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1. แนวคิด 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปฏิบัติ        
พระราชกรณียกิจเพ่ือพสกนิกรชาวไทยมาอย�างต�อเนื่อง พระราชจริยวัตรของพระองค=ล%วนบําบัดทุกข=บํารุงสุข
แก�ประชาชนทุกหมู�เหล�า การเรียนรู%การทรงงานตามรอยพระยุคลบาทนับเป<นสิ่งท่ีเป<นมงคลยิ่งในชีวิตของ 
พสกนิกรชาวไทย ท่ีสามารถน%อมนําไปปฏิบัติให%เกิดประโยชน=ต�อตนเอง ต�อสังคมและประเทศชาติ 

2. จุดประสงค:เชิงพฤติกรรม 
2.1 วิเคราะห=แนวทางการดําเนินชีวิตตามรอยพระยุคลบาท ท่ีเก่ียวข%องกับการปVองกันการทุจริต     

คอร=รัปชันได% 
2.2 ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนของศาสนา ท่ีเก่ียวข%องกับการปVองกันการทุจริต            

คอร=รัปชันได% 
2.3 ประยุกต=ใช%เป<นแนวทางในการดําเนินชีวิตอย�างสุจริตได% 

3. สาระการเรียนรู
  
3.1 พระบรมราโชวาท  
3.2 หลักการทรงงาน 
 3.3 แผ�นดินธรรม แผ�นดินทอง 
3.4 ทศพิธราชธรรม 
 3.5 คนดีต%องมีท่ียืน 
3.6 ข%าราชการในดวงใจ 

4. ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม 
4.1 ครูเปXดเพลง "พระราชาผู%ทรงธรรม” ประกอบภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให%ผู%เรียนได%ชม มีการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู%
เก่ียวกับการทรงงานในด%านต�าง ๆ ของพระองค=ท�าน 

4.2 ผู%เรียนแบ�งกลุ�ม จํานวน 6 กลุ�ม เลือกประธานและเลขานุการ พร%อมต้ังชื่อกลุ�มของตนเอง 
4.3 ครูนําเสนอพระบรมราโชวาท และพระราชดํารัสด%วยสื่อ PowerPoint  
4.4 ตัวแทนกลุ�มรับกระดาษปรู^ฟ ปากกาเคมี 
4.5 ผู%เรียนแต�ละกลุ�มร�วมกันวิเคราะห=พระบรมราโชวาท และพระราชดํารัส สร%างแผนผังความคิด           

ลงในกระดาษบรู^ฟ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู%กันภายในกลุ�ม 
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4.6 ทุกกลุ�มส�งตัวแทนนําเสนอ ครูและผู%เรียนร�วมกันอภิปรายซักถาม ให%ทุกคนจดสรุปความรู%ท่ีได%รับ
จากพระบรมราโชวาท และพระราชดํารัส 

4.7 ครูอธิบายสาระการเรียนรู%ท้ัง 6 สาระ และจุดประสงค=เชิงพฤติกรรม พร%อมมอบหมายงานให%    
ทุกกลุ�ม ๆ ละ 1 สาระ และทุกคนในกลุ�มได%ร�วมกันศึกษา วิเคราะห= และทํากิจกรรมตามท่ีกําหนดให% 

4.8 ทุกกลุ�มส�งตัวแทนนําเสนอ เปXดโอกาสให%มีการซักถาม ครูและผู%เรียนได%มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู%กัน
ท้ัง 6 กิจกรรม 

4.9 นําผลงานของผู%เรียนติดปVายนิเทศ และลงเว็บไซต=ของวิทยาลัยเพ่ือเผยแพร�ต�อสาธารณชน 

5. ส่ือ วัสดุ อุปกรณ:และแหล�งเรียนรู
 
5.1 ใบกิจกรรมท่ี 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 และ 1.6 
5.2 เพลงประกอบภาพ “พระราชาผู%ทรงธรรม” 
5.3 วีดิทัศน=เก่ียวกับพระราชกรณียกิจ 
5.4 PowerPoint 
5.5 กระดาษปรู^ฟ ปากกาเคมี 
5.6 สื่อ สิ่งพิมพ= 

