำ
บำดำลในชีวิตจริง 

กำรตรวจสอบผลงำน แบบประเมินผลงำน ผลงำน 80% 

2. กำรรูเ้ท่ำทันกำรละเมิด หรือ
กำรกระท ำควำมผดิเกี่ยวกับกำร
ใช้ทรัพยำกรน  ำและน  ำบำดำลใน
ชีวิตจริง  

กำรตรวจสอบผลงำน แบบประเมินผลงำน ผลงำน 80% 

3. ควำมรูค้วำมเข้ำใจและทักษะ
ในกำรวิเครำะห์คณุภำพน  ำ และ
น ำผลกำรวิเครำะหไ์ปใช้
ประโยชน์ต่ออำชีพได้  

กำรตรวจสอบผลงำน แบบประเมินผลงำน ผลงำน 80% 

 
 
 



 
 
 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
 8.1 ผลที่เกิดขึ นกับผู้เรียนตำมจุดประสงค์กำรเรียนรู้ข้อ 1 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
 8.2 ผลที่เกิดขึ นกับผู้เรียนตำมจุดประสงค์กำรเรียนรู้ข้อ 2 
................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................. .................................................... 
 8.3 สิ่งที่เป็นจุดแข็งของกำรจัดกำรเรียนรู้ 
............................................................................................................................................................... .................. 
................................................................................................................ ................................................................. 
 8.4 สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนำ 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
แบบประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 

(ใช้ประเมินจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 1) 
 
ค้าชี แจง พิจำรณำคุณภำพผลงำนของผู้เรียนแล้วบันทึกคะแนนลงในรำยกำรประเมินให้ครบทุกข้อ 
 

ชื่อ – นำมสกุล 

รำยกำรประเมิน 

คะแนน
รวม 

(คะแนน
เต็ม 15) 

ผลกำร
ประเมิน 
(80% = 

12 
คะแนน) 

ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับทรัพยำกร

น  ำ 
(คะแนนเต็ม 5) 

ควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับ
ทรัพยำกรน  ำ

บำดำล 
(คะแนนเต็ม 5) 

ควำมรู้ควำม
เข้ำใจ 

กำรใช้ประโยชน์
ทรัพยำกรน  ำ

บำดำล 
ในท้องถิ่น 

(คะแนนเต็ม 5) 
      
      
      
      
      

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ให้ 5 คะแนน  เมื่อ  ผลงำนสะท้อนคุณภำพตำมรำยกำรประเมินอย่ำงถูกต้อง เชื่อมโยงกัน มีเหตุผล 
 ให้ 4 คะแนน  เมื่อ  ผลงำนสะท้อนคุณภำพตำมรำยกำรประเมินอย่ำงถูกต้อง เชื่อมโยงกัน 
 ให้ 3 คะแนน  เมื่อ  ผลงำนสะท้อนคุณภำพตำมรำยกำรประเมินอย่ำงถูกต้อง แต่ขำดกำรเชื่อมโยง 
 ให้ 2 คะแนน  เมื่อ  ผลงำนยังไม่สะท้อนคุณภำพตำมรำยกำรประเมิน  
 ให้ 1 คะแนน  เมื่อ  ผลงำนยังไม่สะท้อนคุณภำพตำมรำยกำรประเมินถูกต้อง และขำดกำรเชื่อมโยง  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบประเมินวิเคราะห์สภาพทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลในระดับภูมิภาค 
(ใช้ประเมินจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 2) 

 
ค้าชี แจง พิจำรณำคุณภำพผลงำนของผู้เรียนแล้วบันทึกคะแนนลงในรำยกำรประเมินให้ครบทุกข้อ 
 

ชื่อ – นำมสกุล 

รำยกำรประเมิน 

คะแนน
รวม 

(คะแนน
เต็ม 15) 

ผลกำร
ประเมิน 
(80% = 

12 
คะแนน) 

จ ำแนกควำม
แตกต่ำง 

ของสภำพ
ทรัพยำกรน  ำ 
และน  ำบำดำล 

ในระดับภูมิภำค 
(คะแนนเต็ม 5) 

เชื่อมโยงข้อมูล 
ข้อเท็จจริงของ
สภำพทรัพยำกร

น  ำ 
และน  ำบำดำล 
ในกำรวิเครำะห์ 
(คะแนนเต็ม 5) 

คำดกำรณ์อนำคต 
ของสภำพ

ทรัพยำกรน  ำ 
และน  ำบำดำล 

ในระดับภูมิภำค 
(คะแนนเต็ม 5) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ให้ 5 คะแนน  เมื่อ  ผลงำนสะท้อนคุณภำพตำมรำยกำรประเมิน มีข้อมูลสนับสนุน มีเหตุผล 
 ให้ 4 คะแนน  เมื่อ  ผลงำนสะท้อนคุณภำพตำมรำยกำรประเมิน มีข้อมูลสนับสนุน  
 ให้ 3 คะแนน  เมื่อ  ผลงำนสะท้อนคุณภำพตำมรำยกำรประเมิน แต่ใช้ข้อมูลสนับสนุนไม่เพียงพอ 
 ให้ 2 คะแนน  เมื่อ  ผลงำนยังไม่สะท้อนคุณภำพตำมรำยกำรประเมิน ขำดข้อมูลสนับสนุน 
 ให้ 1 คะแนน  เมื่อ  ผลงำนยังไม่สะท้อนคุณภำพตำมรำยกำรประเมิน ขำดข้อมูลและเหตุผลสนับสนุน 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน ้าและน ้าบาดาล   

หน่วยการเรียนรู้ที่  4 ผู้พิทักษ์สายน ้า   
กลุ่มผู้เรยีน : ระดับอุดมศกึษา เวลา 15 ชั่วโมง 

 
1. ผลการเรียนรู้  
 ผู้เรียนมีเจตคติหวงแหนทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล โดยการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง แจ้ง
เบาะแสการกระท้าความผิดเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลได้และสามารถร่วมตรวจสอบและแก้ไขการ
ละเมิดทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลได้อย่างมีประสิทธิภาพได ้
      
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  

1. STRONG Model “เยาวชนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” 
2. การปลูกฝังจิตส้านึกและความรู้สึกเป็นเจ้าของ “สายน ้าคือชีวิต” 
3. การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง Role Model “Youngs Leader Anti-Corruption” 
4. กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ “เยาวชนไทยร่วมใจรักษาน ้า” 
5. การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส “Watch and Voice” 

 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. เพ่ือให้มีเจตคติหวงแหนทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล โดยการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการเฝ้า
ระวัง แจ้งเบาะแสการกระท้าความผิดเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 

2. เพื่อให้สามารถร่วมตรวจสอบและแก้ไขการละเมิดทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ผู้พิทักษ์ 
สายน ้า 

STRONG Model 

การปลูกฝังจิตสา้นึกและ
ความรูส้ึกเป็นเจ้าของ 

การปฏิบัตตินเป็นแบบอยา่ง Role Model 

กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 

การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง แจง้เบาะแส 

ผลกระทบท่ีเกิดจากการ
ใช้และพัฒนาท่ีไม่ถูกต้อง 



 
 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ (ออกแบบกิจกรรมให้สะท้อนโมเดล STRONG) 

1. วิทยากรบรรยายใน หัวข้อ การมีส่วนร่วมเฝ้าระวังการทุจริตและแจ้งเบาะแส (Watch and Voice)   
เวลา 3 ชม.    

2. นักศึกษาร่วมกันอภิปรายกลุ่มในประเด็น การมีส่วนร่วมเฝ้าระวังการทุจริตและแจ้งเบาะแส (Watch 
and Voice) เวลา 3 ชม. 

3. นักศึกษาร่วมกันท้าโครงงาน (งานกลุ่ม) เกี่ยวกับการพิทักษ์รักษาทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล การมี
ส่วนร่วมการเฝ้าระวังทุจริต การแจ้งเบาะแส เวลา 6 ชม. 

4. นักศึกษาน้าเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เวลา 3 ชม. 
 
6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้  

1. Powerpoint ประกอบการบรรยาย/เอกสาร/ใบความรู้/ใบงาน 
2. สื่อวิดีโอ ภาพยนตร์สั น ในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ หรือสถานการณ์ปัญหาทางทรัพยากรน ้าและ

น ้าบาดาล และแนวทางในการพิทักษ์รักษา 
3. สื่ออินโฟกราฟฟิก/โมชั่นกราฟฟิก  

 
7.  การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมูล เกณฑ์การผ่าน 
1. เ พื่ อ ใ ห้ มี เ จ ต ค ติ ห ว ง แ หน
ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล โดย
การแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมใน
การเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสการ
กระท้าความผิดเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 

การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

นักศึกษา ผ่าน 80% ขึ น
ไป 

2. เพื่อให้สามารถร่วมตรวจสอบ
และแก้ไขการละเมิดทรัพยากรน ้า
แ ล ะ น ้ า บ า ด า ล ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

การประเมินผลงานและ
ตรวจผลงาน 

แบบประเมินผลงาน ผลงานท่ี
น้าเสนอ 

ผ่าน 60% ขึ น
ไป 

 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
 8.1 ผลที่เกิดขึ นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 1 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 8.2 ผลที่เกิดขึ นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 2 
................................................................................................................................................ ................................. 
................................................................................................. ................................................................................ 
 8.3 สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  



 
 
 
 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กลุ่มทหาร ต ารวจ และองค์กรปกครองท้องถิ่น 





 
 
 
 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เรื่อง  การต้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนฉับพลันทางเทคโนโลยีดิจิทัล  
(Digital Disruption) 





แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
เร่ือง  การต้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนฉับพลันทางเทคโนโลยดีิจิทลั  

(Digital Disruption) 
หน่วยการเรียนรู้ที ่1  ความหมายและความส าคัญของ Digital Disruption 

กลุ่มเข้ารับการอบรม : กลุม่ทหาร ต ารวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เวลา 3 ชั่วโมง 
 

1. ผลการเรียนรู้ 
      ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับความหมาย Digital Disruption รู้ลักษณะและรูปแบบของDigital Disruption 
และกฎหมายที่เก่ียวข้องเกี่ยวกับ Digital Disruption ความเข้าใจความส าคัญและประเภทข้อมูลทั้งข้อมูลส่วน
บุคคล และข้อมูลสาธารณะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติของ digital disruption 

 2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก 

 

 

 

 

  

   

 

 

3. ความคิดรวบยอดหลัก 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
การอธิบายความหมายการใช้ค าตามศัพท์บัญญัติของส านักงานราชบัณฑิตยสภา  โดยคณะกรรมการ

จัดท าพจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ได้ก าหนด/
บัญญัติ ค าว่า Digital Disruption คือ การเปลี่ยนฉับพลันทางดิจิทัล  กล่าวคือ การเปลี่ยนรูปแบบการท างาน
ให้ใช้คอมพิวเตอร์ในลักษณะที่ก้าวหน้าขึ้น จนอาจถึงขั้นไม่ต้องใช้แรงงานคน  มักเป็นการเปลี่ยนอย่าง
ทันทีทันใดจนท าให้รูปแบบการท างานแบบเดิมต้องยุติลง เช่น การใช้หุ่นยนต์ท างานซ้ าซากแทนแรงงานคน  
การถ่ายภาพที่ใช้ฟิล์มมาเป็นการใช้กล้องดิจิทัลซึ่งบันทึกภาพเป็นข้อมูลทันที  การท าให้อุปกรณ์ต่าง ๆ มี
ความสามารถในการตัดสินใจเองโดยใช้หลักการปัญญาประดิษฐ์  โดยในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษานี้ จะใช้ค าว่า 
“Digital Disruption” ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร เพ่ือที่จะสื่อความหมายได้โดยตรงในยุคดิจิทัลเพ่ือการรับรู้ 

  

ความหมายและ 

ความส าคัญ 

ของ Digital  

Disruption  

 ภาพรวมของ DD 

-ความหมาย 

-รูปแบบ 

-ตัวอย่าง Digital Disruption 

 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- พรบข้อมูลขา่วสาร 

- พรบ.คอมพวเตอร ์

- พรบ.ข้อมูลสว่นบุคคล 

- พรบ.ความมั่นคงทางไซเบอร์ 
 

- ความหมายของข้อมูล 
- บทบาทขององค์กร ทีเ่กี่ยวข้อง 
 (ผู้เล่น/ผู้ใช้/ผู้คมุ) Digitalasset 
(Cryptocurrency/Telecom) 
 

ประเภทของข้อมูล 
(private/public) 
 

- ลักษณะเฉพาะของข้อมูล 

- ตัวอย่างใช้ประโยชน์ข้อมูล 



     มีความรู้เกี่ยวกับความหมาย สาเหตุ รูปแบบ ลักษณะ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ Digital 
Disruption และระบุความส าคัญและประเภทของ “ข้อมูล” ทั้งข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลสาธารณะ  
รวมทั้งระบุความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ และมีความรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ Digital 
Disruption ที่เกิดขึ้น 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
4.1 อธิบายความหมาย สาเหตุ รูปแบบ ลักษณะ กฎหมายที่เก่ียวข้อง เกี่ยวกับ Digital Disruption 
4.2 ระบุความส าคัญและประเภทของข้อมูล ทั้งข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลสาธารณะ 
4.3 ระบุความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ 

 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ (ออกแบบกิจกรรมให้สะท้อนโมเดล STRONG) 

1. วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมของ DD  ความหมาย  รูปแบบ  และตัวอย่าง Digital 
Disruption  ความหมายของข้อมูล   ประเภทของข้อมูล  private/public) ลักษณะเฉพาะของข้อมูล 
ตัวอย่างใช้ประโยชน์ข้อมูล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (1 นาที) 

2. ผู้เข้าอบรมร่วมกันสืบค้นและอภิปรายความส าคัญและประเภทของ “ข้อมูล”  
รวมทั้งแนวทางการป้องกันและเฝ้าระวัง ทั้งข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลสาธารณะ (30 นาที) 

3. กรณีศึกษาเกี่ยวกับ บทบาทขององค์กร เกี่ยวข้อง (ผู้เล่น/ผู้ใช้/ผู้คุม) Digital asset 
(Cryptocurrency/Telecom) และให้ผู้เรียนวิเคราะห์กรณีศึกษาอย่างเท่าทันต่อสถานการณ์ที่เกิดข้ึน 
เกี่ยวกับสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (1 ชั่วโมง) 

4. ผู้เข้ารับการอบรมสรุปสาระความรู้ที่ได้รับจากการบรรยายของวิทยากร (15 นาที) 
5. วิทยากรประเมินผู้เข้ารับการอบรมด้วยแบบทดสอบออนไลน์ (15 นาที) 

 
6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 

1. สื่อออนไลน์ เช่น คลิปวีดีโอ อินโฟกราฟฟิก 
2. เอกสารความรู้เกี่ยวกับ Didital Disruption  

 7.  การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค ์
การเรยีนรู ้

วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมูล เกณฑ์การผ่าน 

อธิบายความหมาย 
สาเหตุ รูปแบบ ลักษณะ 
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
เกี่ยวกับ Digital 
Disruption   

เขียนอธิบายความหมายหรือบัน
ทึกผล การเรียนรู้ 
หรือประเมินผลผ่านระบบ 
ออนไลน์ 
การตอบค าถาม/สอบถาม/ 
แลกเปลีย่นในช้ันเรียน/ในการอบร
มบรรยาย 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินการต

อบค าถาม  

ผู้เข้ารับการ 
อบรม  

ร้อยละ 60 
ของคะแนนเต็ม  

 



 

จุดประสงค ์
การเรยีนรู ้

วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมูล เกณฑ์การผ่าน 

ระบุความส าคญัและ 
ประเภทของข้อมูล 
ทั้งข้อมูลส่วนบุคคล 
และข้อมลูสาธารณะ 

การอภิปรายในการอบรม 
บรรยาย  

แบบประเมินการ 
ปฏิบัติ  

ผู้เข้ารับการ 
อบรม  

ร้อยละ 60 
ของคะแนนเต็ม  

ระบุความสัมพันธ์ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วน 
เสียในทุกมิต ิ

ประเมินจากผลการวเิคราะห์กร
ณีศึกษา  

แบบประเมินการ 
ปฏิบัติ  

ผู้เข้ารับการ 
อบรม  

ร้อยละ 60 
ของคะแนนเต็ม  

 

8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

  8.1 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 1 
............................................................................................................................. .......................... 
........................................................................................................ ............................................... 
   8.2 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 2 
............................................................................................................................. .......................... 
............................................................................................................................. .......................... 
   8.3 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 3 
.......................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................... 
   8.4 สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา 
............................................................................................................................. .......................... 
.......................................................................................................................................................  
 



แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
เร่ือง  การต้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนฉับพลันทางเทคโนโลยดีิจิทลั  

(Digital Disruption) 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2   โอกาสและภัยทีเ่กิดจาก Digital Disruption  

กลุ่มเข้ารับการอบรม : กลุม่ทหาร ต ารวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เวลา  4  ชั่วโมง 
 

 1. ผลการเรียนรู้ 
เข้าใจถึงโอกาสที่เกิดจาก Digital Disruption และเห็นถึงภัยที่จะเกิดจาก Digital Disruption  
 

 2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก 
                                                                    
                                                                                                                  
 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก 

1. โอกาสเชิงบวกของการใช้เทคโนโลยีในการต่อต้านทุจริต กรณีศึกษาโอกาสเชิงบวกของการใช้
เทคโนโลยีในการต่อต้านการทุจริต 

2. โอกาสทางลบของการใช้เทคโนโลยีในการทุจริต กรณีศึกษาภัยของเทคโนโลยี ในการทุจริต 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

4.1 อธิบายภัยที่เกิดจาก Digital Disruption 
4.2 อธิบายโอกาสที่เกิดจาก DigitalDisruption 

 
 5. กิจกรรมการเรียนรู้ (ออกแบบกิจกรรมให้สะท้อนโมเดล STRONG) 

1. ผู้เข้าอบรมร่วมกันสืบค้นกรณีศึกษาและร่วมกันอภิปรายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับ Digital 
Disruption ในการปฏิบัติหน้าที่ (2 ชั่วโมง) 

2. ผู้เข้าอบรมน าเสนอผลการอภิปรายต่อวิทยากรและผู้ร่วมประชุม (1 ชั่วโมง) 

 

 
โอกาสและภัยที่เกิดจาก  
Digital Disruption 

โอกาสในการใช้เทคโนโลยีใน
การทุจริต ในทางลบ 

 

กรณีศึกษา : 
ภัยของเทคโนโลยีในการทุจริต 

 
 
 

STRONG Model 
T – มุ่งสร้างความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลความ
รับผิดชอบ 
O – มุ่งข้างหนา้ เพื่อแก้ไข ปอ้งกัน หรอืพัฒนา 
N – ความรู้ มีความรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น 

กรณีศึกษา : โอกาสเชิง
บวกของการใช้เทคโนโลยี
ในการต่อต้านการทุจริต 

โอกาสเชิงบวกของการใช้เทคโนโลยี
ในการต่อต้านทุจรติ 



3. วิทยากรสรุปผลการอภิปราย และให้เสนอแนะเพ่ิมเติมถึงโอกาสและภัยที่เกิดจาก Digital 
Disruption และน าเสนอสื่อการเรียนรู้คลิปเหตุการณ์จริง หรือคดีตัวอย่าง (1 ชั่วโมง) 
 6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 

- คลิปเหตุการณ์จริง หรือคดีตัวอย่าง 
- คลิปสถาณการณ์จ าลอง 
- Application ค าพิพากษาศาลฎีกา 
 

 7.  การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค ์
การเรียนรู ้

วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมลู เกณฑ์การผ่าน 

อธิบายภัยที่เกิด 
จาก Digital 
Disruption 
  

ประเมินผลพฤติกรรมการ
น าเสนอ   
กรณีหรือพฤติการณ์ 
ความเสีย่งในการที่จะ 
เกิดการทุจริตหรือ 
ประพฤติชอบ 
ในการปฎิบัติหนา้ที่ 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

แบบรายงาน 
/การให้ข้อมลู 

เบาะแสจากกับ ปปช  

ผู้เข้ารับการ 
อบรม  

ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 10 
ของผู้เข้ารับการอบรม 
ให้ข้อมูลเบาะแส 
มายัง ป.ป.ช.  

อธิบายโอกาสที ่เกิดจาก 
DigitalDisruption 
  

สังเกตพฤติกรรมการ
แนวทางข้อเสนอแนะ
ในการป้องกันความเสี่ยงหรื
อพฤติการณ์ในการ 
ป้องกันการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบในการ 
ปฏิบัติหน้าท่ี ในการอภิปราย
กลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

ผู้เข้ารับการ 
อบรม  

ร้อยละ 80  

  
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
  8.1 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 1 
............................................................................................................................. .......................... 
........................................................................................................ ............................................... 
   8.2 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 2 
............................................................................................................................. .......................... 
............................................................................................................................. .......................... 
   8.3 สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา 
............................................................................................................................. .......................... 
........................................................................................................ ............................................... 

  
 



แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
เร่ือง  การต้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนฉับพลันทางเทคโนโลยดีิจิทลั  

(Digital Disruption) 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3   โอกาสในการลดการทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption 

กลุ่มเข้ารับการอบรม : กลุม่ทหาร ต ารวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เวลา  6   ชั่วโมง 
 
1. ผลการเรียนรู้ 

ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักธรรมาภิบาลกับการใช้เทคโนโลยี และระบุวิธีการและเครื่องมือในการต่อต้าน
การทุจริตในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ในภาครัฐ  ภาเอกชนภาคสังคมภาคส่ือและในกลุ่มประชาชนท่ัวไป เกิดการตื่นรู้
และพร้อมลงมือต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ digital disruption ผ่านเครื่องมือต่าง ๆอย่างถูกต้อง 
 2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก 

 
3. ความคิดรวบยอดหลัก 

1. General Governance  
2. IT Governance  ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร  
3. Data Governance  ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
4. เครื่องมือต่อต้านการทุจริต 

 4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
4.1 อธิบายหลักธรรมาภิบาลกับการใช้เทคโนโลยี 
4.2 ระบุวิธีการและเครื่องมือในการต่อต้านการทุจริตในภาคส่วนต่างๆ เช่นในภาครัฐ ภาเอกชนภาค

สังคมภาคสื่อและในกลุ่มประชาชนทั่วไป 
4.3 เกิดการตื่นรู้และพร้อมลงมือต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ digital disruption ผ่านเครื่องมือ

ต่าง ๆอย่างถูกต้อง 
 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ (ออกแบบกิจกรรมให้สะท้อนโมเดล STRONG) 

1. วิทยากรบรรยาย  หลักธรรมาภิบาลกับการใช้เทคโนโลยี General Governance IT Governance 
Data Governance การประเมิน Governance (1 ชั่วโมง) 

2. วิทยากรบรรยาย เครื่องมือต่อต้านทุจริต - Feedback system and Whistle blowing / 
Transparency and Open data/อ่ืน ๆ เช่น  design thinking in public service  (1 ชั่วโมง) 



3. ผู้เข้าอบรมร่วมกันอภิปรายกลุ่มถึงสถานการณ์ digital disruption 
และเสนอแนะแนวทางให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการทุจริตในสถานการณ์ digital 
disruption ภายในองค์กรร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (2 ชั่วโมง) 

4. ผู้เข้าอบรมน าเสนอผลการอภิปรายกลุ่ม (1.50  ชั่วโมง) 
5. วิทยากรสรุปผลการน าเสนอ (10 นาที) 

 
 6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
     เอกสารความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลกับการใช้เทคโนโลยี  
     สื่อออนไลน์  
 
7.  การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค ์
การเรียนรู ้

วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมลู เกณฑ์การผ่าน 

อธิบายหลักธรรมาภิบาลกับการใช้
เทคโนโลยี  

การทดสอบความรู ้
ความเข้าใจ 

แบบทดสอบ ผู้เข้าอบรม  80% 

ระบุวิธีการและเครื่องมือในการต่อ
ต้านการทุจรติในภาคส่วนต่างๆ 
เช่นในภาครัฐ 
ภาเอกชนภาคสังคมภาคสื่อและใน
กลุ่มประชาชนท่ัวไป 

การทดสอบความรู ้
ความเข้าใจ  

แบบทดสอบ ผู้เข้าอบรม  80%  

เกิดการตื่นรู้และพร้อมลงมือต่อตา้
นการทุจริตในสถานการณ์ digital 
disruption ผ่านเครื่องมือต่าง 
ๆอย่างถูกต้อง 

สังเกตพฤติกรรมการ
อภิปรายกลุ่ม  

แบบสังเกต 
พฤติกรรม  

 ผู้เข้าอบรม 80%  

  
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
  8.1 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 1 
............................................................................................................................. .......................... 
.......................................................................................................................................................  
   8.2 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 2 
............................................................................................. .......................................................... 
............................................................................................................................. .......................... 
   8.3 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 3 
............................................................................................................................. .......................... 
........................................................................................ ............................................................... 
   8.4 สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา 
............................................................................................................................. .......................... 
................................................................................................................................... .................... 
 





