หน่วยที่ ๑

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วย
การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิเคราะห์การคิดแยกแยะระหว่าง
เวลา ๒ ชั่วโมง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในชุมชน
๑. ผลการเรียนรู้
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม
๑.๒ สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้
๒.๑ นักเรียนสามารถอภิปรายการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมที่ส่งผลต่อระดับประเทศได้
๓. สาระการเรียนรู้
๓.๑ ความรู้
๑) ความรูเ้ รือ่ งการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนและผลประโยชน์สว่ นรวมทีส่ ง่ ผลต่อ
ระดับประเทศ
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)
๑) คิดวิเคราะห์ สรุป
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์/ค่านิยม
๑) ซื่อสัตย์สุจริต
๔. กิจกรรมการเรียนรู้
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้
		 ชั่วโมงที่ ๑
๑. ทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนโดยให้ผู้เรียนเล่าประสบการณ์ หรือการรับรู้ หรือ
การได้ยินได้ฟังข่าวเหตุการณ์เกี่ยวกับบุคคลที่น�ำของหลวงไปใช้เป็นของตนเอง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
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๒. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง การคิดแยกแยะระหว่ างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
๓. แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความเหมาะสมร่วมกันคิดวิเคราะห์ความรู้ จากใบความรู้ เรื่อง
การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผลต่อระดับประเทศ
๔. นักเรียนอภิปรายแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่มของตนเองจากใบความรู้เรื่องการคิด
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมว่าส่งผลต่อระดับประเทศอย่างไรบ้าง
๕. นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้รับ ทั้งความรู้เดิมและความรู้ใหม่ แล้วช่วยกันเขียนแผนผัง
มโนทัศน์ จากนั้นครูสรุปเพิ่มเติม ดังนี้
ผลประโยชน์ส่วนตน  หมายถึง   ความสนใจตนเอง การค�ำนึงถึงตนเอง
ผลประโยชน์สว่ นรวม  หมายถึง  การค�ำนึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวมและของชาติมากกว่า
ผลประโยชน์ของตนเอง
		

ชั่วโมงที่ ๒
๑. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาอภิปรายน�ำเสนอหน้าชั้นเรียน เรื่องการคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมว่าส่งผลต่อระดับประเทศอย่างไรบ้าง
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแสดงความคิดเห็นของแต่ละกลุ่ม
๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
๑) ใบความรู้เรื่อง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒) กระดาษบรู๊ฟเขียนแผนผังมโนทัศน์
๓) ปากกาเคมี
๕. การประเมินผลการเรียนรู้
๕.๑ วิธีการประเมิน
๑) ตรวจผังมโนทัศน์
๒) การอภิปรายซักถาม
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๑) แบบให้คะแนนการตรวจผังมโนทัศน์
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน
๑) นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป

4

แผนการจัดการเรียนรู้ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต”

๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน
(...............................................)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
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๗. ภาคผนวก

ใบความรู้

การคิดแบบแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประโยชน์สว่ นตนกับประโยชน์สว่ นรวม ถ้าเราจะคิดถึงประโยชน์เพียงแง่เดียว คือ ประโยชน์ของ
เราส่วนตัว ต่างคนต่างก็ต้องการประโยชน์ส่วนตัว แล้วจะเป็นประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างไร
เพราะฉะนัน้ ประโยชน์ของส่วนตัวกับประโยชน์ของส่วนรวมก็จะต้องสอดคล้องกัน คือ ประโยชน์
ของเราก็จะต้องเกี่ยวข้องกับประโยชน์ของคนอื่นด้วย ไม่ใช่ว่าเราได้ประโยชน์แล้วคนอื่นเสียประโยชน์
แล้วประโยชน์ส่วนรวมเสียไป แล้วจะท�ำให้เรานั้นได้ประโยชน์อยู่คนเดียวนั้น เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
เพราะฉะนัน้ ประโยชน์ทแี่ ท้จริง คือ ประโยชน์สว่ นรวมก็ตอ้ งมาจากประโยชน์สว่ นตัวของแต่ละคน
ด้วย ถ้าแต่ละคนได้รับประโยชน์ส่วนตัวหมดทุกคน ก็ท�ำให้ส่วนรวมได้รับประโยชน์นั้นด้วย ถ้าประโยชน์
ส่วนตัวนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
เพราะฉะนั้นก่อนอื่นต้องเข้าใจว่า ประโยชน์ของเราส่วนตัวท�ำให้ส่วนรวมได้ประโยชน์หรือเปล่า 
หรือถ้าประโยชน์สว่ นตัวของเรานัน้ ไม่ท�ำให้เกิดประโยชน์แก่สว่ นรวมเลย อันนัน้ ก็ไม่มที างส�ำเร็จได้ แต่ถา้
ประโยชน์ของเราซึง่ เป็นส่วนตัว เป็นประโยชน์ของส่วนรวมด้วย ต่างคนต่างช่วยกัน ท�ำให้ได้ทงั้ ประโยชน์
ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตัวด้วย อันนั้นก็จะได้ประโยชน์ทั้ง ๒ ฝ่าย
ผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ขัดกัน เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่รักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวม การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ จึงต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง
๑. การใช้ต�ำแหน่งไปด�ำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง
๒. ใช้ต�ำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย
๓. การรับผลประโยชน์โดยตรง
๔. การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต�ำแหน่งหน้าที่การงาน
๕. การน�ำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
๖. การน�ำข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว
๗. การท�ำงานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม
๘. ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ท�ำงาน
๙. การปิดบังความผิด
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แบบประเมินการให้คะแนน
การตรวจผังมโนทัศน์
ค�ำชี้แจง ให้ครูผู้สอนท�ำเครื่องหมาย (/) ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
กลุ่มที่

สรุปความรู้ได้ถูกต้อง
ครบตรงประเด็น

การเชื่อมโยงความรู้
ได้ถูกต้องตามล�ำดับขั้น
ความสัมพันธ์

มีความคิดสร้างสรรค์
ในการเขียน
ผังมโนทัศน์

๔

๔

๔

๓

๒

๑

๓

๒

๑

๓

๒

รวม

๑

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

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
รายการประเมิน
๑. สรุปความรู้ได้ถูกต้อง
ครบตรงประเด็น

ค�ำอธิบายระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช้)

สามารถสรุปความรู้ได้
สามารถสรุปความรู้ได้
สรุปความรู้ไม่ครบทุก
ครบและตรงประเด็นและ ครบ ตรงประเด็นและมี ประเด็น
ถูกต้องทุกหัวข้อ
ความถูกต้องเป็นส่วนใหญ่

๒. การเชื่อมโยงความรู้ได้ สามารถเชื่อมโยงความรู้ สามารถเชื่อมโยงความรู้
ถูกต้องตามล�ำดับขั้น
ได้ถูกต้องตามล�ำดับความ ได้ และล�ำดับความ
ความสัมพันธ์
สัมพันธ์
สัมพันธ์ได้ค่อนข้างครบ

สามารถเชื่อมโยงความรู้
และล�ำดับความสัมพันธ์
ได้บ้าง

๑ (ปรับปรุง)
สรุปความรู้ไม่ถูกต้อง

สามารถเชื่อมโยงความรู้
ได้ แต่ไม่เป็นไปตามล�ำดับ
ความสัมพันธ์

. มีความคิดสร้างสรรค์ใน สามารถเขียนผังความคิด สามารถเขียนผังความคิด สามารถเขียนผังความคิด สามารถเขียนผังความคิด
การเขียนผังความคิด
ได้ในรูปแบบทีถ่ ูกต้องและ ได้ถูกต้องและมีข้อ
ได้ และมีขอ้ บกพร่องเป็น ได้ แต่ขาดรูปแบบและ
สวยงาม
บกพร่องเพียงเล็กน้อย
บางส่วน
ความสวยงาม