6. การวัดและประเมินผล 
6.1 แบบประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
6.2 แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ�ม 
 6.3 การประเมินผลการปฏิบัติตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6.4 แบบประเมินตนเอง 

7. กิจกรรมเสนอแนะ 
7.1 ผู%เรียนทุกคนจดบันทึกสมุดความดีของตนเองจากการทํากิจกรรมท่ีบ%าน สถานศึกษา และอ่ืน ๆ 

เพ่ือนําส�งครูเม่ือสิ้นสุดภาคเรียน 
7.2 ผู%เรียนรวบรวมพระราชดํารัส พระบรมราโชวาทท่ีเก่ียวข%องกับความซ่ือสัตย= สุจริต จัดทําเป<น   

แผ�นพับนําไปแจกผู%ปกครอง ชุมชนให%ได%รับความรู% เพ่ือสร%างความตระหนักให%เกิดการปVองกันการทุจริต            
คอร=รัปชัน 
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จุดประสงค:เชิงพฤติกรรม 

1. วิเคราะห=แนวทางการปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทได% 
2. ประยุกต=ใช%ในการมีส�วนร�วมในการปVองกันการทุจริตคอร=รัปชันได% 

คําช้ีแจง ผู%เรียนอ�านเรื่อง “พระบรมราโชวาท” ศึกษาและวิเคราะห=แล%วนําความรู%ไปตอบคําถามตามหัวข%อท่ี
กําหนดให% 

พระบรมราโชวาท 

พระบรมราโชวาท หมายถึง คําสั่งสอนของพระมหากษัตริย= และพระราชดํารัส หมายถึง คําพูดของ
พระมหากษัตริย= สําหรับพระบรมราโชวาทนั้น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชประสงค=เพ่ือพระราชทานคําสั่งสอนโดยแท%จริง เช�น ในการเสด็จพระราช
ดําเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก�นิสิตนักศึกษา ก็จะพระราชทานคําสั่งสอนหรือพระบรมราโชวาท และ
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรนั้น        
จะประกอบไปด%วยแก�นแท% อุดมการณ= และคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะได%ทรงห�วงใยการพัฒนาประเทศท่ี
มองข%ามรากฐานความม่ันคงของแผ�นดิน ดังพระบรมราโชวาท ความตอนหนึ่งว�า 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“...ในบ�านเมืองเราทุกวันนี้มีเสียงกล�าวกันว�า ความคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีเสื่อม              
ความประพฤติท่ีเป'นความสุจริตหลายอย�างมีทีท�าจะกลายเป'นสิ่งท่ีคนท่ัวไปพากันยอมรับและสมยอมให�กระทํากัน
ได�เป'นธรรมดา สถานการณ-เช�นนี้ย�อมทําให�วิถีชีวิตของแต�ละคนมืดมัวลงไป เป'นป/ญหาใหญ�ท่ีเหมือนกระแสคลื่น            
อันไหลเข�ามาท�วมท่ัวไปหมด จําเป'นต�องแก�ไขด�วยการช�วยกันฝ2นคลื่นท่ีกล�าวนั้น ในการดําเนินชีวิตของเรา เราต�อง
ข�มใจไม�ให�กระทําสิ่งใด ๆ ท่ีเรารู�ว�าผิดด�วยใจจริงว�าชั่วว�าเสือ่ม เราต�องฝ2นต�องห�ามความคิดและความประพฤติ            
ทุกอย�างท่ีรู�สึกว�าขัดกับธรรมะ เราต�องกล�าและบากบ่ันท่ีจะกระทําสิ่งท่ีเราทราบว�าเป'นความดี เป'นความถูกต�อง   
และเป'นธรรม ถ�าเราช�วยกันทําเช�นนี้ได�จริง ๆ ให�ผลของความดีบังเกิดมากข้ึน ๆ ก็จะช�วยคํ้าจุนส�วนรวมไว�มิให�      
เสื่อมลงไป และจะช�วยให�ฟ29นคืนดีข้ึนได�เป'นลําดับ...” 