 

 
 

 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี 





แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี  

หน่วยการเรียนรู้ที ่1  ธรณวีิทยาน่ารู ้
กลุ่มเข้ารับการอบรม : กลุม่ทหาร ต ารวจ  และองค์กรปกครองท้องถิ่น  เวลา 1  ชั่วโมง 

 
1. ผลการเรียนรู้ 
 มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี  
ทักษะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิเคราะห์สภาพทรัพยากรธรณีชุมชนและพ้ืนที่ใกล้ตัว  
เพ่ือให้ตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาและภัยร้ายแรงของการทุจริตประพฤติมิชอบที่เกิดขึ้นกับการใช้ 
ทรัพยากรธรณี ภายในชุมชนและประเทศ และเกิดความตื่นรู้เมื่อได้พบเห็นสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการทุจริต  
  
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก 

 
ตื่นรู้ Realize : R 

 
 3. ความคิดรวบยอดหลัก 

1. ธรณีวิทยาทั่วไป และก าเนิดทรัพยากรธรณี  
2. แผนที่ธรณีวิทยาและศักยภาพแหล่งทรัพยากรธรณี 
3.  แหล่งทรัพยากรธรณี และศักยภาพแหล่งหิน/แร่ 
4. แผนที่สารสนเทศทรัพยากรธรณี (GIS) : เหมืองแร่ในอดีต,เหมืองแร่ในปัจจุบันและการพัฒนาในอนาคต 
5. ธรณีพิบัติภัยกับชีวิตประจ าวัน 

 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี 
2. มีทักษะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. วิเคราะห์สภาพทรัพยากรธรณีในพื้นที่ใกล้ตัวได้ 

 
 
 
 



 5. กิจกรรมการเรียนรู้ (ออกแบบกิจกรรมให้สะท้อนโมเดล STRONG) 
1. วิทยากรใช้วิธีการสอนเเบบสัมมนาธรณีวิทยาทั่วไป และก าเนิดทรัพยากรธรณี 

(หิน/ดิน/แร่/ธาตุหายาก/พลังงาน/ซากดึกด าบรรพ์) แหล่งทรัพยากรธรณี และศักยภาพแหล่งหิน/แร่ 
ประกอบคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟฟิก ธรณีพิบัติภัยกับชีวิตประจ าวัน  (20 นาที) 
สอดคล้องกับโมเดล STRONG : ความรู้ (Knowledge : N) ให้ความรู้ความเข้าใจ 

2. วิทยากรมอบหมายให้ผู้เข้าอบรมสืบค้นข้อมูลแผนที่สารสนเทศทรัพยากรธรณี (GIS) : 
เหมืองแร่ในอดีต,เหมืองแร่ในปัจจุบันและการพัฒนาในอนาคต  (20 นาที) 

3. ผู้เข้าอบรมสรุปการสืบค้นข้อมูลแผนที่สารสนเทศทรัพยากรธรณี 
เพ่ือวิเคราะห์สภาพทรัพยากรธรณีในพ้ืนที่ใกล้ตัว (GIS) (20 นาที)  
สอดคล้องกับโมเดล STRONG : ตื่นรู้ (Realize: R)     

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้เก่ียวกับรากเหง้า สาเหตุ ความเสี่ยง/ช่องทางการทุจริต 
 

6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
- เอกสารความรู้ 
- เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยา ตัวอย่าง ชั้นหินโผล่(Outcrop) หิน/แร่ 
และจุดส าคัญทางธรณีวิทยา 
- เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณี อินโฟกราฟฟิก  โมชั่นกราฟฟิก 
 

7.  การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค ์
การเรียนรู ้

วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมลู เกณฑ์การผ่าน 

มีความรู้ความเข้าใจ 
เบื้องต้นเกี่ยวกับธรณีวิท
ยา ทรัพยากรธรณ ี

ประเมินผลผ่าน 
การตอบค าถาม/สอบถาม/แ
ลกเปลีย่น ในการอบรม/ 
บรรยาย 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
  

ผู้เข้ารับการ 
อบรม 

ร้อยละ 70 
ของคะแนนเต็ม 

ทักษะในการแลก 
เปลี่ยนเรียนรู ้

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินพฤติกรรม ผู้เข้ารับการ 
อบรม 

ร้อยละ 
80ของคะแนนแ 
บบประเมินพฤติกรรม   

วิเคราะหส์ภาพทรัพยากร
ธรณีในพื้นที่ใกล้ตัวได ้

สอบถาม/แลกเปลี่ยน 
ในการอบรม/สังเกต 
พฤติกรรม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
  

ผู้เข้ารับการ 
อบรม 

ร้อยละ 
70ของคะแนนเต็ม 

  
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
  8.1 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 1 
............................................................................................................................. .......................... 
............................................................................................................................. .......................... 
 



   8.2 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 2 
.......................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................... 
   8.3 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 3 
............................................................................................................................. .......................... 
.......................................................................................................................................................  
   8.4 สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา 
........................................................................................................... ............................................ 
............................................................................................................................. .......................... 

  
 



แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี  

หน่วยการเรียนรู้ที ่2   คณุค่าของทรัพยากรธรณี กับโอกาสในการพัฒนาประเทศ   
   และการฟ้ืนฟูเก่ียวกับทรัพยากรธรณ ี

กลุ่มเข้ารับการอบรม : กลุม่ทหาร ต ารวจ  และองค์กรปกครองท้องถิ่น  เวลา  2  ชั่วโมง 

1. ผลการเรียนรู้ 
มีความรู้ความเข้าใจคุณค่าและความมีจ ากัดของทรัพยากรธรณี  ตระหนักถึงความส าคัญของ การใช้

ทรัพยากรธรณีในการพัฒนาประเทศและการฟ้ืนฟูเกี่ยวกับทรัพยากร โดยแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง    
 
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก 

  

 

  

 

 

  

  

 

 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก 

1. การส ารวจทรัพยากรธรณี และการใช้ประโยชน์ 
     การขออนุญาตส ารวจแร่  3 ประเภท คือ   อาชญาบัตรส ารวจแร่   อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่  และ

อาชญาบัตรพิเศษ 
          การรังวัดเขตและการยกค าขออาชญาบัตร  การรังวัดจะใช้เมื่อมีข้อพิพาทชัดแย้ง หรือกรณีมีความ
คลาดเคลื่อนผู้ยื่นค าขอจะต้องเป็นผู้ออกค าาใช้จ่ายในการวังวัดและมอบหมายให้มีตัวแทนมาน ารังวัดตามวัน เวลา 
และสถานที่ ซึ่งเจ้าพนักงานได้แจ้งเป็นหนังสือ 
          การส ารวจแร่ เป็นการศึกษาทางธรณีวิทยา เพ่ือให้รู้ว่าพ้ืนที่ใด ๆ มีโครงสร้างทางธรณีวิทยาเป็นอย่างไร  
มีแร่สะสมตัวอยู่มากน้อยเพียงใด เกรดหรือคุณภาพเป็นอย่างไร หากลงทุนท าเหมืองแร่จะคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ

 

คุณค่าของทรัพยากรธรณี                
กับโอกาสในการพัฒนาประเทศ และการ

ฟื้นฟูเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี 

ทรัพยากรธรณี
กับการพัฒนา
ประเทศ  

 

การส ารวจทรัพยากรธรณี
และการใช้ประโยชน์ 

การขออนุญาตส ารวจแร ่
 

การส ารวจแร ่

 การรังวัดเขตและการยกค าขออาชญาบตัร 
 

การมีส่วนร่วมอนุรักษ์และการฟื้นฟู
เกี่ยวกับทรัพยากรธรณ ี

ความส าคญัของ
ทรัพยากรธรณี  
ต่อประเทศด้านต่าง ๆ  

 

กรณีศึกษาการเพิ่มมูลค่า
ทรัพยากรธรณี (หินอ่อน/
หินแกรนิต/อญัมณี) 

อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร ่
อาชญาบัตรส ารวจแร ่

อาชญาบัตรพิเศษ 

10 แร่ ที่มีคุณค่าสร้าง

ประโยชน์ให้กบัประเทศ การท าเหมืองแร่ในประเทศไทย 
 

กรณีศึกษาการใช้
ทรัพยากรธรณีที่เป็น
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

แหล่งทรัพยากรปโิตรเลียมในประเทศไทย 

มูลค่าของทรัพยากรแร่ 
 

สถานการณ์อุตสาหกรรม 
เหมืองแร่ของไทยปี 2563  
 

แนวโน้มอุตสาหกรรม 
เหมืองแร่ไทย 

กรณีศึกษาการใช้
ทรัพยากรธรณีที่เป็นการ
ละเมิดหรือผิดกฎหมาย   

แนวทางการอนุรักษ์ทาง
ธรณีวิทยาของกรม
ทรัพยากรธรณี  
 

ข้อมูลเกี่ยวกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ไทยแลนด์ 4.0 แนวคิดการสร้าง

มูลค่าเพิ่ม 

หินดิบ หินสี
และอัญมณ ี
 

แยกแยะผลประโยชน์ส่วน
ตนและส่วนรวม 

ตระหนักรู้ถึงคุณค่าทรัพยากรธรณี
และการฟื้นฟูทรัพยากรธรณ ี



หรือไม่  มีขั้นตอนการส ารวจเบื้องต้นและส ารวจในขั้นรายละเอียด  ซึ่งการส ารวจแร่ในขั้นรายละเอียดเป็นการ
ลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงและมีค่าใช้จ่ายสูง จะให้ภาคเอกชนด าเนินการ 

2. ทรัพยากรธรณีกับการพัฒนาประเทศ  
     แหล่งทรัพยากรปิโตรเลียมในประเทศไทย 
    10 แร่ ที่มีคุณค่าสร้าง 
    การท าเหมืองแร่ในประเทศไทย 
    มูลค่าของทรัพยากรแร่ 
3. ความส าคัญของทรัพยากรธรณีต่อประเทศด้านต่าง ๆ  
    สถานการณ์อุตสาหกรรมเหมืองแร่ของไทยปี 2563   การผลิต  การใช้  การน าเข้า การส่งออก 

ค่าภาคหลวงแร่ 
    แนวโน้มอุตสาหกรรมเหมืองแร่ไทย   ปัจจัยที่ส่งผลกระทบทางบวก  ปัจจัยที่ส่งผลกระทบทางลบ                

และข้อสรุปแนวโน้ม 
4. การมีส่วนร่วมอนุรักษ์และการฟื้นฟูเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี 

          กรณีศึกษาการใช้ทรัพยากรธรณีท่ีเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน  : เหมืองแร่สีเขียว 
          กรณีศึกษาการใช้ทรัพยากรธรณีที่เป็นการละเมิดหรือผิดกฎหมาย  : การปนเปื้อนสารตะกั่วในห้วยคลิตี้
และพ้ืนที่ใกล้เคียงจากโรงแต่งแร่ของ บริษัท ตะกั่ว คอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  เหมืองอัครา                 
การละเมิดกฎระเบียบของถ้ านาคา 
          แนวทางการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี  แนวทางด้านการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาของ
กรมทรัพยากรธรณีในภาพรวม และแนวทางด้านอุทยานธรณีของกรมทรัพยากรธรณี 

5. กรณีศึกษาการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรธรณี(หินอ่อน/หินแกรนิต/อัญมณี) 
หินดิบ หินสีและอัญมณี     หินสี  คือหินและแร่ที่มีสีสันสวยงาม  จัดให้เป็นอัญมณีคุณภาพต่ า ที่มีลักษณะ

คล้ายคลึงกันกับพลอย   และ หินดิบ คือ หินสีที่ยังไม่ผ่านการเจียระไน  ส่วนอัญมณี  คือ หินสีที่ผ่านกระบวนการ
เจียระไนที่สวยงาม มีค่าและราคาสูง  

          ข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0   เป็นโมเดลที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาเพ่ือสร้าง             
มูลค่า สามารถน ามาพัฒนาต่อยอดเพ่ือให้เกิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างความได้เปรียบในเชิงการ
แข่งขันในตลาดโลกได้ 

แนวคิดการสร้างมูลค่าเพ่ิม  การสร้างแบรนด์ที่มีอัตลักษณ์ การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการออกแบบผลิตภัณฑ์  
การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากกระบวนการผลิต  สร้างมูลค่าเพ่ิมในเชิงบริการให้กับผลิตภัณฑ์  การคัดเลือกวัตถุดิบที่มี
เรื่องราว โดดเด่นทีจ่ะสร้างมูลค่าเพ่ิมได้  

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     1. อธิบายคุณค่าและความมีจ ากัดของทรัพยากรธรณี 
    2. เกิดความตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรณี 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ (ออกแบบกิจกรรมให้สะท้อนโมเดล STRONG) 
1. ผู้เข้าอบรมร่วมกันอภิปรายกลุ่มเพ่ือสร้างความรู้ทรัพยากรธรณีในประเด็นการส ารวจทรัพยากรธรณแีละ

การใช้ประโยชน์  น าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (25 นาที)  



2. ผู้เข้าอบรมร่วมกันอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับทรัพยากรธรณีกับการพัฒนาประเทศ และ
น าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (20 นาที)  

3. ผู้เข้าอบรมร่วมกันระดมสมองประเด็นความส าคัญของทรัพยากรธรณีต่อประเทศด้านต่าง ๆ ให้ตระหนักรู้
ถึงคุณค่าทรัพยากรธรณี  น าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (20 นาที) 

4. ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และการฟ้ืนฟูเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี โดยแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม) (15 นาที) 

5. ผู้เข้าอบรมวิคราะห์กรณีศึกษาในประเด็นการเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรธรณี(หินอ่อน/หินแกรนิต/อัญมณี) 
กรณีศึกษาการเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรธรณี(หินอ่อน/หินแกรนิต/อัญมณี) (15 นาที) 
        6.  วิทยากรสรุปประเด็นการเรียนรู้ (15 นาที) 
        7. วิทยากรประเมินผู้เข้ารับการอบรมด้วยแบบทดสอบออนไลน์ (10 นาที) 
 
6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
     1. เอกสารความรู้/สื่อออนไลน์/อินโฟกราฟฟิกที่เกี่ยวกับความส าคัญของทรัพยากรธรณี การส ารวจทรัพยากร
ธรณีและการใช้ประโยชน์  การเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรธรณี  กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และการฟ้ืนฟูเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรณ ี
     2. วีดีทัศน์/วิดีโอเกี่ยวกับคุณค่าของทรัพยากรธรณีกับโอกาสในการพัฒนาประเทศและการฟ้ืนฟูเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรณ ี  กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และการฟื้นฟูเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี 
     3. ตัวอย่างทรัพยากรธรณี 

7.  การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมูล เกณฑ์การผ่าน 

 อธิบายคุณค่าและ                 
ความมีจ ากดัของทรัพยากร
ธรณ ี

การตรวจสอบผลงาน 
แบบประเมินการตอบ 

ค าถาม 

แบบประเมินผลงาน 
แบบทดสอบออนไลน ์

ผลงาน 
ผู้เข้ารับการ

อบรม 

80% 
60% ของ
คะแนนเตม็ 

 เกิดความตระหนักถึง
ความส าคญัของทรัพยากร
ธรณ ี

การตรวจสอบผลงาน 
แบบประเมินการตอบ 

ค าถาม 

แบบประเมินผลงาน 
แบบทดสอบออนไลน ์

ผลงาน 
ผู้เข้ารับการ

อบรม 

80% 
60% ของ
คะแนนเตม็ 

 



8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

  8.1 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 1 
............................................................................................................................. .......................... 
.......................................................................................................................................................  
   8.2 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 2 
............................................................................................................................. .......................... 
........................................................................................................ ............................................... 
 8.3 สิ่งที่เป็นจุดแข็งของการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ........................... 
........................................................................................................................................ ............... 
  8.4 สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา 
............................................................................................................................. .......................... 
........................................................................................................ ............................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินความรู้ความเข้าใจคุณค่าและความมีจ ากัดของทรัพยากรธรณี 
(ใช้ประเมินจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 1) 

 
ค าชี้แจง พิจารณาคุณภาพผลงานของผู้เข้ารับการอบรมแล้วบันทึกคะแนนลงในรายการประเมินให้ครบทุกข้อ 
 

กลุ่ม/ชื่อ – นามสกุล 

รายการประเมิน 
คะแนน

รวม 
(คะแนน
เต็ม 10) 

ผลการ
ประเมิน 
(80% = 

8 คะแนน) 

ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการส ารวจ

ทรัพยากรธรณีและการ
ใช้ประโยชน์ 

(คะแนนเต็ม 5) 

ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความส าคัญของ

ทรัพยากรธรณี 
 (คะแนนเต็ม 5) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ให้ 5 คะแนน  เมื่อ  ผลงานสะท้อนคุณภาพตามรายการประเมินอย่างถูกต้อง เชื่อมโยงกัน มีเหตุผล 
 ให้ 4 คะแนน  เมื่อ  ผลงานสะท้อนคุณภาพตามรายการประเมินอย่างถูกต้อง เชื่อมโยงกัน 
 ให้ 3 คะแนน  เมื่อ  ผลงานสะท้อนคุณภาพตามรายการประเมินอย่างถูกต้อง แต่ขาดการเชื่อมโยง 
 ให้ 2 คะแนน  เมื่อ  ผลงานยังไม่สะท้อนคุณภาพตามรายการประเมิน  
 ให้ 1 คะแนน  เมื่อ  ผลงานยังไม่สะท้อนคุณภาพตามรายการประเมินถูกต้อง และขาดการเชื่อมโยง  
 
  
  

 
 



แบบประเมินการเกิดความตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรณี 
(ใช้ประเมินจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 2) 

 
ค าชี้แจง พิจารณาคุณภาพผลงานของผู้เรียนแล้วบันทึกคะแนนลงในรายการประเมินให้ครบทุกข้อ 
 

กลุ่ม/ชื่อ – นามสกุล 

รายการประเมิน 

คะแนน
รวม 

(คะแนน
เต็ม 15) 

ผลการ
ประเมิน 
(80% = 

12 
คะแนน) 

ตระหนักรู้ในการ
มีส่วนร่วมอนุรักษ์
แ ล ะ ก า ร ฟ้ื น ฟู
เ กี่ ย ว กั บ
ทรัพยากรธรณี 
(คะแนนเต็ม 5) 

สามารถแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์
ส่วนรวมในด้าน
ทรัพยากรธรณี 
(คะแนนเต็ม 5) 

ตระหนักรู้ในการ
เพ่ิมมูลค่า

ทรัพยากรธรณี
(คะแนนเต็ม 5) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ให้ 5 คะแนน  เมื่อ  ผลงานสะท้อนคุณภาพตามรายการประเมิน มีข้อมูลสนับสนุน มีเหตุผล 
 ให้ 4 คะแนน  เมื่อ  ผลงานสะท้อนคุณภาพตามรายการประเมิน มีข้อมูลสนับสนุน  
 ให้ 3 คะแนน  เมื่อ  ผลงานสะท้อนคุณภาพตามรายการประเมิน แต่ใช้ข้อมูลสนับสนุนไม่พียงพอ 
 ให้ 2 คะแนน  เมื่อ  ผลงานยังไม่สะท้อนคุณภาพตามรายการประเมิน ขาดข้อมูลสนับสนุน 
 ให้ 1 คะแนน  เมื่อ  ผลงานยังไม่สะท้อนคุณภาพตามรายการประเมิน ขาดข้อมูลและเหตุผลสนับสนุน 
 

 
 
 
 



แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ 
เรื่องคุณค่าของทรัพยากรธรณี กับโอกาสในการพัฒนาประเทศ และการฟื้นฟูเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี 
1. การขออาชญาบัตรแร่มีกี่ประเภท 

ก.  2  ประเภท  : อาชญาบัตรส ารวจแร่   และอาชญาบัตรพิเศษ 
             ข.  2  ประเภท  : อาชญาบัตรส ารวจแร่   และอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่   
             ค.  3  ประเภท  : อาชญาบัตรส ารวจแร่   อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่  และอาชญาบัตรพิเศษ 
             ง.  3  ประเภท  : อาชญาบัตรส ารวจแร่   อาชญาบัตรพิเศษ  และอาชญาบัตรเฉพาะกิจ 
 

  2.  การยกค าขออาชญาบัตรเกิดข้ึนได้กรณีใด 
              ก.  ไม่มาตามนัดในการน ารังวัดโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
             ข.  ละเลยเพิกเฉยไม่ปฏิบัติดามค าสั่งของเจ้าพนักงานในการด าเนินการเพื่อออกอาชญาบัตรผูกชาด
ส ารวจแร่หรืออาชญาบัตรพิเศษ 
             ค.  กระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติดามข้อบังคับในพระราชบัญญัติแร่ ในหมวด 3 ว่าด้วยการส ารวจ
และการผูกขาดส ารวจแร่ หรือหมวด 1 ว่าด้วยการท าเหมือง หรือรู้เห็นเป็นใจในการกระท าดังกล่าว 
             ง.  ถูกทุกข้อ 

 
3. ข้อใดกล่าวผิด 

             ก.  ค่าภาคหลวงรอ้ยละ 60 จัดเก็บเป็นรายได้แผ่นดิน ร้อยละ 40 จะถูกจัดสรรกลับคืนสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของประทานบัตร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 
             ข.  การท าเหมืองแร่ มี 4 ประเภท : เหมืองเปิด  เหมืองใต้ดิน   เหมืองฉีด และ  เหมืองเรือขุด 
             ค. มูลค่าของทรัพยากรแร่ 230,000 ล้านบาทต่อปี  
             ง.  ไม่มีข้อผิด 
 

4. ข้อใดไม่ใช่ 10   แร่ ที่มีคุณค่าสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทย 
ก.  ยิบซั่ม                  ข.  ทรายแก้ว                 ค.  สังกะสี                 ง.  ทองแดง 

 
5.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับสถาณการณ์อุตสาหกรรมเหมืองแร่ไทยในปี 2563   

 ก.  ปี 2563 มีการส่งออกสินค้าแร่ลดลงจากปี 2562  
 ข.  แร่ที่สามารถจัดเก็บค่าภาคหลวงได้มากที่สุด คือ ลิกไนต์ 
 ค.  แร่โลหะที่มีปริมาณการน าเข้าสูงสุด คือ แร่ดีบุก  
 ง.  ผิดทุกข้อ 

6. ข้อใดกล่าวผิดถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมเหมืองแร่ไทย 
      ก.  อุตสาหกรรมเหมืองแร่ของไทยน่าจะมีแนวโน้มค่อนข้างทรงตัวในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า 
      ข.  การผลิตแร่ส าหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์มีแนวโน้มลดลง 
      ค.  การผลิตถ่านหินลิกไนต์มีแนวโน้มลดลง 
      ง.  การส่งออกยิปซัมมีแนวโน้มลดลง 
 

 



       7.  ข้อใดที่มีการใช้ทรัพยากรธรณีอย่างละเมิดหรือผิดกฎหมาย 
             ก.  เหมืองอัครา 
             ข.  ถ้ านาคา 
             ค.  ห้วยคลิตี้ 
             ง.   ถูกทุกข้อ 

8.  หากท่านพบว่าการท าเหมืองแร่ในท้องถิ่นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ท่านคิดอย่างไร และจะท าอย่างไร 
            ก.   เฉยๆ  ไม่ท าอะไร 
             ข.  รับได้   หากสร้างผลประโยชน์     
             ค.  รับไม่ได้  ไม่เก่ียวข้อง ไม่ท าอะไร 
             ง.   รับไม่ได้  แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ 

9. ข้อใดเป็นแนวทางการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรธรณี 
ก.  สร้างแบรนด์ที่มีอัตลักษณ์ 

             ข.  สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการออกแบบผลิตภัณฑ์   
             ค.  สร้างมูลค่าเพ่ิมในเชิงบริการให้กับผลิตภัณฑ์   
             ง.   ถูกทุกข้อ 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  ความเสี่ยงในการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี   
กลุ่มเข้ารับการอบรม : กลุม่ทหาร ต ารวจ  และองค์กรปกครองท้องถิ่น  เวลา 4 ชั่วโมง 

 
1. ผลการเรียนรู้  
  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงในการทุจริตที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทรัพยากรธรณี  โดยสามารถ
อธิบายความเสี่ยงในการทุจริตเหล่านั้นในมุมมองด้านกฎหมายและ วิเคราะห์และคาดการณ์รูปแบบและวิธีการ
ทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรณีอันไปสู่การกระตุ้นให้ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบในการบริหารจัดทรัพยากรธรณี ต้อง
ปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใส (Transparent: T) ปฏิบัติการบนฐานของกฎหมาย  ระเบียบและข้อปฏิบัติที่
ถูกต้อง อันน าไปสู่ความเสี่ยงในการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรณีที่ลดลง  
 
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  
 ๓.๑ รูปแบบการทุจริตด้านทรัพยากรธรณี เช่น การทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ในกรณีการให้สัมปทานเหมือง
แร่ เป็นต้น 
 3.2 กฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรณี เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการ ใช้งาน
และดูแลรักษาทรัพยากรธรณีที่ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงที่จะทุจริตในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรณีได้ 
 3.3 มาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี เพ่ือให้ทราบถึงแนวทาง มาตรการในการป้องกัน
การทุจริตที่ดี โดยอาจให้ผู้รับการอบรมวิเคราะห์แนวทางในการป้องกันการทุจริต หรือมีความรู้เกี่ยวกับมาตรการ
ป้องกันการทุจริตด้านทรัพยาธรณีที่น าเสนอโดยส านักงาน ป.ป.ช. 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายทรัพยากรธรณี 
2. ผู้เรียนวิเคราะห์ถึงรูปแบบ วิธีการและรู้เท่าทันการทุจริตทางทรัพยากรธรณี 
 
 
 

  
ความเสี่ยงในการ 
ทุจริตเกี่ยวกับ 
ทรัพยากรธรณี 

รูปแบบการทุจริต
ด้านทรัพยากรธรณ ี

กฎหมายที่เกีย่วกับ
ทรัพยากรธรณ ี

มาตรการป้องกันการทุจรติ
เกี่ยวกับทรัพยากรธรณ ี



 
 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ (ออกแบบกิจกรรมให้สะท้อนโมเดล STRONG) 
 ๑. วิทยากรบรรยายถึงความส าคัญของความเสี่ยงในการทุจริตด้านทรัพยากรธรณีโดยใช้เอกสาร คลิป
วีดีโอ และอินโฟกราฟฟิกประกอบการบรรยาย (๔0 นาที) 
 2.วิทยากรบรรยายแนวทางการท ากิจกรรมอภิปรายกลุ่มในประเด็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริต
เกี่ยวกับทรัพยากรธรณี เช่น การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ประเด็นการทุจริต เป็นต้น (10 นาที) 

3. ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายกลุ่มในประเด็นเรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยง รูปแบบ และวิธีการทุจริตที่กลุ่ม
สนใจ โดยสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และน าข้อมูลมาอภิปรายในกลุ่มของตนเอง จัดท าข้อสรุปของกลุ่ม เพื่อ
เตรียมน าเสนอกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (70 นาที) 

4. ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม น าเสนอผลการอภิปรายต่อเพ่ือนร่วมชั้นเรียน และเปิดโอกาสให้เพ่ือนร่วมชั้นแสดง
ความเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (40 นาที) 

5. วิทยากรสรุปสาระความรู้ และภาพรวมกิจกรรมที่ได้ด าเนินการไปก่อนหน้า และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ประเมินการอบรมในหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นี้ (10 นาที) 

6. ผู้เข้าอบรมท าแบบประเมินออนไลน์ (10 นาที) 
 

6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้  
1. Powerpoint ประกอบการบรรยาย/เอกสาร/ใบความรู้/ใบงาน 
2. สื่อออนไลน์ 
3. สื่อออฟไลน์ 
4. สื่ออินโฟกราฟฟิก/โมชั่นกราฟฟิก 
 

7.  การวัดและประเมินผล 
จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมลู เกณฑ์การผ่าน 

- เรียนมีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายทรัพยากรธรณ ี

การตอบค าถาม/
สอบถาม/แลกเปลี่ยนใน
ช้ันเรียน/ในการอบรม

บรรยาย 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินการตอบ

ค าถาม 

ผู้เข้ารับการ
อบรม 

ร้อยละ 60 ของ
คะแนนเตม็ 

- ผู้เรียนวิเคราะห์ถึงรูปแบบ 
วิธีการและรู้เท่าทันการทุจริต
ทางทรัพยากรธรณ ี

ประเมินจากการ
วิเคราะห์กรณีศึกษา 

แบบประเมินการ
ปฏิบัติการ 

ผู้เข้ารับการ
อบรม 

ร้อยละ 60 ของ
คะแนนเตม็ 

 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
 8.1 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 1 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
 8.2 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 2 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
 8.3 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 3 
................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................. .................................................... 

