หน่วยที่ ๓

STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยที่ ๓ ชื่อหน่วย STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การด�ำเนินการบริษัทสร้างการดี
โดยยึดหลัก STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ๑

เวลา ๓ ชั่วโมง

๑. ผลการเรียนรู้
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
๑.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้
๒.๑ นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและหลักการของ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริตได้
๒.๒ นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ หลักการของ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต เชื่อมโยง
การด�ำเนินการบริษัทสร้างการดี ได้อย่างถูกต้อง
๓. สาระการเรียนรู้
๓.๑ ความรู้
๑) ความหมาย และหลักการของ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมี
ระบบภูมคิ มุ้ กันในตัวทีด่ พี อสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลีย่ นแปลง ทัง้ นีจ้ ะต้องอาศัย
ความรอบรู้ในหลักวิชาการและคุณธรรมมาใช้ในการวางแผนก่อนและการด�ำเนินการทุกขั้นตอน
๒) องค์ความรู้ของเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)
๑) ความสามารถในการสื่อสาร
๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
๓) ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๓.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์/ค่านิยม
๑) ใฝ่เรียนรู้
๒) มุ่งมั่นในการท�ำงาน
๓) ความซื่อสัตย์สุจริต
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๔. กิจกรรมการเรียนรู้
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ (ฝึกปฏิบัติกิจกรรม ๓ ชั่วโมง)
๑) ให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ เรื่อง “วิถีพอเพียง ไม่เสี่ยงคอร์รัปชัน” เชื่อมโยงสู่การวิเคราะห์
ปัญหาของประเทศในประเด็น “จากปัญหาการทุจริตของประเทศเราในปัจจุบันนี้ส่งผลกระทบอย่างไร
ต่อตนเอง ชุมชนและประเทศชาติบ้าง”
๒) ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต วิเคราะห์ เพื่อ
น�ำไปสูก่ ารด�ำเนินการบริษทั สร้างการดีวา่ เมือ่ เราปฏิบตั ติ นโดยยึดหลัก STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
แล้วจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อผู้อื่นและประเทศชาติอย่างไร
๓) ครูและนักเรียนสรุปร่วมกันเราสามารถน�ำหลักการ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
มาใช้ในการด�ำเนินชีวิต พัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติได้อย่างไร จะมีประโยชน์ต่อสังคมหรือไม่
อย่างไร และจะสามารถด�ำเนินการบริษัทสร้างการดีได้อย่างไร
๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
๑) วีดีโอ “วิถีพอเพียง ไม่เสี่ยงคอร์รัปชัน”
๒) ใบความรู้ เรื่อง STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
๕. การประเมินผลการเรียนรู้
๕.๑ วิธีการประเมิน
๑) สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่มของนักเรียนแต่ละกลุ่ม
๒) สังเกตพฤติกรรมการน�ำเสนอผลงานของนักเรียน
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียน
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน
๑) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียนระดับดีขึ้นไปถือว่าผ่าน
๒) ประเมินผลงานนักเรียนระดับดีขึ้นไป ถือว่าผ่าน
๓) นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ถือว่าผ่าน
๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................ครูผู้สอน
(.......................................)
............./............./.............
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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ใบความรู้
เรื่อง STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต

