
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  9  (บูรณาการ หน่วยท่ี 3 : จิตพอเพียงต้านทุจริต) 
หน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง     เรื่อง หลักแนวคิด/หลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รหัสวิชา ส21103  รายวิชา  สังคมศึกษาพ้ืนฐาน      กลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2564   เวลา  2   ช่ัวโมง   

ครูผู้สอน ครูสมประสงค์  เพชรสุข  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 
       1.1 มาตรฐานการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ส 3.2 เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการ

ร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

1.2 ตัวช้ีวัด  

ม1/3. อธิบายความเป็นมาหลักการและความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย 

1.3 ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 

2. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 

3. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

2. สาระสำคัญ 

หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาในการดำเนินชีวิตที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความ
ไม่ประมาท โดยคำนึงถึงคุณลักษณะ 3 ประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่
ดี ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต 

หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้แก่ ระเบิดจากข้างใน องค์รวม ประชาพิจารณ์ ขาดทุนคือ
กำไร พออยู่พอกิน การพ่ึงตนเอง และเศรษฐกิจพอเพียง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จากตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้) 
  3.1 ความรู้ (Knowledge : K) 

-  อธิบายความหมาย หลักแนวคิด/หลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ (K) 
 3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process : P) 

- สืบค้น นำเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหลักแนวคิด/หลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้  
- ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตในการดำเนินชีวิตและรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรม ไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผล

กระทบต่อผู้อ่ืนและตนเอง 
 

 



 

 

 3.3 ด้านทัศนคติ (Attitude : A) 
  -  ตระหนักและเห็นคุณค่าและความสำคัญหลักแนวคิด/หลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับความ

พอดีของตนเอง 
  -  สร้างจิตสำนึกในการไม่คดโกงผู้อื่น 

4. สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 

• ความหมาย /หลักแนวคิด/หลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1. หลักแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 3. โครงการตามพระราชดำริ 
4. STRONG MODEL : จิตพอเพียงต้านทุจริต  

ทักษะ/กระบวนการ  

1) ความสามารถในการสื่อสาร ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิดในนำเสนอผลการสรุปองค์ความรู้  

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพ่ือนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับ ตนเองและสังคม
ได้อย่างเหมาะสม  

3) ความสามารถในการแก้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องบนพื้นฐานของ หลักเหตุผล คุณธรรม 
โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม  

4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตในการดำเนินชีวิตและรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรม ไม่พึงประสงค์ที่ส่งผล
กระทบต่อผู้อ่ืนและตนเอง 

5.สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน/สมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 

 1) ความสามารถในการสื่อสาร  
 2) ความสามารถในการคิด  
 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา  
 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

  
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์     5) อยู่อย่างพอเพียง  
 2) ซื่อสัตย์ สุจริต      6) มุ่งม่ันในการทำงาน  
 3) มีวินัย       7) รักความเป็นไทย  
 4) ใฝ่เรียนรู้       8) มีจิตสาธารณะ 

 

 

 



 

 

7. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(เลือกเฉพาะจุดเน้นข้อที่มีในแผนการจัดการเรียนรู้ สามารถเพ่ิมเติมจุดเน้น 

ตามนโยบายอื่นๆได้) 
     7.1  ทักษะในศตวรรษท่ี 21  คือการเรียนรู้  3R X 8C  

  Reading (อ่านออก) 
  (W) Riting (เขียนได้)  

   (A) Rithemetics (คิดเลขเป็น)  

   ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ไขปัญหา 

                (Critical Thinking and Problem Solving) 
   ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  (Creativity and Innovation) 

  ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์  (Cross-cultural Understanding) 
   ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) 
   ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information, and Media Literacy) 
   ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT Literacy) 
   ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้  (Career and Learning) 
   ทักษะการเปล่ียนแปลง (Change) 
     
     7.2  ทักษะด้านชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21    

   ความยืดหยุ่นและการปรับตัว 

  การริเร่ิมสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง 
  ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม 

  การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือได้ (Accountability) 
  ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ (Responsibility)  

     7.3 คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21    
  คุณลักษณะด้านการทำงาน ได้แก่ การปรับตัว ความเป็นผู้นำ 

  คุณลักษณะด้านการเรียนรู้ ได้แก่ การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง 
  คุณลักษณะด้านศีลธรรม ได้แก่ ความเคารพผู้อื่น ความซื่อสัตย์ ความสำนึกพลเมือง 

8. การบูรณาการ (เลือกเฉพาะข้อที่สามารถบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้ สามารถเพ่ิมเติมเร่ืองอ่ืนๆได้) 
   โครงการสถานศึกษาพอเพียง 

  โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

   อาเซียนศึกษา 
  คุณธรรม ค่านิยม 12 ประการ 
  อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 

   ต้านทุจริต 

  อ่ืนๆ(ระบุ).....................................................................................  



 

 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ระบกุลยุทธ์/เทคนิคในการจัดกิจกรรม) 
 ช่ัวโมงท่ี 1 

  ข้ันนำ 
1) นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรม ในการดำรงชีวิตของตนเอง เช่น  
- เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องเก่ียวกับอะไร 

-  ใช้จ่ายอย่างไรจึงจะเรียกว่า พอประมาณ 

-  นักเรียนดำเนินชีวิตตามหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ อย่างไร 

- . ครูสรุปความรู้แล้วเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาที่จะเรียน 

ข้ันสอน 

2)  แบ่งกลุ่มนักเรียนคละความสามารถชาย-หญิงกลุ่มละ 5-6 คน ครูให้นักเรียนดูวีดีทัศน์ เร่ือง“ความเป็นมา
ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

แต่ละกลุ่มออกแบบการนำเสนอความรู้เกี่ยวกับหลักแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น Mind Mapping PowerPoint แผ่นใส แผ่นพับ ใบความรู้ แล้วส่งตัวแทนนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  

3). ครูกล่าวชมเชยนักเรียนที่ออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน จากนั้นร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับเร่ืองที่เรียน 

4). ครูอธิบายเพิ่มเติมหรือเสริมความรู้ว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และการปฏิบัติ
ตนของประชาชนในทุกระดับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต้องอาศัยองค์ความรู้ การปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง 
และการกระจายความเส่ียง ซึ่งประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยนำปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินการภายใต้แนวคิด รู้–รับ–ปรับตัวที่ได้ยึดหลัก 2 เงื่อนไข 3 หลักการ   
 4 มิต ิ ตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 

5) นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องความพอประมาณ  ความมีเหตุผล มี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมสู่มิติเศรษฐกิจสังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม 

 4) นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปองค์ความรู้เชื่อมโยงพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องกับหลักแนวคิด  ของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในเร่ืองของความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีความรู้ คู่คุณธรรม มาเป็นเคร่ืองมือใน
การป้องกันการทุจริต 

ข้ันสรุป 

5) นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปองค์ความรู้เชื่อมโยงพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องกับหลักแนวคิด  ของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในเร่ืองของความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีความรู้ คู่คุณธรรม มาเป็นเคร่ืองมือใน
การป้องกันการทุจริต 

 

 

 

 



 

 

 ช่ัวโมงท่ี 2  
 ขั้นนำ 

1. ครูซักถามนักเรียนถึงการดำเนินชีวิตของนักเรียนบนพ้ืนฐานพอความพอเพียง ให้นักเรียนยกตัวอย่าง 
- นักเรียนดำเนินชีวิตตามหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ อย่างไร 

-  ครูสรุปความรู้แล้วเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาที่จะเรียน 

ขั้นสอน 

2. ครูนำวิดิทัศน์ เร่ือง  STRONG MODEL : จิตพอเพียงต้านทุจริต ให้นักเรียนได้ศึกษา 

3.แบ่งกลุ่มนักเรียนคละความสามารถชาย-หญิงกลุ่มละ 5-6 คน ครูให้นักเรียนดูวีดีทัศน์ เรื ่อง“STRONG 

MODEL : จิตพอเพียงต้านทุจริต”  
แต่ละกลุ่มออกแบบการนำเสนอความรู้เกี่ยวกับ STRONG MODEL : จิตพอเพียงต้านทุจริต  เช่น Mind 

Mapping PowerPoint แผ่นใส แผ่นพับ ใบความรู้ แล้วส่งตัวแทนนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  

4). ครูกล่าวชมเชยนักเรียนที่ออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน จากนั้นร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับเร่ืองที่เรียน 

5). ครูอธิบายเพิ่มเติมหรือเสริมความรู้ว่า STRONG MODEL : จิตพอเพียงต้านทุจริต  

5) นักเรียนศึกษาใบความรู้เร่ืองหลัก STRONG MODEL : จิตพอเพียงต้านทุจริต 

 4) นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปองค์ความรู้เชื่อมโยงพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องกับหลักแนวคิด  ของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในเร่ืองของความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีความรู้ คู่คุณธรรม มาเป็นเคร่ืองมือใน
การป้องกันการทุจริต ตาม STRONG MODEL 

ข้ันสรุป 

5) นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปองค์ความรู้เชื่อมโยงพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องกับหลักแนวคิด  ของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในเร่ืองของความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีความรู้ คู่คุณธรรม มาเป็นเคร่ืองมือใน
การป้องกันการทุจริต ตาม STRONG MODEL 

 

10. สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้ 
1) ใบความรู้ที่ 1 STRONG MODEL : จิตพอเพียงต้านทุจริต      

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER1/DRAWER057/GENERAL/DATA0000/00000909. 

2) วีดีโอเรือง STRONG MODEL : จิตพอเพียงต้านทุจริต         
https://www.youtube.com/watch?v=npR-VZjU4io 

11. ช้ินงานหรือภาระงาน (หลักฐาน/ร่องรอยแสดงความรู้) 
 นักเรียนทำ Mind Mapping เร่ือง การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม  

STRONG MODEL 

 

 

 



 

 

12. การวัดและประเมินผล (ใส่ตามความเหมาะสม) 
         

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ท่ีต้องการวัด 

ช้ินงาน/ภาระ/
ร่องรอย
หลักฐาน 

วิธีการวัด เครื่องมือท่ีใช้วัด เกณฑ์ 

อธิบายความหมาย หลัก
แนวค ิด/หล ั กการของ
ปร ั ชญาของ เศรษฐกิ จ
พอเพียงได ้

Mind 

Mapping 

เรื่องปรัชญา
ของเศรษศกิจ

พอเพียง 

-การสังเกต 

-ทำแบบทดสอบ 

-การสังเกต 

-แบบทดสอบ 

 

 

สามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิตในการดำเนินชีวิตและ
รู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรม 

ไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผล
กระทบต่อผู้อ่ืนและตนเอง 
ตาม STRONG MODEL 

 

Mind 

Mapping 

 เร่ือง การ
ดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงตาม 

STRONG 

MODEL 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เกณฑ์การคะแนนผลงาน 

 

รายการประเมิน 
คะแนน 

4 3 2 1 

1. ผลงานตรงกับ 

จุดประสงค์ ที่
กำหนด 

ผลงานสอดคล้องกับ 

จุดประสงค์ ทุก
ประเด็น  

ผลงานสอดคล้อง 
กับจุดประสงค ์เป็น
ส่วนใหญ่ 

ผลงานสอดคล้อง 
กับจุดประสงค ์บาง
ประเด็น 

ผลงานไม่สอดคล้อง 
กับจุดประสงค์ 

2. ผลงานมี ความ
ถูกต้อง สมบูรณ์ 

เนื้อหาสาระของ 
ผลงานถูกต้อง 
ครบถ้วน 

เนื้อหาสาระของ 
ผลงานถูกต้อง เป็น
ส่วนใหญ่ 

เนื้อหาสาระของ 
ผลงานถูกต้อง เป็น
บางประเด็น 

เนื้อหาสาระของ 
ผลงานไม่ถูกต้อง 
เป็นส่วนใหญ่ 

3. ผลงานมี ความคิด 

สร้างสรรค ์

ผลงานมีความคิด 

สร้างสรรค์ แปลก
ใหม่ และเป็นระบบ 

ผลงานมีความคิด 

สร้างสรรค์แต่ยัง ไม่
เป็นระบบ 

ผลงานมี ความ
น่าสนใจ แต่ยังไม่มี
ความคิด สร้างสรรค์ 
แปลกใหม่ 

ผลงานไม่น่าสนใจ 

ไม่มีความคิด 

สร้างสรรค์แปลกใหม่ 

4. ผลงานมี ความ
เป็นระเบียบ 

ผลงานมีความเป็น 

ระเบียบ แสดงออก 

ถึงความประณีต 

ผลงานส่วนใหญ่ มี
ความเป็นระเบียบ 

แต่ยังมีข้อบกพร่อง 
เล็กน้อย 

ผลงานมีความเป็น 

ระเบียบ แต่มี 

ข้อบกพร่องบางส่วน 

ผลงานส่วนใหญ่ไม่ 

เป็นระเบียบและ มี
ข้อบกพร่อง 

5. ผลงานเสร็จ ตาม
เวลา ที่กำหนด 

ส่งผลงานตามเวลา 
ที่กำหนด 

ส่งผลงานช้ากว่า 
เวลาที่กำหนด 1-2 
วัน 

ส่งผลงานช้ากว่า 
เวลาที่กำหนด 3-5 
วัน 

ส่งผลงานช้ากว่า 
เวลาที่กำหนด เกิน 5 
วันขึ้นไป 

 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

17-20 ดีมาก 

13-16 ดี 

9-12 พอใช้ 
5-8 ปรับปรุง 

 

 

 

 



 

 

แบบประเมินการนำ เสนองาน 

 

ข้อ
ที ่

ชื่อ/กลุ่มผู้นำเสนอ
ผลงาน 

พฤติกรรม 

การเตรียม 

ความพร้อม 

ตอบ ข้อ
สงสัย ได้ตรง 

ประเด็น 

ความชัดเจน 

ในการ 
นำเสนอ 

สามารถ 

มองเห็น ได้
ชัดเจน 

ตอบ ข้อ
สงสัย ได้ตรง 

ประเด็น 

มีความ 

พอเพียง ไม่
ทุจริต 

รวมสรุป 

 

1  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 15 

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

  คะแนน13-15  ระดับคุณภาพ 4 หมายถึง ดีมาก 

  คะแนน9-12   ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ดี 

  คะแนน 5-8   ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง พอใช้ 
  คะแนน 0-4  ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ปรับปรุง 
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป 

 

สรุป  ผ่าน   ไม่ผ่าน 

 

       
 

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

     (…………………………………………………..)   