 



แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี  

หน่วยการเรียนรู้ที ่4 ปกป้องทรัพยากรทางธรณี 
กลุ่มเข้ารับการอบรม : กลุ่มทหาร  ต ารวจ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เวลา  2  ชั่วโมง 

 
1. ผลการเรียนรู้ 
        มีเจตคติหวงแหนและมีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรธรณี  ตลอดจนเสนอแนะวิธีการปกป้อง 
ทรัพยากรธรณีได้  โดยแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง   และเกิดตระหนักรู้ในการ
ปกป้องทรัพยากรทางธรณ ี
 
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก 

 
  
3. ความคิดรวบยอดหลัก 

1. การสร้างจิตส านึกสาธารณะ เพ่ือแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม   : การป้องกัน
การใช้ทรัพยากรธรณีที่ ไม่เหมาะสม   กรณีศึกษาการใช้ทรัพยากรธรณีที่ เป็นการพัฒนาอย่างยั่ งยืน                    
แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ 

2. การมีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรธรณี :  การมีส่วนร่วมของประชาชน   แนวคิดเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

3. การเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส การทุจริตทรัพยากรธรณี   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน  : เว็บไซต์   
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  สายด่วน  Application  หนังสือร้องเรียน 

4. กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ : การมีส่วนร่วมของส่วนต่างๆ 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  1. เกิดเจตคติหวงแหน มีความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของและเกิดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมปกป้องทรัพยากรธรณี 
  2. สามารถเสนอแนะวิธีการปกป้องทรัพยากรธรณีได้ 

 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ (ออกแบบกิจกรรมให้สะท้อนโมเดล STRONG) 
            1. วิทยากรบรรยายและน าเสนอกรณีศึกษาการสร้างจิตส านึกสาธารณะเพ่ือแยกแยะประโยชน์ 
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมโดยใช้เอกสาร คลิปวีดีโอ และอินโฟกราฟฟิกประกอบการบรรยาย   
เชื่อมโยงกับ พอเพียง (Sufficient: S) แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และ
เป็นอัตโนมัติจะนาไปสู่จิตสานึกท่ีพอเพียง ไม่กอบโกยผลประโยชน์โดยมิชอบ  (40 นาที)   



            2. ผู้เข้าอบรมร่วมกันศึกษาและอภิปรายกลุ่มในประเด็นการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส การทุจริต 
ทรัพยากรธรณ ี  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน  น าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (20 นาท)ี 
           3. ผู้เข้าอบรมร่วมกันศึกษาและอภิปรายกลุ่มในประเด็นการมีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากร 
ธรรมชาติน าเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (25 นาที)  
           4. วิทยากรสรุปสาระความรู้ และภาพรวมกิจกรรม (20 นาที) 
           5. ผู้เข้าอบรมท าแบบประเมินออนไลน์ (15 นาที)  

 
6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
     - เอกสารความรู้ - สื่อออนไลน์ - แอปพลิเคชั่น - อินโฟกราฟฟิก – โมชั่นกราฟฟิก 

- ตัวอย่างทรัพยากรธรณี 
- เว็บไซต์ กรมทรัพยากรธรณี - ส านักงาน ป.ป.ช. 

 
7.  การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมลู เกณฑ์การผ่าน 

   1. เกิดเจตคติหวงแหน 
มีความรูส้ึกถึงการเป็น 
เจ้าของและเกดิพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมปกป้อง 
ทรัพยากรธรณ ี

 1. ประเมินทัศนคติในการ
หวงแหน และความรู้สึก
เป็นเจ้าของทรัพยากร
ธรณ ี

 2. สังเกตตพฤติกรรม 

 1. แบบประเมินทัศนคติ
ออนไลน ์

 2. แบบประเมิน
พฤติกรรม  

ผู้เข้ารับการอบรม 80%                 
ของคะแนนเต็ม 

2. สามารถเสนอแนะ 
วิธีการปกป้องทรัพยากร 
ธรณไีด ้

- การสังเกตพฤติกรรมผ่าน
การร่วมอภปิราย
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

แบบประเมินพฤติกรรม ผู้เข้ารับการอบรม 80%                 
ของคะแนนเต็ม 

 
 8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 8.1 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 1 
............................................................................................................................. .......................... 
............................................................................................................................. .......................... 
   8.2 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 2 
.......................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................... 
 8.3 สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา 
............................................................................................................................. .......................... 
................................................................... ....................................................................................  
 





 

 
 

 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 

 

 

 

เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน ้า และน ้าบาดาล 
 





แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
เรื่อง  การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน ้าและน ้าบาดาล 

หน่วยการเรียนรู้ที ่1  การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
กลุ่มเข้ารับการอบรม : กลุ่มทหาร ต้ารวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เวลา  3  ชั่วโมง 

 
 1. ผลการเรียนรู้ 
     มีความรู้ความเข้าใจการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเก่ียวกับการใช้ทรัพยากร
น ้าและน ้าบาดาลในชีวิตจริง รู้จักการแยกแยะผลประโยชน์ทับซ้อน และบอกถึงผลกระทบจากการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
 
 2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก (จากเนื อหาสาระ) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก (จากเนื อหาสาระ) 

3.1 ความหมายของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
3.2 รูปแบบการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
3.3 การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมตามกฎหมาย ป.ป.ช. 
3.4 กรณีศึกษา การละเมิดและผิดกฎหมายในการใช้น ้า 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
4.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเก่ียวกับ

การใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลในชีวิตจริง 
4.2 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจผลประโยชน์ทับซ้อนและผลกระทบจากการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล  

  STRONG Model 
(1)   พอเพียง (Sufficient : S) 
(2)  โปร่งใส (Transparent : T) 
(3)  ตื่นรู้ (Realize : R) 
(4)  มุ่งไปข้างหน้า (Onward : O) 
(5)  ความรู้ (Knowledge : N) 
(6)  เอื้ออาทร (Generosity : G) 
 

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
ตนกับประโยชนส์่วนรวม 
- ความหมายของการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
- รูปแบบการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

กรณีศึกษา 
การละเมิดและผิดกฎหมายในการใช้น้้า 

การพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติน ้า

และน ้าบาดาล 



5. กิจกรรมการเรียนรู้ (ออกแบบกิจกรรมให้สะท้อนโมเดล STRONG) 
1. วิทยากรบรรยายสร้างความตระหนักเกี่ยวกับทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลโดยใช้เอกสาร คลิปวีดีโอ 

และอินโฟกราฟฟิกประกอบการบรรยาย (30 นาที) 
2. ผู้เรียนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บรรยายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรน ้าและน ้า

บาดาลในท้องถิ่นของตนเองและรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ นหากไม่มีการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรน ้าและน ้า
บาดาลอย่างถูกต้อง กรณีตัวอย่างที่เกิดขึ นกับการใช้น ้าไม่ถูกต้อง กรณีที่เกิดเป็นคดีเอาผิดต่อผู้กระท้าผิด  (45 
นาท)ี 

3. ผู้เรียนร่วมเรียนรู้โมเดล STRONG และน้ามาปรับใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่ท้าลาย
ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล (60 นาที) 

4. ผู้เรียนร่วมสรุปความเข้าใจและร่วมเสนอแนวคิดเพ่ือปรับใช้ตามหลักโมเดล STRONG ให้สอดคล้องกับ
ชีวิตประจ้าวัน และน้าเสนองานกลุ่ม (30 นาที) 

5. ประเมินผลการเรียนรู้ (15 นาที) 
 
 6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 

- เอกสารและข้อมูลจากเว็บไซต์ส้านักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต ส้านักงาน ป.ป.ช.                 
(STRONG Model) 
- เอกสารและข้อมูลจากเว็บไซต์ส้านักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ส้านักงาน ป.ป.ช. 
- เอกสารและข้อมูลจากเว็บไซต์ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ (สนทช.) 
- เอกสารและข้อมูลจากเว็บไซต์กรมทรัพยากรน ้า 
- เอกสารและข้อมูลจากเว็บไซต์กรมทรัพยากรน ้าบาดาล 

 
 7.  การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค ์
การเรียนรู ้

วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมลู เกณฑ์การผ่าน 

 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
การขัดกันของผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมเกีย่วกับการใช้
ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลใน
ชีวิตจริง  

ท้าแบบทดสอบ 
  
  
  

แบบประเมินผลการ
เรียนรู ้

ผู้เรยีน 80%  

 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ผลประโยชน์ทับซ้อน และ
ผลกระทบจากการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าท่ีเกีย่วกับการใช้
ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 

ท้าแบบทดสอบ  แบบประเมินผลการ
เรียนรู ้

ผู้เรยีน  80%  

 
 
 



 
 8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
  8.1 ผลที่เกิดขึ นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 1 
............................................................................................................................. .......................... 
............................................................................................................................. .......................... 
   8.2 ผลที่เกิดขึ นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 2 
.......................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................... 
   8.3 ผลที่เกิดขึ นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 3 
............................................................................................................................. .......................... 
.......................................................................................................................................................  
   8.4 สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา 
............................................................................................................ ........................................... 
............................................................................................................................. .......................... 

  
 



แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน ้าและน ้าบาดาล 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : ความเสี่ยงและการทุจริตด้านทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม : กลุ่มทหาร ต้ารวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เวลา  3 ชั่วโมง 

 
1. ผลการเรียนรู้ 

รู้เท่าทันการละเมิดหรือการกระท าความผิดและการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน  าและน  าบาดาลในชีวิตจริง มีความเข้าใจและเกิดทักษะในการวิเคราะห์
คุณภาพน  า และน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ต่ออาชีพ 

 
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก 
 รู้เท่าทันการละเมิดหรือการกระท าความผิดเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน  าและน  าบาดาล รวมทั งความ
เสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดการทุจริตอันเนื่องมาจากการการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ด้านทรัพยากรน  าและน  า
บาดาล และสามารถสื่อสาร/สร้างช่องทางการสื่อสารไปยังสาธารณะชน สังคม ชุมชน เพ่ือสร้างความตระหนัก
รู้และก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนมีความเข้าใจและเกิดทักษะในการวิเคราะห์คุณภาพน  า 
และน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ต่ออาชีพได้ 
 
 
 

การขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม 

ความเสี่ยงและ
การทุจริตด้าน
ทรัพยากรน ้า
และน ้าบาดาล 

การพัฒนาและ 
การใช้ประโยชน์ 

น ้าผิวดิน 

คุณภาพและ 
การใช้ประโยชน์น ้า
และน ้าบาดาลใน

ชุมชน 

การสื่อสาร 

การสร้างความตระหนักรู ้
และปรับพฤติกรรม ผลของการพัฒนาทั ง

ในเชิงบวกและเชิงลบ 
การใช้ประโยชน์น  าและ 

น  าบาดาลในแต่ละภูมภิาค 

การขุดลอกแหล่งน  า  
การขุดบ่อ การขุดสระ 

การสูบน  าจากแหล่งน  า
สาธารณะเพื่อท าการเกษตร 

การคมนาคมทางน  า 
(คลอง แม่น  า และทะเล) 

การประมง 
(คลอง แม่น  า และทะเล) 

 



4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๔.1 เพ่ือให้รู้เท่าทันการละเมิดหรือการกระท าความผิดเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน  าและ 
น  าบาดาลในชีวิตจริง 
 ๔.2 เพ่ือให้มีความเข้าใจและเกิดทักษะในการวิเคราะห์คุณภาพน  า และน าผลการวิเคราะห์ไปใช้
ประโยชน์ต่ออาชีพได้ 
 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ (ออกแบบกิจกรรมให้สะท้อนโมเดล STRONG) 
 5.1 วิทยากรประเมินผู้เข้ารับการอบรมด้วยแบบทดสอบออนไลน์(ก่อนเรียน) (1๐ นาที)  

๕.๒ วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ 
  - การพัฒนาและการใช้ประโยชน์น  าผิวดิน,คุณภาพและการใช้ประโยชน์น  าและน  าบาดาลใน
ชุมชน  
  - ความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดการทุจริตอันเนื่องมาจากการการพัฒนาและการใช้ประโยชน์
ด้านทรัพยากรน  าและน  าบาดาล 
  - การสื่อสาร/สร้างช่องทางการสื่อสารไปยังสาธารณะชน สังคม ชุมชน เพ่ือสร้างความ
ตระหนักรู้ในปัญหาการทุจริตและก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (๓๐ นาที) 
 ๕.๓ วิทยากรแบ่งกลุ่ม (๓-๕ กลุ่ม) เพ่ือให้สมาชิกแต่ละกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมการอภิปรายกลุ่ม โดยมี
กรณีศึกษาการกระท าความผิดหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ นจากการกระท าความผิดในด้านทรัพยากรน  าและน  า
บาดาลที่เกิดขึ นจริง ตามท่ีวิทยากรก าหนดให้ เช่น  
  - การทุจริต/ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการรุกล  าล าน  าสาธารณะ  
  - การทุจริต/ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับโครงการขุดบ่อบาดาล  
  - การทุจริต/ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับโครงการขุดลอกคลองหรือก่อสร้างฝายเพ่ือแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง  
  - การทุจริต/ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับปัญหาการปล่อยของเสียหรือน  าเสียหรือสิ่งปฏิกูล 
สารเคมีลงในแหล่งน  าสาธารณะ 
  - การทุจริต/ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างน  าประปาหมู่บ้านไม่ได้มาตรฐาน  
  - กรณีอ่ืน ๆ ตามที่กลุ่มผู้เรียนจะยกขึ นมาเป็นกรณีศึกษาตามประสบการณ์ 
การปฏิบัติงานในสายงานของตน  (๑๐ นาที) 
 ๕.๔ วิทยากรแจกใบงานกลุ่ม โดยมีการก าหนดหัวข้อส าคัญในใบงานกลุ่มเ พ่ือให้สมาชิก 
ในกลุ่มร่วมกันอภิปรายในแต่ละหัวข้อ เช่น สภาพปัญหาที่เกิดขึ น สาเหตุของปัญหาการทุจริต/ความเสี่ยงการ
ทุจริตในเรื่องดังกล่าว ผลกระทบที่เกิดขึ น แนวทางการแก้ไขปัญหาฯลฯ (๔๐ นาที) 
 ๕.๕ การและน าเสนอผลการอภิปรายกลุ่ม (กลุ่มละ ๑๐ นาที)  (รวม ๓๐-๕๐ นาที) 
 ๕.๖ วิทยากรสรุปประเด็นกรณีศึกษาการกระท าความผิดหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ นจากการกระท า
ความผิดในด้านทรัพยากรน  าและน  าบาดาลหลังจากแต่ละกลุ่มน าเสนอแล้วเสร็จ  พร้อมทั งเปิดโอกาสให้มีการ
ถามตอบ แลกเปลี่ยนความเห็น (๓๐ นาที)   
 5.๗ วิทยากรประเมินผู้เข้ารับการอบรมด้วยแบบทดสอบออนไลน์(หลังเรียน) (1๐ นาที) 
 
6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
 หนังสือ เอกสารบทความ คลิปวีดิโอ และอินโฟกราฟิก จากเว็บไซต์หรือฐานข้อมูลของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 



7.  การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค ์
การเรียนรู ้

วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมลู เกณฑ์การผ่าน 

1. เพื่อให้รู้เท่าทันการละเมิด
หรือการกระท าความผิด
เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน  า
และ 
น  าบาดาลในชีวิตจริง 

1. ประเมินผลความรู้
ความเข้าใจ 
2. การน าเสนอผลการ
อภิปรายกลุ่ม  

แบบทดสอบก่อนเรยีน
และหลังเรียน  
 
แบบประเมินการปฏิบัต ิ

ผู้เข้ารับการ 
อบรม  
 
ผู้เข้ารับการ 
อบรม 

ร้อยละ ๘0 ของคะแนน
เต็ม 

 
 

2. เพื่อให้มีความเข้าใจและ
เกิดทักษะในการวิเคราะห์
คุณภาพน  า และน าผลการ
วิเคราะหไ์ปใช้ประโยชน์ต่อ
อาชีพได้ 

ประเมินผลความรู ้
ความเข้าใจ 

แบบทดสอบก่อนเรยีน
และหลังเรียน  

 

ผู้เข้ารับการ
อบรม  

ร้อยละ ๘0 ของ
คะแนนเตม็ 

 
 8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
  8.1 ผลที่เกิดขึ นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 1 
............................................................................................................................. .......................... 
........................................................................................................ ............................................... 
   8.2 ผลที่เกิดขึ นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 2 
............................................................................................................................. .......................... 
............................................................................................................................. .......................... 
  8.๓ สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา 
.................................................................. .....................................................................................  
............................................................................................................................. .......................... 

  
 



แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน ้า และน ้าบาดาล 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : ผู้พิทักษ์สายน ้า 
กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม  : กลุ่มทหาร ต้ารวจ  และองค์กรปกครองท้องถิ่น  เวลา 6 ชั่วโมง 

 
1. ผลการเรียนรู้ 
 มีเจตคติหวงแหนทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล โดยการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง  
แจ้งเบาะแสการกระท้าความผิดเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล  สามารถร่วมตรวจสอบและแก้ไข
ปัญหาการละเมิดทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
2. ผังความคิดรวบยอดหลัก 
 
 
  
 

 
                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการใช้และการพัฒนาแหล่งน ้าที่ไม่ถูกต้อง ทั งน ้าผิว
ดินและน ้าบาดาล เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ หวงแหน และสามารถแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ การตรวจสอบ เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 เพ่ือให้มีเจตคติหวงแหนทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล โดยการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการ
เฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสการกระท้าความผิดเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
 3.2 เพ่ือให้สามารถร่วมตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ผู้พิทักษ์สายน ้า 

ผลกระทบที่เกิดจากการใช้ 
และพัฒนาท่ีไม่ถูกต้อง 

การปลูกฝังความรูส้ึกเป็นเจ้าของ 

การประสานงานและด้าเนินการ 
ตามหน้าท่ีและอ้านาจ 

การร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
และการปฏิบัตตินเป็นแบบอย่าง 

การเฝา้ระวัง/แจ้งเบาะแส 

กรณีศึกษา : การละเมิด
ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 



5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 5.1 ท้าแบบทดสอบก่อนเรียน (15 นาที) 
 5.2 การบรรยาย (2 ชั่วโมง 30 นาที) 
  5.2.1 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการใช้และพัฒนาทรัพยากรน ้าและ 
น ้าบาดาลที่ไม่ถูกต้อง (บรรยายเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์) โดยยกตัวอย่างกรณีที่ส้าคัญ เช่น  
   - การรุกล ้าล้าน ้าสาธารณะ  
   - การไม่เข้มงวดเรื่องการบ้าบัดน ้าเสียจากครัวเรือน ชุมชน หรือโรงงาน ก่อนกา
ระบายลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ  
   - การขุดเจาะบ่อบาดาลที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือการขุดเจาะบ่อบาดาลโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 
   - กรณีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  5.2.2 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพยากร
น ้าและน ้าบาดาล กระตุ้นให้เกิดเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ หวงแหน และสามารถแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยการร่วมตรวจสอบ เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหา  
  5.2.3 วิทยากรบรรยายเทคนิคการประสานงานและด้าเนินการตามหน้าที่และอ้านาจ (ตาม
หน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรม) เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือแก้ไขความขัดแย้งในกรณีการใช้และพัฒนา
ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล  
 5.3 ท้าแบบทดสอบหลังเรียน (15 นาที) (อาจใช้วิธีอ่ืนในการประเมิน เช่น การวัดความรู้ 
ความจ้า ความเข้าใจ) 
 5.4 การจัดท้าโครงร่างรายงานการศึกษาหรือร่างข้อเสนอโครงการ  
  5.4.1 ผู้เข้ารับการอบรมจัดท้าโครงร่างรายงานการศึกษาหรือร่างข้อเสนอโครงการ “ผู้
พิทักษ์สายน ้า” (กลุ่ม/เดี่ยว) และน้าเสนอ (เวลา 3 ชั่วโมง) 
  5.4.2 ผู้เข้ารับการอบรมส่งรายงานการศึกษาหรือร่างข้อเสนอโครงการ “ผู้พิทักษ์สายน ้า” 
(กลุ่ม/เดี่ยว) ฉบับสมบูรณ์ ตามเวลาที่ก้าหนด 
 
6. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
 หนังสือ เอกสารบทความ คลิปวีดิโอ และอินโฟกราฟิก จากเว็บไซต์หรือฐานข้อมูลของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. การวัดและประเมินผล 
 

จุดประสงค ์
การเรียนรู ้

วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมลู เกณฑ์การผ่าน 

1. เพื่อให้มีเจตคติหวง
แหนทรัพยากรน ้าและ
น ้าบาดาล โดยการ
แสดงออกถึงการมีส่วน
ร่วมในการเฝ้าระวัง แจ้ง
เบาะแสการกระท้า
ความผิดเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรน ้าและน ้า
บาดาล 

1. ประเมินผลความรู้
ความเข้าใจ 
 
 
2. การน้าเสนอโครงร่าง
รายงานการศึกษาหรือ
ร่างข้อเสนอโครงการ “ผู้
พิทักษ์สายน ้า” (กลุ่ม/
เดี่ยว) 

แบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน  
 
 
แบบประเมินการปฏิ
บัติ 

ผู้เข้ารับการ 
อบรม  
 
 
ผู้เข้ารับการ 
อบรม 

แบบทดสอบหลัง
เรียน ร้อยละ 80  

(20) 
 

ร้อยละ 60 
ของคะแนนเต็ม 

(40) 
 

2. เพื่อใหส้ามารถร่วม
ตรวจสอบและแกไ้ข
ปัญหาการละเมิด
ทรัพยากรน ้าและน ้า
บาดาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

รายงานการศึกษาหรือ
ร่างข้อเสนอโครงการ “ผู้
พิทักษ์สายน ้า” (กลุ่ม/
เดี่ยว) ฉบับสมบูรณ ์

แบบประเมินการปฏิบัต ิ ผู้เข้ารับการอ
บรม  

ร้อยละ 60 
ของคะแนนเต็ม  

(60) 
 

 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
  8.1 ผลที่เกิดขึ นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 1 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
   8.2 ผลที่เกิดขึ นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 2 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 





 
 
 
 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช.  บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ 





 
 
 
 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เรื่อง  การต้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนฉับพลันทางเทคโนโลยีดิจิทัล  
(Digital Disruption) 





 
 

แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
เร่ือง  การต้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนฉับพลันทางเทคโนโลยดีิจิทลั  

(Digital Disruption) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ความหมายและความส าคัญของ Digital Disruption 

กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม : กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. / บุคลากรภาครฐั และรฐัวิสาหกิจ เวลา 3 ชั่วโมง 
 
1. ผลการเรียนรู้  

สามารถอธิบายความหมาย สาเหตุ รูปแบบ ลักษณะ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Digital Disruption ระบุ
ความส าคัญและประเภทของ “ข้อมูล” ทั้งข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลสาธารณะ และระบุความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในทุกมิต ิและมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น  

 
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
การอธิบายความหมายการใช้ค าตามศัพท์บัญญัติของส านักงานราชบัณฑิตยสภา  โดยคณะกรรมการจัดท า

พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ได้ก าหนด/บัญญัติ ค าว่า 
Digital Disruption คือ การเปลี่ยนฉับพลันทางดิจิทัล  กล่าวคือ การเปลี่ยนรูปแบบการท างานให้ใช้คอมพิวเตอร์
ในลักษณะที่ก้าวหน้าขึ้น จนอาจถึงขั้นไม่ต้องใช้แรงงานคน  มักเป็นการเปลี่ยนอย่างทันทีทันใดจนท าให้รูปแบบ
การท างานแบบเดิมต้องยุติลง เช่น การใช้หุ่นยนต์ท างานซ้ าซากแทนแรงงานคน  การถ่ายภาพที่ใช้ฟิล์มมาเป็นการ
ใช้กล้องดิจิทัลซึ่งบันทึกภาพเป็นข้อมูลทันที  การท าให้อุปกรณ์ต่าง ๆ มีความสามารถในการตัดสินใจเองโดยใช้
หลักการปัญญาประดิษฐ์  โดยในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษานี้ จะใช้ค าว่า “Digital Disruption” ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
เพ่ือที่จะสื่อความหมายได้โดยตรงในยุคดิจิทัลเพ่ือการรับรู้ 