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน

คุณภาพ

๑๐ - ๑๒
๗-๙
๔-๖
๑-๓

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
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แบบประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ซื่อสัตย์/สุจริต)
ค�ำชี้แจง : ให้ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
ที่

ชื่อ - สกุล

ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง
ละอาย และเกรงกลัว
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ ที่จะท�ำความผิด ท�ำตาม
เป็นจริง
สัญญาที่ตนให้ไว้กับเพื่อน
พ่อแม่หรือผู้ปกครอง
และครู
๔

เกณฑ์การให้คะแนน
๔  คะแนน    =  ดีมาก
๓  คะแนน    =  ดี
๒  คะแนน    =  ปานกลาง
๑  คะแนน    =  ปรับปรุง

๓

๒

๑

๔

๓

๒

๑

ปฏิบัติต่อผู้อื่น
ด้วยความซื่อตรง

๔

๓

๒

๑

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
๑๖ - ๒๐ คะแนน  เท่ากับ  ดีมาก
๑๑ - ๑๕ คะแนน  เท่ากับ  ดี
๕ - ๑๐ คะแนน  เท่ากับ  พอใช้
๑ - ๕ คะแนน  เท่ากับ  ปรับปรุง
ลงชื่อ .............................................ผู้ประเมิน
(...........................................)
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แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วย
การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ระบบคิดฐาน ๒ ที่ส่งผลต่อตนเอง ประเทศและโลก เวลา ๒ ชั่วโมง
๑. ผลการเรียนรู้
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม
๑.๒ สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมได้
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้
๒.๑ นักเรียนสามารถอภิปราย เสวนา สัมมนา ระบบคิดฐาน ๒ ที่ส่งผลต่อตนเอง ประเทศและ
โลกได้
๓. สาระการเรียนรู้
๓.๑ ความรู้
๑) ความหมายของระบบคิดฐาน ๒ และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับระบบคิดฐาน ๒
ที่ส่งผลต่อตนเอง ประเทศและ โลก
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)
๑) ความสามารถในการสื่อสาร
๑.๑ อ่าน ฟัง พูด เขียน
๒) ความสามารถในการคิด
๒.๑ วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์/ค่านิยม
๑) ซื่อสัตย์สุจริต
๔. กิจกรรมการเรียนรู้
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้
		 ชั่วโมงที่ ๑
๑. นักเรียนคลิปชมวิดีโอ เรื่อง Most - The Bridge V๒ ไทย และร่วมกันวิเคราะห์
พฤติกรรมที่สอดคล้องกับระบบคิดฐาน ๒ มุ่งวิเคราะห์พฤติกรรมของตัวละคร ว่าส่งผลต่อตนเอง
ต่อประเทศและต่อโลกอย่างไร โดยผู้สอนตั้งค�ำถามน�ำ อาทิเช่น
๑) เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
๒) ผลของเหตุการณ์เป็นอย่างไร
๓) ท�ำไมลูกชายของพนักงานสับรางรถไฟจึงเสียชีวิต
๔) การกระท�ำของพ่อแสดงถึงความคิดเห็นของเขาเป็นอย่างไร
9
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

๒. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์การกระท�ำของพนักงานรถไฟฟ้าว่า  ท�ำถูกเรื่องหรือท�ำผิด
เพราะเหตุใดจึงคิดเช่นนั้น
๓. นักเรียนและครูรว่ มกันสรุปการกระท�ำของพนักงานรถไฟว่า “เป็นการกระท�ำทีถ่ กู ต้อง
เพราะผลประโยชน์ส่วนรวมต้องมาก่อนผลประโยชน์ส่วนตน”
ชั่วโมงที่ ๒
๑. แบ่งกลุ่มนักเรียนให้อภิปรายจากคลิปวิดีโอ เรื่อง Most - The Bridge V๒ ไทย ว่า
ระบบคิดฐาน ๒ ส่งผลต่อตนเอง ต่อประเทศ และต่อโลกอย่างไรบ้าง
๒. ให้ตัวแทนนักเรียนออกมาน�ำเสนอหน้าชั้นเรียน
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปว่าระบบคิดฐาน ๒ ส่งผลต่อตนเอง ต่อประเทศ
และต่อโลกอย่างไร
๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
๑) คลิปวิดีโอเรื่อง Most - The Bridge V๒
๒) ใบความรู้เรื่อง ระบบการคิดฐาน ๒
๓) ใบกิจกรรม เรื่อง ระบบฐาน ๒
๔) ใบงาน เรื่อง ระบบฐาน ๒
๕) ป้ายนิเทศ
๖) อินเทอร์เน็ต
๗) หนังสือพิมพ์
๘) โทรทัศน์
๕. การประเมินผลการเรียนรู้
๕.๑ วิธีการประเมิน
๑) ตรวจแบบฝึกหัด เรื่อง การคิดฐาน ๒
๒) การอภิปรายซักถาม
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๑) แบบฝึกหัด เรื่องระบบฐาน ๒
๒) แบบให้คะแนนการตรวจผลงานการท�ำใบกิจกรรมกลุ่ม
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน
๑) นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป
๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน
(...............................................)
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แผนการจัดการเรียนรู้ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต”

๗. ภาคผนวก

ใบความรู้ เรื่อง ระบบความคิดฐาน ๒

ระบบคิด “ฐานสอง Digital” เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถเลือกได้เพียง ๒ ทาง
เท่านั้น คือ ๐ (ศูนย์) กับ ๑ (หนึ่ง) และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้เพียง ๒ ทาง เช่น ใช่ กับ ไม่ใช่,
เท็จ กับ จริง, ท�ำได้ กับ ท�ำไม่ได้, ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น จึงเหมาะกับการน�ำ
มาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องสามารถแยกเรื่องต�ำแหน่งหน้าที่กับเรื่อง
ส่วนตัวออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด และไม่กระท�ำการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
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แผนการจัดการเรียนรู้ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต”

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
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คิดแบบไหน ? ...ไม่ทุจริต
- คิดก่อนท�ำ (ก่อนกระท�ำการทุจริต)
- คิดถึงผลเสียผลกระทบต่อประเทศชาติ (ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
ประเทศในทุกๆ ด้าน)
- คิดถึงผู้ได้รับบทลงโทษจากการทุจริต (เอามาเป็นบทเรียน)
- คิดถึงผลเสียผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง (จะต้องอยู่กับ
ความเสี่ยงที่จะถูกร้องเรียน ถูกลงโทษไล่ออกและติดคุก)
- คิดถึงคนรอบข้าง (เสื่อมเสียต่อครอบครัวและวงศ์ตระกูล)
- คิดอย่างมีสติสัมปชัญญะ
- คิดแบบพอเพียง ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และ
ไม่เบียดเบียนประเทศชาติ
- คิดอย่างรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ กฎระเบียบ
- คิดตามคุณธรรม ว่า “ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว”
- คิดแยกเรื่องประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกัน
อย่างชัดเจน
- คิดแยกเรื่องต�ำแหน่งหน้าที่ กับ เรื่องส่วนตัวออกจากกัน
- คิดที่จะไม่น�ำประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมมาปะปน
กัน มาก้าวก่ายกัน
- คิดที่จะไม่เอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตน
- คิดที่จะไม่เอาผลประโยชน์ส่วนรวมมาตอบแทนบุญคุณส่วนตน
- คิดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เครือญาติ
และพวกพ้อง

14

แผนการจัดการเรียนรู้ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต”