 



 

 

แบบบันทึกพฤติกรรมการทำ งานกลุ่ม 

กลุ่มท่ี........ (ช่ือกลุ่ม)..................................................................................   
สมาชิกในกลุ่ม   1............................................................  

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

 คำชี้แจง : ให้นักเรียนทำเคร่ืองหมาย 3ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมท่ีสังเกต 
คะแนน 

3 2 1 

1. มีความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    

2. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน    

3. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย    

4. มีขั้นตอนในการทำงานอย่างเป็นระบบ    

5. ใช้เวลาในการทำงานอย่างเหมาะสม    

6. ความซื่อสัตย์สุจริต ในการทำงานด้วยตนเอง    

รวม    

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

พฤติกรรมที่ทำเป็นประจำ ให้๓ คะแนน  

พฤติกรรมที่ทำเป็นบางคร้ัง ให้๒ คะแนน 

พฤติกรรมที่ทำน้อยคร้ัง ให้๑ คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ใบความรู้ 
เรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาในการดำเนินชีวิตที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลางและ 

ความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงลักษณะ 1 ประการ ดังนี้ 
1. พอประมาณ คือความพอดีไม่น้อยเกินไป ไม่มากเกินไป หรือไม่สุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่งและ 

ต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 

2. มีเหตุผล คือ การตัดสินใจ การกระทำ การลงทุนทุกอย่างต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล คำนึงถึง 
เหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องและผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนอย่างรอบคอบ 

3. มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี คือ การเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบ และการเปล่ียนแปลง 
ด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากทั้งภายในและภายนอก 

เง่ือนไข 2 ประการ ดังนี้ 
1. เงื่อนไขความรู้ คือ มีความรอบรู้รอบคอบ และระมัดระวังในการนำความรู้วิทยาการ 

เทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ 
 2. เงื่อนไขคุณธรรม คือ มีความตระหนัก มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความเพียร และ 

ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต 

นำไปสู่ 4 มิติ ดังนี้ 
  1.  เศรษฐกิจ 

  2.  สังคม 

  3.  ส่ิงแวดล้อม 

  4.  วัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบความรู้ เร่ือง STRONG model จิตพอเพียงต้านทุจริต 

STRONG model : คําอธิบาย จิตพอเพียงต้านทุจริต 

รศ.ดร.มาณี  ไชยธีรานุวัฒศิริ   ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) กำหนด วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กำหนดพันธกิจหลักเพ่ือ
สร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมไม่
ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิง นโยบาย พัฒนาระบบ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับ ดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 ในปี 2564 

 

โครงการ “จิตพอเพียงต้านทุจริต” เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการ ทุจริต 
ซึ่งประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ (1) การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะ ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม (2) ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม เพื่อต้าน
ทุจริต (3) ประยุกต์หลักพอเพียงเป็นเคร่ืองมือต้านทุจริต และ (4) เสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน และทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต จากกลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นที่มาของโครงการ “จิตพอเพียงต้านทุจริต” ในชุด
โครงการสหยุทธ์ (รศ.ดร.มาณี  ไชยธีรานุวัฒศิริ, 2560) ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวใน 27 จังหวัด ในปีงบประมาณ 2561 และครบทั้ง 76 จังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ 2562 

 

โครงการ “จิตพอเพียงต้านทุจริต” ในระยะต้นของการดำเนินการ แม้ว่าในโครงการได้กำหนดกระบวนการ ต่าง ๆ ไว้ 
แต่ผู้นำโครงการสู่การปฏิบัติมีความเข้าใจในความหมายแตกต่างกันไป ทำให้การนำสู่การปฏิบัติค่อนข้างสับสน จึงมีการ
คิดค้น STRONG model ขึ้นมาเพ่ืออธิบายโครงการ “จิตพอเพียงต้านทุจริต” ให้มีระบบมากขึ้น และเรียกชื่อที่
เชื่อมโยงระหว่าง STRONG model และจิตพอเพียงต้านทุจริต ว่า โครงการ “STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต” 

 

การคิดค้น STRONG model เกิดข้ึนจากการตกผลึกทางความคิดของความหมายของ “จิตพอเพียงต้าน ทุจริต” ที่
ประกอบด้วยคำสำคัญ 3 คำ คือ จิต พอเพียง ต้านทุจริต 

จิตพอเพียงต้านทุจริต ต้องเป็นจิตที่มีความแข็งแกร่ง ทำให้คิดถึงคำภาษาอังกฤษ คือ Strong ที่เป็นคำง่าย ๆ มีการใช้
บ่อย ๆ ความหมายเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไป แต่ต้องคิดให้ตกผลึกในตัวอักษรทั้ง 6 ตัว ให้สามารถเชื่อมโยงกับคำว่า 
พอเพียง และคำว่า ต้านทุจริต จึงเป็นการตั้งต้นในการหาความหมายในตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้ง 6 ตัว ที่มีความ
เชื่อมโยงกันและสามารถคิดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมได้ 
 



 

 

S เป็นตัวอักษรตัวแรกของ Strong ทำให้คิดถึงคำ Sufficient ซึ่งแปลว่า พอเพียง เป็นคำสำคัญ และเป็น หลักเป็นแก่น
ของจิตพอเพียงต้านทุจริต 

คำสำคัญคำถัดไปคือ ต้านทุจริต ซึ่งจำเป็นต้องมีคำอธิบายหรือคำจำกัดความให้ชัดเจน เพ่ือค้นหาคำที่เก่ียวข้องและ
สอดคล้องสำหรับใส่ในอักษรอังกฤษ t-r-o-n-g 

การทุจริตเกิดขึ้นจากระบบและคน ระบบที่เน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้จะทำให้การทุจริตยากยิ่งข้ึน คนสุจริตที่
ไม่นิ่งเฉย ไม่ยอมให้มีการทุจริตเกิดข้ึน ย่อมเป็นกลไกป้องกันการทุจริต และทำให้สังคมเจริญก้าวหน้าได้ยิ่งขึ้น 

 

การประกอบคำต่าง ๆ ในตัวอักษร t-r-o-n-g จึงเกิดข้ึน ดังนี้ 
ตัว T จึงใช้คำ Transparent โปร่งใส 

R Realise ตื่นรู้ รู้สภาวะ รู้เหตุการณ์ที่จะเกิดการทุจริต และพร้อมจะต่อสู้ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต 

O เป็นตัวอักษรที่คิดหาคำยากท่ีสุด แต่ในที่สุดจึงเลือกคำ Onward มุ่งไปข้างหน้า มุ่งสร้างความเจริญ 

N เป็นคำควบกล้ำกับ K Knowledge ความรู้ เป็นปัจจัยจำเป็นสำหรับมนุษย์ มีอิทธิพลต่อทัศนคติความตระหนัก และ
พฤติกรรม การกระทำ 

G Generosity เอ้ืออาทร เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ในฐานะของเพ่ือนมนุษย์ โดยมิใช่ต่างตอบแทนหรือต้องการ ผลประโยชน์ 
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต จึงหมายถึง ผู้ที่มีความพอเพียง ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น (S) มุ่งอนาคตท่ีเจริญ
ทั้งตนเองและส่วนรวม (O) โดยใช้หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ (T) พ้ืนฐานจิตใจมีมนุษยธรรมเอื้ออาทร ช่วยเหลือ
เพ่ือนมนุษย์โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ต่างตอบแทน (G) ให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการดำรงชีวิตในทางที่
ชอบ (N) แต่ตื่นรู้เร่ืองภัยทุจริตที่ร้ายแรงส่งผลต่อสังคม รังเกียจการทุจริตประพฤติมิชอบทั้งปวง ไม่ยอมทนต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ (R) 

 

S Sufficient พอเพียง 
เนื่องจากความพอเพียงของปัจเจกบุคคล ย่อมที่ระดับที่แตกต่างกันตามวิธีคิด สภาพความพร้อมและความสามารถ 
รวมทั้งตามสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคลและครอบครัว 

กลไกหลัก คือ ปรับวิธีคิดท่ีแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นอัตโนมัติจะ
นำไปสู่จิตสำนึกท่ีพอเพียง ไม่กอบโกยผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่เบียดบังรัฐ ไม่รับอามิสสินบนโดยมิ
ต้องจำกัดขอบเขตของการประกอบอาชีพที่สุจริต สามารถหาทรัพย์สินเงินทองได้ตามความสามารถ ทั้งนี้ โดยไม่
เดือดร้อนตนเองและผู้อ่ืน 

 

T Transparent โปร่งใส 

ความโปร่งใส ทำให้เห็นภาพหรือปรากฏการณ์ชัดเจน 

กลไกหลัก คือ สร้างความรู้ความเข้าใจ และวิธีสังเกตเก่ียวกับความโปร่งใสของโครงการต่าง ๆ 

 

 

 



 

 

R Realise ตื่นรู้ 
เม่ือบุคคลรู้พิษภัยของการทุจริต และไม่ทนที่จะเห็นการทุจริตเกิดข้ึน 

กลไกหลัก การเรียนรู้สถานการณ์การทุจริตในพ้ืนที่ ในชุมชน หรือในกรณีที่ปรากฏการทุจริตขึ้น หรือกรณีศึกษาที่
เกิดข้ึนมาแล้วและมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว 

 

O Onward มุ่งไปข้างหน้า 

การไม่มีการทุจริตของภาครัฐ จะทำให้เงินภาษีถูกนำไปใช้ในการพัฒนาอย่างเต็มที่ 
กลไกหลัก คือ การป้องกันและการป้องปราม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพ้ืนที่ที่มีความเส่ียง ในการ
ทุจริต เช่น การบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะ หรือเฝ้าระวังโครงการให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส 

 

N Knowledge ความรู้ 
ความรู้ด้านต่าง ๆ มีความจำเป็นต่อการป้องกันและป้องปรามการทุจริต 

กลไกหลัก คือ การให้ความรู้ในรูปแบบการฝึกอบรม หรือให้สื่อเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น 

(1) ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการทุจริตแบบต่าง ๆ ทั้งแบบสมัยอดีต แบบปัจจุบัน และแบบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

(2) ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตในต่างประเทศ 

(3) วิธีการป้องกัน – ป้องปรามแบบต่าง ๆ 

(4) ความรู้เกี่ยวการเฝ้าระวัง 
(5) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

G Generosity ความเอื้ออาทร 
การพัฒนาสังคมไทยให้มีน้ำใจ โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ โดยไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนหรือหวังผลตอบแทน ใน
ฐานะเพ่ือนมนุษย์ 
กลไกหลัก กิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือบุคคล ชุมชน/สังคมในยามวิกฤติ หรือการร่วมมือในการร่วมพัฒนาชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



หน่วยที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 (บูรณาการสาระหน้าที่พลเมือง) 
เร่ือง กฎหมาย   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  เวลา  2 คาบ                             

    ครูผู้สอน นางบุญธรรม   ตุ้มไธสง              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา    
          

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

  กฎหมายคือข้อบังคับท่ีรัฐกำหนดให้ประชาชนปฏิบัติตาม หากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ เป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเกิด
ความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อย กฎหมายมีหลายประเภท เช่น หากแบ่งตามข้อความที่บัญญัติในกฎหมายจะ
แบ่งเป็นกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธำรงรักษาไว้ ซึ่งการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 

ตัวช้ีวัด 

  ม.2/1 อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ 

  

 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   

  1. อธิบายความหมายและความสำคัญของกฎหมายได้ (K) 

  2. วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง (P)  

  3. เห็นคุณค่าและตระหนักในความสำคัญของกฎหมาย (A)  

   

สาระการเรียนรู้ 
  กฎหมาย  

   1) ความหมายและความสำคัญของกฎหมาย  
   2) ประเภทของกฎหมาย     

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

  1. ความสามารถในการคิด 

  2. ความสามารถในการส่ือสาร 

         3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

  4. ความสามารถในการแก้ปัญหา 



คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
  2. ซื่อสัตย์สุจริต 

  3. มีวินัย  

           4. มุ่งม่ันในการทำงาน 

    5. มีจิตสาธารณะ 

กิจกรรมการเรียนรู้  
1. ข้ันนำเข้าสู่บทเรียน (5 นาที) 
 1. ครูแจ้งตัวชี้วัดชั้นปีและจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  

2. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  

3. ครูซักถามนักเรียนว่า เพราะอะไรคนในสังคมจึงต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎระเบียบที่สังคมกำาหนด
ไว้และมีส่ิงใดบางที่ใช้ควบคมุให้คนประพฤติและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรอืกฎระเบียบเหล่านี้ จากนัน้ครูอธิบายเพ่ือเข้า
สู่เนื้อหาที่จะเรียน  

2. ข้ันกระบวนการสอน (40 นาที) 
  4. ครูตรวจผลงานของนักเรียน โดยสุ่มเลือกนักเรียนเจ้าของผลงานให้ออกมาอ่านเร่ืองความหมาย และ
ความสำคัญของกฎหมายที่ได้รับมอบหมายให้ไปอ่านและสรุปมาให้เพ่ือนๆ ฟังโดยครูคอยแนะนำและเสริมความรู้  

5. ครูเขียนคำว่ากฎหมายบนกระดาน แล้วให้นักเรียนระดมสมองหานิยามของคำนี้แล้วให้นักเรียบเรียงให้
สละสลวยและถูกต้อง  

6. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 – 6 คน เพื่อร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับกฎหมายโดยแต่ละกลุ่ม เลือก
ประธาน 1 คน และเลขานุการกลุ่ม 1 คน โดยให้เลขานุการกลุ่มเป็นผู้จดบันทึกความคิดเห็นของกลุ่ม  

7. ครูแจ้งหัวข้อวัตถุประสงค์และรูปแบบการอภิปรายให้นักเรียนทราบ โดยเขียนลงบนกระดาน หรือเพาเวอร์
พอยท์ (PowerPoint) ให้นักเรียนดูหัวข้ออภิปราย : หากแผ่นดินไร้กฎหมาย สังคมไทยจะเป็นอย่างไร วัตถุประสงค์
ของการอภิปราย เพ่ือให้นักเรียนเห็นความสำคัญและคุณค่าของกฎหมาย  

8. ครูให้แต่ละกลุ่มดาเนินการอภิปรายตามหัวข้อที่กำหนดในขณะที่กลุ่มดำเนินการอภิปรายครูคอยสังเกต
และกระตุ้น ให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มท่ี  

9. ครูให้แต่ละกลุ่มบันทึกผลการอภิปรายลงในแบบบนทึกผลการอภิปรายเร่ือง หากแผ่นดินไร้ กฎหมาย 
สังคมไทยจะเป็นอย่างไร แล้วส่งตัวแทนกลุ่มมานำเสนอผลการอภิปรายต่อหน้าชั้นเรียน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ฟัง
ซักถามผู้อภิปรายตอบคำถาม ครูคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำ  