3.1 ภาพรวมของ  Digital Disruption 
- ความหมายของการทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption 
- รูปแบบของ Digital Disruption 
- ตัวอย่างการทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption 
 

ความหมายและ 
ความส าคัญของ 

Digital  
Disruption 

ภาพรวมของ Digital Disruption 
- ความหมาย 
- รูปแบบ 
- ตัวอย่าง Digital Disruption 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- พรบ.ขอ้มูลข่าวสารฯ 
- พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ 
- พรบ.ขอ้มูลส่วนบุคคล 
- พรบ.ความมั่นคงทางไซเบอร ์
 

 

- ความหมายของข้อมูล 
ประเภทของข้อมูล (private/public) 
- ลักษณะเฉพาะของข้อมูล 
ตัวอย่างใช้ประโยชน์ข้อมูล 

STRONG Model 
N – ความรู้ มีความรูเ้ท่าทันต่อสถานการณ์ที่เกดิขึ้น 

▪ บทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้อง 
(ผู้เล่น/ผู้ใช้/ผู้คุม) Digital asset 
(Cryptocurrency/Telecom) 



 
 

3.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
- พรบ.ว่าด้วยความผิดต่อคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
- พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
- พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 
3.3 ความส าคัญและประเภทของ “ข้อมูล” ทั้งข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลสาธารณะ 
- ความหมายของข้อมูล 
- ประเภทของข้อมูล (private/public) 
- ลักษณะเฉพาะของข้อมูล 
- ตัวอย่างใช้ประโยชน์ข้อมูล 
3.4 บทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้อง (ผู้เล่น/ผู้ใช้/ผู้คุม)Digital asset (Cryptocurrency/Telecom) 
3.5 มีความรู้ เท่าทันต่อการทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption  
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้  
4.1 อธิบายความหมาย สาเหตุ รูปแบบ ลักษณะ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับ Digital Disruption 
4.2 ระบุความส าคัญและประเภทของ “ข้อมูล” ทั้งข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลสาธารณะ 
4.3 ระบุความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ 

 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ (ออกแบบกิจกรรมให้สะท้อนโมเดล STRONG) 

5.1 วิทยากรบรรยายให้ความรู้ความหมาย สาเหตุ รูปแบบ ลักษณะ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Digital 
Disruption โดยใช้สื่อประกอบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (60 นาที) 

5.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับความส าคัญและประเภทของ “ข้อมูล” ทั้งข้อมูลส่วน
บุคคล และข้อมูลสาธารณะ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (20 นาที) 

5.3 วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิเคราะห์ อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอกรณีศึกษา 
เกี่ยวกับมีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ ในสถานการณ์ Digital Disruption (60 นาที) 

5.4 วิทยากรอธิบายเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเก่ียวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption (20 นาที) 

5.5 วิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันสรุปความรู้หรือสาระส าคัญเกี่ยวกับความหมายและ
ความส าคัญของ Digital Disruption (20 นาที) 

 
6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้  
 6.1 สื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบออนไลน์ 
 6.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบออฟไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
7.  การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมูล เกณฑ์การผ่าน 
7.1 อธิบายความหมาย สาเหตุ 
รูปแบบ ลักษณะ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับ Digital 
Disruption 

การบันทึกผลการเรียนรู ้ แบบบันทึกผลการ
เรียนรู ้

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

ร้อยละ 80 

7.2 ระบุความส าคญัและ
ประเภทของ “ข้อมูล” ทั้งข้อมูล
ส่วนบุคคล และข้อมลูสาธารณะ 

การตอบค าถามในช้ันเรียน - แบบบันทึกผลตอบ
ค าถามในช้ันเรียน 
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการตอบ
ค าถาม 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

ร้อยละ 80 

7.3 ระบุความสัมพันธ์ของผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียในทุกมิต ิ

การตอบค าถามในช้ันเรียน - แบบบันทึกผลตอบ
ค าถามในช้ันเรียน 
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการตอบ
ค าถาม 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

ร้อยละ 80 

 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
 8.1 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 1 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
 8.2 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 2 
................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................. .................................................... 
 8.3 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 3 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................................. .................................... 
 8.4 สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  

 



 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้หลกัสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
เร่ือง  การต้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนฉับพลันทางเทคโนโลยดีิจิทลั  

(Digital Disruption) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  โอกาสและภัยทีเ่กิดจาก Digital Disruption 

กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม : กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. / บุคลากรภาครฐั และรฐัวิสาหกิจ เวลา 4 ชั่วโมง 
 
1. ผลการเรียนรู้  

สามารถอธิบายโอกาสที่เกิดจาก Digital Disruption และภัยที่เกดิจาก Digital Disruption เพื่อมุ่งสร้างความโปร่งใส 
การเปิดเผยข้อมลู ความรับผดิชอบ ตื่นรู้ ต่อพิษภัยของการแสวงหาโอกาสอันมิชอบ มีความรู้ที่เกี่ยวขอ้งกับการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต โดยรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ที่เกดิขึ้น เพื่อมุ่งแก้ไข ป้องกัน หรือพัฒนาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

 
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  
     3.1 ภาพรวมโอกาสและภัยของ Digital 
                 - โอกาสที่เกิดจาก Digital Disruption 
                    - ภัย Digital Disruption 
                 - ตัวอย่างโอกาสและภัย Digital Disruption 
 

โอกาสและภัยท่ีเกิดจาก  
Digital Disruption 

STRONG Model 
T – มุ่งสร้างความโปร่งใส การเปดิเผยข้อมูล ความรับผดิชอบ 
O – มุ่งข้างหน้า เพ่ือแก้ไข ป้องกัน หรือพัฒนา 
N – ความรู้ มีความรู้  เท่าทันต่อสถานการณ์ที่เกดิขึ้น 
R – ตื่นรู้ ต่อพิษภัยของการแสวงหาโอกาสอันมิชอบ 
 

▪ บทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้อง  
  (ผู้เล่น/ผู้ใช้/ผูคุ้ม) Digital asset  
  (Cryptocurrency/Telecom) 

ภาพรวมโอกาสและภัยของ Digital Disruption 
- โอกาสที่เกิดจาก Digital Disruption 
- รูปแบบ mujgdbf0kd Digital Disruption 
- ตัวอย่างโอกาสและภัย Digital Disruption  
 

 

การใช้ประโยชน์และการแกป้ัญหา 
- การใช้ประโยชน์จากโอกาส Digital Disruption 
- การแก้ไขปัญหาจากภัย Digital Disruption 
- ตัวอย่างใช้ประโยชน์ข้อมูลจาก Digital Disruption 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ 
- พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ 
- พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล 
- พรบ.ความมั่นคงทางไซเบอร ์
 



 
 
 
 
     3.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
                  - พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ 
                   - พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ 
                   - พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล 
                   - พรบ.ความมั่นคงทางไซเบอร์ 
      3.3 การใช้ประโยชน์และการแก้ปัญหา 

      - การใช้ประโยชน์จากโอกาส Digital Disruption 
      - การแก้ไขปัญหาจากภัย Digital Disruption 
      - ตัวอย่างใช้ประโยชน์ข้อมูลจาก Digital Disruption 

      3.4 บทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้อง (ผู้เล่น/ผู้ใช้/ผู้คุม) Digital asset (Cryptocurrency/Telecom) 
      3.5 STRONG Model 

      - มุ่งสร้างความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูล ความรับผิดชอบ 
      - มุ่งข้างหน้า เพ่ือแก้ไข ป้องกัน หรือพัฒนา 
      - ความรู้ มีความรู้  เท่าทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
      -  ตื่นรู้ ต่อพิษภัยของการแสวงหาโอกาสอันมิชอบ 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้  
4.1 อธิบายโอกาสที่เกิดจาก Digital Disruption 
4.2 อธิบายภัยที่เกิดจาก Digital Disruption 
 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ (ออกแบบกิจกรรมให้สะท้อนโมเดล STRONG) 
5.1 วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโอกาสและภัยเกิดจาก Digital Disruption (60 นาที) 
5.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสที่และภัยเกิดจาก Digital Disruption เพ่ือ

เตรียมการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (30 นาที) 
5.3 วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับโอกาสและภัยที่เกิดจาก 

Digital Disruption (60 นาที) 
5.4 วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม น าเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับโอกาสและภัยที่เกิดจาก 

Digital Disruption (60 นาที) 
5.5 วิทยากรอธิบายการสร้างความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูล ความรับผิดชอบ ตื่นรู้ ต่อพิษภัยของการ

แสวงหาโอกาสอันมิชอบ  
5.6 ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันสรุปสาระส าคัญเก่ียวกับความรู้เกี่ยวกับโอกาสและภัยเกิดจาก Digital 

Disruption  การป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ที่เกิดข้ึน (30 นาที) 
 

6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้  
 6.1 สื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบออนไลน์ 
 6.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบออฟไลน์ 
 
 



 
 
 
 
7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมลู เกณฑ์การผ่าน 
7.1 อธิบายโอกาสเชิงบวกของ
การใช้เทคโนโลยีในการต่อต้าน
ทุจริต กรณีศึกษาโอกาสเชิง
บวกของการใช้เทคโนโลยีในการ
ต่อต้านการทุจริต 

การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

ร้อยละ 80 

7.2 อธิบายโอกาสทางลบของ
การใช้เทคโนโลยีในการทุจรติ 
กรณีศึกษาภัยของเทคโนโลยีใน
การทุจริต 

การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

ร้อยละ 80 

 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
 8.1 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 1 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
 8.2 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 2 
................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................. .................................................... 
 8.3 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 3 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 8.4 สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา 
........................................................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................ ..................................................... 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
เร่ือง  การต้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนฉับพลันทางเทคโนโลยดีิจิทลั  

(Digital Disruption) 
หน่วยการเรียนรู้ 3  โอกาสในการลดทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption   

กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม : กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวสิาหกิจ  เวลา ๙ ชั่วโมง   
 
1. ผลการเรียนรู้  
 การปรับตัวเพ่ือรองรับ Digital Disruption ในอนาคตเพ่ือลดโอกาสในการทุจริต 
      
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  
 1. เสริมกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีการตรวจสอบในเชิง Digital ให้มากที่สุดในทุกระดับช่วงวัย  โดยการ
พัฒนาบุคลากรให้รู้เท่าทัน เทคโนโลยี เพื่อลดความเสี่ยง Asymmetic Information  
 2. STRONG Model  ให้มีส่วนร่วมในโรงเรียน โดยโรงเรียนลงทุนในระบบ IT เพ่ือรองรับในการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีของผู้เรียน 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้  
 1. เพ่ือให้มกีารปรับตัวเพ่ือรองรับ Digital Disruption เพ่ือลดโอกาสในการทุจริตในอนาคต 
 2. เพ่ือให้สามารถร่วมตรวจสอบและแก้ไขการทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption   
 
5. กิจกรรมการเรียนรู้  
 1. การสร้าง Disruptive Innovation ทางการจัดการเรียนรู้ (๑๒๐ นาที) 
 2. ลักษณะนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เป็น Disruptive Innovation  (๖0 นาที) 
 3. ผู้เรียนสืบค้นส ารวจสถานการณ์การ Digital Disruptionน าข้อมูลมาวิเคราะห์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
แล้วน าเสนอเพ่ือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (๑๒0 นาที) 
 4. ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับการเฝ้าระวังแจ้งเบาะแส การกระท าความผิดเกี่ยวกับ  Digital 
Disruption แล้วน าเสนอเพ่ือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (๑๒0 นาที) 
 5. วิทยากรและผู้เรียนร่วมกันสรุปความรู้ร่วมกัน (๑๒0 นาที)  

โอกาสในการลดทุจริต
ในสถานการณ์ Digital 

Disruption 

ลงทุนในระบบ IT เพื่อ
รองรับในการเรียนรูด้้าน 

เทคโนโลย ี

พัฒนาบุคลากรใหรู้้เท่าทัน 
เทคโนโลยี เพื่อลดความ

เสี่ยง Asymmetic 
Information 

เสรมิกิจกรรมการเรียนรู้ให้มี
การตรวจสอบในเชิง Digital 
ให้มากท่ีสุดในทุกระดับช่วงวัย 

STRONG Model 
โปร่งใส (Transparent : T) 



 
 
6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้  
 1. เอกสาร 
 2. ภาพยนต์สั้นหรือคลิปวีดิโอ(ท้ังออนไลน์และออฟไลน์)\ 
 3. สถานการณ์ปัญหา 

3. อินโฟกราฟฟิก 
 

7.  การวัดและประเมินผล  
จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมูล เกณฑ์การผ่าน 

1. เพื่ อ ให้ มี ก ารปรับตั ว เพื่ อ
รองรับ Digital Disruption เพื่อ
ลดโอกาสในการทุจริตในอนาคต 
 

1 การทดสอบหลัง 
เรียนหรือหลังท า 
กิจกรรม 
2 การสังเกตจากการ
ปฏิบัติงานกลุม่ 

1 แบบทดสอบหลัง 
เรียนหรือหลังท า 
กิจกรรม 
2 แบบสังเกตการ 
ปฏิบัติงานกลุม่ 
การอภิปราย 

ผู้เข้ารับการ
อบรม 

70% 

2. เพื่อให้สามารถร่วมตรวจสอบ
แ ล ะ แ ก้ ไ ข ก า ร ทุ จ ริ ต ใ น
สถานการณ์ Digital Disruption   
 
 

1 การทดสอบหลัง 
เรียนหรือหลังท า 
กิจกรรม 
2 การสังเกตจากการ
ปฏิบัติงานกลุม่ 

1 แบบทดสอบหลัง 
เรียนหรือหลังท า 
กิจกรรม 
2 แบบสังเกตการ 
ปฏิบัติงานกลุม่ 

การอภิปราย 

ผู้เข้ารับการ
อบรม 

70% 

 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
 8.1 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 1 
............................................................................................................................. .................................................... 
....................................................................................................................................................................... .......... 
 8.2 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 2 
............................................................. ....................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
 8.3 สิ่งที่เป็นจุดแข็งของการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. .................................................... 
.................................................................................................................................................................... ............. 
 8.4 สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา 
..................................................................................... ............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

แบบประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโอกาสในการลดทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption   
(ใช้ประเมินจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 1) 

 
ค าชี้แจง พิจารณาคุณภาพผลงานของผู้เรียนแล้วบันทึกคะแนนลงในรายการประเมินให้ครบทุกข้อ 
 

ช่ือ – นามสกุล 

รายการประเมิน 

คะแนน
รวม 

(คะแนน
เต็ม 15) 

ผลการ
ประเมิน 
(80% = 

12 คะแนน) 

ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ Digital 

Disruption 
 (คะแนนเต็ม 5) 

ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการลด

การทุจริต Digital 
Disruption 

 
(คะแนนเต็ม 5) 

ความรู้ความเข้าใจ 
การสร้าง 

Disruptive 
Innovation 

ทางการจัดการ
เรียนรู้ (คะแนนเตม็ 

5) 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ให้ 5 คะแนน  เมื่อ  ผลงานสะท้อนคุณภาพตามรายการประเมินอย่างถูกต้อง เชื่อมโยงกัน มีเหตุผล 
 ให้ 4 คะแนน  เมื่อ  ผลงานสะท้อนคุณภาพตามรายการประเมินอย่างถูกต้อง เชื่อมโยงกัน 
 ให้ 3 คะแนน  เมื่อ  ผลงานสะท้อนคุณภาพตามรายการประเมินอย่างถูกต้อง แต่ขาดการเชื่อมโยง 
 ให้ 2 คะแนน  เมื่อ  ผลงานยังไม่สะท้อนคุณภาพตามรายการประเมิน  
 ให้ 1 คะแนน  เมื่อ  ผลงานยังไม่สะท้อนคุณภาพตามรายการประเมินถูกต้อง และขาดการเชื่อมโยง  
 
  
  
  
 
 
 
 



 
 

แบบประเมินวิเคราะห์โอกาสในการลดทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption   
(ใช้ประเมินจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 2) 

 
ค าชี้แจง พิจารณาคุณภาพผลงานของผู้เรียนแล้วบันทึกคะแนนลงในรายการประเมินให้ครบทุกข้อ 
 

ช่ือ – นามสกุล 

รายการประเมิน 

คะแนน
รวม 

(คะแนน
เต็ม 15) 

ผลการ
ประเมิน 
(80% = 

12 คะแนน) 

สามารถร่วม
ตรวจสอบและแกไ้ข

การทุจริตใน
สถานการณ์ Digital 

Disruption  
(คะแนนเต็ม 5) 

เชื่อมโยงข้อมูล 
ข้อเท็จจริงของใน
การใช้เทคโนโลย ี

Digital Disruption   
(คะแนนเต็ม 5) 

พฤติกรรมที่
แสดงออกถึง 
การทุจริตใน

สถานการณ์ Digital 
Disruption   

(คะแนนเต็ม 5) 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ให้ 5 คะแนน  เมื่อ  ผลงานสะท้อนคุณภาพตามรายการประเมิน มีข้อมูลสนับสนุน มีเหตุผล 
 ให้ 4 คะแนน  เมื่อ  ผลงานสะท้อนคุณภาพตามรายการประเมิน มีข้อมูลสนับสนุน  
 ให้ 3 คะแนน  เมื่อ  ผลงานสะท้อนคุณภาพตามรายการประเมิน แต่ใช้ข้อมูลสนับสนุนไม่เพียงพอ 
 ให้ 2 คะแนน  เมื่อ  ผลงานยังไม่สะท้อนคุณภาพตามรายการประเมิน ขาดข้อมูลสนับสนุน 
 ให้ 1 คะแนน  เมื่อ  ผลงานยังไม่สะท้อนคุณภาพตามรายการประเมิน ขาดข้อมูลและเหตุผลสนับสนุน 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
เร่ือง  การต้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนฉับพลันทางเทคโนโลยดีิจิทลั  

(Digital Disruption) 
หน่วยการเรียนรู้ที่  4 นวัตกรรมการต่อต้านทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption   

กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม : กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวสิาหกิจ  เวลา 3 ชั่วโมง   
 
1. ผลการเรียนรู้  
 แนวคิดการสร้างนวัตกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตเพ่ือรองรับ Digital Disruption ในอนาคต
เพ่ือลดโอกาสในการทุจริต 
      
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  
 1. เสริมกิจกรรมการเรียนรู้ให้วิเคราะห์ และสามารถอธิบายนวัตกรรมต่อต้านทุจริต ในสถานการณ์ Digital 
Disruption 

2. เกิดแนวคิดการสร้างนวัตกรรมในสถานการณ์ Digital Disruption 
- นวัตกรรมส่งเสริมการป้องกันการทุจริต 
- นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต 

 3. STRONG Model 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้  
 1. เพ่ือให้เกิดการวิเคราะห์  และอธิบายนวัตกรรมการป้องกันและต่อต้านทุจริตในสถานการณ์ Digital 
Disruption 

2. เพ่ือให้ได้แนวคิดการสร้างนวัตกรรมในสถานการณ์ Digital Disruption 
- นวัตกรรมส่งเสริมการป้องกันการทุจริต 
- นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต 

STRONG Model 
T – มุ่งสร้างความโปร่งใส การเปดิเผยข้อมูล  ความรับผดิชอบ 
R – ตื่นรู้ ต่อพิษภัยของการแสวงหาโอกาสอันมิชอบ 
O – มุ่งข้างหน้า เพ่ือแก้ไข ป้องกัน หรือพัฒนา 
N – ความรู้ มีความรูเ้ท่าทันต่อสถานการณ์ที่เกดิขึ้น 

นวัตกรรมการ 
ต่อต้านทุจริต  

ในสถานการณ์ Digital 
Disruption 

แนวคิดการสร้างนวัตกรรม 
-นวัตกรรมส่งเสรมิการป้องกัน
การทุจริต 
-นวัตกรรมต่อต้านการทุจรติ  

เสรมิกิจกรรมการเรียนรู้ใหว้ิเคราะห์ 
สามารถอธิบายนวัตกรรมต่อต้านทุจริต 
ในสถานการณ์ Digital Disruption 



 
 
5. กิจกรรมการเรียนรู้  
 1. ผู้เรียนวิเคราะห์นวัตกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานการร์ Digital Disruption เพ่ือให้
เกิดแนวคิดน าข้อมูลมาอธิบายตัวอย่างฯ แล้วน าเสนอเพ่ือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (90 นาที) 
 2. ผู้ เรียนร่วมกันอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตใน
สถานการณ์ Digital Disruption แล้วน าเสนอเพ่ือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (60 นาที) 
 3. วิทยากรและผู้เรียนร่วมกันสรุปความรู้ร่วมกัน (30 นาที)  
 
6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้  
 1. เอกสาร 
 2. ภาพยนตร์สั้นหรือคลิปวีดิโอ (ท้ังออนไลน์และออฟไลน์) 
 3. สถานการณ์ปัญหา 

3. อินโฟกราฟฟิก 
 

7.  การวัดและประเมินผล  
จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมูล เกณฑ์การผ่าน 

1. เพื่อให้มีวิเคราะห์  อธิบาย
นวัตกรรมต่อต้านทุจริตใน
สถานการณ์ Digital 
Disruption 
 

1 การทดสอบหลัง 
เรียนหรือหลังท า 
กิจกรรม 
2 การสังเกตจากการ
ปฏิบัติงานกลุม่ 

1 แบบทดสอบหลัง 
เรียนหรือหลังท า 
กิจกรรม 
2 แบบสังเกตการ 
ปฏิบัติงานกลุม่ 
การอภิปราย 

ผู้เข้ารับการ
อบรม 

70% 

2. เพื่อให้ได้แนวคดิการสร้าง
นวัตกรรมในสถานการณ์ 
Digital Disruption 
- นวัตกรรมส่งเสริมการ
ป้องกันการทุจริต 
- นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต 

1 การทดสอบหลัง 
เรียนหรือหลังท า 
กิจกรรม 
2 การสังเกตจากการ
ปฏิบัติงานกลุม่ 

1 แบบทดสอบหลัง 
เรียนหรือหลังท า 
กิจกรรม 
2 แบบสังเกตการ 
ปฏิบัติงานกลุม่ 

การอภิปราย 

ผู้เข้ารับการ
อบรม 

70% 

 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
 8.1 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 1 
............................................................................................................................. .................................................... 
................................................................................................................................. ................................................ 
 8.2 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 2 
.................................................................................................................................................... ............................. 
..................................................................................................... ............................................................................ 
 8.3 สิ่งที่เป็นจุดแข็งของการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. .................................................... 
.................................................................................................................................................................... ............. 
 8.4 สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา 
..................................................................................... ............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 



 
 

แบบประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโอกาสในการลดทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption   
(ใช้ประเมินจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 1) 

 
ค าชี้แจง พิจารณาคุณภาพผลงานของผู้เรียนแล้วบันทึกคะแนนลงในรายการประเมินให้ครบทุกข้อ 
 

ชื่อ – นามสกุล 

รายการประเมิน 

คะแนน
รวม 

(คะแนน
เต็ม 15) 

ผลการ
ประเมิน 
(80% = 

12 
คะแนน) 

ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ 

Digital 
Disruption 

 (คะแนนเต็ม 5) 

ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การลดการ

ทุจริต Digital 
Disruption 

 
(คะแนนเต็ม 5) 

ความรู้ความ
เข้าใจ 

การสร้าง 
Disruptive 
Innovation 

ทางการจัดการ
เรียนรู้ (คะแนน

เต็ม 5) 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ให้ 5 คะแนน  เมื่อ  ผลงานสะท้อนคุณภาพตามรายการประเมินอย่างถูกต้อง เชื่อมโยงกัน มีเหตุผล 
 ให้ 4 คะแนน  เมื่อ  ผลงานสะท้อนคุณภาพตามรายการประเมินอย่างถูกต้อง เชื่อมโยงกัน 
 ให้ 3 คะแนน  เมื่อ  ผลงานสะท้อนคุณภาพตามรายการประเมินอย่างถูกต้อง แต่ขาดการเชื่อมโยง 
 ให้ 2 คะแนน  เมื่อ  ผลงานยังไม่สะท้อนคุณภาพตามรายการประเมิน  
 ให้ 1 คะแนน  เมื่อ  ผลงานยังไม่สะท้อนคุณภาพตามรายการประเมินถูกต้อง และขาดการเชื่อมโยง  
 
  
  
  
 
 



 
 

แบบประเมินวิเคราะห์โอกาสในการลดทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption   
(ใช้ประเมินจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 2) 

 
ค าชี้แจง พิจารณาคุณภาพผลงานของผู้เรียนแล้วบันทึกคะแนนลงในรายการประเมินให้ครบทุกข้อ 
 

ชื่อ – นามสกุล 

รายการประเมิน 

คะแนน
รวม 

(คะแนน
เต็ม 15) 

ผลการ
ประเมิน 
(80% = 

12 
คะแนน) 

สามารถร่วม
ตรวจสอบและ

แก้ไขการทุจริตใน
สถานการณ์ 

Digital 
Disruption  

(คะแนนเต็ม 5) 

เชื่อมโยงข้อมูล 
ข้อเท็จจริงของใน
การใช้เทคโนโลยี 

Digital 
Disruption   

(คะแนนเต็ม 5) 

พฤติกรรมที่
แสดงออกถึง 
การทุจริตใน
สถานการณ์ 

Digital 
Disruption   

(คะแนนเต็ม 5) 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ให้ 5 คะแนน  เมื่อ  ผลงานสะท้อนคุณภาพตามรายการประเมิน มีข้อมูลสนับสนุน มีเหตุผล 
 ให้ 4 คะแนน  เมื่อ  ผลงานสะท้อนคุณภาพตามรายการประเมิน มีข้อมูลสนับสนุน  
 ให้ 3 คะแนน  เมื่อ  ผลงานสะท้อนคุณภาพตามรายการประเมิน แต่ใช้ข้อมูลสนับสนุนไม่เพียงพอ 
 ให้ 2 คะแนน  เมื่อ  ผลงานยังไม่สะท้อนคุณภาพตามรายการประเมิน ขาดข้อมูลสนับสนุน 
 ให้ 1 คะแนน  เมื่อ  ผลงานยังไม่สะท้อนคุณภาพตามรายการประเมิน ขาดข้อมูลและเหตุผลสนับสนุน 
 