ใบกิจกรรมกลุ่ม
เรื่อง ระบบคิดฐาน ๒
ค�ำชี้แจง ๑. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๔-๕ คน
๒. แต่ละกลุม่ ศึกษา ข่าว เหตุการณ์ พฤติกรรมจากสือ่ ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์ ฯลฯ จากห้องสมุด (หรือที่ตนเองหามา) แล้วตอบค�ำถามตามประเด็นที่ก�ำหนดให้ดังนี้
- จากเรื่องที่ศึกษาเกิดเหตุการณ์อะไรบ้าง
- เหตุการณ์ใดที่ระบุว่าใช้ระบบคิดฐาน ๒
- นักเรียนจะน�ำระบบคิดฐาน ๒ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างไร
๓. สรุปผลที่ได้จากการศึกษาเพื่อน�ำเสนอหน้าชั้นเรียนโดยจัดท�ำในรูปแบบการน�ำเสนอ
ตามความคิดของกลุ่ม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
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ใบงาน
เรื่อง ระบบคิดฐาน ๒
ค�ำชี้แจง		 ให้นักเรียนเขียนแนวทางการประพฤติตนที่ใช้ระบบคิดฐาน ๒ ในการด�ำเนินชีวิตให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม
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แผนการจัดการเรียนรู้ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต”

แบบประเมินการให้คะแนน
แบบฝึกหัด และใบงาน
รายการประเมิน
ที่

ชื่อ - สกุล

มีความ
ถูกต้อง

การใช้ภาษา

การล�ำดับ
เนื้อหา

ความเรียบร้อย

การคิด
วิเคราะห์

รวม
๒๐
คะแนน

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

เกณฑ์การให้คะแนน
๔  คะแนน    =  ดีมาก
๓  คะแนน    =  ดี
๒  คะแนน    =  ปานกลาง
๑  คะแนน    =  ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
๑๐ - ๑๒ คะแนน  เท่ากับ  ดีมาก
๗ - ๙ คะแนน  เท่ากับ  ดี
๔ - ๖ คะแนน  เท่ากับ  พอใช้
๐ - ๓ คะแนน  เท่ากับ  ปรับปรุง
ลงชื่อ .............................................ผู้ประเมิน
(...........................................)
............../............../..............

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
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แบบประเมินการให้คะแนน
ใบกิจกรรมกลุ่ม และแผนผังมโนทัศน์
ค�ำชี้แจง ให้ครูผู้สอนท�ำเครื่องหมาย (/) ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
กลุ่มที่

สรุปความรู้ได้ถูกต้อง
ครบ ตรงประเด็น

การเชื่อมโยงความรู้
ได้ถูกต้องตามล�ำดับขั้น
ความสัมพันธ์

มีความคิดสร้างสรรค์
ในการเขียน

๔

๔

๔

๓

๒

๑

๓

๒

๑

๓

๒

รวม

๑

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

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
รายการประเมิน
๑. สรุปความรู้ได้ถูกต้อง
ครบตรงประเด็น

ค�ำอธิบายระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช้)

๑ (ปรับปรุง)

สามารถสรุปความรู้ได้
สามารถสรุปความรู้ได้
สรุปความรู้ไม่ครบ
ครบและตรงประเด็นและ ครบ ตรงประเด็นและมี ทุกประเด็น
ถูกต้องทุกหัวข้อ
ความถูกต้องเป็นส่วนใหญ่

สรุปความรู้ไม่ถูกต้อง

๒. การเชื่อมโยงความรู้ได้ สามารถเชื่อมโยงความรู้ สามารถเชื่อมโยงความรู้
ถูกต้องตามล�ำดับขั้น
ได้ถูกต้องตามล�ำดับความ ได้ และล�ำดับความ
ความสัมพันธ์
สัมพันธ์
สัมพันธ์ได้ค่อนข้างครบ

สามารถเชื่อมโยงความรู้
และล�ำดับความสัมพันธ์
ได้บ้าง

สามารถเชื่อมโยงความรู้
ได้ แต่ไม่เป็นไปตามล�ำดับ
ความสัมพันธ์

. มีความคิดสร้างสรรค์ใน สามารถเขียนผังความคิด สามารถเขียนผังความคิด สามารถเขียนผังความคิด สามารถเขียนผังความคิด
การเขียนผังความคิด
ได้ในรูปแบบทีถ่ ูกต้องและ ได้ถูกต้องและมีข้อ
ได้ และมีขอ้ บกพร่องเป็น ได้ แต่ขาดรูปแบบและ
สวยงาม
บกพร่องเพียงเล็กน้อย
บางส่วน
ความสวยงาม

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ
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คะแนน

คุณภาพ

๑๐ - ๑๒
๗-๙
๔-๖
๑-๓

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

แผนการจัดการเรียนรู้ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต”

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ซื่อสัตย์)
ค�ำชี้แจง : ให้ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
ที่

ชื่อ - สกุล

ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง
ละอาย และเกรงกลัว
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ ที่จะท�ำความผิด ท�ำตาม
เป็นจริง
สัญญาที่ตนให้ไว้กับเพื่อน
พ่อแม่หรือผู้ปกครอง
และครู
๔

เกณฑ์การให้คะแนน
๔  คะแนน    =  ดีมาก
๓  คะแนน    =  ดี
๒  คะแนน    =  ปานกลาง
๑  คะแนน    =  ปรับปรุง

๓

๒

๑

๔

๓

๒

๑

ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วย
ความซื่อตรง

๔

๓

๒

๑

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
๑๐ - ๑๒ คะแนน  เท่ากับ  ดีมาก
๗ - ๙ คะแนน  เท่ากับ  ดี
๔ - ๖ คะแนน  เท่ากับ  พอใช้
๐ - ๓ คะแนน  เท่ากับ  ปรับปรุง
ลงชื่อ .............................................ผู้ประเมิน
(...........................................)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
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แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วย
การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ระบบคิดฐาน ๒ ที่ส่งผลต่อตนเอง ประเทศและโลก เวลา ๒ ชั่วโมง
๑. ผลการเรียนรู้
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์
ส่วนรวม
๑.๒ สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมได้
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ
๒.๑ อภิปราย เสวนา สัมมนา ระบบคิดฐาน ๑๐ ที่ส่งผลต่อตนเอง ประเทศ และโลกได้
๒.๒ ยกตัวอย่างพฤติกรรมที่สอดคล้องกับระบบคิดฐาน ๑๐ ได้
๓. สาระการเรียนรู้
๓.๑ ความรู้
๑) ความหมายของระบบคิดฐาน ๑๐ และตัวอย่างพฤติกรรม หรือการกระท�ำที่เกี่ยวกับ
ระบบคิดฐาน ๑๐ ที่ส่งผลต่อตนเอง ประเทศ และโลกได้
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)
๑) ความสามารถในการสื่อสาร
(อ่าน ฟัง พูด เขียน)
๒) ความสามารถในการคิด
(วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป)
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์/ค่านิยม
๑) ใฝ่เรียนรู้
๔. กิจกรรมการเรียนรู้
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้
		 ชั่วโมงที่ ๑
๑. นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับ ระบบความคิดฐาน ๒
๒. นักเรียนดูวีดิทัศน์ เรื่อง ข่าว “เตือนสั่งเก็บโต๊ะร้านผัดไทยประตูผี” แล้วช่วยกันเล่า 
หรือ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวิดิทัศน์ โดยใช้ค�ำถามดังนี้
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๑) ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของร้านผัดไทย นักเรียนตั้งโต๊ะริมทางเดินหรือไม่ เพราะเหตุใด
๒) นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กับเหตุการณ์นี้ เพราะเหตุใด
๓) นักเรียนมีวิธีแก้ปัญหานี้อย่างไร
๓. ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น อภิ ป รายสรุ ป ว่ า  “การกระท�ำของเจ้ า ของร้ า นผั ด ไทย
เป็นการคิดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนว่าประโยชน์ส่วนรวมว่าส่งผลต่อตนเอง ต่อประเทศและโลกอย่างไร
ซึ่งการคิดนี้เป็นการคิดแบบฐาน ๑๐
ชั่วโมงที่ ๒
๑. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มอภิปรายระบบคิดฐาน ๑๐ จากกรณีต่างๆ พร้อมทั้งระบุว่าส่งผล
ต่อตนเอง ต่อประเทศและโลกอย่างไร
๒. ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาน�ำเสนอหน้าชั้นเรียน
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปจากกรณีตัวอย่างแต่ละกลุ่มว่าระบบฐาน ๑๐
ส่งผลต่อตนเอง ต่อประเทศชาติและโลกอย่างไร
๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
๑) วีดีทัศน์ เรื่อง ข่าว “เตือนสั่งเก็บโต๊ะร้านผัดไทยประตูผี”
๒) ใบงาน เรื่อง ระบบการคิดฐาน ๑๐
๕. การประเมินผลการเรียนรู้
๕.๑ วิธีการประเมิน
๑) ประเมินจากการอภิปราย ซักถาม
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๑) ดุลยพินิจของครูผู้สอน
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน
๑) นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป
๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน
(...............................................)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
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๗. ภาคผนวก