     พระบรมราโชวาท 
    พระราชทานเพ่ือเชิญไปอ�านในการเป<ดประชุมใหญ� 

      ของสมาคมพุทธศาสนาท่ัวราชอาณาจักร ครั้งท่ี 36 
    ณ พุทธสถาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม� วันท่ี 18 - 21 พฤศจิกายน 2532 
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1. ผู%เรียนจงอธิบายถึงความหมายของ “ พระบรมราโชวาท ” และ “ พระราชดํารัส ” มาพอเข%าใจ 
            
            
            
            
             

2. ถ%าทุกคนได%น%อมนําพระบรมราโชวาทมาเป<นแนวทางในการดําเนินชีวิต จะเกิดผลดีอย�างไร 
2.1 ผลดีต�อตนเอง 

            
            
            
            
             

 2.2 ผลดีต�อสังคม 
            
            
            
            
             

3. ผู%เรียนบอกการปฏิบัติตนของคนส�วนใหญ�ในสังคม โดยให%สอดคล%องกับพระบรมราโชวาท 
 

พระบรมราโชวาท การปฏิบัติตนในทางท่ีเส่ือมและทุจริต 

3.1 "....ความคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไป
ในทางท่ีเสื่อม...” 
  
  

1       
2        
3        

3.2 "....ความทุจริตหลายอย�างมีท�าทีจะกลาย 
เป<นสิ่งท่ีคนท่ัวไปพากันยอมรับและสมยอม 
ให%กระทํากันได%เป<นธรรมดา...." 
  

1       
2       
3       
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4. ผู%เรียนคิดว�าในการดําเนินชีวิตของเรามีความจําเป<นหรือไม�ท่ีต%องทําความดีเพ่ือแผ�นดิน เพราะเหตุใด 
            
            
            
            
             

5. ผู%เรียนเห็นด%วยหรือไม�กับคํากล�าวท่ีว�า “เราต%องช�วยกันยกย�องคนท่ีทําความดี และช�วยกันประณามคนชั่ว
ทุจริตไม�ให%มีท่ียืนในแผ�นดินไทย” ให%หาเหตุผลมาสนับสนุนคํากล�าวนี้ 
            
            
            
            
             

6. ผู%เรียนคิดว�าได%เคยประพฤติปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทมาแล%วหรือไม� ถ%าเคยให%ยกตัวอย�างมา            
1 เรื่อง 
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จุดประสงค:เชิงพฤติกรรม 

1. วิเคราะห=แนวทางการปฏิบัติตนตามหลักการทรงงานได% 
2. ประยุกต=ใช%เป<นแนวทางในการดําเนินชีวิตอย�างสุจริตได% 

คําช้ีแจง ให%ผู%เรียนอ�านเรื่อง “หลักการทรงงาน” และ “โพธาราม วิทยาลัยคุณธรรม” ศึกษาและวิเคราะห=แล%ว
นําความรู%ไปตอบคําถามในข%อ 1 และ 2 

เรื่องท่ี 1 หลักการทรงงาน 

การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ท่ีผ�านมา เป<นการดําเนินงานในลักษณะทางสายกลางท่ีสอดคล%องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย และสามารถ
ปฏิบัติได%จริง โดยทรงเน%นการพัฒนาคนเป<นสําคัญ และการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจของประชาชนให%รู%จัก
การพ่ึงพาตนเอง โดยท่ีพระองค=ท�านได%ทรงเป<นแบบอย�างในการเจริญรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาท ตลอดท้ัง
ทรงใช%วิธีการต�าง ๆ ในการพัฒนาประเทศ การทรงงานของพระองค=ท�านจึงเป<นแบบอย�างท่ีดีในการน%อมนํา      
มาปฏิบัติ เพ่ือให%เกิดผลต�อการพัฒนาประเทศตามรอยพระยุคลบาท หลักการทรงงานท่ีสําคัญประกอบด%วย 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. ศึกษาข%อมูลอย�างเป<นระบบ   2. ระเบิดจากข%างใน 
3. แก%ปcญหาท่ีจุดเล็ก         4. ทําตามลําดับชั้น 
5. ภูมิสังคม          6. องค=รวม 
7. ไม�ติดตํารา                       8. ประหยัด เรียบง�าย ได%ประโยชน=สูงสุด 
 