 



 

 
 

 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี 





 
 

แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณ ี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ธรณวีิทยาน่ารู ้
กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม : กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. / บุคลากรภาครฐั และรฐัวิสาหกิจ  เวลา 1 ชั่วโมง    

 
1. ผลการเรียนรู้  

มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี มีทักษะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สามารถวิเคราะห์สภาพทรัพยากรธรณีในพื้นที่ใกล้ตัวได้ 

      
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  

3.1 ธรณีวิทยาทั่วไป และก าเนิดทรัพยากรธรณี (หิน/ดิน/แร่/ธาตุหายาก/พลังงาน/ซากดึกด าบรรพ์) 
ธรณีวิทยาและก าเนิดทรัพยากรธรณี ประกอบไปด้วยเนื้อหาเช่น ส่วนประกอบของเปลือกโลกและอายุ

ทางธรณีวิทยา วัฏจักรของหิน ลักษณะเนื้อของหิน การเรียงล าดับและโครงสร้างของหิน เป็นต้น 
3.2 แผนที่ธรณีวิทยาและศักยภาพแหล่งทรัพยากรธรณี 
แผนที่ธรณีวิทยาและศักยภาพแหล่งทรัพยากรธรณีตามการจ าแนกของกรมทรัพยากรธรณี ตาม

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
3.3 แหล่งทรัพยากรธรณี และศักยภาพแหล่งหิน/แร่ 
ไทยเป็นแหล่งผลิตแร่ที่ส าคัญประมาณ 40 ชนิด ปริมาณการผลิตแร่อยู่ที่ประมาณ 120 ล้านตันในปี 

2560 โดยเหมืองแร่ไทยที่เปิดท าเหมืองปัจจุบันจ านวน 585 เหมือง   

ธรณีวิทยาน่ารู้ 

แผนที่สารสนเทศทรัพยากร ธรณี (GIS) : เหมือง
แร่ในอดีต, เหมืองแร่ในปัจจุบันและการพัฒนาใน
อนาคต 

ธรณีวิทยาทั่วไป และก าเนิดทรัพยากรธรณ ี

แผนที่ธรณีวิทยา และ 
ศักยภาพแหล่งทรัพยากรธรณ ี

แหล่งทรัพยากรธรณี และ ศักยภาพแหล่งหิน/แร ่

STRONG Model 
ตื่นรู้ (Realize : R)    
ความรู้ (Knowledge : N)   
 
 

ธรณีพิบัตภิัยกับชีวิตประจ ำวัน 



 
 

3.4 แผนที่สารสนเทศทรัพยากรธรณี (GIS) : เหมืองแร่ในอดีต,เหมืองแร่ในปัจจุบันและการพัฒนาใน
อนาคต 

GIS ในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการจัดการและบริหารการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านพื้นที่    

3.5 ธรณีพิบัติภัยกับชีวิตประจ าวัน 
ธรณีพิบัติภัยกับชีวิตประจ าวัน : กรณีศึกษาดินสไลด์/ดินถล่ม กรณีศึกษาหลุมยุบ 
3.6 STRONG Model 
ตื่นรู้ (Realize : R)  
มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาและภัยร้ายแรงของการทุจริตด้านทรัพยากรธรณี 
ความรู้ (Knowledge : N)  
มีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริตด้านทรัพยากรธรณีที่เกิดขึ้น ตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและ

ส่วนรวม 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้  

4.1 มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี  
4.2 มีทักษะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4.3 สามารถวิเคราะห์สภาพทรัพยากรธรณีในพ้ืนที่ใกล้ตัวได้ 

 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ (ออกแบบกิจกรรมให้สะท้อนโมเดล STRONG) 

5.1 วิทยากรบรรยายสร้างความตระหนักเก่ียวกับธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี โดยใช้เอกสาร คลิปวีดีโอ 
และอินโฟกราฟิกประกอบการบรรยาย (30 นาที) 
 5.2 ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันอภิปรายกลุ่มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของทรัพยากร
ธรณีในท้องถิ่นของตนเอง (30 นาที) 
 5.3 ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาดูงานแหล่งทรัพยากรธรณีในพ้ืนที่แล้วน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ใน
ประเด็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณีอย่างรู้คุณค่า (120 นาที) 

5.4 ผู้เข้ารับการอบรมสืบค้นทรัพยากรธรณี (หิน/ดิน/แร่/ธาตุหายาก/พลังงาน/ซากดึกด าบรรพ์) ใน
ประเทศไทยตามประเด็นที่ก าลังเป็นที่สนใจของสังคม น ามาวิเคราะห์สภาพทรัพยากรธรณี (หิน/ดิน/แร่/ธาตุหา
ยาก/พลังงาน/ซากดึกด าบรรพ์) จากข้อมูลที่สืบค้นมาได้ แล้วน าเสนอผลงานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของ
ทรัพยากรธรณีในท้องถิ่นของตนเองและสภาพทรัพยากรธรณี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (120 นาที) 

5.5 สรุปสาระส าคัญเก่ียวกับการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรณีในท้องถิ่นของตนเอง และสภาพ
ทรัพยากรธรณี (หิน/ดิน/แร่/ธาตุหายาก/พลังงาน/ซากดึกด าบรรพ์) (60 นาที) 

 
6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้  

6.1 เอกสารเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี 
6.2 คลิปวีดีโอเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี 
6.3 อินโฟกราฟิกเก่ียวกับทรัพยากรธรณี 
6.4 เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยา  
6.5 แหล่งทรัพยากรธรณีในพ้ืนที่ 
 
 



 
 
7.  การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมูล เกณฑ์การผ่าน 
7.1 มคีวามรูค้วามเข้าใจ
เบื้องต้นเกี่ยวกับธรณีวิทยา 
ทรัพยากรธรณี  

การทดสอบ 
 

แบบทดสอบ 
 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

ร้อยละ 80 
(เกณฑ์คะแนน) 

7.2 มีทักษะในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

การสังเกตพฤติกรรม
การปฏิบัติงานกลุ่มหรือ
การอภิปราย 

แบบสังเกตพฤติกรรม
การปฏิบัติงานกลุ่ม
หรือการอภิปราย 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

ร้อยละ 80 
(เกณฑ์คะแนน) 

7.3 สามารถวิเคราะหส์ภาพ
ทรัพยากรธรณีในพื้นที่ใกล้ตัวได ้

การประเมินตนเอง แบบประเมินตนเอง ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

ร้อยละ 80 
(เกณฑ์คะแนน) 

 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
 8.1 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 1 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
 8.2 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 2 
................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................. .................................................... 
 8.3 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 3 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................................. .................................... 
 8.4 สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา 
.............................................................. ...................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณ ี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คุณคา่ของทรัพยากรธรณี กับโอกาสในการพัฒนาประเทศ  
และการฟ้ืนฟูเก่ียวกับทรัพยากรธรณ ี

กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม : กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. / บุคลากรภาครฐั และรฐัวิสาหกิจ เวลา 2 ชั่วโมง 
 

1. ผลการเรียนรู้  
สามารถอธิบายคุณค่าและความมีจ ากัดของทรัพยากรธรณี รวมทั้งตระหนักถึงความส าคัญและมีส่วนร่วม

ในการฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรณี 
      
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก   
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก 

3.1 ทรัพยากรธรณี การส ารวจ และการใช้ประโยชน์ 
การขออนุญาตส ารวจแร่ แผนงานและวิธีการส ารวจแร่ การลงมือส ารวจและการรายงานผลการส ารวจ 
3.2 ทรัพยากรธรณีกับการพัฒนาประเทศ  
 การพัฒนาประเทศจากจากแหล่งทรัพยากรธรณีในประเทศ ได้แก่ แหล่งทรัพยากรปิโตรเลียม และ 

เหมืองแร่ในประเทศไทย 
 

คุณค่าของทรัพยากรธรณี  
กับโอกาสในการพัฒนาประเทศ  

และการฟ้ืนฟูเกี่ยวกับ 
ทรัพยากรธรณี 

ทรัพยากรธรณี การส ารวจ และการใช้
ประโยชน ์
 

ทรัพยากรธรณีกับการพัฒนาประเทศ  
 

ความส าคญัของทรัพยากรธรณีตอ่ประเทศ
ด้านต่าง ๆ ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
สิ่งแวดล้อม การเมือง 
 

การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และการฟืน้ฟู
เกี่ยวกับทรัพยากรธรณ ี
 

กรณีศึกษาการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรธรณี 
(หินอ่อน/หินแกรนิต/อัญมณี) 
 

STRONG Model 
ตื่นรู้ (Realize : R)   
พอเพียง (Sufficient : S)     
ความรู้ (Knowledge : N)   
 

 



 
 

3.3 ความส าคัญของทรัพยากรธรณี ต่อประเทศด้านต่าง ๆ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
การเมือง 

การตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรณีจากสถานการณ์อุตสาหกรรมเหมืองแร่ของไทยปี 2563 
และแนวโน้มอุตสาหกรรมเหมืองแร่ไทยในระยะต่อไป 

3.4 การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และการฟื้นฟูเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี 
กรณีศึกษาการใช้ทรัพยากรธรณีที่เป็นการละเมิดหรือผิดกฎหมาย และแนวทางการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา

ของกรมทรัพยากรธรณี   
3.5 กรณีศึกษาการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรธรณี (หินอ่อน/หินแกรนิต/อัญมณี) 
แนวคิดการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) 
3.6 STRONG Model 
ตื่นรู้ (Realize : R)  
มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาและภัยร้ายแรงของการทุจริตด้านทรัพยากรธรณี 
พอเพียง (Sufficient : S)   
ปรับวิธีคิดท่ีแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง เช่น ทรัพยากรธรณีท่ีเป็นพื้นที่

สาธารณะ ทรัพยากรธรณีท่ีเป็นพื้นที่ส่วนตัว 
ความรู้ (Knowledge : N)  
มีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริตด้านทรัพยากรธรณีที่เกิดขึ้น ตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและ

ส่วนรวม 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้  

4.1 อธิบายคุณค่าและความมีจ ากัดของทรัพยากรธรณี 
4.2 สร้างความตระหนักถึงความส าคัญและมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรณี 

 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ (ออกแบบกิจกรรมให้สะท้อนโมเดล STRONG) 

5.1 วิทยากรอธิบายคุณค่าและความมีจ ากัดของทรัพยากรธรณี โดยใช้สื่ออินโฟกราฟิกและวดิีทัศน์ (60 นาที) 
5.2 ผู้เข้ารับการอบรมสืบค้นกรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตด้านทรัพยากรธรณี โดยใช้เว็บไซต์ เช่น 

เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณี เว็บไซต์กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เป็นต้น วิเคราะห์และอภิปราย
เกี่ยวกับปัญหาการทุจริต ผลกระทบและแนวทางการแก้ไข (60 นาที) 

5.3 ผู้เข้ารับการอบรมน าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตด้านทรัพยากรธรณี โดยใช้ 
PowerPoint หรือโปรแกรมน าเสนอรูปแบบอ่ืน (60 นาที) 

5.4 ผู้เข้ารับการอบรมสร้างความตระหนักถึงความส าคัญและมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรณี 
โดยใช้สื่อวิดีทัศน์ (60 นาที)  
 
6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้  

6.1 เอกสารความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรณี 
6.2 วิดีทัศน์เกี่ยวกับแหล่งธรณีและแหล่งแร่ทองค าในประเทศไทย 
6.3 Infographic   
6.4 Motion Graphic   
6.5 Application 
6.6 เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณี และกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 



 
 
7. การวัดและประเมินผล 
 

จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมูล เกณฑ์การผ่าน 
7.1 อธิบายคณุค่าและความมี
จ ากัดของทรัพยากรธรณ ี

การสังเกตพฤติกรรม
การน าเสนอผลงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรมการ
น าเสนอผลงาน 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

ร้อยละ 80 

7.2 เกดิความตระหนักถึง
ความส าคญั และมีส่วนร่วมใน
การฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรณ ี

การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบประเมินการสร้าง

ความตระหนัก… 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

ร้อยละ 80 

 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
 8.1 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 1 
............................................................................................................................. .................................................... 
..................................................................................................................................................... ............................ 
 8.2 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 2 
........................................................................................................................................................................ ......... 
......................................................................................................................... ........................................................ 
 8.3 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 3 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 8.4 สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณ ี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความเสี่ยงในการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี 
กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม : กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. / บุคลากรภาครฐั และรฐัวิสาหกิจ เวลา 4 ชั่วโมง 

 
1. ผลการเรียนรู้  

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายทรัพยากรธรณี สามารถวิเคราะห์รูปแบบ วิธีการและรู้เท่าทันการ
ทุจริตทางทรัพยากรธรณี 

 
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  

3.1 กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรณี 
กฎหมายภายใต้การดูแลของกรมทรัพยากรธรณี  กฎหมายภายใต้การดูแลของหน่วยงานภายในกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   
3.2 รูปแบบการทุจริต และกรณีศึกษาการทุจริต (การท าเหมืองนอกเขตพื้นที่อนุญาต/ การ

ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม EHIA/ การพัฒนาทรัพยากรธรณีนอกเขตพื้นที่อนุญาต) 
การให้สัมปทานส ารวจและท าเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์ในภาคเหนือ และกรณีศึกษาการใช้ทรัพยากรธรณี 

ที่เป็นการละเมิดหรือผิดกฎหมาย 
3.3 STRONG Model 
โปร่งใส (Transparent : T) - บุคคลทุกระดับ องค์กร และชุมชนต้องปฏิบัติงานบนฐานของความ

โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนั้น จึงต้องมีและปฏิบัติตามกฎหมายภายใต้การดูแลของกรมทรัพยากรธรณี กฎหมาย
ภายใต้การดูแลของหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

ความเสี่ยงในการทุจริต 
เกี่ยวกับทรัพยากรธรณี 

กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรพัยากรธรณ ี

รูปแบบการทุจริต และกรณีศึกษาการทุจริต  
(การท าเหมืองนอกเขตพื้นท่ีอนุญาต/ การประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม EHIA/ การพัฒนา
ทรัพยากรธรณีนอกเขตพื้นท่ีอนุญาต) 

STRONG Model 
โปร่งใส (Transparent : T)   

 



 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้  

4.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายทรัพยากรธรณี 
4.2 สามารถวิเคราะห์รูปแบบ วิธีการและรู้เท่าทันการทุจริตทางทรัพยากรธรณี 

 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ (ออกแบบกิจกรรมให้สะท้อนโมเดล STRONG) 

5.1 วิทยากรบรรยายและสัมมนาเรื่องกฎหมายทรัพยากรธรณีที่ควรทราบ โดยใช้ PowerPoint/ 
Infographic/ Motion Graphic (60 นาที) 

5.2 ผู้เข้ารับการอบรมสืบค้นกรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการละเมิดกฎหมายทรัพยากรธรณี วิเคราะห์และ
อภิปรายเกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการ และรู้เท่าทันการทุจริตทางทรัพยากรธรณี โดยใช้เว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์กรม
ทรัพยากรธรณี เว็บไซต์กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เว็บไซต์ภาควิชาธรณีวิทยาและธรณีศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย (60 นาที) 

5.3 ผู้เข้ารับการอบรมน าเสนอผลงานเกี่ยวกับกรณีศึกษาปัญหาการละเมิดกฎหมายทรัพยากรธรณี โดย
ใช้ PowerPoint หรือโปรแกรมน าเสนอรูปแบบอ่ืน (60 นาที)  

5.4 ผู้เข้ารับการอบรมสรุปสาระส าคัญเกี่ยวกับกฎหมายทรัพยากรธรณีและกรณีศึกษาปัญหาการละเมิด
กฎหมายทรัพยากรธรณี โดยใช้ concept map/ ตาราง/ รูปแบบอื่น (60 นาที) 

  
6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้  

6.1 เอกสารความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพยากรธรณี  
6.2 วีดิทัศน์เกี่ยวกับเเหล่งเรียนรู้ทางธรณีจังหวัดต่าง ๆ 
6.3 Infographic  
6.4 Motion Graphic 
6.5 Application 
6.6 พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา 
6.7 เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณี และกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
6.8 เว็บไซต์ ภาควิชาธรณีวิทยาและธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
6.9 เว็บไซต์ ส านักงาน ป.ป.ช. 
  

7.  การวัดและประเมินผล  
จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมูล เกณฑ์การผ่าน 

7.1 มคีวามรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายทรัพยากรธรณ ี

- การทดสอบ 
- การประเมินตนเอง 

- แบบทดสอบ 
- แบบประเมินตนเอง 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

ร้อยละ 80 
(เกณฑ์คะแนน) 

7.2 วิเคราะห์รูปแบบ วิธีการ
และรูเ้ท่าทันการทุจรติทาง
ทรัพยากรธรณ ี

- การสังเกตพฤติกรรม
การปฏิบัติงานกลุ่มหรือ
การอภิปราย 

- การประเมินตนเอง 

- แบบการสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานกลุม่หรือ
การอภิปราย 
- แบบประเมินตนเอง 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

ร้อยละ 80 
(เกณฑ์คะแนน) 

 
 
 
 
 



 
 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
 8.1 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 1 
............................................................................................................................. .................................................... 
..................................................................................................................................................... ............................ 
 8.2 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 2 
........................................................................................................................................................................ ......... 
......................................................................................................................... ........................................................ 
 8.3 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 3 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 8.4 สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ปกปอ้งทรัพยากรทางธรณ ี
กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม : กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. / บุคลากรภาครฐั และรฐัวิสาหกิจ เวลา 5 ชั่วโมง 

 
1. ผลการเรียนรู้  

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปกป้องทรัพยากรธรณี มีทักษะในการสังเกตปรากฏการณ์การทุจริต 
และสามารถเฝ้าระวังพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงในการทุจริต แจ้งเบาะแสการทุจริตต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง 
เกิดเจตคติหวงแหน มีความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของ และเกิดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมปกป้องทรัพยากรธรณี 
สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้  
 
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  

3.1 การสร้างจิตส านึกสาธารณะ เพื่อแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
การป้องกันการใช้ทรัพยากรธรณีท่ีไม่เหมาะสม ใช้หลักการป้องกัน 3 ขั้นตอน ได้แก่  
- การป้องกันคุ้มครองทรัพยากรธรณี  

 - การแก้ไขและฟ้ืนฟูทรัพยากร 
 - การอนุรักษ์ทรัพยากร (การใช้อย่างยั่งยืน / การกักเก็บ / การรักษา / การพัฒนา/การสงวน / การแบ่งเขต) 
3.2 การเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสการทุจริตทรัพยากรธรณี 

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
3.3 การมีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรธรณี 

การมีส่วนร่วมของประชาชน และข้ันตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนมีส่วนร่วมอย่างไร 

ปกป้อง
ทรัพยากรทาง

ธรณี 

การสร้างจิตส านึกสาธารณะ เพื่อ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ

ประโยชนส์่วนรวม 

การเฝา้ระวัง แจ้งเบาะแส การ
ทุจริตทรัพยากรธรณ ี

การมีส่วนร่วมในการปกป้อง
ทรัพยากรธรณ ี

กรณีศึกษาการมสี่วนร่วมในการ
ปกป้องทรัพยากรธรณ ีSTRONG Model 

- พอเพียง (Sufficient : S) 
- เอื้ออาทร (Generosity : G) 
- มุ่งไปข้างหน้า (Onward : O) 



 
 

3.4 กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรธรณี 
3.5 STRONG Model 

S - ปรับวิธีคิดท่ีแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นอัตโนมัติ เพ่ือ
การมีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรธรณี 

G - พัฒนาสังคมไทยให้มีน้ าใจ โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน ส่งเสริม
การท ากิจกรรมด้านการพิทักษ์ทรัพยากรธรณี ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรธรณี  

O - มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงในการทุจริตด้านทรัพยากรธรณี 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้  
  4.1 มีความเข้าใจ และสามารถเสนอแนะวิธีการปกป้องทรัพยากรธรณีได้ 
 4.2 มีทักษะในการสังเกตปรากฏการณ์การทุจริต สามารถเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการทุจริตต่อ
หน่วยงานที่มีหน้าที่ได้ 
 4.3 เกิดเจตคติหวงแหน มีความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของ และเกิดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมปกป้อง
ทรัพยากรธรณ ีและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ (ออกแบบกิจกรรมให้สะท้อนโมเดล STRONG) 

5.1 วิทยากรบรรยายเพื่อสร้างความเข้าใจ ให้ผู้เรียนเกิดเจตคติหวงแหน มีความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของ 
และเกิดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมปกป้องทรัพยากรธรณี สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ได ้โดยใช้สื่ออินโฟกราฟฟิกหรือวิดีทัศน์ (60 นาที) 

5.2 ผู้เข้ารับการอบรมสืบค้นกรณีศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเฝ้าระวังการทุจริตทรัพยากรธรณี และแนะน า
วิธีการ หรือช่องทางที่ถูกต้องเหมาะสมในการแจ้งเบาะแสการทุจริต โดยใช้เว็บไซต์ (60 นาท)ี 

5.3 ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเฝ้าระวังการทุจริตทรัพยากรธรณี โดย
ใช้เว็บไซต์ สื่อวิดีทัศน์ หรือสื่อออนไลน์รูปแบบอื่น (60 นาที) 

5.4 ผู้เข้ารับการอบรมอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้ เพื่อส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรธรณี โดยใช้เว็บไซต์ สื่อวิดีทัศน์ หรือสื่อออนไลน์รูปแบบอื่น (60 นาที) 

5.5 ผู้เข้ารับการอบรมน าเสนอผลงานเกี่ยวกับวิธีการเฝ้าระวังการทุจริตทรัพยากรธรณี โดยใช้ 
PowerPoint หรือโปรแกรมน าเสนอรูปแบบอ่ืน (60 นาท)ี  

5.6 ผู้เข้ารับการอบรมสรุปสาระส าคัญเกี่ยวกับวิธีการเฝ้าระวังการทุจริตทรัพยากรธรณี โดยใช้ concept 
map หรือรูปแบบอ่ืน (60 นาที) 

 
6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้  
 6.1  เอกสารความรู้เกี่ยวกับวิธีการปกป้องทรัพยากรธรณี 

6.2 สื่อออนไลน์เกี่ยวกับกรณีศึกษาเหมืองทองค า  
6.3  แอปพลิเคชั่น 
6.4  อินโฟกราฟฟิก 
6.5 โมชั่นกราฟฟิก 
 
 
 



 
 
7.  การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมูล เกณฑ์การผ่าน 
7.1 มคีวามรูค้วามเข้าใจ และ
สามารถเสนอแนะวิธีการปกป้อง
ทรัพยากรธรณ ี

การตอบค าถามในช้ัน
เรียน 

แบบสังเกตพฤติกรรม
การตอบค าถาม 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

ร้อยละ 80 

7.2 ทักษะในการสังเกต
ปรากฏการณก์ารทุจรติ และ
สามารถเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสการ
ทุจริตต่อหน่วยงานท่ีมหีน้าท่ีได ้

การตอบค าถามในช้ัน
เรียน 

- แบบบันทึกผลตอบ
ค าถามในช้ันเรียน 
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการตอบ
ค าถาม 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

ร้อยละ 80 

7.3 เกดิเจตคติหวงแหน มี
ความรูส้ึกถึงการเป็นเจา้ของ และ
เกิดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมปกปอ้ง
ทรัพยากรธรณี และสามารถ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชนส์่วนรวม 

การบันทึกผลการ
เรียนรู ้

แบบบันทึกผลการ
เรียนรู ้

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

ร้อยละ 80 

 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
 8.1 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 1 
............................................................................................................................. .................................................... 
.................................................................................................................................................. ............................... 
 8.2 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 2 
..................................................................................................................................................................... ............ 
...................................................................................................................... ........................................................... 
 8.3 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 3 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
 8.4 สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา 
............................................................................................................................ ..................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 

 



 

 
 

 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 

 

 

 

เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน ้า และน ้าบาดาล 
 





 
 

แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
เรื่อง  การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ น ้าและน ้าบาดาล   

หน่วยการเรียนรู้ 1 การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สว่นรวม 
กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม : กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. / บุคลากรภาครฐั และรฐัวิสาหกิจ เวลา 3 ชั่วโมง 

 
 
1. ผลการเรียนรู้  
  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลในชีวิตจริง พร้อมทั งให้มีทักษะในการสื่อสารเพ่ือชี ประเด็น และน้ามา
อภิปรายเพ่ือวิเคราะห์การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เกี่ยวกับการใช้ ทรัพยากรน ้า
และน ้าบาดาล 
 
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  

3.1 น ้าผิวดิน  
    - วัฏจักรของน ้า  
    น ้าที่อยู่ในบรรยากาศหรืออยู่สูงกว่าระดับผิวดินขึ นไป เช่น ไอ หมอก เมฆ เหล่านี บางส่วนตกลง
มาสู่พื นโลก และถูกกลับเก็บเป็นน ้าในแม่น ้า ล้าคลอง หนอง บึง ทะเล มหาสมุทรฯ บางส่วนไหลลงสู่แม่น ้าหรือ
ทะเล แต่บางส่วนไหลซึมลงไปใต้ดินและถูกกักเก็บไว้ทั งในดิน กรวด ทรายและในหินเกิดเป็นน ้าใต้ดิน 
    - ประเภทของแหล่งน ้า 

การขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตน 

และผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 

 

น ้าผิวดิน  
- วัฏจักรของน ้า  
- ประเภทของแหล่งน ้า 
- คุณค่าและการใช้ ประโยชน์  
- องค์ประกอบ ปริมาณและคณุภาพ 
- ความแตกต่าง ระหว่างภูมิภาค/ภูมิศาสตร ์

