
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงาน “การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้” ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
โดยใช้แนวทางบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 

โรงเรียนผดุงปัญญา  อำเภอเมือง จังหวัดตาก 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 

1. การบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
โรงเรียนผดุงปัญญาได้มีการดำเนินการจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยการจัดประชุมครูและ

บุคลากรของโรงเรียนเพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ โ ดยในที่
ประชุมครูและบุคลากรได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์ทางเลือกในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เข้ามาใช้ในโรงเรียน 
โดยให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนทุกคน จึงมีมติที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่า ให้นำ  หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาไปจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  โดยการบูรณการการ
เข้ากับศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และให้ครูผู้สอนพิจารณาเนื้อหา
สาระการเรียนรู้ที ่สามารถบูรณาการสอดแทรกหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเข้าไป ตามตัวชี้วัดต่างๆ หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้เพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 

โรงเรียนมีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โดยในที่ประชุมได้มีการหารือร่วมกันใน
การกำหนด ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการดำเนินงาน แล้วจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจน 

โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์แนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้ผู ้ปกครองและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทราบ โดยโรงเรียนได้แจ้งในการประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน และแจ้งประชาสัมพันธ์ผ่าน   
ช่องทางออนไลน์ของโรงเรียน ได้แก่  http://www.phadung.ac.th และ www. facebook.com/โรงเรียน
ผดุงปัญญา 

โรงเรียนจัดทำคำสั่งมอบหมายให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระให้นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกาจัดการเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้นเรียน  

โรงเรียนมีการดำเนินการแต่งตั้งผู้นิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อทำหน้าที่นิเทศการนำหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาไปใช้ โดยมีหน้าที่นิเทศการจัดทำหลักสูตร การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ แผนการสอน การจัดการ
เรียนการสอน รวมถึงการวัดและประเมินผล และ กิจกรรม PLC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนผดุงปัญญา ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรยีนสุจริต 
โดยใช้รูปแบบการดำเนินการ PD FOR TRUST 

 

 



 
 

กิจกรรม  PLC  เรื่องการ บูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

            
 
 

                             



2. แนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 
โรงเรียนผดุงปัญญามีการดำเนินการนำหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้โดยงานหลักสูตรสถานศึกษา ใช้

แนวทางบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระอื่น ๆ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้นำไปบูรณาการ มีการ
วิเคราะห์หน่วยการเรียนรู ้/ผลการเรียนรู ้/จุดประสงค์การเรียนรู ้และเนื้อหา ตามหลักสูตรตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นพุทธศักราช 2551และหลักสูตรโรงเรียนสุจรติ  แล้วนำเนื้อหาที่สัมพันธ์หรือ
สอดคล้องกันมาบูรณาการด้วยกัน และกำหนดเวลาเรียน  พร้อมทั้งตรวจสอบเนื้อหา  

ครูดำเนินการจัดทำแผนบูรณาการร่วมกับการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้
สอดคล้องกับตารางการวิเคราะห์ เมื่อจัดทำแผนการเรียนรู้แล้ว  ครูดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ  จัดหาสื่อที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนและมีการวัดประเมินผลทุกครั้งเมื่อสิ้นภาค
เรียน 

ตัวอย่างการบูรณากับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
การวิเคราะหห์นว่ยการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพ้ืนพุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง 2560) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กับหลักสูตรของโรงเรียน
สุจริต และปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สาระที่ 1  ศาสนา  ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน ส  1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่ตนนับถือ

และศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ต้อง  ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ตัวชี้วัด 8 วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือในการ

ดำรงชีวิตแบบพอเพียงและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการอยู่ร่วมกันได้สันติสุข 
 

          
ภาพกิจรรมครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา บูรณการกับโรงเรียนสุจริตและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ตัวอย่างการบูรณากับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
สาระที่ 1  การดำรงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง  1.1  เข้าใจการทำงานมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะการ

จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและ



ลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและ
ครอบครัว 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ตัวชี้วัด 5 มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต 
 

                 
 
ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนเรียน   นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต 
 

                       
 

                
 
 
 

 



ตัวอย่างการบูรณากับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
สาระที่ 1  การดำรงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง  1.1  เข้าใจการทำงานมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะการ

จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและ
ลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและ
ครอบครัว 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ตัวชี้วัด 5 มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต 
 

                
 

3. นิเทศ ติดตามผลการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้  
 โรงเรียนผดุงปัญญามีการดำเนินงานของคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การนำหลักสูตรต้านทุจริต

ศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา ซึ่งคณะกรรมการมีหน้าที่นิเทศการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยมีหน้าที่นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดทำหลักสูตร การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ แผนการ
สอน การจัดการเรียนรู้ รวมถึงการวัดและประเมินผล กิจกรรม PLC และนำผลการนิเทศไปปรับปรุงและ
พัฒนา 

 

          
 
 
 



4. ผลที่เกิดจากการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้  
ครูผู้สอนนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปจัดการเรียนรู้ จัดทำเครื่องมือประเมินผล คุณลักษณะ 5 

ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต ดำเนินการประเมินคุณลักษณะ 5 ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต 
โดยมีผลการดำเนินการดังนี้ 

 