10. ครูมอบหมายใหนักเรียนอ่านเนื้อหาเร่ือง ประเภทของกฎหมาย พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นว่ากฎหมาย
แบ่งได้กีป่ระเภท อะไรบ้าง เป็นการบ้านเพื่อเตรียมจัดการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป  

ช่ัวโมงท่ี 2  

11. ครูสนทนาซักถามความรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับประเภทของกฎหมายที่ได้รับมอบหมายให้ไปศึกษาค้นคว้า
มาในประเด็นต่างๆ เช่น กฎหมายแบ่งได้กี่ประเภท อะไรบ้าง  

12. ครูกล่าวชมเชยนักเรียนแล้วสรุปความรู้ให้นักเรียนฟัง  
13. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1 เร่ืองความหมาย ความสำคัญและประเภทของกฎหมาย 



14. ครูอธิบายว่าอาเซียนเป็นองค์กรระหว่างประเทศท่ีจำเป็นต้องมีกฎระเบียบขึ้นมาบังคับใช้ภายในองค์กร 
เช่น         กฎบัตรอาเซียน จากนั้นครูให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลและร่วมกันอภิปรายว่ากฎบัตรอาเซียนมีลักษณะเป็น
กฎหมายหรือไม่อย่างไร หลังจากที่นักเรียนอภิปรายจบ ครูสรุปและอธิบายเพ่ิมเติมแล้วให้นักเรียนบันทึกลงในสมุด  

15. ในขณะปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนให้ครูสังเกตพฤติกรรมในการทำงานและการนำเสนอผลงานของ
นักเรียนตามแบบประเมินพฤติกรรมในการทำงานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

 

3. ข้ันสรุป (5 นาที) 
  16. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เร่ืองความหมาย ความสำคัญและประเภทของกฎหมาย โดยให้

นักเรียนสรุปลงในสมุดหรือสรุปเป็นเรียงความ แผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ พร้อมทั้งตกแต่งให้สวยงาม  
17. ครูมอบหมายให้นักเรียนอ่านเนื้อหาเร่ืองกระบวนการตรากฎหมาย พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นว่า 

ขั้นตอนทั่วไปในการตรากฎหมายมีอะไรบ้างเป็นการบ้านเพ่ือเตรียมจัดการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 

     
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

 

ช้ินงาน/ภาระงาน 

 แผนผังความคิดเรื่อง ความหมาย ความสำคัญและประเภทของกฎหมาย 

 ใบงานที่ 1 เร่ืองความหมายความสำคัญและประเภทของกฎหมาย  

แบบบันทึกผลการอภิปรายเร่ือง หากแผ่นดินไร้กฎหมาย สังคมไทยจะเป็นอย่างไร 
 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้  
  1. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน หน้าท่ีพลเมืองสังคม ม. 2 บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานชิ จำกัด 

  2. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาท่ี 2 

  3. แบบประเมินพฤติกรรมในการทำงานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

 

 

 

 

ขอบเขต วิธีการวัด เครื่องมือการวัด เกณฑ์การวัด 

อธิบายความหมายและความสำคญัของ
กฎหมายได้ (K) 

ตรวจแบบบันทึก เรื่อง 
ความหมาย 
ความสำคัญและ
ประเภทของกฎหมาย 

แบบบันทึก เร่ือง 
ความหมาย 
ความสำคัญและ
ประเภทของกฎหมาย 

ร้อยละ 80 ผ่าน
เกณฑ์ 

วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายได้
อย่างถูกต้อง (P) 
เห็นคุณคา่และตระหนักในความสำคัญของ
กฎหมาย (A) 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 

 
 

 



 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ (บูรณาการรายวิชาประวัติศาสตร์) 
เร่ือง  ความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่๒๐จนถึงปัจจุบัน 

หน่วยท่ี ๑ ชื่อหน่วย การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๓ เร่ือง การทุจริตที่เกิดจากการคิดฐาน ๑0 ที่ส่งผลต่อประเทศ  
  เวลา ๒   ชั่วโมง 
๑. ผลการเรียนรู้ 

๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม 

๑.๒ สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
๑.๓ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อด้านและป้องกันการทุจริต 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 

๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการคิดฐาน ๑๐ 

๒.๒ สามารถคิดแยกแยะการทุจริตที่เกิดจากการคิดระบบคิดฐาน ๑๐ ในสถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อประเทศ และสังคมโลก 

๒.๓ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อด้านและป้องกันการทุจริต 

๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑ ความรู้ 

ระบบคิด “ฐาน ๑๐ (Analog)” เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที ่มีตัวเลขหลายตัว และ อาจ
หมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้หลายทาง เกิดความคิดที ่หลากหลาย ซับซ้อน หากนำมาเปรียบเทียบกับ การ
ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องคิดเยอะต้องใช้ดุลยพินิจเยอะ อาจจะ นำประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกันได้แยกประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ ส่วนรวมออกจากกัน
ไม่ได ้

๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

๑) ความสามารถในการสื่อสาร (ทักษะการอ่าน ทักษะการฟ้ง ทักษะการพูด ทักษะการเขียน) 

๒) ความสามารถในการคิด 

๓.๓ ทักษะการวิเคราะห์ 

(ทักษะการจัดกลุ่ม ทักษะการสรุป) 

๓.๔ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ค่านิยม 

๑) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๒) ชื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 



๓) ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 

๔) มีศึลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่ และแบ่งปัน 

๔) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๖) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายตํ่า หรือกิเลส มีความละอาย เกรง

กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ (วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ) (Discovery Method) 

 

๔.๑ ข้ันตอนการเรียนรู้ 
ข้ัวโมงท่ี ๑ 

ข้ันท่ี ๑  ข้ัน นำ 

๑) ครูร่วมกับนักเรียนถามตอบเกี่ยวกับอาชีพใดในประเทศไทยที่ไม่พบการทุจริตในอาชีพนั้นๆ 

๒) ครูร่วมถามตอบกับนักเรียนเกี่ยวกับการคิดระบบฐาน๑๐ในอาชีพใดที่สร้างความเสียหาย ให้แก่
ประเทศชาติได้มากท่ีสุด 

๓) ร่วมกันถามตอบเกี่ยวกับอาชีพที่นักเรียนพบการทุจริตในกลุ่มนักเรียนได้หรือไม่ 

ข้ันท่ี ๒ ข้ันสอน 

๔) ครูแจกใบความรู้ที่ ๔ ระบบคิดฐาน ๑๐ และใบงานที่ ๑ การวิเคราะห์สถานการณ์ การทุจริตที่เปิด
ขึ้นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่ม 

๕) นักเรียนแต่ละกลุ ่มร่วมกันศึกษาความรู ้ ระบบคิดฐาน ๑๐ จากใบความรู ้ ห้องสมุด และ
แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 

๗) นักเรียนร่วมกันจัดทำใบงานที่ ๑ 

๘) ครูอธิบายเพิ่มเดิม ในส่วนที่นักเรียนสงสัย และซักถาม 

ข้ัวโมงท่ี ๒ 

ข้ันท่ี ๓ ข้ันกลุ่มทักษะ 

๑) นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย 

๒) นักเรียนทำใบงานที่ ๑ การวิเคราะห์สถานการณ์การทุจริตที ่เกิดขึ ้น ทั ้งในประเทศ และ
ต่างประเทศโดยให้นักเรียนแต่ละคนช่วยกันคิดหาคำตอบ และช่วยกันอธิบาย คำตอบให้เพื่อนในฟ้งจนทุกคน
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน 

๓) ครูลุ่มเลือกนักเรียน ๓ คน  นำเสนอคำตอบในใบงานที่ ๑ หน้าชั้นเรียน 

๔) เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสถามตอบในประเด็นที่สงสัย และให้มีการแลกเปลี่ยน เรียนซึ่งกัน
และกัน 



๕) ครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง และอธิบายเพ่ิมเดิมในส่วนที่บกพร่อง 
ข้ันท่ี ๔ สรุปผล 

๑) นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้ลงสมุดของแต่ละคน 

๒) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการป้องกันการทุจริตด้วยการเลิกคิดระบบฐานสิบ 

๓) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
๑) ใบความรู้ที่ ๕ ระบบคิดฐาน ๑๐ 

๒) ใบงานที่ ๑ การวิเคราะห์สถานการณ์การทุจริตที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

๔. การประเมินผลการเรียนรู้ 
๔.๑ วิธีการประเมิน 

๑) ประเมินใบงานที่ ๑ 

๒) ประเมินการนำเสนองาน 

๔.๒ เครื่องมือท่ีใซ้ในการประเมิน        แบบประเมินผลงานใบงานที่  ๑ 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 
  



 

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  6 

(บูรณาการ หน่วยท่ี ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม) 
หน่วยเรียนรู้ท่ี 3 พลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก               เรื่อง  พลเมืองดี 
รหัสวิชา ส31102  รายวิชา  สังคมศึกษาพ้ืนฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ปีการศึกษา  2564                                 เวลา  2   ช่ัวโมง  
ครูผู้สอน ครูณิชาวรรณ   บุญรอด  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 
1.1 มาตรฐาน  

  ส2.1 ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี ตามกฎหมาย ประเพณี และวัฒนธรรมไทย 
ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 

1.2 ตัวช้ีวัด 

  ม.4-6/3  ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อ่ืน ประพฤติปฏิบัติเพ่ือเป็นพลเมืองดี  

       ของประเทศชาติและสังคมโลก 

  1.3 ผลการเรียนรู้ 
  - มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

  - ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 2.สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

 การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีนั้น มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  ซึ่งประชาชนทุกคนนำ
หลักคุณธรรม จริยธรรม มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
 

3.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ (Knowledge : K) 

    - อธิบายแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีได้ K 

      - รู้และเข้าใจความหมายความสำคัญของคำว่าสิทธิและหน้าที่ K 

3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process : P) 
    -วิเคราะห์ความสำคัญและคุณลักษณะของพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลกได้ P 

 3.3 ด้านทัศนคติ (Attitude : A) 
      - ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามหลักคุณธรรม จริยธรรมได้ A 

 








 

 

 

 4.สาระการเรียนรู้ 
  ความรู้    

   คุณลักษณะพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก เช่น 

    -  เคารพกฎหมายและกติกาสังคม 

    -  เคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและบุคคลอ่ืน 

    -  มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
    -  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก  
    -  เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองการปกครอง  
    -  มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิต 

    -     ความหมายของคำว่าสิทธิและหน้าที่ 
ทักษะ/กระบวนการ  
1) ความสามารถในการสื่อสาร ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิดในนำเสนอผลการสรุปองค์ความรู้  

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพ่ือนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับ ตนเอง
และสังคมได้อย่างเหมาะสม  

3) ความสามารถในการแก้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องบนพ้ืนฐานของ หลักเหตุผล 
คุณธรรม โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม  

4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตในการดำเนินชีวิตและรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรม ไม่พึงประสงค์ที่
ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นและตนเอง 
5.สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน/สมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 

 1) ความสามารถในการส่ือสาร  
 2) ความสามารถในการคิด  
 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา  
 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

  
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์     5) อยู่อย่างพอเพียง  
  2) ซื่อสัตย์ สุจริต      6) มุ่งม่ันในการทำงาน  
  3) มีวินัย       7) รักความเป็นไทย  
  4) ใฝ่เรียนรู้       8) มีจิตสาธารณะ 

 

 



7. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(เลือกเฉพาะจุดเน้นข้อที่มีในแผนการจัดการเรียนรู้ สามารถเพ่ิมเติมจุดเน้น 

ตามนโยบายอื่นๆได้) 
     7.1  ทักษะในศตวรรษท่ี 21  คือการเรียนรู้  3R X 8C  

  Reading (อ่านออก) 
  (W) Riting (เขียนได้)  

   (A) Rithemetics (คิดเลขเป็น)  

   ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ไขปัญหา 

                (Critical Thinking and Problem Solving) 
   ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  (Creativity and Innovation) 

  ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์  (Cross-cultural 

Understanding) 
   ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and 

Leadership) 
   ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information, and Media 

Literacy) 
   ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT 

Literacy) 
   ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้  (Career and Learning) 
   ทักษะการเปล่ียนแปลง (Change) 
     
     7.2  ทักษะด้านชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21    

   ความยืดหยุ่นและการปรับตัว 

  การริเร่ิมสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง 
  ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม 

  การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือได้ (Accountability) 
  ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ (Responsibility)  

     7.3 คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21    
  คุณลักษณะด้านการทำงาน ได้แก่ การปรับตัว ความเป็นผู้นำ 

  คุณลักษณะด้านการเรียนรู้ ได้แก่ การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง 
  คุณลักษณะด้านศีลธรรม ได้แก่ ความเคารพผู้อื่น ความซื่อสัตย์ ความสำนึกพลเมือง 
 

 



 

 

 

8. การบูรณาการ (เลือกเฉพาะข้อที่สามารถบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้ สามารถเพ่ิมเติมเร่ืองอ่ืนๆได้) 
      โครงการสถานศึกษาพอเพียง 

  โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

   อาเซียนศึกษา 
  คุณธรรม ค่านิยม 12 ประการ 
  อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 

   ต้านทุจริต 

  อ่ืนๆ(ระบุ).....................................................................................  
 