 
น ้าบาดาล  
- ก้าเนิดน ้าบาดาล 
 - ประเภทแหล่ง น ้าบาดาล  
- องค์ประกอบ ปริมาณและคณุภาพ 
- ความแตกต่าง ระหว่างภูมิภาค/ ภูมิศาสตร์  
- พระราชบัญญตัิ ทรัพยากรน า้ พ.ศ. 2561  
- กฎหมายเกี่ยวกับ การควบคุมคณุภาพ ทรัพยากรน ้า 
 - กฎหมายเกี่ยวกับ การควบคุมคณุภาพสิ่งแวดล้อม 

STRONG Model 
- S และ G : ความพอเพียงและ 
ความเอื ออาทรต่อกันในการใช้ 
ทรัพยากรน ้า 
- R : ความตื่นรู้ในการรักษา
ประโยชนส์าธารณะ  
- N : ความรู้ในการใช้ทรัพยากรน ้า  
ความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดการ
ทุจริต และระบบหรือช่องทางใน
การติดต่อสอบถาม ปรึกษา หรือ              
ชี ช่องแจ้งเบาะแส 
 

การขัดกันของ ผลประโยชน์ ส่วนตัวและ 
ผลประโยชน์ ส่วนรวม  
- นิยาม ความหมายและประเภท  
- กรอบแนวคิดการขัดกันระหว่าง 
ประโยชนส์่วนตนกับประโยชน์ ส่วนรวม 



 
 
    แหล่งน ้าประเภทที่ 1 ได้แก่ แหล่งน ้าที่คุณภาพน ้ามีสภาพตามธรรมชาติ โดยปราศจากน ้าทิ ง
จากกิจกรรมทุกประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
     (1) การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆา่เชื อโรคตามปกติก่อน 

  (2) การขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพื นฐาน 
  (3) การอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ของแหล่งน ้า 

    แหล่งน ้าประเภทที่ 2 ได้แก่ แหล่งน ้าที่ได้รับน ้าทิ งจากกิจกรรมบางประเภท  
  (1) การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆา่เชื อโรคตามปกติก่อน และผ่าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้าทั่วไปก่อน 
  (2) การอนุรักษ์สัตว์น ้า 
  (3) การประมง 
  (4) การว่ายน ้าและกีฬาทางน ้า 

    แหล่งน ้าประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน ้าที่ได้รับน ้าทิ งจากกิจกรรมบางประเภท  
  (1) การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื อโรคตามปกติก่อน และผ่าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้าทั่วไปก่อน 
  (2) การเกษตร 

    แหล่งน ้าประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน ้าที่ได้รับน ้าทิ งจากกิจกรรมบางประเภท  
  (1) การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื อโรคตามปกติก่อน และผ่าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้าเป็นพิเศษก่อน 
  (2) การอุตสาหกรรม 

    แหล่งน ้าประเภทที่ 5 ได้แก่ แหล่งน ้าที่ได้รับน ้าทิ งจากกิจกรรมบางประเภท เพื่อการคมนาคม 
    - คุณค่าและการใช้ประโยชน์  
    สามารถน้ามาใช้ในการอุปโภคและบริโภค การขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
ระดับพื นฐาน การอนุรักษ์สัตว์น ้า การประมง การว่ายน ้าและกีฬาทางน ้า การเกษตร การอุตสาหกรรม  
การคมนาคม 
    - องค์ประกอบปริมาณและคุณภาพ 
    การก้าหนดมาตรฐานดัชนีคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน 
    1. คุณภาพน ้าในแหล่งน ้าประเภทที่ 1 ต้องมีสภาพตามธรรมชาติ และสามารถใช้ประโยชน์ได้ 
    2. คุณภาพน ้าในแหล่งน ้าประเภทที่ 2 ต้องมีมาตรฐานตามเอกสารหน้า 10 - 12 
    3. คุณภาพน ้าในแหล่งน ้าประเภทที่ 3 ต้องมีมาตรฐานตามเอกสารหน้า 10 - 12 
    4. คุณภาพน ้าในแหล่งน ้าประเภทที่ 4 ต้องมีมาตรฐานตามเอกสารหน้า 10 - 12 
    5. คุณภาพน ้าในแหล่งน ้าประเภทที่ 5 ต้องมีมาตรฐานต่้ากว่าคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าประเภทที่ 4 
    - ความแตกต่างระหว่างภูมิภาค/ ภูมิศาสตร์ 
    ภูมิศาสตร์ คือ ศาสตร์ทางด้านพื นที่และบริเวณต่างๆ บนพื นผิวโลก เป็นวิชาที่ศึกษา
ปรากฏการณ์ทางกายภาพ และมนุษย์ ที่เกิดขึ น ณ บริเวณที่ท้าการศึกษา รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่บริเวณ
โดยรอบ 
    ภูมิภาค คือ ภาคเป็นพื นที่ดินแดนที่ค่ันส้าหรับลักษณะทั่วไปที่สามารถเป็นทางภูมิศาสตร์
วัฒนธรรมทางการเมืองหรือเศรษฐกิจโดยทั่วไปแล้วภูมิภาคจะมีความหมายเหมือนกันกับพื นท่ีหรือโซน มันถูก
ก้าหนดโดยพื นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ครอบคลุมหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งคุณลักษณะ 
 
 



 
 
 3.2 น ้าบาดาล  

- ก้าเนิดน ้าบาดาล  
น ้าบาดาลมีต้นก้าเนิดมาจาก 3 แหล่ง ใหญ่ๆ คือ  
1. น ้าจากบรรยากาศ ได้แก่ ฝน น ้าค้าง ลูกเห็บ และ หิมะ 
2. น ้าบาดาลที่มาจากการเย็นตัวจากหินหลอมเหลวภายใต้ผิวโลกวัตถุหลอมเหลวต่างๆ ที่อยู่

ภายใต้เปลือกโลกประกอบด้วยก๊าซและไอน ้าปริมาณมากมาย 
3. น ้าบาดาลที่เกิดขึ นพร้อมกับการก้าเนิดชั นหินในขณะที่แร่ธาตุต่างๆ เกิดการตกตะกอนและจะ

แข็งตัวกลายเป็นหินในที่สุด น ้าจะถูกขังหรือแทรกตัวตามรูพรุนที่อยู่ในเนื อหิน 
- ประเภทแหล่งน ้าบาดาล  
การจัดกลุ่มชนิดของน ้าบาดาล ตามคุณสมบัติทางเคมี 
กลุ่มแรกเราเรียกว่าแคลเซียมไบคาร์บอร์เนต พวกนี จะอยู่แถวที่สูงหรือริมภูเขา รสชาติจืด แต่

บางทีอาจจะเป็นน ้ากระด้าง 
กลุ่มท่ีสองเราเรียกว่าโซเดียมไบคาร์บอเนต พวกนี  จะอยู่แถวที่ราบลุ่ม รสชาติดี บางครั งอาจจะ

หวานติดลิ นนิดๆ เหมือนน ้าดื่มบางยี่ห้อที่เรารู้จักกันดี 
กลุ่มที่สามเรียกว่าโซเดียมคลอไรด์ พวกนี จะอยู่ติดชายฝั่งทะเลรสชาติกร่อยถึงเค็มไม่นิยมน้ามาดื่ม 
- องค์ประกอบ ปริมาณและคุณภาพ 
ด้านกายภาพจะวัดค่าความขุ่น สี รสและกลิ่น  
ด้านเคมีจะวัดค่า ค่าความเป็นกรดด่างหรือค่าพีเอช (pH) ความกระด้าง (hardness) เหล็ก 

(iron) และแมงกานีส (manganese) คลอไรด์ (chlorides) ฟลูออไรด์ (fluoride) ไนไตรท์และไนเตรท 
(nitrite,nitrate) ตะกั่ว (lead) สารหนู (arsenic) 

- ความแตกต่างระหว่างภูมิภาค/ภูมิศาสตร์ 
    ภูมิศาสตร์ คือ ศาสตร์ทางด้านพื นที่และบริเวณต่างๆ บนพื นผิวโลก เป็นวิชาที่ศึกษา
ปรากฏการณ์ทางกายภาพ และมนุษย์ที่เกิดขึ น ณ บริเวณที่ท้าการศึกษา รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่บริเวณ
โดยรอบ 
    ภูมิภาค คือ ภาคเป็นพื นที่ดินแดนที่คั่นส้าหรับลักษณะทั่วไปที่สามารถเป็นทางภูมิศาสตร์
วัฒนธรรมทางการเมืองหรือเศรษฐกิจโดยทั่วไปแล้วภูมิภาคจะมีความหมายเหมือนกันกับพื นท่ีหรือโซน มันถูก
ก้าหนดโดยพื นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ครอบคลุมหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งคุณลักษณะ 

- พระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561  
- กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพทรัพยากรน ้า 

    - กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
3.3 การขัดกันของ ผลประโยชน์ ส่วนตัวและ ผลประโยชน์ ส่วนรวม  

- นิยาม ความหมายและประเภท  
สถานการณ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจกระท้าการสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคล ในฐานะพนักงานหรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้วยการใช้ต้าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง
และพวกพ้อง ท้าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างตรงไปตรงมา เกิดการตัดสินใจกระท้าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
ละเมิดต่อหลักกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล 

- กรอบแนวคิด การขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ ส่วนรวม 
รูปแบบการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

1) การรับผลประโยชน์ 
2) การหาผลประโยชน์ให้ตนเอง 



 
 

3) การท้างานหลังเกษียณ 
4) การท้างานพิเศษ 
5) การรับรู้ข้อมูลภายใน 
6) การน้าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราวในกิจการที่เป็นส่วนของตน 
7) การน้าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง 

 3.4 STRONG Model 
- S และ G : ความพอเพียงและความเอื ออาทรต่อกันในการใช้ทรัพยากรน ้า 

  - R : ความตื่นรู้ในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ไม่ทิ งสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน ้าไม่สร้างสิ่งก่อสร้าง
หรือกระท้าการใด ๆ  ที่เป็นการล่วงล ้าล้าน ้า 
  - N : ความรู้ใน การใช้ทรัพยากรน ้า/ความรู้ในการบ้าบัดน ้าเสียจากครัวเรือน/ความรู้เกี่ยวกับการ
ขออนุญาตขุดเจาะน ้าบาดาล/ความรู้ และทักษะในการสื่อสารกับคนในชุมชน ความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิด การ
ทุจริตจากการพัฒนาหรือการใช้ประโยชน์ด้านทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล รวมถึงระบบหรือช่องทางในการติดต่อ
สอบถาม ปรึกษา หรือชี ช่องแจ้งเบาะแส 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้  

4.1  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม เกี่ยวกบัการใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลในชีวิตจริง  

4.2 เพ่ือเพ่ิมทักษะให้ผู้เข้ารับการอบรมในการสื่อสารเพ่ือชี ประเด็น และน้ามาอภิปรายเพื่อวิเคราะห์การ
ขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ (ออกแบบกิจกรรมให้สะท้อนโมเดล STRONG)  
 1. วิทยากรบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลในชีวิตจริงโดยใช้เอกสาร คลิปวีดีโอ                      
ทั งออนไลน์และออฟไลน์ และอินโฟกราฟฟิก ประกอบการบรรยาย  (30 นาท)ี 
 2. ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล จัดท้าข้อสรุปของกลุ่ม น้าเสนอกับเพ่ือนร่วมชั นเรียน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (60 นาที) 
 3. ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลในพื นที่แล้วน้ามาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในประเด็นการใช้ประโยชน์จากน ้าผิวดินและน ้าบาดาลเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม (75 นาที) 
 4. วิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมกันสรุปความรู้และสาระส้าคัญเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล (15 นาที) 
 
6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้  
 1. เอกสารเกี่ยวกับทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
 2. คลิปวีดีโอเกี่ยวกับทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
 3. อินโฟกราฟฟิกเกี่ยวกับทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
 
 
 
 



 
 
7.  การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมูล เกณฑ์การผ่าน 
1. เพื่อให้มีความรู้ความ เข้าใจ
การขัดกันของผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน ้าและ
น ้าบาดาลในชีวิตจริง 

การตรวจสอบผลงาน แบบประเมินผลงาน ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

ร้อยละ 60 

2. เพื่อให้มีทักษะในการสื่อสาร
เพื่อชี ประเด็น และ น ้าอภิปราย
เพื่อวิเคราะห์ การขัดกันของ
ผลประโยชน์ ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ ส่วนรวมเกีย่วกับ
การใช้ ทรัพยากรน ้าและน ้า
บาดาล 

การตรวจสอบผลงาน แบบประเมินผลงาน ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

ร้อยละ 60 

 
 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
 8.1 ผลที่เกิดขึ นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 1 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 8.2 ผลที่เกิดขึ นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 2 
................................................................................................................................................ ................................. 
................................................................................................. ................................................................................ 
 8.3 ผลที่เกิดขึ นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 3 
.................................................................................................................... ............................................................. 
............................................................................................................................. .................................................... 
 8.4 สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................. ...................................................................................................................  

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ น ้าและน ้าบาดาล   

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  ความเสี่ยงและการทุจริตด้านทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม : วิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ  เวลา 3 ชั่วโมง   

 
 
1. ผลการเรียนรู้  
 มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์คุณภาพน ้า การน้าผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์      
ต่อการประกอบอาชีพ รวมถึงรู้เท่าทันการละเมิด หรือการกระท้าความผิดเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน ้าและ        
น ้าบาดาลในชีวิต และสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง 
      
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  
 3.1 การพัฒนาและการใช้ประโยชน์น ้าผิวดิน 
  3.1.1 การขุดลอกแหล่งน ้า เช่น การขุดบ่อ การขุดสระ 
  3.1.2 การสูบน ้าจากแหล่งน ้าสาธารณะ โดยเฉพาะการสูบน า้จากแหล่งน ้าสาธารณะเพ่ือท้า
การเกษตร 

3.1.3 การคมนาคมทางน ้า เช่น คลอง แม่น ้า และทะเล 

ความเส่ียงและการทุจริต 
ด้านทรัพยากรน า้ 
และน า้บาดาล 

การพัฒนาและ 
การใช้ประโยชน์ 

น ้าผิวดิน 

คุณภาพและการใช้
ประโยชน์น ้าและ 

น ้าบาดาลในชุมชน 

การขุดลอกแหล่งน ้า 

การสูบน ้าจากแหล่งน ้าสาธารณะ 

การคมนาคมทางน ้า 

การประมง 

ผลการพัฒนาทั งในเชิงบวก 
และเชิงลบ 

การใช้ประโยชน์น ้าและน ้าบาดาล 
ในแต่ละภูมิภาค 

การสื่อสาร การสื่อสารเพ่ือสร้างความตระหนักรู ้
และปรับพฤติกรรม 

แยกแยะผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและส่วนรวม 

ความพอเพียงและความเอื ออาทร 

ความต่ืนรู้ 
ความรู้ในการใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
การศึกษาความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดการทจุริต 

การศึกษาผลจากการละเว้น 

ระบบหรือช่องทางในการติดต่อ 



 
 

3.1.4 การประมง เช่น คลอง แม่น ้า และทะเล 
 3.2 คุณภาพและการใช้ประโยชน์น ้าและน ้าบาดาลในชุมชน 
  3.2.1 ผลการพัฒนาทั งในเชิงบวกและเชิงลบ เป็นการบริหารจัดการด้านคุณภาพของน ้าบาดาล   
                                    โดยพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้าบาดาลส้าหรับกิจกรรมต่าง ๆ ทั งการอุปโภค 
                                    บริโภค การอุตสาหกรรม และการเกษตรกรรม  
  3.2.2 การใช้ประโยชน์น ้าและน ้าบาดาลในแต่ละภูมิภาค จากที่มาตรฐานคุณภาพของน ้าและ      
                                    น ้าบาดาลที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค ส่งผลให้มีการใช้ประโยชน์น ้าและน ้าบาดาล      
                                    ส้าหรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน 
 3.3 การสื่อสาร 
  3.3.1 การสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้และปรับพฤติกรรม โดยการเสริมสร้างองค์ความรู้ 
           ความเข้าใจ มีทักษะในการวิเคราะห์น้าไปสู่การปฏิบัติและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
 3.4 การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม 
  3.4.1 ความพอเพียงและความเอื ออาทรต่อกันในการใช้ทรัพยากรน ้า 
  3.4.2 ความตื่นรู้ในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ไม่ทิ งสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน ้า ไม่สร้าง 
                                    สิ่งก่อสร้างหรือกระท้าการใด ๆ ที่เป็นการล่วงล ้าล้าน ้า 
  3.4.3 ความรู้ในการใช้ทรัพยากรน ้า/ความรู้ในการบ้าบัดน ้าเสียจากครัวเรือน/ความรู้เกี่ยวกับ 

         การขออนุญาตขุดเจาะน ้าบาดาล/ความรู้และทักษะในการสื่อสารกับคนในชุมชน 
3.4.4 การศึกษาความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดการทุจริตจากการพัฒนาหรือการใช้ประโยชน์ 
         ด้านทรัพยากรน ้าและน ้าบาลดาล เช่น การอนุมัติ อนุญาต และการละเมิดหรือการบุกรุก         
         ล้าน ้าสาธารณะ 
3.4.5 การศึกษาผลจากการละเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย 
3.4.6 ระบบหรือช่องทางในการติดต่อสอบถาม ปรึกษา หรือชี ช่องแจ้งเบาะแส ที่เข้าถึงง่าย 
         และสะดวก 

 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้  
 1. เพ่ือให้รู้เท่าทันการละเมิด หรือการกระท้าความผิดเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลในชีวิตจริง 
 2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการวิเคราะห์คุณภาพน ้า และน้าผลการวิเคราะห์ไปใช้ 
ประโยชน์ต่ออาชีพได้ 
 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ (ออกแบบกิจกรรมให้สะท้อนโมเดล STRONG) 
 1. วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพน ้า และน้าผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ต่อ
อาชีพ รวมถึงสร้างความตระหนักเพ่ือให้รู้เท่าทันการละเมิดหรือการกระท้าความผิดเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน ้า
และน ้าบาดาลในชีวิตจริง เพ่ือให้เกิดการป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างถูกต้องโดยใช้เอกสาร คลิปวีดีโอทั ง
ออนไลน์และออฟไลน์ และอินโฟกราฟฟิก ประกอบการบรรยาย  (30 นาที) 

2. ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมร่วมกันอภิปรายกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และจัดท้าผลงานกลุ่มเกี่ยวกับ              
การพัฒนาและการใช้ประโยชน์น ้าผิวดิน คุณภาพและการใช้ประโยชน์น ้าและน ้าบาดาลในชุมชนทั งในเชิงบวกและ
เชิงลบในแต่ละภูมิภาคของตนเอง รวมถึงแนวทางในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต  (45 นาที) 

3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมกันน้าเสนอผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้ประโยชน์น ้าผิวดิน   
คุณภาพและการใช้ประโยชน์น ้าและน ้าบาดาลในชุมชนทั งในเชิงบวกและเชิงลบในแต่ละภูมิภาคของตนเอง รวมถึง
แนวทางในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยใช้สื่อการน้าเสนอ เช่น Power point (45 นาที) 



 
 
 4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาดูงานการส้ารวจแหล่งน ้าในชุมชนหรือท้องถิ่น เช่น แม่น ้า ล้าคลอง อ่างเก็บน ้า 
แหล่งน ้าประปาชุมชน ท่าเรือ แหล่งท้าการประมงในชุมชนหรือท้องถิ่น แล้วน้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน
ประเด็นการวิเคราะห์คุณภาพน ้า และน้าผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ต่ออาชีพ รวมถึงการละเมิดหรือการ
กระท้าความผิดเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล ระบบหรือช่องทางในการติดต่อสอบถาม   (90 นาที) 
 5. วิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมกันสรุปสาระส้าคัญเกี่ยวกับความเสี่ยงและการทุจริตด้าน
ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล (15 นาที) 
  
6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้  
 1. เอกสารเกี่ยวกับทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
 2. คลิปวีดีโอเกี่ยวกับทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
 3. อินโฟกราฟฟิกเกี่ยวกับทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
 4. แหล่งน ้าในพื นที่ชุมชุนหรือท้องถิ่น 
 
7.  การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมูล เกณฑ์การผ่าน 
1. เพื่อให้รู้เท่าทันการละเมิด หรือการ
ก ร ะ ท้ า ค ว า ม ผิ ด เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ใ ช้
ทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลในชีวิตจริง 

การสังเกต
พฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานกลุม่หรือ
การอภิปราย 

แบบสังเกต
พฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานกลุม่หรือ
การอภิปราย 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

80% 
 

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ในการวิเคราะห์คุณภาพน ้า และน้าผล
การวิเคราะห์ไปใช้ 
ประโยชน์ต่ออาชีพได้ 

การประเมิน 
ผลงาน 

แบบประเมิน ผลงาน ผลงาน 80% 

 
 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
 8.1 ผลที่เกิดขึ นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 1 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
 8.2 ผลที่เกิดขึ นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 2 
................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................. .................................................... 
 8.3 สิ่งที่เป็นจุดแข็งของการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................................................ ..................... 
 8.4 สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  

 
 
 



 
 

แบบประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
(ใช้ประเมินจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 1) 

 
ค้าชี แจง พิจารณาคุณภาพผลงานของผู้เรียนแล้วบันทึกคะแนนลงในรายการประเมินให้ครบทุกข้อ 
 

ชื่อ – นามสกุล 

รายการประเมิน 
คะแนน

รวม 
(คะแนน
เต็ม 15) 

ผลการ
ประเมิน 
(80% = 

12 คะแนน) 

ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับทรัพยากรน ้า 

(คะแนนเต็ม 5) 

ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับทรัพยากร

น ้าบาดาล 
(คะแนนเต็ม 5) 

ความรู้ความเข้าใจ 
การใช้ประโยชน์

ทรัพยากรน ้าบาดาล 
ในท้องถิ่น 

(คะแนนเต็ม 5) 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ให้ 5 คะแนน  เมื่อ  ผลงานสะท้อนคุณภาพตามรายการประเมินอย่างถูกต้อง เชื่อมโยงกัน มีเหตุผล 
 ให้ 4 คะแนน  เมื่อ  ผลงานสะท้อนคุณภาพตามรายการประเมินอย่างถูกต้อง เชื่อมโยงกัน 
 ให้ 3 คะแนน  เมื่อ  ผลงานสะท้อนคุณภาพตามรายการประเมินอย่างถูกต้อง แต่ขาดการเชื่อมโยง 
 ให้ 2 คะแนน  เมื่อ  ผลงานยังไม่สะท้อนคุณภาพตามรายการประเมิน  
 ให้ 1 คะแนน  เมื่อ  ผลงานยังไม่สะท้อนคุณภาพตามรายการประเมินถูกต้อง และขาดการเชื่อมโยง  
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบประเมินวิเคราะห์สภาพทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลในระดับภูมิภาค 
(ใช้ประเมินจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 2) 

 
ค้าชี แจง พิจารณาคุณภาพผลงานของผู้เรียนแล้วบันทึกคะแนนลงในรายการประเมินให้ครบทุกข้อ 
 

ชื่อ – นามสกุล 

รายการประเมิน 

คะแนน
รวม 

(คะแนน
เต็ม 15) 

ผลการ
ประเมิน 
(80% = 

12 คะแนน) 

จ้าแนกความแตกต่าง 
ของสภาพทรัพยากร

น ้า 
และน ้าบาดาล 
ในระดับภมูิภาค 
(คะแนนเต็ม 5) 

เชื่อมโยงข้อมูล 
ข้อเท็จจริงของ

สภาพทรัพยากรน ้า 
และน ้าบาดาล 
ในการวิเคราะห ์
(คะแนนเต็ม 5) 

คาดการณ์อนาคต 
ของสภาพทรัพยากร

น ้า 
และน ้าบาดาล 
ในระดับภมูิภาค 
(คะแนนเต็ม 5) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ให้ 5 คะแนน  เมื่อ  ผลงานสะท้อนคุณภาพตามรายการประเมิน มีข้อมูลสนับสนุน มีเหตุผล 
 ให้ 4 คะแนน  เมื่อ  ผลงานสะท้อนคุณภาพตามรายการประเมิน มีข้อมูลสนับสนุน  
 ให้ 3 คะแนน  เมื่อ  ผลงานสะท้อนคุณภาพตามรายการประเมิน แต่ใช้ข้อมูลสนับสนุนไม่เพียงพอ 
 ให้ 2 คะแนน  เมื่อ  ผลงานยังไม่สะท้อนคุณภาพตามรายการประเมิน ขาดข้อมูลสนับสนุน 
 ให้ 1 คะแนน  เมื่อ  ผลงานยังไม่สะท้อนคุณภาพตามรายการประเมิน ขาดข้อมูลและเหตุผลสนับสนุน 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ น ้าและน ้าบาดาล   

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  ผู้พิทักษ์สายน ้า 
กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม : กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวสิาหกิจ  เวลา 6 ชั่วโมง   

 
 
1. ผลการเรียนรู้ 

มีความรู้สึกเป็นเจ้าของเจตคติหวงแหนทรัพย ากรน้้้และน้้้บาดาลโดยการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการ
เฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส การกระท าความผิดเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน  าและน  าบาดาล  และสามารถร่วมตรวจสอบ
และแก้ไขการละเมิดทรัพยากรน  าและน  าบาดาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
      
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  
 1. ผลกระทบที่เกิดจากการใช้และพัฒนาที่ไม่ถูกต้อง  เนื่องจากมีการพัฒนาน  าบาดาลเพื่อการอุปโภค 
บริโภค เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมมากเกินกว่าปริมาณน  าที่ธรรมชาติจะเพ่ิมเติม และเกิดผลกระทบตามมา 
เช่น ดินทรุด การรุกล  าองน  าเค็มสู่แหล่งน  าจืด ตลอดจนการปนเปื้อนของสารพิษในน  าบาดาล ปัญหาเหล่านี จึง
จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน  
 2. STRONG Model 
  2.1 การปลูกฝังความรู้สึกเป็นเจ้าของ  มีการเสนอแนะให้บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมใน
โรงเรียน โดยโรงเรียนควรมีคณะกรรมการบริหารจัดการน  าโดยการมีส่วนร่วมในลักษณะไตรภาคี ประกอบด้วย
ตัวแทนจาก กรมทรัพยากรน  าบาดาล โรงเรียน และชุมชน  
  2.2 การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง Role Model มีกรณีศึกษาการพัฒนาอย่ายั่งยืน ที่ควรใช้เป็น
ตัวแบบที่ดี คือ การบริหารจัดการทรัพยากรน  าบาดาลในเขตวิกติการณ์น  าบาดาล มีมาตรการควบคุมการใช้น  าบาดาล 
  2.3 การร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เกี่ยวกับการพิทักษ์ทรัพยากรน  าในชุมชนหรือท้องถิ่น 
วิธีการเติมน  าที่ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานส่วนท้องถิ่นสามารถน าไปด าเนินการด้เอง เช่น การเติมน  าฝนผ่าน
หลังคาลงใต้ดิน การเติมน  าผ่านบ่อ การเติมน  าผ่านสระ  