 
นักเรียนโรงเรียนผดุงปัญญามีผลการประเมินคุณลักษณะของโครงการโรงเรียนสุจริต ด้าน  ทักษะ

กระบวนการคิดในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 92.48 
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ผลกำรประเมินคุณลักษณะของโครงกำรโรงเรียนสจุริตด้ำนทักษะ
กระบวนกำรคิด

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง

รายงานผลคุณลกัษณะ 5 ประการของโครงการโรงเรียนสุจริตชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 

ระดับชั้น 
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ด คุณลักษณะ 5 ประการ 
1.ทักษะกระบวนการคิด 2.มีวินัย 3.ซื่อสัตย์ สุจริต 4.อยู่อย่างพอเพียง 5.มีจิตสาธารณะ 
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มัธยมศึกษาปีที่ 1 281 210 51 20 0 220 40 21 0 219 36 26 0 231 30 20 0 208 44 29 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 241 198 26 17 0 200 25 16 0 196 35 10 0 209 15 17 0 193 34 14 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 225 200 15 10 0 198 19 8 0 199 14 12 0 204 16 5 0 198 16 11 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 299 245 25 29 0 248 29 22 0 264 20 15 0 274 14 11 0 263 21 15 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 356 300 28 28 0 295 30 31 0 307 26 23 0 315 31 10 0 297 39 20 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 234 196 19 19 0 205 17 12 0 200 24 10 0 211 12 11 0 207 15 12 0 

รวม 1636 1349 164 123 0 1366 160 110 0 1385 155 96 0 1444 118 74 0 1366 169 101 0 
ร้อยละ 82.5 10 7.52 0 83.5 9.78 6.72 0 84.7 9.47 5.87 0 88.3 7.21 4.52 0 83.5 10.3 6.17 0 

รวมร้อยละ 92.481663 7.52 0 93.276284 6.72 0 94.132029 5.87 0 95.476773 4.52 0 93.826406 6.17 0 



นักเรียนโรงเรียนผดุงปัญญามีผลการประเมินคุณลักษณะของโครงการโรงเรียนสุจริต ด้านมีวินัยใน
ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 93.27 

 

         
 
นักเรียนโรงเรียนผดุงปัญญามีผลการประเมินคุณลักษณะของโครงการโรงเรียนสุจริต  ด้านมี 

ความซื่อสัตย์สุจริต ในระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 93.82 
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ผลกำรประเมินคุณลักษณะของโครงกำรโรงเรียนสจุริตด้ำนมวีินัย

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง
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ผลกำรประเมินคุณลักษณะของโครงกำรโรงเรียนสจุริตด้ำนซือ่สัตย ์สุจริต

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง



นักเรียนโรงเรียนผดุงปัญญามีผลการประเมินคุณลักษณะของโครงการโรงเรียนสุจริต  ด้านอยู่อย่าง
พอเพียง ในระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 95.47 

 

           
 
นักเรียนโรงเรียนผดุงปัญญามีผลการประเมินคุณลักษณะของโครงการโรงเรียนสุจริต  ด้านมีจิต

สาธารณะ ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 91.80 
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ผลกำรประเมินคุณลักษณะของโครงกำรโรงเรียนสจุริตด้ำนอยู่อยำ่ง
พอเพียง

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง
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ผลกำรประเมินคุณลักษณะของโครงกำรโรงเรียนสจุริตด้ำนมจีิตสำธำรณะ

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง



ผลงานที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

 
 

 

รางวัล เยำวชนคนดีศรีสังคม 

( รำงวัลชนะเลิศ ) 

รางวัล กิจกรรมกำรประกวด

กำรกล่ำวคำอำรำธนำและถวำย

ทำน ในพ ุ ทธศำส น พิธ ี แ ล ะ

กิจกรรมถกวำที (วำจำสุภำษิต) 



 
 

 
 

รางวัล กำรประกวดสวดมนต์หมู่ 

ทำนองสรภัญญะ 

รางวัล กำรประกวดสวดมนต์หมู่ 

ทำนองสรภัญญะ 



 

 
 

 



 
 

 



5. การประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เมื่อสิ้นปีการศึกษา  

5.1 โครงสร้างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
การประเมินการใช้หลักสูตรด้านโครงสร้างหลักสูตรต้านทุจริตบูรณาการเรียนการสอนกับ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยครูผู้สอน พบว่า โครงสร้างหลักสูตรต้านทุจริต มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 85.00 และมีความเหมาะสมในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 15.00 

5.2 เนื้อหาสาระ/หน่วยการเรียนรู้ 
การประเมินการใช้หลักสูตรด้านเนื้อหาสาระ/หน่วยการเรียนรู้ของหลักสูตรต้านทุจริต            

บูรณาการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยครูผู ้สอนพบว่า ด้านเนื้อหาสาระ/หน่วยการเรียนรู้ 
มีความ เหมาะสมในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.50 และมีความเหมาะสมในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ
8.50 

5.3 วิธีการจัดการเรียนรู้/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
การประเมินการใช้หลักสูตรด้านวิธีการจัดการเรียนรู้/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ของหลักสูตรต้าน 

ทุจริตศึกษาบูรณาการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยครูผู้สอน พบว่า วิธีการจัดการเรียนรู้/สื่อ /แหล่งเรียนรู้มี 
ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.67 และมีความเหมาะสมในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
21.23 