9. กิจกรรมการเรียนรู้  
   (วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม,  กระบวนการสร้างความตระหนัก) 
   

 

  กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน  
   1.นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง พลเมืองดีของประเทศชาติ 
    และสังคมโลก 

  2. ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างการกระทำของตนเองที่แสดงว่า เป็นพลเมืองดีของสังคม 

   หรือประเทศชาติ และวิเคราะห์ผลของการปฏิบัติตน ตัวอย่างการปฏิบัติตน เช่น 

    -  ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ กติกา และระเบียบของชุมชน 

    -  ช่วยชุมชนและท้องถิ่นพัฒนาความสะอาด ปลูกต้นไม้ จัดสวนสาธารณะ ลอกคลอง ซ่อมแซม
    ถนนหนทาง 

    -  บริจาคเงินการกุศลเพ่ือซ่อมแซมสาธารณสมบัติ ศาสนสถาน 

    -  รณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 

    -  สมัครเป็นอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย ชมรมสาธารณประโยชน์ ชมรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  
    -  ร่วมกิจกรรมของชุมชนในการเดินรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ 
      ยุงลาย  

 

 

ช่ัวโมงท่ี 1 

 



กิจกรรมข้ันสอน   
  3.  ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างบุคคลอ่ืนที่มีการกระทำที่แสดงถึงการเป็นพลเมืองดีของสังคม 

 ประเทศชาติ และสังคมโลก และช่วยกันวิเคราะห์ผลของการปฏิบัติตนของบุคคลดังกล่าว 

  4.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ตามความสมัครใจ แล้วให้แต่ละกลุ่มช่วยกันทำ 

  ใบงานที่ 1.1 เร่ือง พลเมืองดีเป็นศรีประเทศ 

  5.  ครูสุ่มเรียกนักเรียนออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน 3-4 กลุ่ม และให้กลุ่มท่ีมีผลงานแตกต่างกัน 

    ออกไปนำเสนอผลงานเพ่ิมเติม 

        กิจกรรมข้ันสรุป  
  6.  ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความสำคัญของพลเมืองดีในด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง 
    การปกครอง และคุณลักษณะของพลเมืองดี 
  7.  ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เร่ือง คุณธรรม จริยธรรมของการเป็นพลเมืองดี 
    ของประเทศชาติ และสังคมโลก จากหนังสือเรียน และให้ไปสัมภาษณ์บุคคลที่เป็นพลเมืองดีใน  

 ท้องถิ่นที่นักเรียนมีภูมิลำเนา และบันทึกลงในแบบบันทึกสรุปการสัมภาษณ์พลเมืองดี โดยนักเรียน 

    แต่ละกลุ่มวางแผนการตั้งคำถามสัมภาษณ์เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาสรุปลงในแบบบันทึก เช่น 

    1)  ท่านมีชื่อและนามสกุลว่าอะไร 

    2)  ภูมิลำเนาของท่านอยู่ที่ไหน 

    3)  ท่านมีอาชีพอะไร 

    4)  สมาชิกในครอบครัวของท่านมีใครบ้าง 
    5)  ท่านมีส่วนช่วยสังคม ชุมชน และประเทศชาติในเร่ืองใดบ้าง และผลที่ได้รับมีประโยชน์ 
      อย่างไร 

    6)  ท่านมีความภูมิใจในการกระทำใดของท่านมากที่สุด ที่แสดงถึงการมีส่วนช่วยในการพัฒนา 
      ชุมชนหรือประเทศท้ังในทางตรงและทางอ้อม (การบ้าน) 

 

 

    กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน 

  1.  ครูสนทนาซักถามนักเรียนถึงผลงานการไปสัมภาษณ์พลเมืองดีของแต่ละกลุ่ม ในประเด็นต่อไปนี้
  -  การเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะของการเป็นพลเมืองดี 

    -  การวางแผนไปสัมภาษณ์ (การประสานงานของกลุ่มกับผู้ให้สัมภาษณ์) 

ช่ัวโมงท่ี 2 
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    -  ความร่วมมือของผู้ให้สัมภาษณ์ 
    -  วิธีการสัมภาษณ์ 

    -  วิธีการบันทึกสรุปข้อมูลการสัมภาษณ์ 
    -  ปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไข 

  กิจกรรมข้ันสอน   
  2.  นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานการสัมภาษณ์พลเมืองดี ซึ่งอาจนำเสนอในรูปแบบต่างๆ

  ที่น่าสนใจ เช่น 

   -  การสนทนา             -  การถามตอบ 

   -  การแสดงบทบาทสมมุติ        -  การบรรยาย 

   -  การบรรยายประกอบดนตรี/เพลง   -  การอภิปราย     ฯลฯ 

 3.  นักเรียนที่เป็นผู้ฟังการนำเสนอผลงานจะมีหน้าที่วิเคราะห์ข้อคิดท่ีได้จากการฟัง เม่ือจบการนำเสนอ 

   ของแต่ละกลุ่ม 

 4.  นักเรียนแต่ละกลุ่มนำผลงาน บันทึกสรุปการสัมภาษณ์พลเมืองดี มาจัดป้ายนิเทศแสดงผลงานของ 
   นักเรียนที่หน้าชั้นเรียน 

 กิจกรรมข้ันสรุป 

 5.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปคุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม พลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคม 

   โลก 

10. สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้ 
   สื่อการเรียนรู้ 

- หนังสือเรียน หน้าที่พลเมืองฯ ม.4-ม.6  

     แหล่งการเรียนรู้ 
    -  ห้องสมุด 

    -  แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 

      www.kullawat.net/civic/1.1.htm 

  www.oknation.net/blog/print.php?id=37905 

      www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content 

11. ช้ินงานหรือภาระงาน (หลักฐาน/ร่องรอยแสดงความรู้) 
      ใบงานที่ 1.1 เร่ือง พลเมืองดีเป็นศรีประเทศ 
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12. การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ท่ีต้องการวัด 

ช้ินงาน/ภาระ/
ร่องรอย
หลักฐาน 

วิธีการวัด เครื่องมือท่ีใช้วัด เกณฑ์ 

- อธิบายแนวทางการ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ได ้ 

- รู้และเข้าใจความหมาย
ความสำคัญของคำว่า
สิทธิและหน้าที่ 

แบบทดสอบ
ก่อนเรียน – 
หลังเรียน 

หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 3 เรื่อง 
พลเมืองดีของ
ประเทศชาติ
และสังคมโลก 

-ทำแบบทดสอบ -แบบทดสอบ 

 

ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 

         - วิเคราะห์
ความสำคัญและ
คุณลักษณะของพลเมือง
ดีของประเทศชาติและ
สังคมโลกได้ 

ใบงานที่ 1.1
เร่ือง พลเมืองดี
เป็นศรีประเทศ 

ใบงานที่ 1.1เรื่อง 
พลเมืองดีเป็นศรี
ประเทศ 

ใบงานที่ 1.1เรื่อง 
พลเมืองดีเป็นศรี
ประเทศ 

ร ้อยละ 60 ผ ่ าน
เกณฑ์ 

 - มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพลเมือง
และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

      - ปฏิบัติตนตาม
หน้าที่พลเมืองและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

สังเกต
พฤติกรรมการ
ทำงานกลุ่ม 

แ บ บ ส ั ง เ ก ต
พฤต ิ กรรมการ
ทำงานกลุ่ม 

แ บ บ ส ั ง เ ก ต
พฤต ิ กรรมการ
ทำงานกลุ่ม 

ระด ับค ุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

 

 

  

 

       
 

 

 



 

 

แบบบันทึกสรุปการสัมภาษณ์พลเมืองดี 
 

 

 1.  ชื่อ            นามสกุล    บ้านเลขท่ี   

   ถนน         ตำบล/แขวง    อำเภอ/เขต    

   จังหวัด                เบอร์โทรศัพท์       

 2.  สมาชิกในครอบครัว               

 3.  อาชีพ                      

 4.  การกระทำท่ีแสดงว่าเป็นพลเมืองดี        

 5.  ผลของการกระทำในข้อ 4             

 6.  การกระทำของบุคคลนี้สอดคล้องกับคุณลักษณะพลเมืองดี คือ    

                           

 7.  บุคคลนี้มีคุณธรรม จริยธรรม ของการเป็นพลเมืองดีในเร่ือง     

                          

 8.  ข้อคิดที่ได้จากการสัมภาษณ์ คือ          

                           

                           

                           

 9.  นักเรียนสามารถนำแบบอย่างของบุคคลนี้ไปประยุกต์ปฏิบัติตน เพ่ือการเป็นพลเมืองดี คือ      
                          

                           

                           

                           

                           

 

 

 

 

 

 

อย่าลืมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะ  !!!  



 แบบประเมินการสัมภาษณ์พลเมืองดี  

รายการประเมิน 
คำอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1.  ความสมบูรณ์
ของข้อมูลท่ีได้จาก   
การสัมภาษณ์ 

สรุปประวัติพลเมือง
ดีที่สัมภาษณ์ได้
สาระถูกต้อง
ครบถ้วน 

ทุกประเด็น 

สรุปประวัติพลเมือง
ดีที่สัมภาษณ์ได้
สาระถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่ 

สรุปประวัติพลเมือง
ดีที่สัมภาษณ์ได้
สาระถูกต้องเป็น
บางส่วน 

สรุปประวัติพลเมือง
ดีที่สัมภาษณ์ได้
สาระถูกต้องเป็น
ส่วนน้อย 

2.  การวิเคราะห์
การกระทำท่ีแสดง
ว่าเป็นพลเมืองดี  

เขียนวิเคราะห์การ
กระทำที่แสดงว่า
เป็นพลเมืองดีได้
ถูกต้องชัดเจนทุก
ประเด็น 

เขียนวิเคราะห์การ
กระทำที่แสดงว่า
เป็นพลเมืองดีได้
ถูกต้องชัดเจนเป็น
ส่วนใหญ่ 

เขียนวิเคราะห์การ
กระทำที่แสดงว่า
เป็นพลเมืองดีได้
ถูกต้องชัดเจนเป็น
บางส่วน 

เขียนวิเคราะห์การ
กระทำที่แสดงว่า
เป็นพลเมืองดีได้
ถูกต้องชัดเจนเป็น
ส่วนน้อย 

3.  การเสนอข้อคิด 

 จากการสัมภาษณ ์

เสนอข้อคิดได้
ถูกต้องเหมาะสม 4 
ข้อคิด 

ขึ้นไป  

เสนอข้อคิดได้
ถูกต้องเหมาะสม 3 
ข้อคิด 

เสนอข้อคิดได้
ถูกต้องเหมาะสม 2 
ข้อคิด 

เสนอข้อคิดได้
ถูกต้องเหมาะสม 1 
ข้อคิด 

4.  การนำ
แบบอย่างท่ีได้จาก
การสัมภาษณ์ไป  
ประยุกต์ใช้ในชีวิต 

เสนอการนำ
แบบอย่างไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 4 พฤติกรรมขึ้น
ไป 

เสนอการนำ
แบบอย่างไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 3 พฤติกรรม 

เสนอการนำ
แบบอย่างไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 2 พฤติกรรม 

เสนอการนำ
แบบอย่างไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 1 พฤติกรรม 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

13-16 ดีมาก 

9-12 ดี 

5-8 พอใช้ 
1-4 ปรับปรุง 

 



ใบงานท่ี 1.1 เรื่อง พลเมืองดีเป็นศรีประเทศ 

 

ตอนท่ี 1  
คำช้ีแจง    ให้นักเรียนวิเคราะห์ความสำคัญของพลเมืองดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านสังคม 

      

      

      

      

      

       

ความส าคญั
ของพลเมืองดี 

ด้านการเมืองการปกครอง 
         

         

         

         

         

         

  

ด้านเศรษฐกจิ 

      

      

      

      

      

       

      

      

       

 



ตอนท่ี 2 

คำช้ีแจง    ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิด เรื่อง คุณลักษณะพลเมืองดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณลกัษณะ
พลเมืองดี 



ใบงานท่ี 1.1 เรื่อง พลเมืองดีเป็นศรีประเทศ 

 

ตอนท่ี 1  
คำช้ีแจง    ให้นักเรียนวิเคราะห์ความสำคัญของพลเมืองดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านสังคม 

-  สังคมสงบเรียบร้อย เพราะทุกคนปฏิบัติตามกฎ       
   กติกา กฎหมาย      

-  สังคมสงบ เพราะทุกคนสามารถแก้ปัญหาความ 

   ขัดแย้งได้ด้วยเหตุผล          

-  สังคมได้รับการพัฒนา เพราะพลเมืองดีจะเสียสละ 
   และร่วมมือกันพัฒนาท้องถ่ินและสังคม   

      

ด้านเศรษฐกจิ 

-  ฐานะทางเศรษฐกิจของแต่ละครอบครัวมั่นคง   
    เพราะสมาชิกในครอบครัวรู้จักใช้จ่ายอย่าง  

    มีเหตุผล      

-  ประชาชนรู้จักปฏิบัติตนอย่างพอเพียง เพราะ  

   พลเมืองย่อมต้องรู้จักการออม และปฏิบัติตาม   
   นโยบายของประเทศ     

-  มีการช่วยเหลือกันในการพัฒนาอาชีพ เพราะ  

   พลเมืองดีย่อมมีการช่วยเหลือและบ าเพญ็   

   ประโยชน์ต่อผู้ อ่ืน     

 

ความส าคญั
ของพลเมืองดี 

ด้านการเมืองการปกครอง 
-  การด าเนินกิจกรรมวิถีประชาธิปไตยเป็นไปอย่างมีระบบ เพราะประชาชน  

   จะตระหนักถึงความส าคัญและมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง   

-  ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย เพราะทุกคนจะต้องปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดี  
   ในการเคารพกฎ กติกา และระเบียบของสังคม     

-  ประชาชนปฏิบัติตามสิทธิ หน้าท่ีของตน เพราะต้องท าตามบทบัญญัติของ   
    รัฐธรรมนูญ          

         



ตอนท่ี 2 

คำช้ีแจง    ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิด เรื่อง คุณลักษณะพลเมืองดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณลกัษณะ
พลเมืองดี 

เคารพกฎหมาย 

เคารพสิทธิ เสรีภาพ
ผู้อ่ืน 

รับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน 

ประเทศชาติ สังคมโลก 

มีเหตุผล ใจกวา้ง รับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

มีคุณธรรม จริยธรรม 

ร่วมมือในการแก้ปัญหาของ
ชุมชน สังคม ประเทศชาติ 

และสังคมโลก 

ร่วมกิจกรรมต่างๆ ทาง
การเมืองการปกครอง 



แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 

 

ลำดั
บท่ี 

ช่ือ – 
สกุล 

ของ
ผู้รับ
การ

ประเมิ
น 

ความร่วมมือ 
การแสดง

ความคิดเห็น 

การรับฟัง
ความคิดเห็น 

การตั้งใจ
ทำงาน 

การร่วม
ปรับปรุง

ผลงานกลุ่ม 
รวม 

20
คะแน

น 

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

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

17 – 20  

13 – 16 

  9 – 12 

5 – 8  

ดีมาก 

ดี 

พอใช ้

ปรับปรุง 

  

หมายเหตุ     ครูอาจใชวิ้ธีการมอบหมายให้หวัหนา้กลุ่ม 

เป็นผูป้ระเมิน  หรือให้ตวัแทนกลุ่มผลดักนัประเมิน   
หรือให้มีการประเมินโดยเพื่อน  โดยตวันกัเรียนเอง  
ตามความเหมาะสมก็ได ้

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ดีมาก  = 4 

ดี  = 3 

พอใช ้  = 2 

ปรับปรุง  = 1 



 



 



 



  
 



 

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6   เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

(บูรณาการ หน่วยท่ี 4 : พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม) 
รหัสวิชา ส32101 รายวิชาสังคมศึกษาพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564 เวลาเรียน 5 ช่ัวโมง 
ผู้สอน   นางขวัญตา   นาครักษา    โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ 