12. บริการรวมท่ีจุดเดียว 
13. ทรงใช%ธรรมชาติช�วยธรรมชาติ 
14. ใช%อธรรมปราบอธรรม 

15. ปลูกปdาในใจคน           16. ขาดทุนคือกําไร       17. การพ่ึงตนเอง                             
18. พออยู�พอกิน               19. เศรษฐกิจพอเพียง    20. ความซ่ือสัตย= สุจริต จริงใจต�อกัน      
21. ทํางานอย�างมีความสุข   22. ความเพียร             23. รู%รัก สามัคคี 

9. ทําให%ง�าย 
10. การมีส�วนร�วม 
11. ประโยชน=ส�วนรวม  

หลักการ 
ทรงงาน 
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คําส่ัง ผู%เรียนตอบคําถามต�อไปนี้ให%สมบูรณ=ท่ีสุด 
1. ผู%เรียนบอกแนวทางการปฏิบัติตนท่ีสอดคล%องกับ “หลักการทรงงาน” โดยเขียนลงในตารางท่ีกําหนดให% 

หลักการทรงงาน แนวทางการปฏิบัติตน 

1.1 พออยู�พอกิน 
ตัวอย�าง  ครอบครัวสมหญิงขายของชําท่ีตลาด มีรายได%ส�งลูกเรียน  
และผ�อนบ%านหลังเล็ก ๆ โดยไม�เดือดร%อน 

1.2 ความซ่ือสัตย: สุจริต
จริงใจต�อกัน 

         
         
         

1.3 ความเพียร 
         
         
         

 1.4 รู
รัก สามัคคี 
         
         
         

1.5 ประโยชน:ส�วนรวม 
         
         
         

1.6 การพ่ึงตนเอง 
         
         
         

 1.7 ระเบิดจากข
างใน 
         
         
         

1.8 ภูมิสังคม 
         
         
         

1.9 ขาดทุนคือกําไร 
         
         
         

1.10 ทํางานอย�างมี
ความสุข 
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เรื่องท่ี 2 โพธาราม วิทยาลัยคุณธรรม 

โครงการโรงเรียนคุณธรรม เริ่มต%นจากโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร โดย
ศาสตราจารย=นายแพทย=เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นําหลักคุณธรรมมาใช%แก%ปcญหาของเด็กและเยาวชน    
เม่ือประสบความสําเร็จในการแก%ไขปcญหาจึงขยายผลนําไปใช%กับสถานศึกษาในภาคกลางท้ังหมด  
19 โรงเรียน 1 วิทยาลัย ได%รับพระราชทานทุนทรัพย=ส�วนพระองค=ในการก�อต้ังกองทุนการศึกษา              
ตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
สร%างคนดีให%แก�บ%านเมือง ในปe 2555 ต�อมาในปe 2557 สํานักงานทรัพย=สินส�วนพระมหากษัตริย=ได%ก�อต้ัง
มูลนิธิยุวสถิรคุณ เพ่ือดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมเรื่อยมา จนกระท่ังในปe 2559 นี้ ถือเป<นการ      
ต�อยอดของการสร%างโรงเรียนคุณธรรม ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายขยายแนวทางการสร%างโรงเรียน
คุณธรรมให%กับสถานศึกษาท่ัวประเทศ 

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป<นหนึ่งในสถานศึกษาต%นแบบจากท้ังหมด 19 โรงเรียน 
1 วิทยาลัย ท่ีได%เข%าร�วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม ทําให%เด็กและเยาวชนท่ีอาศัยอยู�ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุรี ชายแดนพม�า และบริเวณรอบ ๆ ได%รับโอกาสทางการศึกษา นายชูศักด์ิ  นายะสุนทรกุล 
ผู%อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม กล�าวว�า เยาวชนในพ้ืนท่ีแห�งนี้อยู�ในจุดท่ีมีความเสี่ยงยาเสพติด มีการ
ทะเลาะวิวาท และประสบปcญหาท%องไม�พร%อม เม่ือได%ทราบข�าวจากกระทรวงศึกษาธิการจึงได%เข%าร�วม
โครงการ และไปศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร ท่ีเป<นต%นแบบโรงเรียนคุณธรรม 
เพ่ือนํามาปรับใช%กับทางวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม สร%างคุณธรรมให%แก�เยาวชน 