ใบความรู้ เรื่อง ระบบความคิดฐาน ๑๐

เรามาเข้าใจและมาคิดแบบระบบเลขกันเถอะ
ระบบเลข “ฐานสิบ” (decimal number system) หมายถึง
ระบบเลขที่มีตัวเลข ๑๐ ตัว คือ ๐ , ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖ , ๗ ,
๘, ๙ เป็นระบบคิดเลขที่เราใช้ในชีวิตประจ�ำวันกันมาตั้งแต่
จ�ำความกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้บอกปริมาณหรือบอกขนาด
ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการสื่อความหมาย สอดคล้อง
กับระบบ “Analog” ที่ใช้ค่าต่อเนื่องหรือสัญญาณซึ่งเป็นค่า
ต่อเนือ่ ง หรือแทนความหมายของข้อมูลโดยการใช้ฟงั ชัน่ ทีต่ อ่ เนือ่ ง
หรือ Continuous
ระบบเลข “ฐานสอง” (binary number system)
หมายถึง ระบบเลขที่มีสัญลักษณ์เพียงสองตัว คือ ๐ (ศูนย์) กับ ๑ (หนึ่ง)
สอดคล้องกับการท�ำงานระบบ Digital ที่มีลักษณะการท�ำงานภายใน
เพียง ๒ จังหวะ คือ ๐ กับ ๑ หรือ ON กับ OFF ตัดเด็ดขาด หรือ Discret
เมื่อน�ำระบบเลข “ฐานสิบ Analog” และ ระบบเลข “ฐานสอง Digital” มาปรับใช้เป็นแนวคิด
คือ ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” และ ระบบคิด “ฐานสอง Digital” จะเห็นได้ว่า...
ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ขอ้ มูลทีม่ ตี วั เลขหลายตัว และอาจหมายถึง
โอกาสทีจ่ ะเลือกได้หลายทาง เกิดความคิดทีห่ ลากหลาย ซับซ้อนหากน�ำมาเปรียบเทียบกับการปฏิบตั งิ าน
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะท�ำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องคิดเยอะ ต้องใช้ดุลยพินิจเยอะ อาจจะน�ำประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกันได้ แยกประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
ออกจากกันไม่ได้
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
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แบบประเมินการให้คะแนน
ใบกิจกรรมกลุ่ม และแผนผังมโนทัศน์
ค�ำชี้แจง ให้ครูผู้สอนท�ำเครื่องหมาย (/) ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
กลุ่มที่

สรุปความรู้ได้ถูกต้อง
ครบ ตรงประเด็น

การเชื่อมโยงความรู้
ได้ถูกต้องตามล�ำดับขั้น
ความสัมพันธ์

มีความคิดสร้างสรรค์
ในการเขียน

๔

๔

๔

๓

๒

๑

๓

๒

๑

๓

๒

รวม

๑

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

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
รายการประเมิน
๑. สรุปความรู้ได้ถูกต้อง
ครบตรงประเด็น

ค�ำอธิบายระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช้)

๑ (ปรับปรุง)

สามารถสรุปความรู้ได้
สามารถสรุปความรู้ได้
สรุปความรู้ไม่ครบ
ครบและตรงประเด็นและ ครบ ตรงประเด็นและมี ทุกประเด็น
ถูกต้องทุกหัวข้อ
ความถูกต้องเป็นส่วนใหญ่

สรุปความรู้ไม่ถูกต้อง

๒. การเชื่อมโยงความรู้ได้ สามารถเชื่อมโยงความรู้ สามารถเชื่อมโยงความรู้
ถูกต้องตามล�ำดับขั้น
ได้ถูกต้องตามล�ำดับความ ได้ และล�ำดับความ
ความสัมพันธ์
สัมพันธ์
สัมพันธ์ได้ค่อนข้างครบ

สามารถเชื่อมโยงความรู้
และล�ำดับความสัมพันธ์
ได้บ้าง

. มีความคิดสร้างสรรค์ใน สามารถเขียนได้ใน
การเขียนผังความคิด
รูปแบบที่ถกู ต้องและ
สวยงาม

สามารถเขียนได้ และมีข้อ สามารถเขียนได้ แต่ขาด
บกพร่องเป็นบางส่วน
รูปแบบและความสวยงาม

สามารถเขียนได้ถูกต้อง
และมีข้อบกพร่องเพียง
เล็กน้อย

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ
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คะแนน

คุณภาพ

๑๐ - ๑๒
๗-๙
๔-๖
๑-๓

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

แผนการจัดการเรียนรู้ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต”

สามารถเชื่อมโยงความรู้
ได้ แต่ไม่เป็นไปตามล�ำดับ
ความสัมพันธ์

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ซื่อสัตย์)
ค�ำชี้แจง : ให้ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
ที่

ชื่อ - สกุล

แสวงหาข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
๔

เกณฑ์การให้คะแนน
๔  คะแนน    =  ดีมาก
๓  คะแนน    =  ดี
๒  คะแนน    =  ปานกลาง
๑  คะแนน    =  ปรับปรุง