ผู้พิทักษ์สายน ้า 

STRONG Model 

ผลกระทบที่เกิดจากการใช้และพัฒนาท่ีไม่ถูกต้อง 

การปลกูฝังความรู้สกึเป็นเจ้าของ 

การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง Role 
Model การร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 

การเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส (ขั นพื นฐาน) 

ผลกระทบที่เกิดจากการใช้และพัฒนาท่ีไม่ถูกต้อง 
ระบบหรือช่องทางในการติดต่อ สองถาม ปรกึษา หรือชี ช่องแจ้งเบาะแส 



 
 
  2.4 การเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส (ขั นพื นฐาน)  ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ด าเนินงานโครงการปักหมุด
พื นที่เสี่ยงต่อการทุจริต  
  2.5 ผลกระทบที่เกิดจากการใช้และพัฒนาที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากมีการพัฒนาน  าบาดาลเพ่ือการอุโภค 
บริโภค เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมมากเกินกว่าปริมาณน  าที่ธรรมชาติจะเพ่ิมเติม และเกิดผลกระทบตามมา เชน่ 
ดินทรุด การรุกล  าองน  าเค็มสู่แหล่งน  าจืด ตลอดจนการปนเปื้อนของสารพิษในน  าบาดาล ปัญหาเหล่านี จึงจ าเป็นต้อง
ได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน 
  2.6 ระบบหรือช่องทางในการติดต่อ สองถาม ปรึกษา หรือชี ช่องแจ้งเบาะแส  ส านักงาน ป.ป.ช. 
ได้ด าเนินงานโครงการปักหมุดพื นที่เสี่ยงต่อการทุจริต 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้  
 1. เพ่ือให้มีเจตคติหวงแหนทรัพยากรน  าและน  าบาดาลโดยการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
แจ้งเบาะแส การกระท าความผิดเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน  าและน  าบาดาล 
 2. เพ่ือให้สามารถร่วมตรวจสอบและแก้ไขการละเมิดทรัพยากรน  าและน  าบาดาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ (ออกแบบกิจกรรมให้สะท้อนโมเดล STRONG) 
 1. วิทยากรบรรยายปลูกฝังความรู้สึกเป็นเจ้าของ และสร้างเจตคติหวงแหนทรัพยากรน  าและน  าบาดาล 
โดยใช้ คลิปวีดีโอ และอินโฟกราฟฟิกประกอบการบรรยาย (30 นาท)ี 
 2. วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ กระบวนการ รวมทั งระบบหรือช่องทางในการติดต่อสอบถามปรึกษา หรือชี 
ช่องแจ้งเบาะแส โดยใช้คลิปวีดีโอ และอินโฟกราฟฟิกประกอบการบรรยาย (30 นาที) 
 3. ผู้เข้ารับการอบรมสืบค้นส ารวจสถานการณ์การใช้และพัฒนาทรัพยากรน  าและน  าบาดาลที่ไม่ถูกต้อง 
น าข้อมูลมาวิเคราะห์ ผลกระทบที่เกิดขึ น แล้วน าเสนอเพ่ือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (60 นาที) 
 4. ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับการเฝ้าระวังแจ้งเบาะแส การกระท าความผิดเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพยากรน  าและน  าบาดาล แล้วน าเสนอเพ่ือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (60 นาที) 
 5. ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาดูงานการตรวจสอบและแก้ไขการละเมิดทรัพยากรน  าและน  าบาดาล แล้ว
น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (120 นาที) 
 6. วิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันสรุปความรู้ร่วมกัน (60 นาที) 
 
6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้  
 1. เอกสาร 
 2. ภาพยนต์สั นหรือคลิปวีดิโอ(ทั งออนไลน์และออฟไลน์)\ 
 3. สถานการณ์ปัญหา 

3. อินโฟกราฟฟิก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
7.  การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมูล เกณฑ์การผ่าน 
1. เพื่อให้มีเจตคติหวงแหน
ทรัพยากรน  าและน  าบาดาลโดย
การแสดงออกถึงการมสี่วนร่วม
ในการเฝ้าระวังแจ้งเบาะแส การ
กระท าความผิดเกีย่วกับการใช้
ทรัพยากรน  าและน  าบาดาล 

1 การทดสอบหลัง 
เรียนหรือหลังท า 
กิจกรรม 
2 การสังเกตจากการ
ปฏิบัติงานกลุม่ 

1 แบบทดสอบหลัง 
เรียนหรือหลังท า 
กิจกรรม 
2 แบบสังเกตการ 
ปฏิบัติงานกลุม่ 
การอภิปราย 

ผู้เข้ารับการ
อบรม 

70% 

2. เพื่อให้สามารถร่วมตรวจสอบ
และแก้ไขการละเมดิทรัพยากร
น  าและน  าบาดาลได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

1 การทดสอบหลัง 
เรียนหรือหลังท า 
กิจกรรม 
2 การสังเกตจากการ
ปฏิบัติงานกลุม่ 

1 แบบทดสอบหลัง 
เรียนหรือหลังท า 
กิจกรรม 
2 แบบสังเกตการ 
ปฏิบัติงานกลุม่ 

การอภิปราย 

ผู้เข้ารับการ
อบรม 

70% 

 
 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
 8.1 ผลที่เกิดขึ นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 1 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
 8.2 ผลที่เกิดขึ นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 2 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
 8.3 สิ่งที่เป็นจุดแข็งของการจัดการเรียนรู้ 
................................................................................................................ ................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................... 
 8.4 สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา 
............................................................................................................................. .................................................... 
.................................................................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
(ใช้ประเมินจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 1) 

 
ค้าชี แจง พิจารณาคุณภาพผลงานของผู้เรียนแล้วบันทึกคะแนนลงในรายการประเมินให้ครบทุกข้อ 
 

ชื่อ – นามสกุล 

รายการประเมิน 
คะแนน

รวม 
(คะแนน
เต็ม 15) 

ผลการ
ประเมิน 
(80% = 

12 คะแนน) 

ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับทรัพยากรน  า 

(คะแนนเต็ม 5) 

ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับทรัพยากร

น  าบาดาล 
(คะแนนเต็ม 5) 

ความรู้ความเข้าใจ 
การใช้ประโยชน์

ทรัพยากรน  าบาดาล 
ในท้องถิ่น 

(คะแนนเต็ม 5) 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ให้ 5 คะแนน  เมื่อ  ผลงานสะท้อนคุณภาพตามรายการประเมินอย่างถูกต้อง เชื่อมโยงกัน มีเหตุผล 
 ให้ 4 คะแนน  เมื่อ  ผลงานสะท้อนคุณภาพตามรายการประเมินอย่างถูกต้อง เชื่อมโยงกัน 
 ให้ 3 คะแนน  เมื่อ  ผลงานสะท้อนคุณภาพตามรายการประเมินอย่างถูกต้อง แต่ขาดการเชื่อมโยง 
 ให้ 2 คะแนน  เมื่อ  ผลงานยังไม่สะท้อนคุณภาพตามรายการประเมิน  
 ให้ 1 คะแนน  เมื่อ  ผลงานยังไม่สะท้อนคุณภาพตามรายการประเมินถูกต้อง และขาดการเชื่อมโยง  
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบประเมินวิเคราะห์สภาพทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาลในระดับภูมิภาค 
(ใช้ประเมินจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 2) 

 
ค้าชี แจง พิจารณาคุณภาพผลงานของผู้เรียนแล้วบันทึกคะแนนลงในรายการประเมินให้ครบทุกข้อ 
 

ชื่อ – นามสกุล 

รายการประเมิน 

คะแนน
รวม 

(คะแนน
เต็ม 15) 

ผลการ
ประเมิน 
(80% = 

12 คะแนน) 

จ าแนกความแตกต่าง 
ของสภาพทรัพยากร

น  า 
และน  าบาดาล 
ในระดับภมูิภาค 
(คะแนนเต็ม 5) 

เชื่อมโยงข้อมูล 
ข้อเท็จจริงของ

สภาพทรัพยากรน  า 
และน  าบาดาล 
ในการวิเคราะห ์
(คะแนนเต็ม 5) 

คาดการณ์อนาคต 
ของสภาพทรัพยากร

น  า 
และน  าบาดาล 
ในระดับภมูิภาค 
(คะแนนเต็ม 5) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ให้ 5 คะแนน  เมื่อ  ผลงานสะท้อนคุณภาพตามรายการประเมิน มีข้อมูลสนับสนุน มีเหตุผล 
 ให้ 4 คะแนน  เมื่อ  ผลงานสะท้อนคุณภาพตามรายการประเมิน มีข้อมูลสนับสนุน  
 ให้ 3 คะแนน  เมื่อ  ผลงานสะท้อนคุณภาพตามรายการประเมิน แต่ใช้ข้อมูลสนับสนุนไม่เพียงพอ 
 ให้ 2 คะแนน  เมื่อ  ผลงานยังไม่สะท้อนคุณภาพตามรายการประเมิน ขาดข้อมูลสนับสนุน 
 ให้ 1 คะแนน  เมื่อ  ผลงานยังไม่สะท้อนคุณภาพตามรายการประเมิน ขาดข้อมูลและเหตุผลสนับสนุน 
 
 





 
 
 
 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กลุ่มโค้ช 





 
 
 
 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เรื่อง  การต้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนฉับพลันทางเทคโนโลยีดิจิทัล  
(Digital Disruption) 





 
 

แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
เร่ือง  การต้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนฉับพลันทางเทคโนโลยดีิจิทลั  

(Digital Disruption) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ความหมายและความส าคัญของ Digital Disruption 

กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม : กลุ่มโค้ช  เวลา 2 ชั่วโมง 
 
1. ผลการเรียนรู้  

อธิบายความหมายรวมถึงประเภทของข้อมูล ทั้งข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสาธารณะ และความส าคัญ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ Digital Disruption รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติได้ 
 
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
การอธิบายความหมายการใช้ค าตามศัพท์บัญญัติของส านักงานราชบัณฑิตยสภา  โดยคณะกรรมการจัดท า

พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ได้ก าหนด/บัญญัติ ค าว่า 
Digital Disruption คือ การเปลี่ยนฉับพลันทางดิจิทัล  กล่าวคือ การเปลี่ยนรูปแบบการท างานให้ใช้คอมพิวเตอร์
ในลักษณะที่ก้าวหน้าขึ้น จนอาจถึงขั้นไม่ต้องใช้แรงงานคน  มักเป็นการเปลี่ยนอย่างทันทีทันใดจนท าให้รูปแบบ
การท างานแบบเดิมต้องยุติลง เช่น การใช้หุ่นยนต์ท างานซ้ าซากแทนแรงงานคน  การถ่ายภาพที่ใช้ฟิล์มมาเป็นการ
ใช้กล้องดิจิทัลซึ่งบันทึกภาพเป็นข้อมูลทันที  การท าให้อุปกรณ์ต่าง ๆ มีความสามารถในการตัดสินใจเองโดยใช้
หลักการปัญญาประดิษฐ์  โดยในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษานี้ จะใช้ค าว่า “Digital Disruption” ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
เพ่ือที่จะสื่อความหมายได้โดยตรงในยุคดิจิทัลเพ่ือการรับรู้ 

1. ภาพรวม ความหมาย รูปแบบ ตัวอย่าง ของ DD 
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
 

ความหมายและ
ความส าคัญของ Digital 

Disruption 

ภาพรวมของ DD 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ความหมายของข้อมูล ประเภทของข้อมูล (private/public) 

ลักษณะเฉพาะของข้อมูล ตัวอย่างใช้ประโยชน์ข้อมูล 

STRONG Model 
N- เน้นย้ าความรู้
ความเข้าใจเพื่อให้

เท่าทัน 
 

บทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้อง (ผู้เล่น/ผู้ใช้/ผู้คมุ) 
Digital asset (Cryptocurrency/Telecom) 

ความหมาย   รูปแบบ 
ตัวอย่าง Digital Disruption 

พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ 
พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ 
พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล 
พรบ.ความมั่นคงทางไซเบอร ์



 
 

 
3. ความหมาย ประเภทของข้อมูล และลักษณะเฉพาะของข้อมูล ตัวอย่างใช้ประโยชน์ 
4. บทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้อง (ผู้เล่น/ผู้ใช้/ผู้คุม) Digital asset (Cryptocurrency/Telecom) 
5. STRONG สรุปภาพรวมเพ่ือให้รู้เท่าทัน (N-kNowledge) 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้  
1. อธิบายความหมาย สาเหตุ รูปแบบ ลักษณะ กฎหมาย ที่เก่ียวข้อง เกี่ยวกับ Digital Disruption 
2. ระบุความส าคัญและประเภทของ “ข้อมูล” ทั้งข้อมูล ส่วนบุคคล และข้อมูลสาธารณะ 
3. ระบุความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ 

 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ (ออกแบบกิจกรรมให้สะท้อนโมเดล STRONG) 

1. วิทยากรบรรยายถึงความหมายและความส าคัญของ Digital Disruption โดยใช้เอกสาร คลิปวีดีโอ 
และอินโฟกราฟฟิกประกอบการบรรยาย (90 นาที) 

2. ผู้เรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ Digital Disruption (30 นาที) 
 
6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้  

1. เอกสารเกี่ยวกับสถานการณ์ Digital Disruption  
 2. คลิปวีดีโอเกี่ยวกับสถานการณ์ Digital Disruption 
 3. อินโฟกราฟฟิกเกี่ยวกับสถานการณ์ Digital Disruption 
 
7.  การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมูล เกณฑ์การผ่าน 
1. อธิบายความหมาย สาเหตุ 
รูปแบบ ลักษณะ กฎหมาย ท่ี
เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ Digital 
Disruption 

ตอบค าถามในช้ันเรียน ประเมินพฤติกรรม ผู้เรยีน 80% 

2. ระบคุวามส าคัญและประเภท
ของ “ข้อมูล” ทั้งข้อมูล ส่วน
บุคคล และข้อมูลสาธารณะ 

ตอบค าถามในช้ันเรียน ประเมินพฤติกรรม ผู้เรยีน 80% 

3. ระบคุวามสมัพันธ์ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในทุกมติ ิ

ตอบค าถามในช้ันเรียน ประเมินพฤติกรรม ผู้เรยีน 80% 

 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
 8.1 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 1 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
 8.2 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 2 
................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................. .................................................... 
 
 



 
 
 
 8.3 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 3 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 8.4 สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
เร่ือง  การต้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนฉับพลันทางเทคโนโลยดีิจิทลั  

(Digital Disruption) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   โอกาสและภัยทีเ่กิดจาก Digital Disruption 

กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม : กลุ่มโค้ช เวลา 2 ชั่วโมง 
 
1. ผลการเรียนรู้  
 รู้ เข้าใจ และตระหนักถึง โอกาส และภัย รวมถึงผลกระทบ ที่เกิดจาก Digital Disruption พร้อมทั้ง
สามารถน าเสนอแนวคิด ประยุกต์ใช้กับความรู้เพ่ือป้องกัน ปรับปรุง แก้ไขและสามารถถ่ายทอดให้แก่บุคคลทุก
ระดับได้ 
 
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  
 1) โอกาสเชิงบวกของการใช้เทคโนโลยีในการต่อต้านทุจริตกรณีศึกษาโอกาสเชิงบวกของการใช้ 
เทคโนโลยีในการต่อต้านการทุจริต  
  1.1) มุ่งสร้างความโปร่งใสการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบ 
  1.2) มุ่งข้างหน้า เพ่ือแก้ไข ป้องกัน หรือพัฒนา 
  1.3) มีความรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
 2) โอกาสทางลบของการใช้เทคโนโลยีในการทุจริต กรณีศึกษาภัยของเทคโนโลยีในการทุจริต 
  2.1) ตื่นรู้ ต่อพิษภัยของการแสวงหาโอกาสอันมิชอบ 
  2.2) มุ่งข้างหน้า เพ่ือแก้ไข ป้องกัน หรือพัฒนา 
  2.3) มีความรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้  
 1) อธิบายโอกาสที่เกิดจาก Digital Disruption 
 2) อธิบายภัยที่เกิดจาก Digital Disruption 

โอกาสและภัยที่เกิดจาก  
Digital Disruption 

โอกาสทางลบ ภยัทุจริต 

T - สร้างโปร่งใส 
O – มุ่งแก้ไข 
N – มีความรู ้
Case Study 
 

โอกาสทางบวกต้านทุจรติ 

R – ตื่นรู ้
O – มุ่งแก้ไข 
N – รู้เท่าทัน 
Case Study 
 



 
 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ (ออกแบบกิจกรรมให้สะท้อนโมเดล STRONG) 
 1) วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ Digital Disruption  โดยใช้เอกสาร คลิปวีดีโอ และ
อินโฟกราฟฟิกประกอบการบรรยาย (90 นาท)ี 
 2) ผู้เรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสและภัยที่เกิดจากสถานการณ์ Digital 
Disruption (30 นาที) 
  
6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้  
. 1. เอกสารเกี่ยวกับสถานการณ์ Digital Disruption 
 2. คลิปวีดีโอเกี่ยวกับสถานการณ์ Digital Disruption 
 3. อินโฟกราฟฟิกเกี่ยวกับสถานการณ์ Digital Disruption 
 
7.  การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมูล เกณฑ์การผ่าน 
อธิบายโอกาสที่เกดิจาก Digital 
Disruption 

การถามตอบในห้อง ประเมินค าตอบ ผู้เรยีน 80% 

อธิบายภัยที่เกิดจาก Digital 
Disruption 

การถามตอบในห้อง 
 

ประเมินค าตอบ ผู้เรยีน 80% 

 
 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
 8.1 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 1 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
 8.2 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 2 
................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................. .................................................... 
 8.3 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 3 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................................. .................................... 
 8.4 สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา 
.............................................................. ...................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
เร่ือง  การต้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนฉับพลันทางเทคโนโลยดีิจิทลั  

(Digital Disruption) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  โอกาสในการลดการทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption 

กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม : กลุ่มโค้ช  เวลา 6 ชั่วโมง 
 
1. ผลการเรียนรู้  
 อธิบายหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมกับการใช้เทคโนโลยี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
Digital Disruption เท่าทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน สร้างความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล  เพ่ือ แก้ไข ป้องกัน 
หรือพัฒนาระบบให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  

1. General Governance 
2. IT Governance  
3. Data Governance การประเมิน Governance 
4. เครื่องมือต่อต้านทุจริต 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้  
1. อธิบายหลักธรรมาภิบาลกับ การใช้เทคโนโลยี 
2. ระบุวิธีการและเครื่องมือในการต่อต้านการทุจริตในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค

สังคม ภาคสื่อ และในกลุ่มประชาชนทั่วไป 
3. เกิดการตื่นรู้และพร้อมลงมือต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ 

อย่างถูกต้อง 
 

โอกาสในการลดการ
ทุจริตใน

สถานการณ์ Digital 
Disruption 

General Governance 

IT Governance 

Data Governance  

เครื่องมือต่อต้านทุจริต 

STRONG 
T – มุ่งสร้างความโปร่งใส การเปดิเผยข้อมูล 
R – ตื่นรู้ ต่อพิษภัยของการแสวงหาโอกาสอันมิชอบ 
O – มุ่งข้างหน้า เพ่ือแก้ไข ป้องกัน หรือพัฒนา 
N – ความรู้ มีความรูเ้ท่าทันต่อสถานการณ์ที่เกดิขึ้น 



 
 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ (ออกแบบกิจกรรมให้สะท้อนโมเดล STRONG) 
 1. วิทยากรบรรยายถึงวิธีการลดการทุจริต ในสถานการณ์ Digital Disruption โดยใช้เอกสาร คลิปวีดีโอ 
และอินโฟกราฟฟิกประกอบการบรรยาย ( 60 นาท)ี 
 2. ผู้เรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการลดการทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption 
และศึกษา Case Study  (120 นาที) 

3. การทดลองปฏิบัติโดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น แอปพลิเคชั่น DSI MAP , ภาษีไปไหน (180 นาท)ี 
 
6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้  

1. เอกสารเกี่ยวกับสถานการณ์ Digital Disruption 
 2. คลิปวีดีโอเกี่ยวกับสถานการณ์ Digital Disruption 
 3. อินโฟกราฟฟิกเกี่ยวกับสถานการณ์ Digital Disruption 
 
7.  การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมูล เกณฑ์การผ่าน 
1. อธิบายหลักธรรมาภิบาลกับ
การใช้เทคโนโลย ี

ตอบค าถามในช้ันเรียน ประเมินพฤติกรรม ผู้เรยีน 80% 

2. ระบุวิธีการและเครื่องมือใน
การต่อต้านการทุจรติใน ภาค
ส่วนต่าง ๆ เช่น ในภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคสังคม ภาคสื่อ 
และในกลุม่ประชาชนท่ัวไป 

ตอบค าถามในช้ันเรียน ประเมินพฤติกรรม ผู้เรยีน 80% 

3. เกิดการตื่นรู้และพร้อมลงมือ
ต่อต้านการทุจริตใน 
สถานการณ์ Digital Disruption 
ผ่าน เครื่องมือตา่ง ๆ อย่าง
ถูกต้อง 

ผลการท ากิจกรรม แบบประเมินผลงาน ผลงาน 80% 

 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
 8.1 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 1 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
 8.2 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 2 
................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................. .................................................... 
 8.3 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 3 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 8.4 สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา 
........................................................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................ ..................................................... 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
เร่ือง  การต้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนฉับพลันทางเทคโนโลยดีิจิทลั  

(Digital Disruption) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  นวัตกรรมการต่อต้านทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption 

กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม : กลุ่มโค้ช เวลา 3 ชั่วโมง 
 
1. ผลการเรียนรู้  
        น ำควำมรู้ในกำรคิดค้นนวัตกรรมกำรมุ่งสร้ำงควำมโปร่งใส กำรเปิดเผยข้อมูล เพ่ือสร้ำงกำรตื่นรู้ต่อ
พิษภัยของกำรแสวงหำโอกำส อันมิชอบ เพ่ือแก้ไข และป้องกันหรือพัฒนำเท่ำทันต่อสถำนกำรณ์กำรทุจริต  เช่น 
กำรใช้กล่องเครื่องมือ Tool Box เป็นแหล่งเรียนรู้  โดยสำมำรถเลือกใช้และถ่ำยทอดได้ในระดับชุมชน  
 
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 

 
 
 

 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  

1)นวัตกรรมส่งเสริมกำรป้องกันทุจริต 
2) นวัตกรรมต่อต้ำนทุจริต 

- ภำครัฐ 
- ภำคเอกชน 

 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้  
 อธิบำยตัวอย่ำงนวัตกรรมกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตในสถำนกำรณ์ Digital Disruption 
 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ (ออกแบบกิจกรรมให้สะท้อนโมเดล STRONG) 
 1) วิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมต่อต้ำนกำรทุจริต โดยใช้เอกสำร คลิปวีดีโอ และอินโฟ
กรำฟฟิกประกอบกำรบรรยำย (60 นำท)ี 
 2) ผู้เรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมกรรมในปัจจุบันและกำรต่อยอดนวัตกรรมใน
สถำนกำรณ์ Digital Disruption (120 นำที) 
  
6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้  
 1. เอกสำรเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ Digital Disruption 
 2. คลิปวีดีโอเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ Digital Disruption 
 3. อินโฟกรำฟฟิกเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ Digital Disruption 
 

นวัตกรรมการต่อต้านทุจริต 
ในสถานการณ์  

Digital Disruption 

สรุปผลที่ได้จำกกำร
เรียนและกำรปฏิบัตเิพื่อ

ต่อยอดนวัตกรรม 
ยกตัวอย่ำงนวัตกรรม 



 
 
 
7.  การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์กำรเรียนรู ้ วิธีกำรวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมูล เกณฑ์กำรผ่ำน 
อธิบำยตัวอย่ำงนวัตกรรมกำร
ป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจรติใน
สถำนกำรณ์ Digital Disruption 

สังเกตพฤติกรรม ประเมินพฤติกรรม ผู้เรยีน 80% 

 
 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
 8.1 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตำมจุดประสงค์กำรเรียนรู้ข้อ 1 
............................................................................................................................. .................................................... 
.................................................................................................................................................. ............................... 
 8.2 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตำมจุดประสงค์กำรเรียนรู้ข้อ 2 
..................................................................................................................................................................... ............ 
...................................................................................................................... ........................................................... 
 8.3 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตำมจุดประสงค์กำรเรียนรู้ข้อ 3 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 8.4 สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนำ 
.................................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................... ..............................................................................................  