 การดําเนินงานแบ�งออกเป<น 4 ข้ันตอน โดยข้ันตอนท่ี 1 ตระหนัก เริ่มจากการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรของวิทยาลัย สร%างนักศึกษากลุ�มแกนนํา ข้ันตอนท่ี 2 เรียนรู
 การสร%าง
ความเข%าใจระหว�างครู นักเรียน และชุมชน มีก�อต้ังชมรมจิตอาสา ใช%หลักความดีของศาสนาเข%ามาปฏิบัติ 
ภายใต%อัตลักษณ= วินัย พอเพียง จิตอาสา ข้ันตอนท่ี 3 ปฏิบัติอย�างสมํ่าเสมอ สร%างวินัยให%นักเรียนมี            
สัมมาคารวะ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และสร%างน้ําใจจิตอาสา เม่ือส�วนมากปฏิบัติ ในส�วนน%อยจึงต%องปฏิบัติตาม 
เป<นวิธีการสร%างน้ําดีขจัดน้ําเสีย และมอบรางวัลส�งเสริมทางบวกแก�นักเรียนท่ีสร%างความดี ข้ันตอนท่ี 4 
ประเมินผลจากตัวบ�งช้ีอัตลักษณ: ด%านวินัย ด%านพอเพียง และด%านจิตอาสา ส�งผลให%นักเรียนส�วนใหญ�มี
สัมมาคารวะมากข้ึน แต�งกายถูกระเบียบ จากเด็กท่ีมีผลการเรียนตํ่าก็พัฒนาสูงข้ึน ปcญหาการทะเลาะวิวาท
ลดลง จนทําให%ได%รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานประจําปe 2558 เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2558             
ท่ีผ�านมา 

ในด%านภาพลักษณ=ท่ีชุมชนมีต�อสถานศึกษานั้น มีความศรัทธาและไว%วางใจท่ีจะมอบบุตรหลานให%
เข%ามาศึกษาต�อ จนจํานวนผู%เรียนเพ่ิมมากข้ึน ผู%บริหาร ครู อาจารย= ก็มีความมุ�งม่ันในการพัฒนา ยึดถือ
หลักการบริหารท่ีทุกคนมีส�วนร�วมในการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือให%เกิดความยั่งยืนต�อไป 

ท่ีมา : หนังสือพิมพ= คม ชัด ลึก ฉบับวันท่ี 19 มกราคม 2559 

 

 



9 
 

2. ผู%เรียนอ�านเรื่อง “โพธาราม วิทยาลัยคุณธรรม” ศึกษาวิเคราะห=และนําความรู%ในการพัฒนาไปตอบในตาราง 
โดยให%สอดคล%องกับหลักการทรงงาน 

ข
อมูลการพัฒนาสถานศึกษา สอดคล
องกับ "หลักการทรงงาน" 

2.1  ตัวอย�าง   ผู%บริหาร คณะครูอาจารย=และเจ%าหน%าท่ี 
ทุกคนได%ช�วยกันพัฒนาสถานศึกษาจนได%รับรางวัล  
"โรงเรียนคุณธรรม" 

 
         การมีส�วนร�วม    

 
2.2       
       
       
        

 
      

2.3       
       
       
        

 
      

2.4       
       
       
        

 
      

2.5       
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จุดประสงค:เชิงพฤติกรรม 

1. วิเคราะห=แนวทางปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนของศาสนาได% 
2. ประยุกต=ใช%เป<นแนวทางในการดําเนินชีวิตอย�างสุจริตได% 

คําช้ีแจง ผู%เรียนอ�านเรื่อง “แผ�นดินธรรม แผ�นดินทอง” ศึกษาและวิเคราะห=แล%วนําความรู%ไปตอบคําถามตามท่ี
กําหนดให% 