5.4 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
การประเมินการใช้หลักสูตรด้านการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้าน 

ทุจริตบูรณาการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยครูผู้สอนพบว่าพบว่า การวัดและประเมินผลการ
จัดการ เรียนรู้ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.00 และมีความเหมาะสมในระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ 20.00 

5.5 รายงานผลการประเมินการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
การประเมินการใช้หลักสูตรด้านการรายงานผลการประเมินการใช้หลักสูตรต้านทุจริตบูรณา 

การเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยครูผู ้สอนพบว่า พบว่า การรายงานผลการประเมินการใช้
หลักสูตรมี ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.30 และมีความเหมาะสมในระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 15.70 



รายงานการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนผดุงปัญญา  สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก   เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6  
คำชี้แจง   ให้ผู้บริหารสถานศึกษา  กำกับติดตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education ) 

ประเด็นการกำกับติดตาม การดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1. การบริหารจัดการหลักสูตร   1) มีการวางแผนการนำหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้ 

  2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
  3) มีการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน 
  4) มีการดำเนินการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้ 
  5) มีการนิเทศ ติดตามผลภายในสถานศึกษา 
  6) มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อสังกัดอย่าง
ต่อเนื่อง 

 แผนการดำเนินงานหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 รายงานการประชุม 
 รายงานผลการดำเนินงาน 
 แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่าน  ช่องทางออนไลน์ของ 
โรงเร ียน ได ้แก่   http://www.phadung.ac.th 
และ www. facebook.com/โรงเรียนผดุงปัญญา 
 ประกาศการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

2. แนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 
 

...... จัดทำเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม 

...... บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
  บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน ๆ 
….... จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
....... จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรบูรณาการกับวิถีชีวิตใน
โรงเรียน 

 หลักสูตรสถานศึกษา 
 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 สื่อประกอบการสอน 
 บันทึกหลังสอน 
 

3. นิเทศ ติดตามผลการนำหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาไปใช้  
 

 1) ครูมีการศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและ
แผนการจัดการเรียนรู้ก่อนสอนตามระดับที่สอน 
 2) ครูมีการเตรียมสื่อประกอบการสอนและเครื่องมือ
วัดและประเมินผล 

 เครื่องมือนิเทศในโรงเรียน 
 ปฏิทินหรือแผนการนิเทศภายใน 
 ภาพถ่ายการนิเทศ/ภาพถ่ายการสะท้อนผล 
 บันทึกการนิเทศ 



 3) ครูมีบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น  
 4) ครูมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดใน
แผนการจัดการเรียนรู้ 
 5) ครูนำผลการประเมินมาใช้ในการสอนซ่อมเสริมหรือ
พัฒนาผู้เรียน 
 6) ครูมีการลงบันทึกผลหลังสอนในแต่ละแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
 7) ครูมีการรายงานผลการประเมินผู้เรียนเป็น
รายบุคคลและสรุปเป็นรายชั้น 

 

4. ผลที่เกิดจาการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไป
ใช้  
 

 1) ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่
กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้  
 2) ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินผล คุณลักษณะ 5 
ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต 
  -  ทักษะกระบวนการคิด        -  อยู่อย่างพอเพียง 
  -  มีวินัย                           -  ซื่อสัตย์สุจริต 
  -  มีจิตสาธารณะ 

 เครื่องมือประเมินคุณลักษณะ ๕ ประการของ
โครงการโรงเรียนสุจริต 
 สรุปผลการประเมินคุณลักษณะ ๕ ประการ
ของโครงการโรงเรียนสุจริต 
 

5. การประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ของสถานศึกษา  
 

 การประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของ
สถานศึกษา โดยประเมินเกี่ยวกับ 

- โครงสร้างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
- เนื้อหาสาระ/หน่วยการเรียนรู้ 
- วิธีการจัดการเรียนรู้/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
- การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
- รายงานผลการประเมินการใช้หลักสูตรต้านทุจริต 

 แบบประเมินการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
 รายงานผลการประเมินการใช้หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา 



6. ปัจจัยความสำเร็จ 
ผลการดำเนินงานการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของโรงเรียนผดุงปัญญาที่ประสบผลสำเร็จ

มาจากปัจจัยความสำเร็จดังนี้  
- ความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษาความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนรู้ ส่งเสริม 

สนับสนุน ส่งผลให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามจุดประสงค์  
- ความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู ้ปกครอง ที ่เห็นความสำคัญของการ

พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีคุณลักษณะ 5 ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต  
- นักเรียนโรงเรียนผดุงปัญญามีความมุ่งม่ันในการเรียนรู้ 
 
7. ประโยชน์ที่ได้รับจาการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้  

จากการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนผดุงปัญญาส่งผลต่อ 
นักเรียน ดังนี้ 

นักเรียนได้เรียนรู้และมีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง 1) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 2) ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 3) STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  
4) พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม  ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่ตรงตามหลักสูตร หล่อหลอมให้
นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามที่ ได้เรียนรู้จากการคิดเอง ทำเอง มีวินัยในตนเอง รู้จักการยอมรับตนเองและ
ผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมก่อนเสมอ  รวมทั้ง นักเรียนมีทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียง และมีจิตสาธารณะ สามารถดำรงชีวิตได้ อย่างมีความสุข สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอด
เองได้ที่บ้านหรือชุมชน 
 