สร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ 

ส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

1.2 ตัวช้ีวัด 

    ส 5.2 ม.4-6/4 วิเคราะห์แนวทางและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  

 ส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1.3 ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

      2. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
      3. ตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

 

2. สาระสำคัญ 

- มนุษย์ต้องมีความรู้และความเข้าใจในเร่ืองการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม           
เพ่ือให้เกิดสมดุลธรรมชาติตลอดไป และเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

     3.   จุดประสงค์การเรียนรู้ (จากตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้) 
3.1 ความรู้ (Knowledge : K ) 
- การศึกษาเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในบริบทต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น) 
- การนำข้อคิดจากการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในบริบทต่างประเทศ(ประเทศ ญี่ปุ่น)     

            มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย 
 
 



 
 

3.2 ทักษะ/กระบวนการ (Process : P ) 
- ความสามารถในการส่ือสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน 
- ความสามารถในการคิดคิดวิเคราะห์ 
 

         3.3ด้านทัศนคติ (Attitude : A) คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
           - ใฝ่เรียนรู้ 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 

1. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

3. วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

4. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยและของโลก 

5. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

ทักษะ/กระบวนการ  

1) ความสามารถในการสื่อสาร ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิดในนำเสนอผลการสรุปองค์ความรู้  

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพ่ือนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง    
และสังคมได้อย่างเหมาะสม  

3) ความสามารถในการแก้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องบนพื้นฐานของ หลักเหตุผล 
คุณธรรม โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม  

4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตในการดำเนินชีวิตและรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
ที่ส่งผลกระทบต่อผู้อ่ืนและตนเอง 
 

 

 

 

5.สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน/สมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 

 1) ความสามารถในการสื่อสาร  
 2) ความสามารถในการคิด  



 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา  
 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

  
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์     5) อยู่อย่างพอเพียง  
 2) ซื่อสัตย์ สุจริต      6) มุ่งม่ันในการทำงาน  
 3) มีวินัย       7) รักความเป็นไทย  
 4) ใฝ่เรียนรู้       8) มีจิตสาธารณะ 

 

7. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(เลือกเฉพาะจุดเน้นข้อที่มีในแผนการจัดการเรียนรู้  
สามารถเพ่ิมเติมจุดเน้นตามนโยบายอื่นๆ ได้)    
 7.1  ทักษะในศตวรรษท่ี 21  คือการเรียนรู้  3R X 8C  

  Reading (อ่านออก) 
  (W) Riting (เขียนได้)  

   (A) Rithemetics (คิดเลขเป็น)  

   ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ไขปัญหา 

                (Critical Thinking and Problem Solving) 
   ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  (Creativity and Innovation) 

  ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์  (Cross-cultural         
       Understanding) 

   ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and  

                Leadership) 
   ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information,  

                and Media Literacy) 
   ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT  

                 Literacy) 
   ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้  (Career and Learning) 
   ทักษะการเปล่ียนแปลง (Change) 
     7.2  ทักษะด้านชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21    

   ความยืดหยุ่นและการปรับตัว 

  การริเร่ิมสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง 



  ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม 

  การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือได้ (Accountability) 
  ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ (Responsibility)  

     7.3 คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21    
  คุณลักษณะด้านการทำงาน ได้แก่ การปรับตัว ความเป็นผู้นำ 

  คุณลักษณะด้านการเรียนรู้ ได้แก่ การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง 
   คุณลักษณะด้านศีลธรรม ได้แก่ ความเคารพผู้อื่น ความซื่อสัตย์ ความสำนึกพลเมือง 

8. การบูรณาการ (เลือกเฉพาะข้อที่สามารถบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้ สามารถเพ่ิมเติมเร่ืองอ่ืนๆ ได้) 
   โครงการสถานศึกษาพอเพียง 

  โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

   อาเซียนศึกษา 
 คุณธรรม ค่านิยม 12 ประการ 
  อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 

   ต้านทุจริต 

  อ่ืนๆ(ระบุ).....................................................................................  
9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ระบุกลยุทธ์/เทคนิคในการจัดกิจกรรม) 
 ช่ัวโมงท่ี 1-2 

  ข้ันนำ 
นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรม ความหมายของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้ครูถามความคิดเห็นของนักเรียน ให้นักเรียนนำเสนอ 

ความคิดเห็นของตนเองอย่างอิสระ 

จากนั้น ครูอธิบายสรุปความรู้เพ่ิมเติม ดังนี้ 
“  การจัดการระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยอาศัยความรู้ด้านระบบนิเวศวิทยา     

มาบริหารจัดการ ในรูปการบูรณาการอย่างเป็นระบบ ทำให้มนุษย์สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ   
อย่างเพียงพอและเกิดความยั่งยืนตลอดไป ” 

ข้ันสอน 

1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม ตามความสมัครใจโดยให้นักเรียนแบ่งบทบาทหน้าที่               
ความรับผิดชอบภายในกลุ่มของตนเอง 
 

2.นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาบทความของเลิศพงษ์อุดมพงศ์ เร่ืองการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง     
ในการส่งเสริมบทบาทของภาคพลเมืองในการเมืองระบบตัวแทน:แนวทางท่ียั่งยืนผ่าน ประสบการณ์จาก
ต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น) 
 



3.นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษากรณีท่ี 1 ที่สวนสนุกแห่งหนึ่งเกิดเหตุการณ์ซึ่งทให้นักท่องเที่ยวจำนวนมาก
ไม่สามารถออกไปข้างนอกได้และทางร้านขายของก็ได้เอาขนมมาแจกนักท่องเที่ยวมีนักเรียน ชั้นมัธยมปลาย
หญิงกลุ่มหนึ่งไปเอาขนนมาเป็นจำนวนมากซ่ึงมากเกินกว่าที่จะบริโภคหมดข้าพเจ้ารู้สึกทันทีว่า “ทำไมเอาไป
เยอะ”แต่วินาทีต่อมากลายเป็นความรู้สึกตื้นตันใจเพราะ“เด็กกลุ่มนั้นเอาขนมไปให้เด็กๆ ซึ่งพ่อแม่ไม่สามารถ 
ไปเอาเองได้เนื่องจากต้องอยู่ดูแลลูกจากบทความเร่ือง“เร่ืองราวดีๆของคนญี่ปุ่น ยามภาวะฉุกเฉิน”  
(“เร่ืองราวดี ๆ”, ๒๕๕๔) 
 

 4.นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายบทบาทของการเป็นพลเมืองของประเทศญี่ปุ่นข้อคิดจาก
การศึกษากรณีท่ี 1 และแนวทางการนำมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยในรูปแบบแผนผังความคิด  
(Mind mapping) ลงในกระดาษชาร์ต 
 
 
 
 

5.นักเรียนแต่ละกลุ่มนสนอผลการอภิปรายบทบาทของการเป็นพลเมืองของประเทศญี่ปุ่น 
และสรุปข้อคิดจากการศึกษากรณีท่ี 1 และแนวทางการนำมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย 
 

ข้ันสรุป 

6.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทบาทของการเป็นพลเมืองของประเทศญี่ปุ่นข้อคิดจาก             
การศึกษากรณีท่ี 1 และแนวทางการนำมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย 

 
 

ช่ัวโมงท่ี 3-4  
  ข้ันนำ 
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่มตามความสมัครใจโดยให้นักเรียนแบ่งบทบาทหน้าที่  

ความรับผิดชอบภายในกลุ่มของตนเอง 
 

ข้ันสอน 
 

2. นักเรียนศึกษากรณีท่ี 3 ในจังหวัดจิบะเกิดแผ่นดินไหวบ้านเรือนพังเสียหายคุณลุงคนหนึ่ง 
ที่หลบภัยอยู่ก็ได้เปรยอต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรกมาว่าเด็กหนุ่ม.ปลาย ก็ตอบกลับไปว่า  
“ไม่เป็นไรครับไม่ต้องห่วงต่อจากนี้ไปเม่ือเป็นผู้ใหญ่พวกผมจะทำให้มันกลับมาเหมือนเดิมแน่นอน  
จากบทความเร่ือง “เร่ืองราวดี ๆ ของคนญี่ปุ่นยามภาวะฉุกเฉิน”(“เร่ืองราวดี ๆ”, ๒๕๕๔) 
 

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายบทบาทของการเป็นพลเมืองของประเทศญี่ปุ่นข้อคิด  
จากการศึกษากรณีที่๓และแนวทางการนำมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยในรูปแบบแผนผังความคิด      
(Mind mapping) ลงในกระดาษชาร์ต 
 

4. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการอภิปรายบทบาทของการเป็นพลเมืองของประเทศญี่ปุ่น 
และสรุปข้อคิดจากการศึกษากรณีท่ี 3 และแนวทางการนำมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย 
 



5. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปบทบาทของการเป็นพลเมืองของประเทศญี่ปุ่นข้อคิดจากการศึกษา
กรณีท่ี 3 และแนวทางการนำมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย 

ช่ัวโมงท่ี 5  
1.ครูและนักเรียนช่วยกันทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมา 

 2.ครูชี้แจงการทดสอบหลังเรียน  
3.นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน 

10. สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้ 
1 บทความของเลิศพงษ์อุดมพงศ์เร่ืองการศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองในการส่งเสริม 
บทบาทของภาคพลเมืองในการเมืองระบบตัวแทน:แนวทางที่ยั่งยืนผ่านประสบการณ์จากต่างประเทศ 
2 บทความเร่ือง “เร่ืองราวดี ๆ ของคนญี่ปุ่นยามภาวะฉุกเฉิน” 
3 ห้องสมุด 
4 อินเตอร์เน็ต 

 

11. ช้ินงานหรือภาระงาน (หลักฐาน/ร่องรอยแสดงความรู้) 
 นักเรียนทำ Mind Mapping กรณศีึกษาที่ 3 ในจังหวัดจิบะ 

นักเรียนทำMind Mapping กรณีศึกษา กรณีท่ี1 ที่สวนสนุกแห่งหนึ่งฯ 

 

12. การวัดและประเมินผล (ใส่ตามความเหมาะสม) 
         

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ท่ีต้องการวัด 

ช้ินงาน/ภาระ/
ร่องรอยหลักฐาน 

วิธีการวัด เครื่องมือท่ีใช้วัด เกณฑ์ 

การศึกษาเก่ียวกับ
ความเป็นพลเมืองในบริบท
ต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น) 

Mind Mapping 

กรณศีึกษาที่ 3 ใน
จังหวัดจิบะ 

 

-การสังเกต 

-แบบทดสอบ 

-การสังเกต 

-แบบทดสอบ 

 

 

 
การนำข้อคิดจากการศึกษา
เกี่ยวกับ ความเป็นพลเมืองใน
บริบทต่างประเทศ(ประเทศ 
ญี่ปุ่น) มาประยุกต์ใช้ในประเทศ
ไทย 

 

Mind Mapping 

กลุ่มศึกษากรณีท่ี1 ที่
สวนสนุกแห่งหนึ่ง 

-การสังเกต 

-แบบทดสอบ 

-การสังเกต 

-แบบทดสอบ 

 

 

 

 



เกณฑ์การคะแนนผลงาน 

 

รายการประเมิน 
คะแนน 

4 3 2 1 

1. ผลงานตรงกับ 
จุดประสงค์ ที่
กำหนด 

ผลงานสอดคล้อง
กับ จุดประสงค์ ทุก
ประเด็น  

ผลงานสอดคล้อง 
กับจุดประสงค์ 
เป็นส่วนใหญ่ 

ผลงานสอดคล้อง 
กับจุดประสงค์ 
บางประเด็น 

ผลงานไม่
สอดคล้อง กับ
จุดประสงค์ 

2. ผลงานมี ความ
ถูกต้อง สมบูรณ์ 

เนื้อหาสาระของ 
ผลงานถูกต้อง 
ครบถ้วน 

เนื้อหาสาระของ 
ผลงานถูกต้อง เป็น
ส่วนใหญ่ 

เนื้อหาสาระของ 
ผลงานถูกต้อง 
เป็นบางประเด็น 

เนื้อหาสาระ
ของ ผลงานไม่
ถูกต้อง เป็น
ส่วนใหญ่ 

3. ผลงานมี 
ความคิด 
สร้างสรรค ์

ผลงานมีความคิด 
สร้างสรรค์ แปลก
ใหม่ และเป็นระบบ 

ผลงานมีความคิด 
สร้างสรรค์แต่ยัง 
ไม่เป็นระบบ 

ผลงานมี ความ
น่าสนใจ แต่ยังไม่
มีความคิด 
สร้างสรรค์ แปลก
ใหม่ 

ผลงานไม่
น่าสนใจ ไม่มี
ความคิด 
สร้างสรรค์
แปลกใหม่ 

4. ผลงานมี ความ
เป็นระเบียบ 

ผลงานมีความเป็น 
ระเบียบ แสดงออก 
ถึงความประณีต 

ผลงานส่วนใหญ่ มี
ความเป็นระเบียบ 
แต่ยังมีข้อบกพร่อง 
เล็กน้อย 

ผลงานมีความ
เป็นระเบียบแต่มี 
ข้อบกพร่อง
บางส่วน 

ผลงานส่วน
ใหญ่ไม่ เป็น
ระเบียบและ 
มีข้อบกพร่อง 

5. ผลงานเสร็จ ตาม
เวลา ที่กำหนด 

ส่งผลงานตามเวลา 
ที่กำหนด 

ส่งผลงานช้ากว่า 
เวลาที่กำหนด 1-2 
วัน 

ส่งผลงานช้ากว่า 
เวลาที่กำหนด 3-
5 วัน 

ส่งผลงานช้า
กว่า เวลาที่
กำหนด เกิน 5 
วันขึ้นไป 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

17-20 ดีมาก 

13-16 ดี 

9-12 พอใช้ 
5-8 ปรับปรุง 

 



แบบประเมินการนำ เสนองาน 

ข้อ
ที ่

ชื่อ/กลุ่มผู้นำ
เสนอผลงาน 

พฤติกรรม 

การเตรียม 
ความพร้อม 

ตอบ ข้อ
สงสัย ได้
ตรงประเด็น 

ความ
ชัดเจนใน
การนำเสนอ 
สามารถ 
มองเห็น ได้
ชัดเจน 

ตอบ ข้อ
สงสัย ได้
ตรง 
ประเด็น 

มีความ 
พอเพียง ไม่
ทุจริต 

รวม
สรุป 

 

1  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 15 

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

  คะแนน13-15  ระดับคุณภาพ 4 หมายถึง ดีมาก 

  คะแนน9-12   ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ดี 

  คะแนน 5-8   ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง พอใช้ 
  คะแนน 0-4  ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ปรับปรุง 
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป 

 

สรุป  ผ่าน   ไม่ผ่าน 

 

       
 

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

     (…………………………………………………..)   