 





 

 
 

 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี 





 
 

แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณ ี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ธรณวีิทยาน่ารู้  
กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม : กลุ่มโค้ช  เวลา 1 ชั่วโมง   

 
1. ผลการเรียนรู้  

ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรณี และตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาและภัยร้ายแรง และ
ผลกระทบต่อระดับบุคคลและส่วนรวมของการทุจริตประพฤติมิชอบภายในชุมชนและประเทศ เมื่อมีการพบเห็น
สถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการทุจริต ย่อมจะมีปฏิกิริยาเฝ้าระวังและไม่ยินยอมต่อการทุจริต 
 
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  

1. ธรณีวิทยาทั่วไปและก าเนิดทรัพยากรธรณี (หิน/ดิน/แร่/ธาตุ หายาก/พลังงาน/ซากดึกด าบรรพ์)  
2. แผนที่ธรณีวิทยาและศักยภาพแหล่งทรัพยากรธรณี  
3. แหล่งทรัพยากรธรณีและศักยภาพแหล่งหิน/แร่  
4. แผนที่สารสนเทศทรัพยากรธรณี (GIS) : เหมืองแร่ในอดีต, เหมืองแร่ในปัจจุบันและการพัฒนาในอนาคต 
5. ธรณีพิบัติภัยกับชีวิตประจ าวัน 
6. STRONG 

- ตื่นรู้ (Realize : R) 
- ความรู้ (Knowledge: N) 

 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับธรณีวิทยาทรัพยากรธรณี  
2. มีทักษะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
3. วิเคราะห์สภาพทรัพยากรธรณีในพ้ืนที่ใกล้ตัวได้ 
 

 
5. กิจกรรมการเรียนรู้  

ธรณีวิทยาน่ารู้ 

ธรณีวิทยาทั่วไปและก าเนิดทรัพยากรธรณี 

แผนที่ธรณีวิทยาและศักยภาพแหล่งทรัพยากรธรณ ี

แหล่งทรัพยากรธรณีและศักยภาพแหล่งหิน/แร่ 

แผนที่สารสนเทศทรัพยากรธรณ ี

ธรณีพิบัตภิัยกับชีวิตประจ าวัน 

STRONG 
ตื่นรู้ (Realize : R) 
ความรู้ (Knowledge: N) 



 
 

1. วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับธรณีวิทยาโดยใช้เอกสาร คลิปวีดีโอ และอินโฟกราฟฟิก โมชั่น
กราฟฟิก ประกอบการบรรยาย (45 นาท)ี 
 2. ผู้เรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณีในปัจจุบัน 
(15 นาที) 
 
6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้  

1. เอกสารเกี่ยวกับการเรียนรู้ธรณีวิทยา 
 2. คลิปวีดีโอเกี่ยวกับการเรียนรู้ธรณีวิทยา 
 3. อินโฟกราฟฟิกเกี่ยวกับการเรียนรู้ธรณีวิทยา 
 
7.  การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมูล เกณฑ์การผ่าน 
1. ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจ
เบื้องต้นเกี่ยวกับธรณีวิทยา
ทรัพยากรธรณี  

การประเมินตนเอง ประเมินตนเอง ผู้เรยีน 80% 

2. ผู้เรียนมีทักษะในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  
 

การสังเกตพฤติกรรม 
 

ประเมินพฤติกรรม ผู้เรยีน 80% 

3. ผู้เรียนวิเคราะห์สภาพ
ทรัพยากรธรณีในพื้นที่ใกล้ตัวได ้
 

การสังเกตพฤติกรรม 
 

ประเมินพฤติกรรม ผู้เรยีน 80% 

 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
 8.1 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 1 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 8.2 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 2 
...................................................................................................................................... ........................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 8.3 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 3 
................................................................................................................................................ ................................. 
................................................................................................. ................................................................................ 
 8.4 สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณ ี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  คุณค่าของทรัพยากรธรณีกับโอกาสในการพัฒนาประเทศ 
และการฟ้ืนฟูเก่ียวกับทรัพยากรธรณ ี

กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม : กลุ่มโค้ช  เวลา 2 ชั่วโมง   
 
1. ผลการเรียนรู้  

รู้ เข้าใจและตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความมีจ ากัดของทรัพยากรธรณี และรากเหง้าของปัญหาและภัย
ร้ายแรงของการทุจริตประพฤติมิชอบภายในชุมชนและประเทศ และเกิดปฏิกิริยาการเฝ้าระวังและไม่ยินยอมต่อ
การทุจริต พร้อมทั้งการแยกแยะเก่ียวกับประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง 
 
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  

1. ทรัพยากรธรณี การส ารวจ และการใช้ประโยชน์ 
2. ทรัพยากรธรณีกับการพัฒนาประเทศ 
3.  ความส าคัญของทรัพยากรธรณีต่อประเทศด้านต่างๆ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเมือง  
4. การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และการฟ้ืนฟูเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี 
5. กรณีศึกษาการเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรธรณี (หินอ่อน/หินแกรนิต/อัญมณี) 
6. STRONG 

  - ตื่นรู้ (Realize: R) 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้  
1. อธิบายคุณค่าและความมีจ ากัดของทรัพยากรธรณีได้ 
2. เกิดความตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรณี 
 
 

 

คุณค่าของทรัพยากรธรณีกับ
โอกาสในการพัฒนาประเทศ 

และการฟื้นฟูเกีย่วกับ
ทรัพยากรธรณ ี

ทรัพยากรธรณี การส ารวจ และการใช้ประโยชน์ 

ทรัพยากรธรณีกับการพัฒนาประเทศ 

ความส าคญัของทรัพยากรธรณีต่อประเทศด้านต่างๆ 

การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และการฟืน้ฟูเกี่ยวกับทรัพยากรธรณ ี

กรณีศึกษาการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรธรณ ีSTRONG 
ตื่นรู้ (Realize: R) 



 
 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ (ออกแบบกิจกรรมให้สะท้อนโมเดล STRONG) 

1. วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของทรัพยากรธรณีกับโอกาสในการพัฒนาประเทศ โดยใช้
เอกสาร คลิปวีดีโอ และอินโฟกราฟฟิก ประกอบการบรรยาย (60 นาท)ี 
 2. ผู้เรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าของทรัพยากรธรณีกับโอกาสในการพัฒนา
ประเทศ (60 นาที) 
 
6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้  

1. เอกสารเกี่ยวกับการเรียนรู้ธรณีวิทยา 
 2. คลิปวีดีโอเกี่ยวกับการเรียนรู้ธรณีวิทยา 
 3. อินโฟกราฟฟิกเกี่ยวกับการเรียนรู้ธรณีวิทยา 
 
7.  การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมูล เกณฑ์การผ่าน 
1. อธิบายคณุค่าและความมี
จ ากัดของทรัพยากรธรณไีด ้

ถามตอบในช้ันเรียน ประเมินค าตอบ ผู้เรยีน 80% 

2. เกิดความตระหนักถึง
ความส าคญัของทรัพยากรธรณ ี

การสังเกตพฤติกรรม 
 

ประเมินพฤติกรรม ผู้เรยีน 80% 

 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
 8.1 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 1 
............................................................................................................................. .................................................... 
..................................................................................................................................................... ............................ 
 8.2 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 2 
........................................................................................................................................................................ ......... 
......................................................................................................................... ........................................................ 
 8.3 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 3 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 8.4 สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณ ี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  ความเสี่ยงในการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี 
กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม : กลุ่มโค้ช  เวลา 3 ชั่วโมง   

 
1. ผลการเรียนรู้  

ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจและตื่นรู้เกี่ยวกับการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรณี และปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักปฏิบัติ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ 
กฎหมาย ที่เก่ียวข้อง และสามารถน าองคค์วามรู้ไปถ่ายทอดสู่บุคคลทุกระดับ องค์กร และชุมชนได ้
 
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ความคิดรวบยอดหลัก  
1. กฎหมายต่าง ๆ และหน่วยงาน ที่เก่ียวข้องและการบังคับใช้กฎหมายกับทรัพยากรธรณี  
2. รูปแบบการทุจริตและกรณีศึกษาการทุจริต (การท าเหมืองนอกเขตพ้ืนที่อนุญาต/ การประเมินผล

กระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม EHIA/ การพัฒนาทรัพยากรธรณีนอก เขตพ้ืนที่อนุญาต) 
 3. STRONG 
  - โปร่งใส (Transparent : T) 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายทรัพยากรธรณี 
2. วิเคราะห์ถึงรูปแบบ วิธีการและรู้เท่าทันการทุจริตทางทรัพยากรธรณี 

 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ (ออกแบบกิจกรรมให้สะท้อนโมเดล STRONG) 

1. วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงในการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี โดยใช้เอกสาร คลิป
วีดีโอ และอินโฟกราฟฟิก ประกอบการบรรยาย (90 นาท)ี 
 2. ผู้เรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงในการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี  (90 นาที) 
 
6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้  

1. เอกสารเกี่ยวกับการเรียนรู้ธรณีวิทยา 
 2. คลิปวีดีโอเกี่ยวกับการเรียนรู้ธรณีวิทยา 
 3. อินโฟกราฟฟิกเกี่ยวกับการเรียนรู้ธรณีวิทยา 

ความเสี่ยงในการ
ทุจริตเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรณี 

กฎหมายต่าง ๆ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องและการบังคับใช้กฎหมายกับ
ทรัพยากรธรณ ี

รูปแบบการทุจริตและกรณีศึกษาการทุจริต 

STRONG 
โปร่งใส (Transparent : T) 
 



 
 
7.  การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมูล เกณฑ์การผ่าน 
1. มีความรู้และเข้าใจเกีย่วกับ
กฎหมายทรัพยากรธรณ ี

ทดสอบถามปากเปล่า ประเมินพฤติกรรม ผู้เรยีน 80% 

2. วิเคราะห์ถึงรูปแบบ วิธีการ
และรูเ้ท่าทันการทุจรติทาง
ทรัพยากรธรณ ี

ทดสอบถามปากเปล่า ประเมินพฤติกรรม ผู้เรยีน 80% 

 
 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
 8.1 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 1 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 8.2 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 2 
................................................................................................................................................ ................................. 
................................................................................................. ................................................................................ 
 8.3 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 3 
.................................................................................................................... ............................................................. 
............................................................................................................................. .................................................... 
 8.4 สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................. ...................................................................................................................  

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณ ี

หน่วยการเรียนรู้ที่  4  ปกป้องทรัพยากรทางธรณ ี
กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม : กลุ่มโค้ช  เวลา 6 ชั่วโมง   

 
1. ผลการเรียนรู้  

เกิดเจตคติหวงแหน มีความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของและเกิดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมปกป้องทรัพยากรธรณี 
และสามารถเสนอแนะวิธีการปกป้องทรัพยากรธรณี พร้อมมีทักษะในการสังเกตการการทุจริต และสามารถเฝ้าระวัง 
แจ้งเบาะแสการทุจริตต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่ได้ ทั้งมีความสามารถในการน าองค์ความรู้ถ่ายทอดให้แก่บุคคล  
ทุกระดับได ้
 
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  

1. การสร้างจิตส านึกสาธารณะ เพ่ือแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
2. การเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสการทุจริตทรัพยากรธรณี 
3. การมีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรธรณี 

  4. กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรธรณี 
 5. STRONG 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. เกิดเจตคติหวงแหนมีความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของ และเกิดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมปกป้องทรัพยากรธรณี  
2. สามารถเสนอแนะวิธีการปกป้องทรัพยากรธรณีได้  
3. มีทักษะในการสังเกตปรากฏการณ์การทุจริตและสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตต่อหน่วยงานที่มี 

หน้าที่ได้ 
 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ (ออกแบบกิจกรรมให้สะท้อนโมเดล STRONG) 

1. ผู้เรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปกป้องทรัพยากรทางธรณี (90 นาที) 
2. ฝึกปฏิบัติโดยการลงพื้นทีจ่ริง (270 นาที) 

 

ปกป้องทรัพยากร
ทางธรณี 

การสร้างจิตส านึกสาธารณะ เพื่อแยกแยะประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน์ส่วนรวม 

การเฝา้ระวัง แจ้งเบาะแสการทุจรติทรัพยากรธรณี 

การมีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรธรณ ี

กรณีศึกษาการมสี่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรธรณ ี
STRONG 
พอเพียง (Sufficient : S) 
เอื้ออาทร (Generosity : G) 
มุ่งไปข้างหน้า (Onward : O) 



 
 
6.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้  

1. เอกสารเกี่ยวกับการเรียนรู้ธรณีวิทยา 
 2. คลิปวีดีโอเกี่ยวกับการเรียนรู้ธรณีวิทยา 
 3. อินโฟกราฟฟิกเกี่ยวกับการเรียนรู้ธรณีวิทยา 
 
7.  การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมูล เกณฑ์การผ่าน 
1. เกิดเจตคติหวงแหนมี
ความรูส้ึกถึงการเป็นเจา้ของ 
และเกดิพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมปกป้องทรัพยากรธรณ ี

การสังเกตพฤติกรรม ประเมินพฤติกรรม ผู้เรยีน 80% 

2. สามารถเสนอแนะวิธีการ
ปกป้องทรัพยากรธรณีได ้

ทดสอบถามปากเปล่า ประเมินพฤติกรรม ผู้เรยีน 80% 

3. มีทักษะในการสังเกต
ปรากฏการณ์การทุจรติและ
สามารถแจ้งเบาะแสการทุจริต
ต่อหน่วยงานท่ีมี หน้าท่ีได ้

การสังเกตพฤติกรรม ประเมินพฤติกรรม ผู้เรยีน 80% 

 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
 8.1 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 1 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 8.2 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 2 
...................................................................................................................................... ........................................... 
....................................................................................... ..........................................................................................  
 8.3 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 3 
.......................................................................................................... ....................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 8.4 สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา 
............................................................................................................................. .................................................... 
................................................................................................................................................................................ . 

 



 

 
 

 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 

 

 

 

เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน ้า และน ้าบาดาล 
 





การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน

และผลประโยชน์
ส่วนรวม         

 
แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน ้า และน ้าบาดาล 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สว่นรวม 

กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม : กลุ่มโค้ช เวลา 3 ชั่วโมง 
 
1. ผลการเรียนรู้ 

มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาลในชีวิตจริง พร้อมทั้งเกิดทักษะในการสื่อสาร ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือชี้ประเด็น 
และอภิปรายเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเก่ียวกับการใช้ทรัพยากรน้้าและ
น้้าบาดาลแก่บุคคลทุกระดับ 
 
2. ผังความคิดรวบยอดหลัก 
 
        วัฏจักรของน้้า 
        ประเภทของแหล่งน้้า 

คุณค่าและการใช้ประโยชน ์
      น้้าผิวดิน  องค์ประกอบ ปริมาณ คุณภาพ 
        ความแตกต่างระหว่างภูมิภาค /ภูมิศาสตร์ 
      
       ก้าเนิดน้้าบาดาล 
       ประเภทแหล่งน้้าบาดาล 

องค์ประกอบ ปริมาณ คุณภาพ 
       ความแตกต่างระหว่างภูมิภาค /ภูมิศาสตร์ 
       พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 
       กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพทรัพยากรน้้า 

กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก 
 1. น้้าผิวดิน  
  1.1 วัฎจักรของน้้า 
  1.2 ประเภทของแหล่งน้้า 
  1.3 คุณค่าและการใช้ประโยชน์ 
  1.4 องค์ประกอบ ปริมาณ คุณภาพ 
  1.5 ความแตกต่างระหว่างภูมิภาค / ภูมิศาสตร์ 
 2. น้้าบาดาล 
  2.1 ก้าเนิดน้้าบาดาล 

2.2 ประเภทแหล่งน้้าบาดาล 
2.3 องค์ประกอบ ปริมาณ คุณภาพ 
2.4 ความแตกต่างระหว่างภูมิภาค / ภูมิศาสตร์ 

น้้าบาดาล แยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัวและส่วนรวม 



 
2.5 พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้้ พ.ศ. 2561  
2.6 กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพทรัพยากรน้้้  
2.7 กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 3. การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ 
   
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. มีความรู้ความเข้าใจการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมเกี่ยวกับทรัพยากรน้้าและน้้า
บาดาลในชีวิตจริง 

2. มีทักษะในการสื่อสารเพ่ือชี้ประเด็นและน้าอภิปรายเพ่ือวิเคราะห์การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัว
และส่วนรวมเกี่ยวกับทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาล 
 
5. กิจกรรมการเรียนรู้  
 1. วิทยากรบรรยายสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมเกี่ยวกับทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาล โดยใช้เอกสาร คลิปวีดีโอ และอินโฟกราฟฟิกประกอบการบรรยาย 
(60 นาที) 
 2. ศึกษาดูงานแหล่งน้้าผิวดินและน้้าบาดาลในพ้ืนที่  แล้วน้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในประเด็นการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเก่ียวกับทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาล (60 นาที) 

3. สืบค้นส้ารวจสถานการณ์น้้าในประเทศท่ีก้าลังเป็นที่สนใจของสังคม น้ามาวิเคราะห์สภาพทรัพยากรน้้า
และน้้าบาดาลจากข้อมูลที่สืบค้นมาได้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับผู้อบรม (60 นาที) 
 
6. สื่อการเรียนรู้/ แหล่งการเรียนรู้ 
 1. เอกสารเกี่ยวกับทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาล 
 2. คลิปวีดีโอเกี่ยวกับทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาล 
 3. อินโฟกราฟฟิกเก่ียวกับทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาล 

4. ลงพื้นทีจ่ริง 
 
7. การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมูล เกณฑ์การผ่าน 
1. มีความรู้ความเข้าใจการ
ขัดกันของผลประโยชน์
ส่วนตัวและส่วนรวมเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาล
ในชีวิตจริง 

การประเมินตนเอง แบบประเมินตนเอง ผู้เรียน 80% 

2. มีทักษะในการสื่อสาร
เพื่อช้ีประเด็นและน้า
อภิปรายเพื่อวิเคราะห์การ
ขัดกันของผลประโยชน์
ส่วนตัวและส่วนรวมเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาล 

การประเมินตนเอง แบบประเมินตนเอง ผู้เรียน 80% 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน ้า และน ้าบาดาล 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  ความเสี่ยงและการทุจริตด้านทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม : กลุ่มโค้ช เวลา 3 ชั่วโมง 

 
1. ผลการเรียนรู้ 
 รู้เท่าทันการละเมิดหรือการกระท้าความผิดเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาลในชีวิตจริง พร้อม
ทั้งมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการวิเคราะห์คุณภาพน้้า โดยสามารถน้าผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ต่อ
อาชีพและถ่ายทอดต่อบุคคลทุกระดับได้ 
 
2. ผังความคิดรวบยอดหลัก 
 
 
 
 
 
         
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก 

1. การพัฒนาและการใช้ประโยชน์น้้าผิวดิน 
1.1 การขุดลอกแหล่งน้้า การขุดบ่อ การขุดสระ  
1.2 การสูบน้้าจากแหล่งน้้าสาธารณะเพ่ือท้าการเกษตร  
1.3 การคมนาคมทางน้้า (คลอง แม่น้้า และทะเล) 
1.4 การประมง (คลอง แม่น้้า และทะเล) 
 

การพัฒนาและการใช้ประโยชน์น้้าผิวดิน 

คุณภาพและการใช้ประโยชน์น้้าและน้้าบาดาลในชุมชน 

การสื่อสาร 

STRONG Model 
- การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
- กรณีศึกษาความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดการทุจริตจากการ        
พัฒนา  หรือการใช้ประโยชน์ดา้นทรัพยากรน้้าและน้้าบาลดาล  
เช่น การอนุมัติ อนุญาต และการละเมิดหรือการบุกรุกล้าน้้าสาธารณะ 
- กรณีศึกษา : ผลจากการละเว้น 
- ระบบหรือช่องทางในการติดต่อสอบถามปรึกษา หรือช้ีช่องแจ้งเบาะแส 

การขุดลอกแหล่งน้้า การขุดบ่อ การขุดสระ 

การสูบน้้าจากแหล่งน้้าสาธารณะเพื่อท้าการเกษตร  

การคมนาคมทางน้้า 

การประมง 

 

 

ผลของการพัฒนาท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ  

การใช้ประโยชน์น้้าและน้้้บาดาลในแต่ละภูมิภาค 

การสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนกัรู้
และปรับพฤติกรรม 

ความเสีย่งและการทุจรติ
ด้านทรัพยากรน้า้และน้า้

บาดาล 



 
 

2. คุณภาพและการใช้ประโยชน์น้้าและน้้าบาดาลในชุมชน  
2.1 ผลของการพัฒนาทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ  
2.2 การใช้ประโยชน์น้้าและน้้าบาดาลในแต่ละภูมิภาค  

3. การสื่อสาร  
3.1 การสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้และปรับพฤติกรรม 

4. STRONG Model 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. รู้เท่าทันการละเมิด หรือการกระท้าความผิดเกี่ยวกับการใช้เกี่ยวกับทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาลในชีวิต
จริง 

2. มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการวิเคราะห์คุณภาพน้้า และน้าผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ต่อ 
อาชีพได้ 
 
5. กิจกรรมการเรียนรู้  
 1. วิทยากรบรรยายสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงและการทุจริตด้านทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาล โดย
ใช้เอกสาร คลิปวีดีโอ และอินโฟกราฟฟิกประกอบการบรรยาย (30 นาที) 

2. ผู้อบรมร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงและการทุจริตด้านทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาล 
จัดท้าข้อสรุปพร้อมน้าเสนอ (30 นาที) 
 3. ลงพ้ืนที่ศึกษาดูงานหรือศึกษากรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและการทุจริตด้านทรัพยากรน้้าและ
น้้าบาดาล (120 นาที) 
 
6. สื่อการเรียนรู้/ แหล่งการเรียนรู้ 
 1. เอกสารเกี่ยวกับทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาล 
 2. คลิปวีดีโอเกี่ยวกับทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาล 
 3. อินโฟกราฟฟิกเก่ียวกับทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาล 

4. เรื่องร้องเรียน 
5. ลงพื้นทีจ่ริง 

 
7. การวัดและประเมินผล 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมูล เกณฑ์การผ่าน 
1. รู้เท่าทันการละเมดิ หรือการ
กระท้าความผิดเกีย่วกับการใช้
เกี่ยวกับทรัพยากรน้้าและน้า้บาดาล
ในชีวิตจริง 

การสังเกตพฤติกรรม ประเมินพฤติกรรม ผู้เรยีน 80% 

2. มีความรู้ความเข้าใจและทักษะใน
การวิเคราะห์คณุภาพน้้า และน้าผล
การวิเคราะหไ์ปใช้ประโยชนต์่อ 
อาชีพได้ 

การประเมินตนเอง ประเมินตนเอง ผู้เรยีน 80% 



 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน ้า และน ้าบาดาล 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  ผู้พิทักษ์สายน ้า 

กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม :  กลุ่มโค้ช เวลา 6 ชั่วโมง 
 
1. ผลการเรียนรู้ 

มีเจตคติหวงแหนทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาล โดยการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง แจ้ง
เบาะแสการใช้ทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาล และสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและแก้ไขการละเมิดทรัพยากร
น้้าและน้้าบาดาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีทักษะในการสื่อสารเพ่ือน้าไปถ่ายทอดต่อบุคคลทุกระดับและ
อภิปรายแนวทางการจัดการความขัดแย้งอย่างสันติด้านการละเมิดทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาล 
 
2. ผังความคิดรวบยอดหลัก 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก 

1. ผลกระทบที่เกิดจากการใช้และพัฒนาที่ไม่ถูกต้อง 
 2. STRONG Model  

– การปลูกฝังความรู้สึกเป็นเจ้าของ  
- การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง Role Model  
- การร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
- การเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส (ขั้นพ้ืนฐาน)  

ผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้และพฒันาที่ไม่ถูกต้อง 

STRONG Model  
– การปลูกฝังความรูส้ึกเป็นเจา้ของ  
- การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง Role Model  
- การร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
- การเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส (ขั้นพื้นฐาน)  
- ผลกระทบที่เกดิจากการใช้และพัฒนาท่ีไม่ถูกต้อง  
- ระบบหรือช่องทางในการติดต่อสอบถาม 
    - บรรยาย – อภิปรายกลุ่ม - เอกสาร – ภาพยนต์สั้น หรือคลิปวดีิโอ     
      (ทั้งออนไลน์และออฟไลน์)  
- สถานการณ์  ปัญหา  
- อินโฟกราฟฟิก 
- เอกสารและข้อมูลจากเว็บไซตส์า้นักส่งเสริมและบูรณาการม ี
ส่วนร่วมต้านทุจริต ส้านักงาน ป.ป.ช.   
 

ผู้พิทักษ์สายน ้า 



- ผลกระทบที่เกิดจากการใช้และพัฒนาที่ไม่ถูกต้อง 
- ระบบหรือช่องทางในการติดต่อสอบถาม 
 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. มีเจตคติหวงแหนทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาล โดยการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง แจ้ง
เบาะแสการใช้ทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาล 

2. สามารถร่วมตรวจสอบและแก้ไขการละเมิดทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาลได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
 3. มีทักษะในการสื่อสารเพ่ืออภิปราย แนวทางการจัดการความขัดแย้งอย่างสันติด้านการละเมิด
ทรัพยากรน้้า และน้้าบาดาล 
 
5. กิจกรรมการเรียนรู้  
 ผู้อบรมร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นผู้พิทักษ์สายน้้า และจัดท้าข้อสรุปพร้อมน้าเสนอ (360 นาที) 
 
6. สื่อการเรียนรู้/ แหล่งการเรียนรู้ 
 1. เอกสารเกี่ยวกับทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาล 
 2. คลิปวีดีโอเกี่ยวกับทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาล 
 3. อินโฟกราฟฟิกเก่ียวกับทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาล 
 
7. การวัดและประเมินผล 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมูล เกณฑ์การผ่าน 
1. มีเจตคติหวงแหน
ทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาล 
โดยการแสดงออกถึงการมี
ส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง 
แจ้งเบาะแสการใช้
ทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาล 

การสังเกตพฤติกรรม ประเมินพฤติกรรม ผู้เรยีน 80% 

2. สามารถร่วมตรวจสอบ
และแก้ไขการละเมดิ
ทรัพยากรน้้าและน้้าบาดาล
ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 

การสังเกตพฤติกรรม ประเมินพฤติกรรม ผู้เรยีน 80% 

3. มีทักษะในการสื่อสาร
เพื่ออภิปราย แนวทางการ
จัดการความขัดแย้งอย่าง
สันติด้านการละเมิด
ทรัพยากรน้้า และน้้าบาดาล 
 

การประเมินตนเอง ประเมินตนเอง ผู้เรยีน 80% 
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