   
 

 
 
 
 
 



   
 

    
 

    
 

8. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
ปัญหาการเรียนรู ้ของนักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน  ซึ่งโรงเรียนผดุงปัญญาเป็น

โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีนักเรียนจำนวนมาก และนักเรียนแต่ละคนมีระดับการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 
จึงส่งผลให้นักเรียนบางส่วนมีคุณลักษณะ 5 ประการ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอยู่ในระดับที่ต่ำ 
ซ่ึงทางโรงเรียนได้พยายามหาวิธีการ ประยุกต์ ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 



ภาคผนวก 
-      แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตบูรณาการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-   ถอดบทเรียนแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้จริยธรรมนำพา      

  คุณธรรมนำใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ประจำฐานการเรียนรู้) 
 
1.  ชื่อฐานการเรียนรู้ จริยธรรมนำพาคุณธรรมนำใจ (กิจกรรมหนุ่มทองกวาว สาวผดุง)  
 เวลา 1 ชั่วโมง 
2.  ชื่อผู้จัดทำ 1.  นายพีรพัฒน์         พรมพล (ครูแกนนำฐาน) 
 2.  นางกิตติมา           บุญเรือง (คณะกรรมการฐาน) 
 3.  นายจิรวัฒน์          นาควิจิตร (คณะกรรมการฐาน) 
 4.  นางสาวณัฐณิชา     ดีสลิด (คณะกรรมการฐาน) 
 5.  นางสาวภัทราภรณ์  พ่ึงอ่อน (คณะกรรมการและเลขานุการฐาน) 
3.  วัตถุประสงค ์
 3.1  วัตถุประสงค์กิจกรรมการเรียนรู้ 
 3.1.1  มีความรู้ ความเข้าใจ มารยาทในการแสดงความเคารพได้ถูกต้อง (K) 
 3.1.2  ฝึกทักษะมารยาทในการแสดงความเคารพได้ถูกต้อง (P) 
 3.1.3  เพ่ือให้นักเรียนมีค่านิยมในการแสดงความเคารพบุคคลตามกาลเทศะ  (A) 
 3.1.4  สร้างนักเรียนแกนนำ ให้มีทักษะชีวิตมารยาทนำไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้  
 3.2  วัตถุประสงค์ของฐานการเรียนรู้ 
  3.2.1  เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกฝนตนเองเกี่ยวกับมารยาทไทยด้านการแสดงความเคารพ การรับส่ง 
สิ่งของ  การยืน  การเดิน  การนั่ง    
 3.2.2 เพ่ือเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติในสังคมตามระดับบุคคล 

4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 4.1  ศึกษาแผ่นพับ ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับมารยาทไทย 
 4.2  ฝึกอบรมหนุ่มทองกวาว  สาวผดุง 
 4.3  วิทยากรอธิบายให้ความรู้กับผู้เรียน เรื่อง 
 4.3.1  การแสดงความเคารพ 
 4.3.2  การกราบเบญจางคประดิษฐ์ 
 4.3.3  การถวายความเคารพ 
 4.3.4  การยืน การเดิน การนั่ง 
 4.3.5  การรับส่งสิ่งของ 
 4.4  ผู้เรียนลงมือฝึกปฏิบัติการแสดงมารยาทด้านการแสดงความเคารพ การรับส่งสิ่งของ  การยืน  
การเดิน  การนั่ง   
 4.5  ผู้เรียนบันทึกองค์ความรู้ลงในใบงาน เรื่อง หนุ่มทองกวาว สาวผดุง 
 4.6  สรุปผลการจัดกิจกรรม 
 
๕.  สื่อ / อุปกรณ์ 
 5.1  แผ่นพับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมารยาทไทย 
 5.2  ป้ายความรู้ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มารยาทไทย 
 5.3  โต๊ะหมู่บูชา 
 5.4  กล่องรับส่งสิ่งของ 



 5.5  เก้าอ้ี 
 5.6  ธงชาติ 
 5.7  พระบรมฉายาลักษณ์ 
 5.8  พระพุทธรูป 
 5.9  พุ่มดอกไม ้
 5.10 เชิงเทียน/กระถางธูป 
6.  ความรู้ที่ได้รับจากฐานการเรียนรู้ 
 6.1  ศาสตร์พระราชา 
  6.1.1  หลักการทรงงาน ข้อที่ 1 เรื่อง ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

6.1.2  หลักการทรงงาน ข้อที่ 2 เรื่อง ระเบิดจากข้างใน 
 6.1.3  หลักการทรงงาน ข้อที่ 19 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 
 6.1.4  หลักการทรงงาน ข้อท่ี 22 เรื่อง ความเพียร 