แบบบันทึกพฤติกรรมการทำ งานกลุ่ม 

 

กลุ่มท่ี........ (ช่ือกลุ่ม)..................................................................................  
สมาชิกในกลุ่ม   1............................................................  

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

 คำชี้แจง : ให้นักเรียนทำเคร่ืองหมาย 3ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมท่ีสังเกต 
คะแนน 

3 2 1 

1. มีความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น 

   

2. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน    

3. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย    

4. มีข้ันตอนในการทำงานอย่างเป็นระบบ    

5. ใช้เวลาในการทำงานอย่างเหมาะสม    

6. ความซื่อสัตย์สุจริต ในการทำงานด้วยตนเอง    

รวม    

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

พฤติกรรมที่ทำเป็นประจำ ให้ 3 คะแนน  
พฤติกรรมที่ทำเป็นบางคร้ัง ให้ 2 คะแนน 

พฤติกรรมที่ทำน้อยคร้ัง ให้ 1 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 



ใบความรู้กรณีศึกษา 

 

การศึกษาเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในบริบทต่างประเทศ 

 

ในหลายประเทศมีการส่งเสริมเร่ืองการศึกษาเร่ืองความเป็นพลเมืองซึ่งแต่ละประเทศมีแนวคิด 
และประเด็นในการศึกษาที่แตกต่างกันโดยเอกสารนี้จะน ำเสนอแนวคิดพร้อมทั้งประเด็นการปฏิบัติ                 
ทีน่่าสนใจที่เกิดขึ้นจากการส่งเสริมด้านความเป็นโดยเนื้อหาหลักนพลเมือง ำมาจากบทความของเสิศพงษ์  
อุดมพงศ์เร่ืองการศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมือง(Civic/Citizenship Education) ในการส่งเสริมบทบาท  
ของภาคพลเมืองในการเมืองระบบตัวแทน:แนวทางที่ยั่งยืนผ่านประสบการณ์จากต่างประเทศ(๒๕๕๘)  
ซึ่งมีประเทศที่น่าสนใจดังนี้ 
 
ประเทศญี่ปุ่น 

ญี่ปุ่นเป็นประเทศท่ีอยู่ในทวีปเอเชีย มีรูปแบบของรัฐเป็นรัฐเดี่ยวและปกครองระบอบประชาธิปไตย       
ในระบบรัฐสภามีองค์พระจักรพรรดิหรือกษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำ ในการบริหารประเทศ
เช่นเดียวกับประเทศไทย(ชำนาญจันทร์เรือง,๒๕๕๔) ในปีคศ. ๒๐๑๓ ได้รับการ จัดอันดับด้านความเป็น
ประชาธิปไตย(Democracy Ranking) เป็นอันดับ๒๐ ของโลก (แคมป์เบลล์ และคณะ Campbell et.al.,  
๒๐๑๓) นับเป็นประเทศประชาธิปไตยในฝั่งเอเชียเพียงไม่กี่ประเทศท่ีการประเมินอยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลก  

การศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองในประเทศญี่ปุ่นคือการพัฒนาพลเมืองผู้ซึ่งจะสร้างสังคมประชาธิปไตย    
ในอนาคต ซึ่งประชาธิปไตยมีทั้งทางตรงและทางอ้อมความเป็นพลเมืองมีท้ังรูปแบบ เสรีนิยมและรัฐนิยม 
จึงมีความหลากหลายและความยากที่จะนิยามคำนี้ให้มีความหมายที่ครอบคลุมได้ ในระดับนโยบาย 
เร่ืองการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองนั้นอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวง    6   กระทรวง                      
คือกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ และกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ กีฬาและเทคโนโลยี  

โดยที่รัฐบาลมีการกำหนดแผนนโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชนขึ้นในปี คศ.๒๐๐๓ โดยได้กล่าวถึง
หลักการสำคัญ ๔ ข้อ สำหรับการจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองของญี่ปุ่น ประกอบด้วย  
๑) สนับสนุนความเป็นอิสระทางสังคม 
๒) สนับสนุนให้ได้รับประสบการณ์ตามความต้องการของแต่ละบุคคล 
๓) ปรับเปลี่ยนมุมมองของเยาวชนในฐานะสมาชิกที่กระตือรือร้นของสังคม 
๔) กระตุ้นให้เกิดบรรยากาศที่เป็นอิสระและมีการอภิปรายได้อย่างเปิดกว้างในสังคม  
 

ในปีคศ. ๒๐๐๖  มีการปฏิรูปพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของญี่ปุ่น ซึ่งนับตั้งแต่ 
ปีคศ.๑๙๔๗ที่ยังไม่เคยมีการปฏิรูป แต่หลักการที่สำคัญประการหนึ่งที่ยังคงไว้อยู่ในพระราชบัญญัติ  
มิได้มีการเปล่ียนแปลง มีใจความสำคัญ ในวรรคแรกว่าเป้าหมายของการศึกษา คือ การศึกษาจะก่อให้เกิด 
การพัฒนาบุคลิกภาพโดยสมบูรณ์พยาามอย่างหนักในการส่ังสอนขัดเกลาบุคคลมีจิตใจที่ สดใสร่างกาย 
ที่สมบูรณ ์ เป็นผู้ซึ่งรักในความถูกต้องและความยุติธรรมเคารพในคุณค่าของตนเองเคารพ ผู้ใช้แรงงาน 
มีความตระหนักต่อความสำนึกรับผิดชอบอย่างลึกซึ้งซึมซับจิตวิญญาณท่ีเป็นอิสระในฐานะเป็นผู้สร้าง 
สันติภาพแห่งรัฐและสังคม 
 

 



ซึ่งเป้าหมายที่ก ำหนดขึ้นนั้นเป็นประเด็นสำคัญที่จะสนับสนุนให้ประชาชนเป็นพลเมืองอย่างแท้จริง 
มีการส่งเสริมเร่ืองจิตสาธารณะซึ่งนำไปสู่การมีส่วนร่วมอย่างอิสระในการสร้างสังคมพร้อม 
 
การพัฒนาทัศนคติที่มีต่อความต้องการรับผิดชอบต่อการเติบโตของสังคมซึ่งปัจจุบันทำให้ประชาชน 
ใน ประเทศมีจิตสาธารณะ สามารถเห็นได้ในหลาย ๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น 
 

การศึกษาความเป็นพลเมืองถูกบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ในระดับประถมศึกษา 
เนื้อหาวิชาพลเมืองเป็นศูนย์กลางของการสร้างความเป็นพลเมืองโดยอาศัยฐานของการตระหนักใน  
ประชาธิปไตยและความรู้ความเข้าใจในสิทธิมนุษยชนและความหมายและแนวคิดในเร่ืองความสัมพันธ์  
ระหว่างประเทศ“สร้างความเชื่อมโยงกับครอบครัวและชุมชนสร้างให้นักเรียนมีความตระหนักว่ามนุษย์ 
 
เป็นจุดเร่ิมต้นที่สำคัญของสังคมสร้างให้นักเรียนมีความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเร่ือง 
และสังคมความมีศักดิ์ศรีของตนเองในระบบครอบครัวแบบร่วความเท่าเทียมทางเพศสมัยและสร้าง  
ให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของแบบแผนประเพณีของชีวิตในสังคะมำการรักษาขนบธรรมเนียม 
และความสำนึกรับผิดชอบของแต่ละบุคคล” 
 
ประเด็นศึกษาเกี่ยวกับหน้าท่ีพลเมืองในประเทศญี่ปุ่น 
 

สำหรับประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยคร้ังแต่ละคร้ังมีความรุนแรง  
และสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากแต่จากความยากล ำบากจากส่ิงที่เกิดขึ้น 
ก็ได้เกิดส่ิงที่น่าสนใจจากพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นพลเมืองทั้งในส่วนของความรับผิดชอบต่อ  
สังคมจิตสาธารณะความมีวินัยและอ่ืนๆ โดยจะนำเสนอเป็นเร่ืองราวสั้นๆเพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจดังนี้ 
โดยเนื้อหานำมาจากบทความเร่ือง“เร่ืองราวดีๆของคนญี่ปุ่นยามภาวะฉุกเฉิน” (“เร่ืองราว ดี ๆ”, ๒๕๕๔) 
 

 
กรณีท่ี๑ ที่สวนสนุกแห่งหนึ่งเกิดเหตุการณ์ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากไม่สามารถออกข้างนอกได้ 
และทางร้านขายของก็ได้เอาขนมมาแจกนักท่องเที่ยวมีนักเรียนชั้นมัธยมปลายหญิงกลุ่มหน ึ่ง ไปเอามา 

เป็นจำนวนมากซึ่งมากเกินกว่าที่จะบริโภคหมดข้าพเจ้ารู้สึกทันทีว่า“ทำไมเอาไปเยอะ”แต่วินาทีต่อมากลายเป็น
ความรู้สึกตื้นตันใจเพราะ“เด็กกลุ่มนั้นเอาขนมไปให้เด็กๆซึ่ งพ่อแม่ไม่สามารถไปเอาเองได้ เนื่องจาก 
ต้องอยู่ดูแลลูกจากเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความเอ้ือเฟ้ือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและมีความรับผิดชอบ 
ต่อผู้อื่น 
 

กรณีท่ี ๓  ในจังหวัดจิบะเกิดแผ่นดินไหวบ้านเรือนพังเสียหาคุณลุงคนหนึ่งที่หลบภัยอยู่ก็ได้บ่น 
 
ออกมาว่าต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรเด็กหนุ่ม.ปลาย ก็ตอบกลับไปว่า“ไม่เป็นไรครับไม่ต้องห่วงต่อจากนี้ไป 
เม่ือเป็นผู้ใหญ่ พวกผมจะทำให้มันกลับมาเหมือนเดิมแน่นอน 
 

จากเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนบ้านเกิดมีความคิดที่จะสร้างชุมชนบ้านเกิด 
กลับมาให้เหมือนเดิม ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก 
 

 

กรณีท่ี๔ หลังจากเกิดเหตุการณ์สึนามิคร้ังใหญ่อาารบ้านเรือนพังเสียหายประชาชนไม่มีที่อยู่อาศัย 

และอาหารไม่เพียงพอต่อการบริโภคมีการแจกจ่ายอาหาประชาชนไม่มีการแย่งอาหารกัน ประชาชนต่อแถว 

เพ่ือรับอาหารอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย



 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 16 (บูรณาการ หน่วยท่ี 3 : จิตพอเพียงต้านทุจริต) 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 สถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21  เรื่อง ปัญหาของโลกในคริสต์ศตวรรษท่ี 21 
: ปัญหาด้านการเมือง   รหัสวิชา 33104   รายวิชา ประวัติศาสตร์สากล  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2564 เวลา 2 ช่ัวโมง 
ครูผู้สอน   นางสาววไลลักษณ์  พัสดร 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 

       1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 
         เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและ สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

      1.2  ตัวช้ีวัด  
  ส 4.2 ม.4-6/4 วิเคราะห์สถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21  
บูรณาการหน่วยท่ี 3 STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  
 2.1  ผลการเรียนรู้  
 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 

 2. ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 

 3. ตระหนักและเห็นคุณค่า ความสำคัญของการต่อต้าน และป้องกันการทุจริต 

2. สาระสำคัญ 

 ปัญหาด้านการเมืองของโลกปัจจุบันส่วนใหญ่เกิดจากความขัดแย้งในด้านต่าง ๆ ของประเทศมหาอำนาจ 
และประเทศอ่ืนที่ด้อยพัฒนา รวมทั้งประเทศไทย  ดังนั้น ประชากรโลกทุกคนควรจะร่วมมือกัน และ
ตระหนักถึงแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการเมืองของโลกอย่างยั่งยืน เพ่ือความสงบสุข และการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    3.1  ด้านความรู้ (Knowledge : K) 
          - ศึกษาความรู้และอธิบายเกี่ยวกับปัญหาการเมืองของไทย และของโลกในคริสต์ศตวรรษท่ี 21  

 3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process : P) 
      - วิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาการเมืองของไทย และของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21  

   3.3 ด้านทัศนคติ (Attitude : A) 
     - ตระหนักถึงแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการเมืองของไทย และของโลกในคริสต์ศตวรรษท่ี 21  

4. สาระการเรียนรู้ 
    ปัญหาด้านการเมือง 



 
 

 

   



•  สถานการณ์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเร่ืองใด (สงครามกลางเมืองภายในซีเรีย) 
  •  สถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัญหาความขัดแย้งทางด้านใด (ปัญหาทางด้านการเมือง) 
  •  สถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างไร  
  (ตัวอย่างคำตอบ ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก ทำให้ประเทศขาดการพัฒนา และถูกแทรกแซง 
จากประเทศอ่ืน ๆ) 
 3. ครูให้นักเรียนดูวิดีโอ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
https://www.youtube.com/watch?v=npR-VZjU4io 

 2. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับปัญหาของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 โดยใช้คำถาม ดังนี้ 
  • นักเรียนทราบหรือไม่ว่า ปัจจุบันสังคมโลกกำลังประสบปัญหาด้านการเมืองอะไรบ้าง  
  (ตัวอย่างคำตอบ ปัญหาการก่อการร้าย ปัญหาการประท้วงการทำงานของผู้นำประเทศ) 
  • นักเรียนคิดว่าปัญหาด้านการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเกิดจากสาเหตุใด  
  (ตัวอย่างคำตอบ ความขัดแย้งทางทัศนคติของกลุ่มคน ความแข็งกร้าวในการดำเนินนโยบายของ
ประเทศที่พัฒนาแล้ว  การทุจริตคอรัปชัน) 
 3. นักเรียนศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเร่ือง ปัญหาด้านการเมือง จากหนังสือเรียนและ 

แหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ เพ่ิมเติม 

 

ข้ันคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้  (Processing)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังสงครามเย็น สหรัฐอเมริกามีสถานะ 

เป็นประเทศมหาอำนาจทั้งในด้าน 

เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ 
เนื่องจากรัสเซียต้องฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 

และจีนยังมีการเติบโตที่ล้าหลัง 
 

โลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 จึงขาดดุลยภาพ
ทางการเมืองระหว่างประเทศ เนื่องจาก 

ไม่มีประเทศใดถ่วงดุลอำนาจของ
สหรัฐอเมริกาได้ สหรัฐอเมริกาดำเนิน
นโยบายจัดระเบียบโลกใหม่  
(New World Order) 