๓

๒

๑

มีการจดบันทึกความรู้
อย่างเป็นระบบ

สรุปความรู้ได้อย่างมี
เหตุผล

๔

๔

๓

๒

๑

๓

๒

๑

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
๑๐ - ๑๒ คะแนน  เท่ากับ  ดีมาก
๗ - ๙ คะแนน  เท่ากับ  ดี
๔ - ๖ คะแนน  เท่ากับ  พอใช้
๑ - ๓ คะแนน  เท่ากับ  ปรับปรุง
ลงชื่อ .............................................ผู้ประเมิน
(...........................................)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
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แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วย
การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ประมวลกฎหมายจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
เวลา ๒ ชั่วโมง
นักเรียนและครู
๑. ผลการเรียนรู้
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์
ส่วนรวม
๑.๒ สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมได้
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ
๒.๑ อภิปรายถึงความแตกต่างของค�ำว่า จริยธรรม คุณธรรม และการทุจริตได้
๒.๒ อภิปรายประมวลกฎหมายจริยธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและครูได้
๓. สาระการเรียนรู้
๓.๑ ความรู้
๑) ความหมายและความแตกต่าง ของจริยธรรมและการทุจริตในสังคม
๒) ประมวลกฎหมายจริยธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและครู
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)
๑) ความสามารถในการสื่อสาร
(อ่าน ฟัง พูด เขียน)
๒) ความสามารถในการคิด
(วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป)
๓.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์/ค่านิยม
๑) มุ่งมั่นในการท�ำงาน
๔. กิจกรรมการเรียนรู้
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้
		 ชั่วโมงที่ ๑
๑. นักเรียนดูคลิปวีดีโอ เกี่ยวกับการทุจริต “ปัญหาการทุจริต คอร์รัปชันไม่ใช่เรื่อง
ไกลตัว” ของส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากนั้นให้นักเรียน
ท�ำใบกิจกรรมกลุ่ม โดยตอบค�ำถาม ดังนี้
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๑) การคอร์รัปชันขนาดใหญ่ เกิดจากใคร
๒) การทุจริตในเรื่องมีอะไรบ้าง
๓) ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างไร
๔) ผลกระทบของการคอร์รัปชันที่มีต่อประเทศมีอะไรบ้าง
๒. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความหมายและการกระท�ำ ของค�ำว่า ทุจริต
๓. นักเรียนดูคลิปวีดีโอ เรื่อง Paoboonjin (รับทรัพย์สิน+เป็นคู่สัญญา) ของส�ำนักงาน
ปปช. เพิ่มเติม โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ซักถามความเข้าใจและให้ความรู้เพิ่มเติม
ชั่วโมงที่ ๒
๑. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาประมวลกฎหมายจริยธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน
และครู
๒. ตัวแทนนักเรียนน�ำเสนอ ประมวลกฎหมายจริยธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน
และครู ว่ามีอะไรบ้าง เกี่ยวข้องอย่างไร
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุป
๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
๑) ใบความรู้เรื่อง จริยธรรมและทุจริต
๒) วีดีทัศน์ เกี่ยวกับการทุจริต “ปัญหาการทุจริต คอร์รัปชันไม่ใช่เรื่องไกลตัว”
๓) วีดีทัศน์ เรื่อง Paoboonjin (รับทรัพย์สิน+เป็นคู่สัญญา)
๔) ใบงาน เรื่อง พฤติกรรมที่เป็นจริยธรรมและการทุจริต
๕) ข่าวการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๕. การประเมินผลการเรียนรู้
๕.๑ วิธีการประเมิน
๑) สังเกตการน�ำเสนอ
๒) สังเกตการอภิปราย
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๓) แบบสังเกต
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน
๑) นักเรียนผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน
(...............................................)
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๗. ภาคผนวก

ใบความรู้เรื่อง จริยธรรม และ การทุจริต

ความหมายของจริยธรรม
จริยธรรม คือ ความส�ำนึก หรือความประพฤติที่ดีงามเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคม
ค�ำว่า “จริยธรรม” แยกออกเป็น จริย + ธรรม ซึ่งค�ำว่า จริย หมายถึง ความประพฤติหรือกิริยา
ที่ควรประพฤติ ส่วนค�ำว่า  ธรรม มีความหมายหลายประการ เช่น คุณความดี, หลักค�ำสอนของศาสนา,
หลักปฏิบัติ เมื่อน�ำค�ำทั้งสองมารวมกันเป็น “จริยธรรม” จึงมีความหมายตามตัวอักษรว่า  “หลักแห่ง
ความประพฤติ” หรือ “แนวทางของการประพฤติ”
จริยธรรม เป็นสิ่งที่ควรประพฤติ มีที่มาจากบทบัญญัติหรือค�ำสั่งสอนของศาสนา  หรือใครก็ได้
ที่เป็นผู้มีจริยธรรม และได้รับความเคารพนับถือมาแล้ว
ลักษณะของผู้มีจริยธรรม ผู้มีจริยธรรมจะเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะดังนี้
๑. เป็นผู้ที่มีความเพียรความพยายามประกอบความดี ละอายต่อการปฏิบัติชั่ว
๒. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม และมีเมตตากรุณา
๓. เป็นผู้มีสติปัญญา รู้สึกตัวอยู่เสมอ ไม่ประมาท
๔. เป็นผู้ใฝ่หาความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ เพื่อความมั่นคง
๕. เป็นผู้ที่รัฐสามารถอาศัยเป็นแกนหรือฐานให้กับสังคม ส�ำหรับการพัฒนาใด ๆ ได้
ควรให้มีการสร้างบรรยากาศหรือสภาวะแวดล้อมในการท�ำงานให้ดีด้วย ดังเช่นไม่ให้คนมีงาน
ท�ำมากเกินไป หรือน้อยเกินไป การพิจารณาความดีความชอบให้มีความยุติธรรม และส่งเสริมด้วย
มนุษยสัมพันธ์ภายในองค์การด้วย ซึ่งบรรยากาศที่ดีจะช่วยการพัฒนาจิตใจ ในด้านสถาบันการศึกษา
ก็ควรได้มีการบรรจุหลักคุณธรรมไว้ในหลักสูตร เพื่อเป็นการพัฒนาและให้การศึกษากับคนทั้งชาติ
เพื่อการพัฒนาจิตใจของคนในชาติให้มีคุณภาพ
ทุจริต คืออะไร
ค�ำว่าทุจริต มีการให้ความหมายได้มากมาย หลากหลาย ขึ้นอยู่กับว่าจะมีการให้ความหมาย
ดังกล่าวไว้วา่ อย่างไร โดยทีค่ �ำว่าทุจริตนัน้ จะมีการให้ความหมายโดยหน่วยงานของรัฐ หรือการให้ความหมาย
โดยกฎหมายซึ่งไม่ว่าจะเป็นการให้ความหมายจากแหล่งใด เนื้อหาส�ำคัญของค�ำว่าทุจริตก็ยังคงมี
ความหมายทีส่ อดคล้องกันอยู่ นัน่ คือ การทุจริตเป็นสิง่ ทีไ่ ม่ดี มีการแสวหาหรือเอาผลประโยชน์ของส่วนรวม
มาเป็นของส่วนตัว ทั้งๆ ที่ตนเองไม่ได้มีสิทธิในสิ่งๆ นั้น การยึดถือ เอามาดังกล่าวจึงถือเป็นสิ่งที่ผิด
ทั้งในแง่ของกฎหมายและศีลธรรม
ดังนั้น การทุจริตคือ การคดโกง ไม่ซื่อสัตย์สุจริต การกระท�ำที่ผิดกฎหมาย เพื่อให้เกิดความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน การใช้อ�ำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดเพื่อแสวงหาประโยชน์หรือให้ได้รับสิ่งตอบแทน
การให้หรือการรับสินบน การก�ำหนดนโยบายที่เอื้อประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้องรวมถึงการทุจริต
เชิงนโยบาย
รูปแบบการทุจริต
รูปแบบการทุจริตที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งได้ ๓ ลักษณะ คือ แบ่งตามผู้ที่เกี่ยวข้อง แบ่งตามกระบวนการ
ที่ใช้ และแบ่งตามลักษณะรูปธรรม ดังนี้คือ
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๑) แบ่งตามผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นรูปแบบการทุจริตในเรื่องของอ�ำนาจและความสัมพันธ์แบบ
อุปถัมภ์ระหว่างผู้ที่ให้การอุปถัมภ์ (ผู้ให้การช่วยเหลือ) กับผู้ถูกอุปถัมภ์ (ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ) โดยใน
กระบวนการการทุจริตจะมี ๒ ประเภท คือ
(๑) การทุจริตโดยข้าราชการ หมายถึงการกระท�ำทีม่ กี ารใช้หน่วยงานราชการเพือ่ มุง่ แสวงหา
ผลประโยชน์จากการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นๆ มากกว่าประโยชน์ส่วนรวมของสังคมหรือประเทศ
โดยลักษณะของการทุจริตโดยข้าราชการสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทย่อย ดังนี้
ก) การคอร์รปั ชันตามน�ำ 
้ (corruption without theft) จะปรากฏขึน้ เมือ่ เจ้าหน้าทีข่ อง
รัฐต้องการสินบนโดยให้มีการจ่ายตามช่องทางปกติของทางราชการ แต่ให้เพิ่มสินบนรวมเข้าไว้กับ
การจ่ายค่าบริการของหน่วยงานนั้นๆ โดยที่เงินค่าบริการปกติที่หน่วยงานนั้นจะต้องได้รับก็ยังคงได้รับ
ต่อไป เช่น การจ่ายเงินพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ในการออกเอกสารต่างๆ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ
ที่ต้องจ่ายอยู่แล้ว เป็นต้น
ข) การคอร์รัปชันทวนน�้ำ  (corruption with theft) เป็นการคอร์รัปชันในลักษณะที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเรียกร้องเงินจากผู้ขอรับบริการโดยตรง โดยที่หน่วยงานนั้นไม่ได้มีการเรียกเก็บเงิน
ค่าบริการแต่อย่างใดเช่น ในการออกเอกสารของหน่วยงานราชการไม่ได้มกี ารก�ำหนดให้ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ย
ในการด�ำเนินการ แต่กรณีนี้มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ที่มาใช้บริการของหน่วยงานของรัฐ
(๒) การทุจริตโดยนักการเมือง (political corruption) เป็นการใช้หน่วยงานของทางราชการ
โดยบรรดานักการเมืองเพื่อมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ในทางการเงินมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมของสังคม
หรือประเทศเช่นเดียวกัน โดยรูปแบบหรือวิธกี ารทัว่ ไปจะมีลกั ษณะเช่นเดียวกับการทุจริตโดยข้าราชการ
แต่จะเป็นในระดับที่สูงกว่า เช่น การทุจริตในการประมูลโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ และมีการเรียกรับ
หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ต่างๆ จากภาคเอกชน เป็นต้น
๒) แบ่งตามกระบวนการที่ใช้มี ๒ ประเภทคือ (๑) เกิดจากการใช้อ�ำนาจในการก�ำหนด กฎ
กติกาพืน้ ฐาน เช่น การออกกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ เพือ่ อ�ำนวยประโยชน์ตอ่ กลุม่ ธุรกิจของตนหรือ
พวกพ้อง และ (๒) เกิดจากการใช้อ�ำนาจหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากกฎ และระเบียบที่ด�ำรงอยู่
ซึ่งมักเกิดจากความไม่ชัดเจนของกฎและระเบียบเหล่านั้นที่ท�ำให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ความคิดเห็นของ
ตนได้ และการใช้ ความคิดเห็นนั้นอาจไม่ถูกต้องหากมีการใช้ไปในทางที่ผิดหรือไม่ยุติธรรมได้
๓) แบ่งตามลักษณะรูปธรรม มีทั้งหมด ๔ รูปแบบคือ
(๑) คอร์รัปชันจากการจัดซื้อจัดหา  (Procurement Corruption) เช่น การจัดซื้อสิ่งของ
ในหน่วยงาน โดยมีการคิดราคาเพิ่มหรือลดคุณสมบัติแต่ก�ำหนดราคาซื้อไว้เท่าเดิม
(๒) คอร์รัปชันจากการให้สัมปทานและสิทธิพิเศษ (Concessionaire Corruption) เช่น
การให้เอกชนรายใดรายหนึ่งเข้ามามีสิทธิในการจัดท�ำสัมปทานเป็นกรณีพิเศษต่างกับเอกชนรายอื่น
(๓) คอร์รปั ชันจากการขายสาธารณสมบัติ (Privatization Corruption) เช่น การขายกิจการ
ของรัฐวิสาหกิจ หรือการยกเอาที่ดิน ทรัพย์สินไปเป็นสิทธิการครอบครองของต่างชาติ เป็นต้น
(๔) คอร์รัปชันจากการก�ำกับดูแล (Regulatory Corruption) เช่น การก�ำกับดูแลใน
หน่วยงานแล้วท�ำการทุจริตต่าง เป็นต้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
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แบบประเมินการให้คะแนน
ใบกิจกรรมกลุ่ม
ค�ำชี้แจง ให้ครูผู้สอนท�ำเครื่องหมาย (/) ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
กลุ่มที่