6.1.5  หลักการทรงงาน ข้อท่ี 23 เรื่อง รู้ รัก สามัคคี 
 6.2  ศาสตร์ท้องถิ่น 
 6.2.1  นางรัตนา  เจียมศิริ  นักวิชาการชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรม  จังหวัดตาก 
 6.2.2  นางสาวขวัญใจ  ตันจันทร์  นักวิชาการชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรม  จังหวัดตาก 
ทั้ง 2 ท่านเป็นปราชญ์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านมารยาทไทย  ที่คอยให้ข้อเสนอแนะการแสดงความเคารพ   
การรับส่งสิ่งของ  การยืน  การเดิน  การนั่ง  ฯลฯ 
 6.3  ศาสตร์สากล 
 6.3.1  วิชาภาษาอังกฤษ เรียนรู้เรื่อง คำศัพท์ 
  6.3.2  วิชาวิทยาศาสตร์ เรียนรู้เรื่อง การสัมผัส 
  6.3.3  วิชาคณิตศาสตร์ เรียนรู้เรื่อง องศาของการแสดงความเคารพ  
 6.3.4  วิชาสังคมศึกษา เรียนรู้เรื่อง เอกลักษณ์ไทย 
 6.3.5  วิชาสุขศึกษา เรียนรู้เรื่อง การทรงตัว 
 6.3.6  วิชาศิลปะ เรียนรู้เรื่อง ท่วงท่าและลีลา 
 6.3.7  วิชาภาษาไทย เรียนรู้เรื่อง พูดจาไพเราะ 
  6.3.8  วิชาการงานอาชีพ เรียนรู้เรื่อง บุคลิกภาพและการแต่งกาย  
7.  ความสอดคล้องกับหลักการทรงงาน 
 7.1  หลักการทรงงาน ข้อที่ 1 เรื่อง ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
 ทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบจากข้อมูลเบื้องต้น ทั้งเอกสาร แผนที่ สอบถาม
จากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพ้ืนที่ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพ่ือนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์
ได้จริงอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามเป้าหมาย 
 7.2  หลักการทรงงาน ข้อที่ 2 เรื่อง ระเบิดจากข้างใน 
 จะทำการใดๆ ต้องเริ่มจากคนที่เกี่ยวข้องเสียก่อน ต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้เกิด
ความเข้าใจและอยากทำ ไม่ใช่การสั่งให้ทำ คนไม่เข้าใจก็อาจจะไม่ทำก็เป็นได้ ในการทำงานนั้นอาจจะต้องคุย
หรือประชุมกับลูกน้อง เพ่ือนร่วมงาน หรือคนในทีมเสียก่อน เพ่ือให้ทราบถึงเป้าหมายและวิธีการต่อไป 
 7.3  หลักการทรงงาน ข้อที่ 19 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 



 เป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิต 
ให้ดำเนินไปบน “ทางสายกลาง” เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่ งยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งปรัชญานี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งระดับบุคคล องค์กร และ
ชุมชน  บทความที่เก่ียวข้อง : เดินตามรอยเท้าพ่อ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 7.4  หลักการทรงงาน ข้อท่ี 22 เรื่อง ความเพียร  
 จากตัวอย่างบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก กษัตริย์ผู ้เพียรพยายามแม้จะมองไม่เห็นฝั่ง    
แต่ยังคงว่ายน้ำต่อไป เพราะถ้าไม่เพียรว่ายก็จะตกเป็นอาหารปู ปลา และได้รับความช่วยเหลือจนถึงฝั่งได้     
ในที่สุด 
 7.5  หลักการทรงงาน ข้อท่ี 23 เรื่อง รู้ รัก สามัคคี 
  รู้ : การที่เราจะลงมือทำสิ่งใดนั้นจะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด รู้ถึงปัญหาและรู้ถึงวิธี
แก้ปัญหา  
 รัก : คือความรัก เมื่อเรารู้ครบด้วยกระบวนความแล้วจะต้องมีความรัก การพิจารณาที่จะเข้า
ไปลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหานั้น ๆ  
 สามัคคี : การที่จะลงมือปฏิบัตินั้น ควรคำนึงเสมอว่าเราจะทำงานคนเดียวไม่ได้ 
8.  ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2 : 3 : 4) 

2 เงื่อนไข 
เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม 

- การเรียนรู้และฝึกฝนตนเองเกี่ยวกับมารยาท
ไทยด้านการแสดงความเคารพ  การรับส่งสิ่งของ  
การยืน  การเดิน  การนั่ง   ด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวัง  เพ่ือเป็นแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติในสังคมตามระดับบุคคล 
 

- ขยัน มีความตั้งใจเพียรพยายาม ไม่ท้อถอย   
ฝึกซ้อมมารยาทด้วยความตั้งใจ 
- ประหยัด ดำเนินชีวิตความเป็นอยู่อย่าง 
เรียบง่ายรู้จักฐานะทางการเงินของตนเอง  คิดก่อนใช้  
คิดก่อนซื้อ  เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่าง
คุ้มค่า  ไม่ฟุ่มเฟือย 
- ซื่อสัตย์  มีความประพฤติที่สุภาพเรียบร้อย 
ตรงต่อเวลา  ต่อหน้าที่ 
- มีวินัย  ประพฤติปฏิบัติตนในขอบเขต  การ 
แต่งกาย  กฎระเบียบของสถานศึกษา  ยึดมั่นในระเบียบ
แบบแผน  วินัยต่อตนเองและสังคม  ด้วยความยินดีเต็ม
ใจและตั้งใจ 
- สุภาพ  มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตาม 
สถานภาพและกาลเทศะ  มีสัมมาคารวะ เรียบร้อย  ไม่
ก้าวร้าวรุนแรง  หรือวางอำนาจข่มผู้อ่ืนทั้งโดยวาจาและ
ท่าทาง  มีมารยาทดีงาม  วางตนเหมาะสมตาม
วัฒนธรรมไทย 
- สะอาด  มีสุขภาพกาย  ใจ  ยิ้มแย้มแจ่มใส  
ทำให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น  มีบุคลิกภาพดี  ยิ้ม
ไหว้ทักทายด้วยจิตใจที่นอบน้อม 