คำาอธิบายความหมายของ “STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต”
๑) S (sufﬁcient) : ความพอเพียง ผู้น�ำ ผู้บริหำร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน น้อมน�ำ
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มำปรับประยุกต์เป็นหลักควำมพอเพียงในกำรท�ำงำน กำรด�ำรงชีวิต
กำรพัฒนำตนเองและส่วนรวม รวมถึงกำรป้องกันกำรทุจริตอย่ำงยั่งยืน ควำมพอเพียงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ของมนุษย์แม้ว่ำจะแตกต่ำงกันตำมพื้นฐำน แต่กำรตัดสินใจว่ำควำมพอเพียงของตนเองต้องตั้งอยู่บน
ควำมมีเหตุ มีผลรวมทั้งต้องไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่นและส่วนรวม
ควำมพอเพียงดังกล่ำวจึงเป็นภูมิคุ้มกันให้บุคคลนั้นไม่กระท�ำกำรทุจริต ซึ่งต้องให้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจ (knowledge) และปลุกให้ตื่นรู้ (realise)
๒) T (transparent) : ความโปร่งใส ผู้น�ำ ผู้บริหำร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน ต้อง
ปฏิบัติงำนบนฐำนของควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนั้น จึงต้องมีและปฏิบัติตำมหลักปฏิบัติ ระเบียบ
ข้อปฏิบัติ กฎหมำย ด้ำนควำมโปร่งใส ซึ่งต้องให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ (knowledge) และปลุกให้ตื่นรู้
(realise)
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๓) R (realise) : ความตื่นรู้ ผู้น�ำ ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน มีความรู้
ความเข้ า ใจและตระหนั ก รู ้ ถึ ง รากเหง้ า ของปั ญ หาและภั ย ร้ า ยแรงของการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ
ภายในชุมชนและประเทศ ความตื่นรู้จะบังเกิดเมื่อได้พบเห็นสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการทุจริต ย่อมจะ
มีปฏิกิริยาเฝ้าระวังและไม่ยินยอมต่อ การทุจริตในที่สุดซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ (knowledge)
เกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริตที่เกิดขึ้น ความร้ายแรงและผลกระทบต่อระดับบุคคลและส่วนรวม
๔) O (onward) : มุ่งไปข้างหน้า ผู้น�ำ ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน มุ่ง
พัฒนาและปรับเปลี่ยนตนเองและส่วนรวมให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน บนฐานความโปร่งใส
ความพอเพียงและร่วมสร้ างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นอย่ างไม่ย่อท้อ ซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจ
(knowledge) ในประเด็นดังกล่าว
๕) N (knowledge) : ความรู้ ผู้น�ำ ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน ต้องมีความรู้
ความเข้าใจสามารถน�ำความรู้ไปใช้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินได้อย่างถ่องแท้ ในเรื่อง
สถานการณ์ การทุจริต ผลกระทบที่มีต่อตนเองและส่วนรวม ความพอเพียงต้านทุจริต การแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมที่มีความส�ำคัญยิ่งต่อการลดการทุจริตในระยะยาว
รวมทั้ง ความอายไม่กล้าท�ำทุจริตและความไม่ทนเมื่อพบเห็นว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น เพื่อสร้างสังคม
ไม่ทนต่อการทุจริต
๖) G (generosity) : ความเอื้ออาทร คนไทยมีความเอื้ออาทร มีเมตตา นํ้าใจ ต่อกันบนฐาน
ของจิตพอเพียงต้านทุจริต ไม่เอื้อต่อการรับหรือการให้ผลประโยชน์หรือต่อพวกพ้อง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยที่ ๓ ชื่อหน่วย STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การด�ำเนินการบริษัทสร้างการดี
โดยยึดหลัก STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ๒

เวลา ๓ ชั่วโมง

๑. ผลการเรียนรู้
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านทุจริต
๑.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านทุจริต
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้
๒.๑ นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและหลักการของบริษัทสร้างการดีได้
๒.๒ นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ หลักการของ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต เชื่อมโยง
การด�ำเนินการบริษัทสร้างการดีได้อย่างถูกต้อง
๓. สาระการเรียนรู้
๓.๑ ความรู้
๑) ความหมายและหลักการของบริษัทสร้างการดี
๒) การการจัดท�ำโครงสร้างของบริษัทสร้างการดี
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)
๑) ความสามารถในการสื่อสาร
๒) ความสามารถในการคิด
๓) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๔) ความสามารถในการแก้ปัญหา
๕) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
๓.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์/ค่านิยม
๑) มีวินัย
๒) ใฝ่เรียนรู้
๓) ซื่อสัตย์สุจริต
๔. กิจกรรมการเรียนรู้
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้
๑) นักเรียนศึกษาโครงสร้างบริษทั สร้างการดี จากนัน้ ให้หวั หน้าห้องเรียนเป็นผูด้ ำ� เนินการน�ำ
อภิปราย เพื่อจัดสมาชิกในห้องเรียนท�ำหน้าที่ในโครงการสร้างของบริษัท

84

แผนการจัดการเรียนรู้ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต”

๒) ให้สมาชิกในห้องแต่ละคนน�ำเสนอว่าตนเองหรือบุคคลอืน่ ๆ ในห้องเรียนมีความเหมาะสม
กับบทบาทหน้าที่ใด
๓) ให้สมาชิกในห้องช่วยให้วิเคราะห์ผู้ท�ำหน้าที่แต่ละต�ำแหน่งโดยใช้หลักการ STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริตโดยครูผู้สอนเน้นย�้ำการยอมรับความคิดเห็นจากผู้อื่นด้วยจิตที่เป็นธรรม
๔) บันทึกผู้เข้ารับต�ำแหน่งในบริษัทสร้างการดีในโครงสร้างของบริษัท
๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
โครงสร้างบริษัทสร้างการดี
๕. การประเมินผลการเรียนรู้
๕.๑ วิธีการประเมิน
๑) สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
๒) แบบบันทึกโครงสร้างบริษัทสร้างการดี
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน
ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินจาการการสังเกตพฤติกรรม
๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................ครูผู้สอน
(.......................................)
............./............./.............