เป็นนโยบายที่ใช้ความแข็งกร้าวในด้าน
การเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
เช่น กรณีการปราบปรามอิรักในสงคราม
อ่าวเปอร์เซีย (ค.ศ. 1992) และการทำ
สงครามกับอัฟกานิสถานและอิรัก 

ในต้นทศวรรษท่ี 2000 

การใช้มาตรการรุนแรงแทรกแซงปัญหา
ระหว่างประเทศ และปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชน จึงส่งผลกระทบอย่าง
กว้างขวางต่อประชาคมโลก 



 

  4.  นักเรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาด้านการเมืองในเร่ือง การขาดดุลยภาพทางการเมืองระหว่าง-
ประเทศว่ามีลักษณะความเป็นมาอย่างไร แล้วสรุปความรู้เป็นแผนภาพความคิด ดังตัวอย่าง 
     5.นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของการขาดดุลยภาพทางการเมืองระหว่างประเทศ 

ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม แล้วสรุปความรู้เป็นแผนภาพความคิด ดังตัวอย่าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

กิจกรรมนี้สร้างเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

6. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลัทธิก่อการร้าย โดยใช้คำถาม ดังนี้ 
  • นักเรียนรู้จักกลุ่มก่อการร้ายอะไรบ้าง  
  (ตัวอย่างคำตอบ กลุ่มอัลกออิดะห์ กลุ่มฮามาส กลุ่มพยัคฆ์ทมิฬ กลุ่มไอซิส (ISIS)) 

  • บุคคลที่เป็นผู้นำกลุ่มก่อการร้ายต่าง ๆ มีใครบ้าง  
  (ตัวอย่างคำตอบ นายซัดดัม ฮุสเซน นายยัสเซอร์ อาราฟัต นายโอซามะ บินลาเดน  
นายอาบู บัค อัล-บัคดาดี) 
  • รูปแบบการก่อการร้ายที่เกิดข้ึนมีอะไรบ้าง  

 ผลทางด้านการเมือง 
เกิดการเผชิญหน้าและใช้กำลัง
ประหัตประหารกัน และเกิด
การเผชิญหน้าระหว่างประเทศ 

ผลทางด้านเศรษฐกิจ 

สหรัฐอเมริกาปกป้องผลประโยชน์
ทางการค้าของตนเอง ทำให้การค้า
ระหว่างประเทศได้รับผลกระทบและ
นำไปสู่กระแสชาตินิยมทางการค้า 
 

การดำเนินนโยบายจัดระเบียบโลกใหม่ 
และการใช้ความแข็งกร้าวในการดำเนิน
นโยบายของสหรัฐอเมริกา 
 

การใช้มาตรการรุนแรงแทรกแซงปัญหา
การค้าระหว่างประเทศและการละเมิด
สิทธิมนุษยชนของสหรัฐอเมริกา 

สาเหตุ 

การขาดดุลยภาพ
ทางการเมือง

ระหว่างประเทศ 

 

ผลทางด้านสังคม 

เกิดปัญหาทางสังคมต่อประเทศ 

ที่กำลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนา 
 



  (ตัวอย่างคำตอบ การระเบิดพลีชีพ การก่อวินาศกรรม การจี้เคร่ืองบิน (Hi-Jack)) 

  • นักเรียนคิดว่าปัญหาผู้ก่อการร้ายของแต่ละประเทศส่งผลกระทบต่อสังคมโลกอย่างไร  
  (ตัวอย่างคำตอบ สร้างความหวาดระแวงให้กับคนในสังคมโลก) 
 

 7. นักเรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาด้านการเมืองในเร่ือง การขยายตัวของลัทธิก่อการร้าย  
ว่ามีลักษณะความเป็นมาอย่างไร แล้วสรุปความรู้เป็นแผนภาพความคิด ดังตัวอย่าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 นักชาตินิยม 

ในยุโรปได้ใช้วิธีก่อการร้ายในการต่อต้าน
อำนาจจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี 

ลัทธิก่อการร้ายเร่ิมขยายขอบเขต  
เป็นการก่อการร้ายข้ามประเทศ  
มีการสร้างเครือข่ายก่อการร้ายสากล  
มีสมาชิกจำนวนมาก และมีทุนสนับสนุน 

มีการก่อการร้ายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
การจับตัวประกัน การจี้เคร่ืองบิน  
ในคริสต์ศตวรรษที่ 21 เกิดเหตุการณ์ 

ก่อการร้ายที่ตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์  
และได้แพร่กระจายไปทุกดินแดนทั่วโลก  
คร่าชีวิตผู้บริสุทธิ์มากมาย 
 

สหประชาชาติมีมติสนับสนุนกฎหมาย 

ต่อต้านการก่อการร้ายและการพิพากษาคดี
ของทุกประเทศก็ถือว่าการก่อการร้าย 

เป็นอาชญากรรม 



 8. นักเรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับสาเหตุของการขยายลัทธิก่อการร้ายในปัจจุบัน แล้วสรุปความรู้ 

เป็นแผนภาพความคิด ดังตัวอย่าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9. นักเรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับผลจากการขยายตัวของลัทธิก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม แล้วสรุปเป็นแผนภาพความคิด ดังตัวอย่าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลาง : เกิดจากการอพยพของชาวยิว เข้า
ไปในดินแดนปาเลสไตน์ และชาวยิวประกาศจัดตั้งประเทศอิสราเอล โดย
ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาและประเทศยุโรปตะวันตก 

ทำให้ชาวปาเลสไตน์หันไปใช้วิธีการก่อการร้าย เพื่อต่อต้านอิสราเอล 

ปัญหาการแบ่งแยกดินแดน : เกิดจากชนกลุ่มน้อยในประเทศต่าง ๆ  
ที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนเพ่ือปกครองตนเอง หันไปหาลัทธิก่อการร้าย
มากขึ้น โดยหวังว่าการใช้ความรุนแรงจะทำให้ประสบความสำเร็จ 

ปัญหาความขัดแย้งทางศาสนา : เนื่องจากชนส่วนน้อยในประเทศ 

ซึ่งนับถือศาสนาคนส่วนใหญ่ใช้ศาสนาเป็นข้ออ้างในการต่อสู้เรียกร้องการ
แบ่งแยกดินแดน 

 

 

การเมือง : เกิดการเผชิญหน้าระหว่างประเทศ รัฐบาลขาดเสถียรภาพ 

ทางการเมือง 

เศรษฐกิจ : เกิดความเสียหายทั้งต่อภาครัฐและภาคเอกชน เกิดวิกฤติทาง
เศรษฐกิจ 

สังคม : การก่อการร้ายมักเน้นพื้นที่ท่ีเป็นเมืองใหญ่ ทำให้ประชาชน 

ผู้บริสุทธิ์ต้องตกเป็นเหยื่อของการก่อการร้าย 

สาเหตุของการขยายลัทธิ 

ก่อการร้ายในปัจจุบัน 
 

ผลจากการขยายตัวของ 
ลัทธิก่อการร้าย 

 

 



 10.  นักเรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาด้านการเมืองในเร่ือง ปัญหาการทุจริตคอรับชันของประเทศต่าง ๆ
ในโลก ที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ โดยให้นักเรียนศึกษาใบงานที่ 1 เร่ือง การจัดอันดับประเทศที่มีการทุจรติ
คอรัปชั่นมากที่สุดในโลก 

 11. ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างปัญหาการทุจริตในสังคมไทย มาคนละ  1 เร่ือง  
 12. ครูให้นักเรียนดูโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และให้ความหมายของ  STRONG : 

จิตพอเพียงต้านทุจริต 

  13. นักเรียนคิดประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณค่า แล้วสรุปเป็นความคิดรวบยอด โดยใช้คำถาม ดังนี้ 
  • การศึกษาปัญหาด้านการเมืองของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 มีความสำคัญอย่างไร  
  (ตัวอย่างคำตอบ ทำให้ตระหนักและเข้าใจถึงปัญหาที่ประชาคมโลกกำลังเผชิญอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่
ประชากรบนโลกล้วนแต่มีส่วนในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน) 
 

ข้ันปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ (Applying and Constructing the Knowledge) 

  11. นักเรียนศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลัทธิก่อการร้ายที่สนใจมา 1 กลุ่ม  
แล้วสรุปความรู้เป็นแผนภาพความคิดลงในชิ้นงานที่ 9 เร่ือง ลัทธิก่อการร้าย 

  12. นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของชิ้นงาน หากพบข้อผิดพลาดให้ปรับปรุงแก้ไข 

ให้ดีขึ้น 

 13. นักเรียนสรุป Mind Mapping  เร่ือง  STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  

 14. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
  ปัญหาด้านการเมืองของโลกปัจจุบันส่วนใหญ่เกิดจากความขัดแย้งในด้านต่าง ๆ ของ 
ประเทศมหาอำนาจและประเทศอ่ืนที่ด้อยพัฒนา ดังเช่น ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ปัญหา
ทางการเมืองที่รุนแรง คือปัญหาการทุจรติคอรัปชัน ดังนั้น ทุกคนควรจะร่วมมือกัน และตระหนักถึงแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเมืองของโลกอย่างยั่งยืน เพ่ือความสงบสุข และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
 

ข้ันสื่อสารและนำเสนอ (Applying the Communication Skill) 

  14.  นักเรียนออกมานำเสนอชิ้นงานหน้าชั้นเรียน 

กิจกรรมนี้สร้างเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่อสาร 

 15.นักเรียนนำเสนอผลงานของตนเอง Mind Mapping  เร่ือง  STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  

 16.นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทำงาน 

ที่มีแบบแผน 

 

 

 



ข้ันประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Self-Regulating) 

  16.  นักเรียนประเมินตนเองหลังการเรียน ในประเด็นต่อไปนี้ 
   -  ส่ิงที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 

    -   นักเรียนจะมีวิธีการต้านการทุจริตคอรัปชั่น ได้อย่างไร 

  -  นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไป 

   ได้อย่างไร 
 

  จากนั้นแลกเปล่ียนตรวจสอบขั้นตอนการทำงานทุกข้ันตอนว่าจะเพ่ิมคุณค่าไปสู่สังคม  
เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง สำหรับการทำงานในคร้ังต่อไป 

 

สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

 1.  หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ เล่ม 2 ประวัติศาสตร์สากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
  ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 
 2. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

 3.  สื่อป้องกันการทุจรติคอรัปชั่น  
การประเมินการเรียนรู้ 

 1. ประเมินความรู้ เรื่อง ปัญหาด้านการเมือง (K) ด้วยแบบทดสอบ 

 2. ประเมินชิ้นงาน เร่ือง ลัทธิก่อการร้าย (P) ด้วยแบบประเมิน 

 3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน (A) ด้วยแบบประเมิน 

 

 

10 วิธีการวัดและประเมนิผล 

     1.ประเมินความรู้ เรื่อง ความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ เวลากับหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์  (K)  ด้วยแบบทดสอบ 

 2. ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม  (P)  ด้วยแบบประเมิน 

 3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน  (A)  ด้วยแบบประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 



จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

วิธีการวัด และ
ประเมินผล 

วิธีการวัด 

และประเมินผล 

เกณฑ์การวัด 

และประเมินผล 

1)  ด้านความรู้ (K)          

ประเมินความรู้ เรื่อง 
ความสำคัญของเวลาใน
การศึกษาประวัติศาสตร์ 
เวลากับหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์   

1. การทดสอบหลังเรียน 

2. ตรวจใบงาน 

1. แบบทดสอบหลังเรียน 

จำนวน 10 ข้อ 

  2. ใบงานที่ 2 

1.  นักเรียนทำผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

2. นักเรียนทำกิจกรรมจาก
ใบงานได้ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

 

2) ด้านทักษะ
กระบวนการ (P) 

2.1)  ประเมิน
กระบวนการทำงานกลุ่ม   
2.2) แผนผังสรุป โดยใช้  
ผังกราฟิก 

1. สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานกลุ่ม 

2. แผนผังสรุป โดยใช้  
ผังกราฟฟิก  (Graphic 

Organizer) 

 

1.  แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม 

2. ผังกราฟฟิก  (Graphic 

Organizer) 

 

1. เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

2. ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 

ระดับ 2 ข้ึนไป 

 3)  ด้านคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ (A) 

 3.1  ใฝ่เรียนรู้ 

 3.2  มุ่งม่ันในการทำงาน 

สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้  
- การใฝ่เรียนรู้  
- มุ่งม่ันในการทำงาน 

แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  
- การใฝ่เรียนรู้  
- มุ่งม่ันในการทำงาน 

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 

ระดับ 2 ข้ึนไป 

4. ด้านสมรรถนะสำคัญ
ของผู้เรียน  
  4.1 ความสามารถใน
การคิด 

  4.2 ความสามารถใน
การส่ือสาร 

 

สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้  
- ด้านการคิด 

- ด้านการส่ือสาร 

 

 

แบบประเมินสมรรถนะ
สำคัญของผู้เรียน 

- ด้านการคิด 

- ด้านการส่ือสาร 

 

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 

ระดับ 2 ข้ึนไป 

 

 

การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

          คะแนน 9-10     ระดับ     ดีมาก 

          คะแนน 7-8       ระดับ     ดี 

          คะแนน 5-6       ระดับ     พอใช้ 
          คะแนน 0-4       ระดับ     ควรปรับปรุง 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  8 

(บูรณาการหน่วยท่ี 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปีการศึกษา  2564 

รายวิชา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน      รหัสวิชา ส33101    เวลา   2   คาบ 

หน่วยเรียนรู้ท่ี 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา    เรื่อง  มงคล 38 ประการ 
ครูผู้สอน          ครูนพมนต์  พรหมประเสริฐ  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 

1.1 มาตรฐาน  
  ส 1.1 รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
และศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดม่ัน และปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

1.2 ตัวช้ีวัด 

  ส 1.1 ม.4-ม.6/13 วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ
  1.3 ผลการเรียนรู้ 
  - มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

  - ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 

  - ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต  

 

2.สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

 มงคล  38  เป็นหลักธรรมสำคัญท่ีทำให้ผู้ปฏิบัติประสบความสุข ความเจริญในชีวิต หากทุกคนนำหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติจะทำให้เป็นผู้มีความสุข และความเจริญในชีวิต 

 

3.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1 ความรู้ (Knowledge : K) 

    - นักเรียนรู้และเข้าใจในเร่ือง มงคล 38   
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process : P) 