- สามัคคี  มีสติสุขุมรอบคอบในการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  เพ่ือให้งานสำเร็จลุล่วง  
สามารถแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้อย่างมีเหตุผล 
- มีน้ำใจ  มีความเอ้ืออาทรเอาใจใส่  อาสา 
ช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกายและสติปัญญา  
- กตัญญู  ปฏิบัติตนเห็นคุณค่าแห่งการกระทำดี  ต่อผู้มี
พระคุณ  เช่น  พ่อแม่  ปู่ย่า  ตายาย  ครูอาจารย์  หรือ
ผู้อื่น  พร้อมที่จะแสดงออกเพ่ือบูชา  และตอบแทนคุณ
ความดีนั้นด้วยการกระทำ การพูดและการระลึกถึงด้วย
ความบริสุทธิใจ 

3 หลักการ 
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

- ยิ้มไหว้ทักทายอย่างพอเหมาะ
พอควรตามกาลเทศะ 
- การแต่งกายที่เหมาะสมกับวัย 
- มีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมตาม
ช่วงวัย 
 

- มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตาม
สถานภาพ และกาลเทศะ มีสัมมา
คารวะ 
- มีสุขภาวะถูกต้องตามสุขลักษณ์  
ฝึกฝนจิตใจมิให้ขุ่นมัว  มีความแจ่ม
ใส่อยู่เสมอ 
- ยึดมั่นในระเบียบแบบแผน  
ปฏิบัติตนในขอบเขตกฎระเบียบ
ของสถานศึกษา  ด้วยความเต็มใจ 
และตั้งใจ 
- มีค่านิยมอนุรักษ์ความเป็น
เอกลักษณ์ไทย 

- ยิ้มไหว้ทักทายบุคคลตาม
สถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง 
- มีบุคลิกภาพดีแต่งกายได้
เหมาะสมตามกาลเทศะ 
- ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์
ไทยในสถานศึกษา และชุมชน 
 

ด้าน 
ชีวิตที่เกิดความสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติ 

ด้านวัตถุ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม 

ความรู้ 
(K) 
 
 

- มีความรู้เกี่ยวกับ
มารยาท ยิ้มไหว้
ทักทายได้ถูกต้อง 
สวยงามตามระดับ
ของบุคคล 

- มีความรู้ในการ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน     
            

- เคารพในสิทธิ
เสรีภาพของตัวบุคคล 
 

- ยึดมั่นและดำรงตน
ตามวิถีไทย  ไปมาลา
ไหว้ 
 

ทักษะ 
(P) 
 
 

มีบุคลิกภาพดี แต่ง
กายถูกต้องเหมาะสม
ตามกาลเทศะ 
สามารถเลือกใช้
เสื้อผ้าที่เหมาะสมตาม
วัย 

- มีการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น โดย
ผ่านมติที่ประชุม   
  

- มีสติระมัดระวังเพ่ือ
มิให้ก้าวล้ำสิทธิของ
บุคคลอื่น 
 

- แนะนำส่งเสริม
เอกลักษณ์ไทยใน
สถานศึกษา  สังคม 
ชุมชน อย่างภาคภูมิ 
 



เจตคติ 
(A) 
 
 

ดูแลสุขภาวะของ
ตนเองให้มีสุขภาพ
กาย  ใจ ให้สมบูรณ์
แข็งแรง 

- ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
และอยู่ในสังคมอย่าง
มีความสุข 
- มีเจตนคติที่ดีต่อการ
ทำงาน 

- อนุรักษ์ความเป็น
ไทยธำรงไว้ชั่ว
ลูกหลาน 
 

- มีความสุขในการ
ทำงานร่วมกันผู้อ่ืน  

9.  การนำไปประยุกต์ใช้ 
 9.1  การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 9.1.1  นำความรู ้ที ่ได้ไปประกอบอาชีพที ่มั ่นคงให้กับตนเอง และนำไปปรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพในอนาคตได้     
 9.2  การประยุกต์ใช้ในภารกิจตามหน้าที่ 
 9.2.1  แกนนำนักเรียนให้ความรู้เรื่องมารยาทไทย 
10.  การประเมินผลการเรียนรู้และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 10.1  ตรวจใบงาน เรื่อง หนุ่มทองกวาว สาวผดุง 
 10.2  ฝึกปฏิบัติการแสดงมารยาทด้านการแสดงความเคารพ การรับส่งสิ่งของ การยืน การเดิน      
การนั่ง               
  10.3  ประเมินความพึงพอใจ การฝึกอบรมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา 
11.  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 11.1  แต่งกายให้ถูกกาลเทศะ 
 11.2  การย่อของสตรี 
 11.3  การส่งมือและข้อศอก ส่งรับขณะไหว้ ทั้งชายแหละหญิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ฐานการเรียนรู้ จริยธรรมนำพาคุณธรรมนำใจ 

( กิจกรรมหนุม่ทองกวาว สาวผดุง ) 