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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โครงสร้าง
บริษัทสร้างการดี...............................
คณะกรรมการบริษัทสร้างการดี

ที่ปรึกษาบริษัท
๑.......................................................
๒........................................................
๓........................................................
๔........................................................
๕........................................................

คณะกรรมการตรวจสอบ
ปปช. สพฐ. ชุนชน

ประธานคณะกรรมการ
ชื่อ..................................................
รองประธานคณะกรรมการ
ชื่อ..................................................
เลขานุการบริษัท
ชื่อ...................................
ฝายบัญชีและการเงิน
๑....................................
๒....................................
๓....................................
๔....................................
๕....................................

ผู้อำานวยการฝายผลิต
ชื่อ...................................

ผู้จัดการ
ฝายลูกค้าสัมพันธ์
ชื่อ...................................

ผู้จัดการ
ฝายขายผลิตภัณฑ์
ชื่อ........................

ผู้จัดการ ฝายจัดหาและผลิตภัณฑ์
ชื่อ...........................................
ฝายจัดหาและผลิตภัณฑ์
๑..............................๒.........................
๓.............................๔..........................
๕..............................๖.........................
๗.............................๘..........................
๙.............................๑๐........................
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คณะกรรมการตรวจสอบ
ปปช. สพฐ. น้อย

ฝายลูกค้าสัมพันธ์
๑..............................๒.........................
๓.............................๔..........................
๕..............................๖.........................
๗.............................๘..........................
๙.............................๑๐........................
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ฝายขายผลิตภัณฑ์
๑..............................๒.........................
๓.............................๔..........................
๕..............................๖.........................
๗.............................๘..........................
๙.............................๑๐........................

แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยที่ ๓ ชื่อหน่วย STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การด�ำเนินการบริษัทสร้างการดี
โดยยึดหลัก STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ๓

เวลา ๗ ชั่วโมง

๑. ผลการเรียนรู้
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
๑.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้
๒.๑ นักเรียนสามารถด�ำเนินการบริษัทสร้างการดีได้
๒.๒ นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ หลักการของ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต เชื่อมโยง
การด�ำเนินการบริษัทสร้างการดีได้อย่างถูกต้อง
๓. สาระการเรียนรู้
๓.๑ ความรู้
ด�ำเนินการบริษัทสร้างการดี
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)
๑) ความสามารถในการสื่อสาร
๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
๓) ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๔) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๓.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์/ค่านิยม
มีมุ่งมั่นในการท�ำงาน
๔. กิจกรรมการเรียนรู้
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ (ฝึกปฏิบัติกิจกรรม ๗ ชั่วโมง)
๑) ขั้นวางแผน (Plan) ๑ ชั่วโมง
นักเรียนร่วมกับครูที่ปรึกษาประชุมคณะกรรมการบริษัทสร้างการดี ประเด็นเกี่ยวกับ
การระดมเงินลงทุน การสร้างผลิตภัณฑ์ การผลิต การตลาด การประชาสัมพันธ์
๒) ขั้นปฏิบัติงาน (Do) ๔ ชั่วโมง
นักเรียนลงมือปฏิบัติงานเพื่อ สร้า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ การตลาด และการประชาสั ม พั น ธ์
รวมถึง การเปิดร้านเพื่อจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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๓) ขั้นตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Check) ๑ ชั่วโมง
คณะกรรมการบริษัทสร้างการดี ร่วมกันประเมินการด�ำเนินงานตามแผนที่วางไว้
ในเรื่องสร้างผลิตภัณฑ์ การตลาด และการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการเปิดร้านเพื่อจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
๔) ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act) ๑ ชั่วโมง
คณะกรรมการบริษัทสร้างการดีร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาตามผลการประเมิน เพื่อ
พัฒนา สร้างผลิตภัณฑ์ การตลาด และการประชาสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้น
๕) ครูที่ปรึกษาบริษัทสร้างการดีร่วมกับนักเรียนถอดรหัสบทเรียนจากการปฏิบัติงานว่า
สิ่งที่ด�ำเนินการสอดคล้องกับหลักการ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต อย่างไร
๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
บริษัทสร้างการดี
๕. การประเมินผลการเรียนรู้
๕.๑ วิธีการประเมิน
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๑) แบบรายงานการด�ำเนินงานบริษัทสร้างการดี
๒) แบบสังเกตการท�ำงานกลุ่ม
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน
ผลการด�ำเนินงานบริษัทสร้างการดี
๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................ครูผู้สอน
(.......................................)
............./............./.............
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