    - นักเรียนสามารถวิเคราะห์การปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตตามมงคล 38 ได้ 
 3.3 ด้านทัศนคติ (Attitude : A) 
      - นักเรียนสามารถยกตัวอย่างการปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริต ตามหลักธรรม
มงคล 38 ได้ 



4.สาระการเรียนรู้ 
  ความรู้    

- มงคล  38 ประการ 

- ความหมายของรูปแบบและสาเหตุของการทุจริต 

- ตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและส่งผลกระทบ 

- ความหมายของ “ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต” 

ทักษะ/กระบวนการ  
1) ความสามารถในการสื่อสาร ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิดในนำเสนอผลการสรุปองค์ความรู้  

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพ่ือนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับ ตนเอง
และสังคมได้อย่างเหมาะสม  

3) ความสามารถในการแก้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องบนพ้ืนฐานของ หลักเหตุผล 
คุณธรรม โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม  

4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตในการดำเนินชีวิตและรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรม ไม่พึงประสงค์ที่
ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นและตนเอง 

 

5.สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน/สมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 

 1) ความสามารถในการสื่อสาร  
 2) ความสามารถในการคิด  
 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา  
 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

  
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์     5) อยู่อย่างพอเพียง  
 2) ซื่อสัตย์ สุจริต       6) มุ่งม่ันในการทำงาน  
 3) มีวินัย        7) รักความเป็นไทย  
  4) ใฝ่เรียนรู้      8) มีจิตสาธารณะ 

 

 

 

 



7. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (เลือกเฉพาะจุดเน้นข้อที่มีในแผนการจัดการเรียนรู้ สามารถเพ่ิมเติม
จุดเน้นตามนโยบายอื่นๆได้) 
     7.1  ทักษะในศตวรรษท่ี 21  คือการเรียนรู้  3R X 8C  

  Reading (อ่านออก) 
  (W) Riting (เขียนได้)  

  (A) Rithemetics (คิดเลขเป็น)  

  ทักษะด้านการส่ือสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information, and Media Literacy) 
 ทักษะด้านการคิดอย่างมีว ิจารณญาณและทักษะในการแก้ไขปัญหา (Critical Thinking and 

Problem Solving) 
  ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  (Creativity and Innovation) 
  ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์  (Cross-cultural Understanding) 
  ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) 
  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT Literacy) 
  ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้  (Career and Learning) 
  ทักษะการเปล่ียนแปลง (Change) 

     7.2  ทักษะด้านชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21    
 ความยืดหยุ่นและการปรับตัว 

  การริเร่ิมสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง 
  ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม 

  การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือได้ (Accountability) 
  ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ (Responsibility)  

       7.3 คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21    
  คุณลักษณะด้านการทำงาน ได้แก่ การปรับตัว ความเป็นผู้นำ 

  คุณลักษณะด้านการเรียนรู้ ได้แก่ การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง 
  คุณลักษณะด้านศีลธรรม ได้แก่ ความเคารพผู้อื่น ความซื่อสัตย์ ความสำนึกพลเมือง 

 

8. การบูรณาการ (เลือกเฉพาะข้อที่สามารถบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้ สามารถเพ่ิมเติมเร่ืองอ่ืนๆได้) 
   โครงการสถานศึกษาพอเพียง     โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

   อาเซียนศึกษา      คุณธรรม ค่านิยม 12 ประการ 

   อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม    ต้านทุจริต 

   อ่ืนๆ(ระบุ) ..................................................................................... 
 



9. กิจกรรมการเรียนรู้   (วิธีสอนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค Learning Together (LT) : กระบวนการกลุ่ม) 
 

 
ข้ันนำ 

1. นักเรียนดูคลิปวิดีโอ เรื่อง Say no corruption Say, no to compromise ซึ่งเป็นการวาดภาพเพ่ือ
ส่ือถึงการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

2. ร่วมกันอภิปรายสาเหตุที่ทำให้คนเราต้องทุจริต 

3. ครูให้นักเรียนเล่าถึงความภาคภูมิใจของนักเรียนที่แสดงว่าทำความดี เช่น 

-   ปฏิบัติตามคำส่ังสอนของพ่อแม่ ในเร่ือง ตั้งใจเรียน ไม่เที่ยวกลางคืน ใช้เวลาว่างในการ
อ่านหนังสือ ทำงานบ้าน 

  -   บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ 

  -   ร่วมกิจกรรมปลูกป่าและดูแลรักษาต้นไม้ในชุมชน 

 -   เป็นอาสาสมัครชุมชน 

ข้ันสอน 

4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสาเหตุที่แท้จริงของการทุจริตว่า “สาเหตุของการทุจริตเกิดจากการที่คนขาด
ความละอายต่อการทุจริต” และ “ตัวเรายังทนต่อการทุจริตของผู้อ่ืนได้” 

5. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า การกระทำความดี ละเว้นการทุจริตสอดคล้องกับหลักธรรม 
มงคล 38 คือ ความดีงาม การปฏิบัติตามมงคลก็คือ การปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งความดีงาม อันจะนำ
ชีวิตให้ประสบความสำเร็จ 

6. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม ศึกษาใบความรู้ 5 เร่ือง ดังนี้ 
- ใบความรู้เร่ืองที่ 1 ความหมายของการทุจริต 

- ใบความรู้เร่ืองที่ 2 รูปแบบของการทุจริต 

- ใบความรู้เร่ืองที่ 3 สาเหตุของการทุจริต 

- ใบความรู้เร่ืองที่ 4 ความหมายของความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

- ใบความรู้เร่ืองที่ 5 ตัวอย่างความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

7. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เป็นแผนผังความคิด เร่ือง การทุจริต ลงในกระดาษ โดยขณะทำแผนผัง
ความคิด ครูสังเกตพฤติกรรมการทางาน ตรวจสอบ และให้คาแนะนาขณะที่นักเรียนทาแผนผังความคิด 

ข้ันสรุป 

8. ตัวแทนกลุ่มนำเสนอแผนผังความคิดของตนเองหน้าชั้นเรียน ครูให้คำแนะนำเพ่ิมเติม 

9. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปสาระสำคัญของมงคล 38 และแนวทางการนำไปปฏิบัติ 
 

 

ช่ัวโมงที่ 1 



 
ข้ันนำ 

1. ครูเชื่อมโยงตัวอย่างการทุจริตที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของนักเรียนคือ การทุจริตในการสอบ โดยนักเรียนดู
คลิปวิดีโอจากเว็บไซต์ยูทูป เร่ือง 16 วิธีโกงข้อสอบสุดเทพ ที่เหล่านักเรียนจะต้อง คิดได้ยังไงเนี่ย!!  

2. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื ่อง การศึกษาหลักธรรม มรรคมีองค์ 8 และมงคล 38 โดยให้นักเรียน
ช่วยกันยกตัวอย่างว่านักเรียนจะสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างไรบ้าง 
ข้ันสอน 

3. ครูให้แต่ละกลุ ่ม วางแผนการปฏิบัติตนตามหลักธรรม มรรคมีองค์ 8 และมงคล 38 ตามหัวข้อ             
ที่กำหนด ในขอบข่ายดังนี ้

- การปฏิบัติตนตามหลักธรรมมรรค : ธรรมที่ควรเจริญ 

- หลักฐานการปฏิบัติตนตามหลักธรรม 

- การปฏิบัติตนตามมงคล 38 

- หลักฐานการปฏิบัติตนตามมงคล 38 

- การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติตนตามหลักธรรม 

4. นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมพลังความคิดประเด็น “การละอายและแสดงออกถึงการเป็นผู้ ไม่ทนต่อการ
ทุจริตในการสอบ” ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีประเด็นย่อยที่แตกต่างกัน ดังนี้  

- กลุ่มท่ี 1 นักเรียนจะทำอย่างไร เม่ือรู้มาว่าเพ่ือนในห้องส่วนใหญ่วางแผนจะทุจริตในการสอบ 
และได้ชวนให้นักเรียนเข้าร่วมกระบวนการทุจริตด้วย  

- กลุ่มที่ 2 นักเรียนจะทาอย่างไร เมื่อเพื่อนคนหนึ่งไม่ระมัดระวังในการวางกระดาษคำตอบ   
ทำให้นักเรียนมองเห็นคำตอบของเพื่อน นอกจากนี้นักเรียนยังเห็นเพื่อนคนอื่นแอบชาเลือง
มองคำตอบของเพ่ือนคนนั้นด้วย  

- กลุ่มที่ 3 นักเรียนจะทำอย่างไร เมื่อขณะทำข้อสอบ เพื่อนสนิทแอบสะกิดนักเรียนเพื่อถาม 
คำตอบ  

- กลุ่มที่ 4 นักเรียนจะทำอย่างไร เมื่อนักเรียนเรียนไม่เข้าใจ และไม่ได้เตรียมตัวสำหรับการสอบ 
เม่ือถึงเวลาสอบคุณครูคุมสอบต้องเข้าห้องน้ากะทันหัน คุณครูคุมสอบสำรองยังเดินทางมาไม่ถึง 
เพ่ือนสนิทของนักเรียนกลัวว่านักเรียนจะสอบตก จึงยื่นกระดาษคำตอบของตนมาให้ลอก  

- กลุ่มที่ 5 นักเรียนจะทำอย่างไร เมื่อหมดเวลาสอบ นักเรียนและเพ่ือน ๆ ส่วนใหญ่ยังทำ 
ข้อสอบไม่เสร็จ หัวหน้าห้องจึงขอต่อเวลากับครูคุมสอบ ประกอบกับครูคุมสอบมีท่าทีอนโุลม
ให้ทำต่อได้  

 

 

ช่ัวโมงที่ 2 



ข้ันสรุป 

5. ตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลการระดมพลังความคิดหน้าชั้นเรียน เมื่อจบ 1 กลุ่ม ให้นักเรียนกลุ่มอื่น ๆ 
เสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

6. นักเรียนแต่ละคนนำข้อตกลงของกลุ่มเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามหลักธรรม มรรคมีองค์ 8 และมงคล 
38 ประการ ไปปฏิบัติ แล้วรายงานผลในแบบบันทึกการปฏิบัติตนตามหลักธรรม  

7. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ความคิดประเด็น ความหมาย รูปแบบ สาเหตุของ “การทุจริต” 
ความหมายและตัวอย่างของ “ความไม่ทนและละอายต่อการทุจริต” และยกตัวอย่างการปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมมรรคมีองค์ 8 และมงคล 38 ตามข้อตกลงของกลุ่ม 

  
10. สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้ 
   สื่อการเรียนรู้ 

- คลิปวิดีโอ เรื่อง Say no corruption Say, no to compromise ซึ่งเป็นการวาดภาพเพ่ือส่ือ
ถึงการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ 

- คลิปวิดีโอ หัวข้อ 16 วิธีโกงข้อสอบสุดเทพ ที่เหล่านักเรียนจะต้องกราบ คิดได้ยังไงเนี่ย!! (เวลา 
3.19 นาที) “16 วิธีโกงข้อสอบสุดเทพ ที่เหล่านักเรียนจะต้องกราบ คิดได้ยังไงเนี่ย!!”. 
[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.youtube.com/watch?v=H14RYeFx3_E 

- ใบความรู้ ฐานที่ 1 ความหมายของการทุจริต 

- ใบความรู้ ฐานที่ 2 รูปแบบของการทุจริต 

- ใบความรู้ ฐานที่ 3 สาเหตุของการทุจริต 

- ใบความรู้ ฐานที่ 4 ความหมายของความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

- ใบความรู้ ฐานที่ ๕ ตัวอย่างความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

- หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 

     
11. ช้ินงานหรือภาระงาน (หลักฐาน/ร่องรอยแสดงความรู้) 

- ใบงานระดมพลังความคิด  เร่ือง “การละอายและแสดงออกถึงการเป็นผู้ไม่ทนต่อการทุจริต 
ในการสอบ” 

- แผนผังความคิด เร่ือง การทุจริต 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H14RYeFx3_E


12. การวัดและประเมินผล 

 
ด้าน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 

K ตรวจใบงาน ใบงาน เร่ือง มงคล 38 ทำได้ 3 คะแนนผ่านเกณฑ์ 

K,P 
ตรวจสอบผลงานการทำแผนผัง
ความคิด 

แบบประเมินผลงานแผนผังความคิด 
เร่ือง การทุจริต 

 

P,A 

ตรวจสอบผลการระดมพลังความคิด 
“การละอายและแสดงออกถึงการ
เป็นผู้ไม่ทนต่อการทุจริตในการสอบ” 

แบบประเมินผลการระดมพลังความคิด 
“การละอายและแสดงออกถึงการเป็นผู้
ไม่ทนต่อ การทุจริตในการสอบ” 

 

P สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 

 

  

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินบันทึกการปฏิบัติตนตามหลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 : มรรค (มงคล 38 ประการ) 
 

กลุ่มท่ี.................................................. 
สมาชิกของกลุ่ม   
 1. ..............................................................................  

 2. .............................................................................. 
 3. ..............................................................................  

 4. .............................................................................. 
 5. ..............................................................................  

 6. .............................................................................. 
 

ลำดับ
ท่ี 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 

1 การปฏิบัติตนตามหลักธรรมมรรค : ธรรมที่ควรเจริญ     

2 หลักฐานการปฏิบัติตนตามหลักธรรม     

3 การปฏิบัติตนตามมงคล 38     

4 หลักฐานการปฏิบัติตนตามมงคล 38     

5 การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติตนตามหลักธรรม     

                                                                                       
รวม 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ดีมาก  = 4 

ด ี  = 3 

พอใช้  = 2 

ปรับปรุง  = 1 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

17-20 

13-16 

9-12 

5-8 

ดีมาก 

ด ี

พอใช้ 

ปรับปรุง 
 



 

 

วิเคราะห์และประเมินค่า 
 

คำช้ีแจง   นำข่าว  หรือข้อมูลของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลมาวิเคราะห์  แล้วตอบคำถามตามท่ีกำหนด 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  ที่มา :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(หมายเหตุ พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
 

ใบงาน เร่ือง  
การวิเคราะห์ความทุจริตตามหลกัมงคล 38 ประการ 

 

 

 

ช่ือข่าว/ขอ้มูล 

 

 

 

สาระส าคญัโดยสังเขป 

1. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในข่าว คือใคร 

 

 

2. มีการกระทำที่สอดคล้องกับมงคล 38 ในเร่ืองใด     
 

3. ผลของการปฏิบัติเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมอย่างไร 

 

4. ข้อคิดที่นักเรียนได้รับ คืออะไร  
 

5. นักเรียนสามารถนำแบบอย่างไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตอย่างไรบ้าง 





 



















 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















 



 
 

 

 

 

 





 



 