   โรงเรียนผดุงปัญญา 
อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 
สาระสำคัญ  มารยาทไทย  เป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นชาติไทย  ที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องมาแต่โบราณ 
กาล  เช่น การแสดงความเคารพ การส่งและการรับสิ่งของ การยืน การเดิน การนั่ง  การแสดงกิริยาอาการ 
การรับประทานอาหาร การให้และรับบริการ การทักทาย การสนทนา การใช้คำพูด การฟัง การใช้เครื่องมือ
สื่อสาร รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติในพิธีการต่าง ๆ ตามยุคสมัย มาตามลำดับ  แต่สภาพสังคมในปัจจุบัน  
เด็กและเยาวชนไทยส่วนใหญ่  ปฏิบัติเกี่ยวกับมารยาทไทยตามระดับบุคคลยังไม่ถูกต้องยกตัวอย่างเช่น  
การไหว้ผู้มีพระคุณ และผู้ที่มีอายุมาก ได้แก่ ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ ครู อาจารย์ และผู้ที่เคารพนับถือ       
ส่วนใหญ่จะยกมือขึ้นไหว้ค้อมศีรษะเล็กน้อย  นิ้วหัวแม่มือไม่ได้จรดปลายจมูก  ปลายนิ้วชี้ไม่ได้จรดส่วนบน
ของหน้าผาก  ถือเป็นการไหว้ที่ไม่ถูกต้องตามระดับบุคคล หรือแม้แต่การส่งสิ่งของให้ผู้ใหญ่ และการรับ
สิ่งของจากผู้ใหญ่ เด็กและเยาวชนบางส่วน ก็ไม่ได้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการแสดงความเคารพอย่างอ่อนน้อม
ถ่อมตนตามระดับบุคคล 

วัตถุประสงค์ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจ มารยาทในการแสดงความ
เคารพ 
2. ฝึกทักษะมารยาทในการแสดงความเคารพได้
ถูกต้อง  
3. เพื่อให้นักเรียนมีค่านิยมในการแสดงความเคารพ
บุคคลตามกาลเทศะ   
4. สร้างนักเรียนแกนนำ ให้มีทักษะชีวิต สามารถ
นำไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้ 

กิจกรรม 
1. ฝึกอบรมหนุ่มทองกวาว  สาวผดุง 
2. วิทยากรให้ความรู้ 
       -  การแสดงความเคารพ 
       -  การกราบเบญจางคประดิษฐ์ 
       -  การถวายความเคารพ 
       -  การยืน  การเดิน  การนั่ง 
       -  การรับส่งสิ่งของ 
3. บันทึกองค์ความรู้ 
4. ร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน 
5. ลงมือปฏิบัติ 
6. บันทึกองค์ความรู้ 
7. สรุปผลการจัดกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ฐานการเรียนรู้ จริยธรรมนำพาคุณธรรมนำใจ 

( กิจกรรมหนุม่ทองกวาว สาวผดุง ) 

   โรงเรียนผดุงปัญญา 
อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 
 

เงื่อนไขความรู้ 
๑. การเรียนรู้และฝึกฝนตนเองเก่ียวกับมารยาทไทย
ด้านการแสดงความเคารพ  การรับส่งสิ่งของ  การ
ยืน  การเดิน การนั่ง  ด้วยความรอบครอบ
ระมัดระวัง  เพ่ือเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติใน
สังคมตามระดับบุคคล 

เงื่อนไขคุณธรรม 
๑. ขยัน มีความตั้งใจเพียรพยายาม ไม่ท้อถอย  
ฝึกซ้อมมารยาทด้วยความตั้งใจ 
๒. ประหยัด ดำเนินชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย
รู้จักฐานะทางการเงินของตนเอง  คิดก่อนใช้  คิด
ก่อนซื้อ  เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่าง
คุ้มค่า  ไม่ฟุ่มเฟือย 
๓. ซื่อสัตย์  มีความประพฤติที่สุภาพเรียบร้อยตรง
ต่อเวลา  ต่อหน้าที่ 
๔. มีวินัย  ประพฤติปฏิบัติตนในขอบเขต  การแต่ง
กาย  กฎระเบียบของสถานศึกษา  ยึดมั่นในระเบียบ
แบบแผน  วินัยต่อตนเองและสังคม  ด้วยความยินดี
เต็มใจและตั้งใจ 
๕. สุภาพ  มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพ
และกาลเทศะ  มีสัมมาคารวะ เรียบร้อย  ไม่ก้าวร้าว
รุนแรง  หรือวางอำนาจข่มผู้อื่นทั้งโดยวาจาและ
ท่าทาง  มีมารยาทดีงาม  วางตนเหมาะสมตาม
วัฒนธรรมไทย 
๖. สะอาด  มีสุขภาพกาย  ใจ  ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นที่
เจริญตา  ทำให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น  มี
บุคลิกภาพดี  ยิ้มไหว้ทักทายด้วยจิตใจที่นอบน้อม 
๗. สามัคคี  มีสติสุขุมรอบคอบในการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น  ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  เพ่ือให้งาน
สำเร็จลุล่วง  สามารถแก้ปัญหาและขจัดความ
ขัดแย้งได้อย่างมีเหตุผล 
๘. มีน้ำใจ  มีความเอ้ืออาทรเอาใจใส่  อาสา
ช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกายและสติปัญญา  
๙. กตัญญู  ปฏิบัติตนเห็นคุณค่าแห่งการกระทำดี  
ต่อผู้มีพระคุณ  เช่น  พ่อแม่  ปู่ย่า  ตายาย  ครู
อาจารย์  หรือผู้อื่น  พร้อมที่จะแสดงออกเพ่ือบูชา  
และตอบแทนคุณความดีนั้นด้วยการกระทำ การพูด
และการระลึกถึงด้วยความบริสุทธิใจ 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