สรุปความรู้ได้ถูกต้อง
ครบ ตรงประเด็น

การเชื่อมโยงความรู้
ได้ถูกต้องตามล�ำดับขั้น
ความสัมพันธ์

มีความคิดสร้างสรรค์
ในการเขียน

๔

๔

๔

๓

๒

๑

๓

๒

๑

๓

๒

รวม

๑

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

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
รายการประเมิน
๑. สรุปความรู้ได้ถูกต้อง
ครบตรงประเด็น

ค�ำอธิบายระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช้)

๑ (ปรับปรุง)

สามารถสรุปความรู้ได้
สามารถสรุปความรู้ได้
สรุปความรู้ไม่ครบ
ครบและตรงประเด็นและ ครบ ตรงประเด็นและมี ทุกประเด็น
ถูกต้องทุกหัวข้อ
ความถูกต้องเป็นส่วนใหญ่

สรุปความรู้ไม่ถูกต้อง

๒. การเชื่อมโยงความรู้ได้ สามารถเชื่อมโยงความรู้ สามารถเชื่อมโยงความรู้
ถูกต้องตามล�ำดับขั้น
ได้ถูกต้องตามล�ำดับความ ได้ และล�ำดับความ
ความสัมพันธ์
สัมพันธ์
สัมพันธ์ได้ค่อนข้างครบ

สามารถเชื่อมโยงความรู้
และล�ำดับความสัมพันธ์
ได้บ้าง

สามารถเชื่อมโยงความรู้
ได้ แต่ไม่เป็นไปตามล�ำดับ
ความสัมพันธ์

๓. มีความคิดสร้างสรรค์
ในการเขียนผังความคิด

สามารถเขียนได้ และมี
ข้อบกพร่องเป็นบางส่วน

สามารถเขียนได้ แต่ขาด
รูปแบบและความสวยงาม

สามารถเขียนได้ใน
รูปแบบที่ถูกต้องและ
สวยงาม

สามารถเขียนได้ถูกต้อง
และมีข้อบกพร่องเพียง
เล็กน้อย

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ
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คะแนน

คุณภาพ

๑๐ - ๑๒
๗-๙
๔-๖
๑-๓

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

แผนการจัดการเรียนรู้ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต”

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ใฝ่เรียนรู้)
ค�ำชี้แจง : ให้ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
ที่

ชื่อ - สกุล

แสวงหาข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
๔

เกณฑ์การให้คะแนน
๔  คะแนน    =  ดีมาก
๓  คะแนน    =  ดี
๒  คะแนน    =  ปานกลาง
๑  คะแนน    =  ปรับปรุง