มิติด้านวัตถุ 
- มีบุคลิกภาพดี แต่งกาย
ถูกต้องเหมาะสมตาม
กาลเทศะ สามารถ
เลือกใช้เสื้อผ้าที่
เหมาะสมตามวัย 

- ยิ้มไหว้ทักทายได้
ถูกต้อง สวยงามตาม
ระดับของงบุคคล 

- ดูแลสุขภาวะของ
ตนเองให้มีสุขภาพกาย  
ใจ ให้สมบูรณ์แข็งแรง 

มิติด้านสังคม 

-  มีความอ่อนน้อมถ่อม
ตนตามสถานภาพและ
กาลเทศะ มีสัมมาคารวะ 
ทั้งโดยวาจาและท่าทาง 

มีมารยาทที่ดีงาม วางตน
เหมาะสมตามวัฒนธรรม 

-  แต่งกายเรียบร้อยตาม
กฎระเบียบของ
สถานศึกษา  มีถ้อยคำ
อ่อนหวาน  และเคารพ
พ่อแม่ครูอาจารย์ 

มิติด้านสิ่งแวดล้อม 

- เคารพในสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคล 
- มีสติระมัดระวังเพ่ือมิ
ให้ก้าวล้ำสิทธิของบุคคล
อ่ืน 
- อนุรักษค์วามเป็นไทย
ธำรงไว้ชั่วลูกหลาน 

มิติด้านวัฒนธรรม 

- ยึดมั่นและดำรงตน
ตามวิถีไทย  ไปมาลา
ไหว้ 
- แนะนำส่งเสริม
เอกลักษณ์ไทยใน
สถานศึกษา  สังคม 
ชุมชน อย่างภาคภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 

ความพอประมาณ 
- ยิ้มไหว้ทักทายอย่างพอเหมาะพอควรตามกาลเทศะ 

- การแต่งกายท่ีเหมาะสมกับวยั 

- มีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมตามช่วงวัย 

 

มีเหตุผล 
-  มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและ
กาลเทศะ มสีัมมาคารวะ 

-  มีสุขภาวะถูกต้องตามสุขลักษณ ์ ฝึกฝนจิตใจมิให้
ขุ่นมัว  มีความแจ่มใส่อยู่เสมอ 

-  ยึดมั่นในระเบยีบแบบแผน  ปฏบิัติตนในขอบเขต
กฎระเบียบของสถานศึกษา  ด้วยความเตม็ใจและ
ตั้งใจ 

-  มีค่านิยมอนุรักษ์ความเป็นเอกลกัษณ์ไทย 

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
-  ยิ้มไหว้ทักทายบุคคลตามสถานการณไ์ด้อย่าง
ถูกต้อง 

-  มีบุคลิกภาพดีแต่งกายได้เหมาะสมตาม
กาลเทศะ 

-  ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณไ์ทยในสถานศึกษา 
และชุมชน 



ศาสตร์ท้องถิ่น 

- นางรัตนา  เจียมศิริ  นักวิชาการ
ชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรม  
จังหวัดตาก 

- นางสาวขวัญใจ  ตันจันทร์  
นักวิชาการชำนาญการ สำนักงาน
วัฒนธรรม  จังหวัดตาก 

ทั้ง 2 ท่านเป็นปราชญ์ที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านมารยาทไทย  ที่
ค่อยให้ข้อเสนอแนะการแสดง
ความเคารพ  เคารพ  การรับส่ง
สิ่งของ  การยืน  การเดิน  การนั่ง  
ฯลฯ 

ศาสตร์สากล 

- วิชาการงานอาชีพ เรียนรู้เรื่อง
บุคลิกภาพและการแต่งกาย  
- วิชาภาษาอังกฤษ เรียนรู้เรื่อง 
คำศัพท์  
- วิชาวิทยาศาสตร์ เรียนรู้เรื่อง
การสัมผัส 

 - วิชาคณิตศาสตร์ เรียนรู้เรื่อง
องศาของการแสดงความเคารพ  
- วิชาสังคมศึกษา เรียนรู้เรื่อง
เอกลักษณ์ไทย  
- วิชาสุขศึกษา เรียนรู้เรื่องการ
ทรงตัว 

 - วิชาศิลปะ เรียนรู้เรื่องท่วงท่า
และลีลา 

 - วิชาภาษาไทย เรียนรู้เรื่อง
พูดจาไพเราะ 

ศาสตร์พระราชา 

- หลักการทรงงาน ข้อที่ 1 เรื่อง 
ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

- หลักการทรงงาน ข้อที่ 2 เรื่อง 
ระเบิดจากข้างใน 

- หลักการทรงงาน ข้อที่ 19 เรื่อง 
เศรษฐกิจพอเพียง 

- หลักการทรงงาน ข้อที่ 22 เรื่อง 
ความเพียร 
- หลักการทรงงาน ข้อที่ 23 เรื่อง 
รู้ รัก สามัคคี 

 
 
 



 