๓

๒

๑

มีการจดบันทึกความรู้
อย่างเป็นระบบ

สรุปความรู้ได้อย่างมี
เหตุผล

๔

๔

๓

๒

๑

๓

๒

๑

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
๑๐ - ๑๒ คะแนน  เท่ากับ  ดีมาก
๗ - ๙ คะแนน  เท่ากับ  ดี
๔ - ๖ คะแนน  เท่ากับ  พอใช้
๑ - ๓ คะแนน  เท่ากับ  ปรับปรุง
ลงชื่อ .............................................ผู้ประเมิน
(...........................................)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
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แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วย
การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ประมวลกฎหมายจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
เวลา ๒ ชั่วโมง
นักเรียนและครู
๑. ผลการเรียนรู้
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์
ส่วนรวม
๑.๒ สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมได้
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ
๒.๑ อภิปรายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนและผลประโยชน์สว่ นรวมทีส่ ง่ ผลต่อสังคม
ต่อประเทศได้
๓. สาระการเรียนรู้
๓.๑ ความรู้
๑) การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผลต่อสังคม
ต่อประเทศ
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)
๑) ความสามารถในการสื่อสาร
(อ่าน ฟัง พูด เขียน)
๒) ความสามารถในการคิด
(วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป)
๓.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์/ค่านิยม
๑) มุ่งมั่นในการท�ำงาน
๔. กิจกรรมการเรียนรู้
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้
		 ชั่วโมงที่ ๑
๑. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษารูปแบบ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ว่ามีกี่รูปแบบอะไรบ้าง
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แผนการจัดการเรียนรู้ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต”

๒. ให้นักเรียนวิเคราะห์แต่ละรูปแบบของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ว่าส่งผลต่อสังคม และประเทศอย่างไร
ชั่วโมงที่ ๒
๑. ให้นักเรียนตัวแทนกลุ่มออกมาน�ำเสนอว่าแต่ละรูปแบบส่งผลต่อสังคมและประเทศ
อย่างไร
๒. ให้นักเรียนกลุ่มอื่นๆแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุป
๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
๑) ใบความรู้เรื่อง รูปแบบการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๕. การประเมินผลการเรียนรู้
๕.๑ วิธีการประเมิน
๑) สังเกตการน�ำเสนอ
๒) สังเกตการอภิปราย
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๑) แบบสังเกต
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน
๑) นักเรียนผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน
(...............................................)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
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๗. ภาคผนวก

แบบประเมินการให้คะแนน
ใบกิจกรรมกลุ่ม
ค�ำชี้แจง ให้ครูผู้สอนท�ำเครื่องหมาย (/) ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
กลุ่มที่

สรุปความรู้ได้ถูกต้อง
ครบ ตรงประเด็น

การเชื่อมโยงความรู้
ได้ถูกต้องตามล�ำดับขั้น
ความสัมพันธ์

มีความคิดสร้างสรรค์
ในการเขียน

๔

๔

๔

๓

๒

๑

๓

๒

๑

๓

๒

รวม

๑

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

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
รายการประเมิน
๑. สรุปความรู้ได้ถูกต้อง
ครบตรงประเด็น

ค�ำอธิบายระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช้)

๑ (ปรับปรุง)

สามารถสรุปความรู้ได้
สามารถสรุปความรู้ได้
สรุปความรู้ไม่ครบ
ครบและตรงประเด็นและ ครบ ตรงประเด็นและมี ทุกประเด็น
ถูกต้องทุกหัวข้อ
ความถูกต้องเป็นส่วนใหญ่

สรุปความรู้ไม่ถูกต้อง

๒. การเชื่อมโยงความรู้ได้ สามารถเชื่อมโยงความรู้ สามารถเชื่อมโยงความรู้
ถูกต้องตามล�ำดับขั้น
ได้ถูกต้องตามล�ำดับความ ได้ และล�ำดับความ
ความสัมพันธ์
สัมพันธ์
สัมพันธ์ได้ค่อนข้างครบ

สามารถเชื่อมโยงความรู้
และล�ำดับความสัมพันธ์
ได้บ้าง

สามารถเชื่อมโยงความรู้
ได้ แต่ไม่เป็นไปตามล�ำดับ
ความสัมพันธ์

๓. มีความคิดสร้างสรรค์
ในการเขียนผังความคิด

สามารถเขียนได้ และมี
ข้อบกพร่องเป็นบางส่วน

สามารถเขียนได้ แต่ขาด
รูปแบบและความสวยงาม

สามารถเขียนได้ใน
รูปแบบที่ถูกต้องและ
สวยงาม

สามารถเขียนได้ถูกต้อง
และมีข้อบกพร่องเพียง
เล็กน้อย

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ
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คะแนน

คุณภาพ

๑๐ - ๑๒
๗-๙
๔-๖
๑-๓

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

แผนการจัดการเรียนรู้ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต”

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ใฝ่เรียนรู้)
ค�ำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
ที่

ชื่อ - สกุล

แสวงหาข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
๔

เกณฑ์การให้คะแนน
๔  คะแนน    =  ดีมาก
๓  คะแนน    =  ดี
๒  คะแนน    =  ปานกลาง
๑  คะแนน    =  ปรับปรุง

๓

๒

๑

มีการจดบันทึกความรู้
อย่างเป็นระบบ

สรุปความรู้ได้อย่างมี
เหตุผล

๔

๔

๓

๒

๑

๓

๒

๑

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
๑๐ - ๑๒ คะแนน  เท่ากับ  ดีมาก
๗ - ๙ คะแนน  เท่ากับ  ดี
๔ - ๖ คะแนน  เท่ากับ  พอใช้
๑ - ๓ คะแนน  เท่ากับ  ปรับปรุง
ลงชื่อ .............................................ผู้ประเมิน
(...........................................)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
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แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วย
การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ปัญหาของผลประโยชน์ทับซ้อนที่ส่งผลต่อ
เวลา ๒ ชั่วโมง
การพัฒนาประเทศ
๑. ผลการเรียนรู้
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์
ส่วนรวม
๑.๒ สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมได้
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ
๒.๑ อภิปรายปัญหาของผลประโยชน์ทับซ้อนที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศได้
๓. สาระการเรียนรู้
๓.๑ ความรู้
๑) ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)
๑) ความสามารถในการสื่อสาร
(อ่าน ฟัง พูด เขียน)
๒) ความสามารถในการคิด
(วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป)
๓.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์/ค่านิยม
๑) มุ่งมั่นในการท�ำงาน
๔. กิจกรรมการเรียนรู้
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้
		 ชั่วโมงที่ ๑
๑. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วศึกษาข้อความต่อไปนี้
- การใช้ต�ำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง
- การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ
- การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ
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แผนการจัดการเรียนรู้ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต”

- การท�ำธุรกิจกับตนเองหรือคู่สัญญา
- การท�ำงานหลังออกจากต�ำแหน่ง
- การท�ำงานพิเศษ
๒. ให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดช่วยกันวิเคราะห์ถึงปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนจาก
กรณีตัวอย่างที่นักเรียนศึกษาว่าส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างไร
		 ชั่วโมงที่ ๒
๑. ให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาอภิปรายปัญหาของผลประโยชน์ทับซ้อนที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาประเทศ
๒. นักเรียนกลุ่มอื่นๆร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
๓. เมื่อครบทุกกลุ่มครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุป
๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
๑) สื่อ ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๒) สื่อ Internet
๕. การประเมินผลการเรียนรู้
๕.๑ วิธีการประเมิน
๑) สังเกตการน�ำเสนอ
๒) สังเกตการอภิปราย
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๓) แบบสังเกต
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน
๑) นักเรียนผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน
(...............................................)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
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๗. ภาคผนวก

แบบประเมินการให้คะแนน
ใบกิจกรรมกลุ่ม
ค�ำชี้แจง ให้ครูผู้สอนท�ำเครื่องหมาย (/) ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
กลุ่มที่

สรุปความรู้ได้ถูกต้อง
ครบ ตรงประเด็น

การเชื่อมโยงความรู้
ได้ถูกต้องตามล�ำดับขั้น
ความสัมพันธ์

มีความคิดสร้างสรรค์
ในการเขียน

๔

๔

๔

๓

๒

๑

๓

๒

๑

๓

๒

รวม

๑

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

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
รายการประเมิน

ค�ำอธิบายระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช้)

๑ (ปรับปรุง)

๑. สรุปความรู้ได้ถูกต้อง
ครบตรงประเด็น

สามารถสรุปความรู้ได้
สามารถสรุปความรู้ได้
สรุปความรู้ไม่ครบ
ครบและตรงประเด็นและ ครบ ตรงประเด็นและมี ทุกประเด็น
ถูกต้องทุกหัวข้อ
ความถูกต้องเป็นส่วนใหญ่

สรุปความรู้ไม่ถูกต้อง

๒. การเชื่อมโยงความรู้
ได้ถูกต้องตามล�ำดับขั้น
ความสัมพันธ์

สามารถเชื่อมโยงความรู้
ได้ถูกต้องตามล�ำดับ
ความสัมพันธ์

สามารถเชื่อมโยงความรู้
ได้ และล�ำดับความ
สัมพันธ์ได้ค่อนข้างครบ

สามารถเชื่อมโยงความรู้
และล�ำดับความสัมพันธ์
ได้บ้าง

สามารถเชื่อมโยงความรู้
ได้ แต่ไม่เป็นไปตามล�ำดับ
ความสัมพันธ์

๓. มีความคิดสร้างสรรค์
ในการเขียนผังความคิด

สามารถเขียนได้ใน
รูปแบบที่ถูกต้องและ
สวยงาม

สามารถเขียนได้ถูกต้อง
และมีข้อบกพร่องเพียง
เล็กน้อย

สามารถเขียนได้ และมี
ข้อบกพร่องเป็นบางส่วน

สามารถเขียนได้ แต่ขาด
รูปแบบและความสวยงาม

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ
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คะแนน

คุณภาพ

๑๐ - ๑๒
๗-๙
๔-๖
๑-๓

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

แผนการจัดการเรียนรู้ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต”

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ใฝ่เรียนรู้)
ค�ำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
ที่

ชื่อ - สกุล

แสวงหาข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
๔

เกณฑ์การให้คะแนน
๔  คะแนน    =  ดีมาก
๓  คะแนน    =  ดี
๒  คะแนน    =  ปานกลาง
๑  คะแนน    =  ปรับปรุง

๓

๒

๑

มีการจดบันทึกความรู้
อย่างเป็นระบบ

สรุปความรู้ได้อย่างมี
เหตุผล

๔

๔

๓

๒

๑

๓

๒

๑

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
๑๐ - ๑๒ คะแนน  เท่ากับ  ดีมาก
๗ - ๙ คะแนน  เท่ากับ  ดี
๔ - ๖ คะแนน  เท่ากับ  พอใช้
๑ - ๓ คะแนน  เท่ากับ  ปรับปรุง
ลงชื่อ .............................................ผู้ประเมิน
(...........................................)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
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แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วย
การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑ (๑)
เวลา ๒ ชั่วโมง
“โดยทุจริต”
๑. ผลการเรียนรู้
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์
ส่วนรวม
๑.๒ สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมได้
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ
๒.๑ อภิปราย ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑ (๑)“โดยทุจริต” ได้
๓. สาระการเรียนรู้
๓.๑ ความรู้
๑) ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑ (๑)“โดยทุจริต”
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)
๑) ความสามารถในการสื่อสาร
(อ่าน ฟัง พูด เขียน)
๒) ความสามารถในการคิด
(วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป)
๓.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์/ค่านิยม
๑) มุ่งมั่นในการท�ำงาน
๔. กิจกรรมการเรียนรู้
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้
		 ชั่วโมงที่ ๑
๑. ให้นักเรียนศึกษาข้อความ ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๑ (๑) “โดยทุจริต”
หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส�ำหรับตนเองหรือผู้อื่น
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แผนการจัดการเรียนรู้ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต”

ข้อความ

๒. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายข้อความดังกล่าว พร้อมทั้งยกกรณีตัวอย่างประกอบ

๓. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุป
๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
๑) ประมวลกฎหมายอาญา
๒) สื่อ Internet

๕. การประเมินผลการเรียนรู้
๕.๑ วิธีการประเมิน
๑) สังเกตการน�ำเสนอ
๒) สังเกตการอภิปราย
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๓) แบบสังเกต
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน
๑) นักเรียนผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน
(...............................................)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

41

๗. ภาคผนวก

แบบประเมินการให้คะแนน
ใบกิจกรรมกลุ่ม
ค�ำชี้แจง ให้ครูผู้สอนท�ำเครื่องหมาย (/) ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
กลุ่มที่

สรุปความรู้ได้ถูกต้อง
ครบ ตรงประเด็น

การเชื่อมโยงความรู้
ได้ถูกต้องตามล�ำดับขั้น
ความสัมพันธ์

มีความคิดสร้างสรรค์
ในการเขียน

๔

๔

๔

๓

๒

๑

๓

๒

๑

๓

๒

รวม

๑

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

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
รายการประเมิน

ค�ำอธิบายระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช้)

๑ (ปรับปรุง)

๑. สรุปความรู้ได้ถูกต้อง
ครบตรงประเด็น

สามารถสรุปความรู้ได้
สามารถสรุปความรู้ได้
สรุปความรู้ไม่ครบ
ครบและตรงประเด็นและ ครบ ตรงประเด็นและมี ทุกประเด็น
ถูกต้องทุกหัวข้อ
ความถูกต้องเป็นส่วนใหญ่

สรุปความรู้ไม่ถูกต้อง

๒. การเชื่อมโยงความรู้
ได้ถูกต้องตามล�ำดับขั้น
ความสัมพันธ์

สามารถเชื่อมโยงความรู้ สามารถเชื่อมโยงความรู้
ได้ถูกต้องตามล�ำดับความ ได้ และล�ำดับความ
สัมพันธ์
สัมพันธ์ได้ค่อนข้างครบ

สามารถเชื่อมโยงความรู้
และล�ำดับความสัมพันธ์
ได้บ้าง

สามารถเชื่อมโยงความรู้
ได้ แต่ไม่เป็นไปตามล�ำดับ
ความสัมพันธ์

๓. มีความคิดสร้างสรรค์
ในการเขียนผังความคิด

สามารถเขียนได้ใน
รูปแบบที่ถูกต้องและ
สวยงาม

สามารถเขียนได้ และมี
ข้อบกพร่องเป็นบางส่วน

สามารถเขียนได้ แต่ขาด
รูปแบบและความสวยงาม

สามารถเขียนได้ถูกต้อง
และมีข้อบกพร่องเพียง
เล็กน้อย

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ
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คะแนน

คุณภาพ

๑๐ - ๑๒
๗-๙
๔-๖
๑-๓

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

แผนการจัดการเรียนรู้ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต”

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ใฝ่เรียนรู้)
ค�ำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
ที่

ชื่อ - สกุล

แสวงหาข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
๔

เกณฑ์การให้คะแนน
๔  คะแนน    =  ดีมาก
๓  คะแนน    =  ดี
๒  คะแนน    =  ปานกลาง
๑  คะแนน    =  ปรับปรุง

๓

๒

๑

มีการจดบันทึกความรู้
อย่างเป็นระบบ

สรุปความรู้ได้อย่างมี
เหตุผล

๔

๔

๓

๒

๑

๓

๒

๑

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
๑๐ - ๑๒ คะแนน  เท่ากับ  ดีมาก
๗ - ๙ คะแนน  เท่ากับ  ดี
๔ - ๖ คะแนน  เท่ากับ  พอใช้
๑ - ๓ คะแนน  เท่ากับ  ปรับปรุง
ลงชื่อ .............................................ผู้ประเมิน
(...........................................)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
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