แผ�นดินธรรม แผ�นดินทอง 

‘เราจะครองแผ�นดินโดยธรรม 
เพ่ือประโยชน�สุขแห�งมหาชนชาวสยาม’ 

พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระท่ีนั่งไพศาลทักษิณ เม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม 2493            
ตลอดท้ังพระบรมราโชวาท และพระราชดํารัสท่ีได%พระราชทานไว%ในวโรกาสต�าง ๆ ได%สะท%อนพระปณิธาน          
ท่ีแน�วแน�ในการมุ�งม่ันให%ประชาชนคนไทยมีความสุขโดยท่ัวถึงกัน พระองค=ทรงทํานุบํารุงส�งเสริม
พระพุทธศาสนา และทรงสร%างเสริมศีลธรรม จริยธรรม ให%แก�ประชาชนคนไทยมาโดยตลอด ดังพระบรม
ราโชวาท ความตอนหนึ่งว�า 

 
“...พระพุทธศาสนาชี้ทางดําเนินชีวิตท่ีปราศจากโทษ ช�วยให�เกิดความเจริญร�มเย็นได�อย�างแท�จริง 

เพราะมีคําสั่งสอนท่ีมีลักษณะพิเศษประเสริฐในประการท่ีอาศัยเหตุผลอันถูกต�องเท่ียงตรง ตามความเป'นจริง    
เป'นพ้ืนฐาน และแสดงคําอธิบายท่ีครบถ�วนชัดเจน อันบุคคลสามารถใช�ป/ญญาไตร�ตรองตามและหยิบยกข้ึน
ปฏิบัติ เพ่ือความสุข ความเจริญ และความบริสุทธิ์ได�ตามความสามารถและอัธยาศัยของตน จึงเป'นศาสนาท่ี
เข�ากับหลักวิทยาศาสตร- และเป'นประโยชน-ได�แท�จริงแก�ทุกคนท่ีจะพอใจหันเข�ามาศึกษา เลือกสรรหัวข�อธรรม
ท่ีเหมาะสมไปปฏิบัติ...” 

พระราชดํารัส พระราชทานเพ่ือเชิญไปอ�านในการเปXดประชุมใหญ� 
  ของสมาคมพุทธศาสนาท่ัวราชอาณาจักร ครั้งท่ี 23 

ณ วิทยาลัยครูจันทบุรี อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี วันท่ี 6 ธันวาคม 2518 
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การนําหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิต จะทําให%บุคคลมีทัศนคติท่ีดีงาม มีแนวทางปฏิบัติท่ีถูกต%อง 
มีทิศทางท่ีเดินไปข%างหน%าอย�างมีสติ และมีปcญญาเป<นสิ่งกํากับในการดําเนินชีวิต นําไปสู�การแก%ไขปcญหาได%
ถูกต%อง นั่นคือ การหลุดพ%นจากความทุกข= การปฏิบัติธรรมจึงเป<นการสร%างภูมิคุ%มกันให%ตนเองและสังคม 
เป<นการสร%างคนดีให% เกิดข้ึนในแผ�นดิน หลักธรรมสําคัญท่ีจะนํามาศึกษาในครั้งนี้ เป<นหลักธรรม        
หิริโอตตัปปะ ซ่ึงเป<นธรรมท่ีคุ%มครองโลก  

1. หิริ คือ การละอายต�อการทําชั่ว 
2. โอตตัปปะ คือ การเกรงกลัวต�อบาป 
ผู%ท่ีปฏิบัติตามหิริโอตตัปปะ จะเป<นคนดีมีคุณค�าเหมือนเทวดา ถือว�าดีกว�าคนธรรมดา จึงเรียก 

หิริโอตตัปปะว�าเป<นเทวธรรม และคนท่ีปฏิบัติคุณธรรมนี้ก็เป<นคนดีเหมือนเทวดา ถ%าสามารถฝiกฝนให%
เยาวชนของชาติมีหิริโอตตัปปะอย�างแท% คือพฤติกรรมท่ีดีงามท้ังต�อหน%าและลับหลัง ผลท่ีเกิดข้ึนคือ การมี
วินัยในตนเอง คํานึงถึงกฎระเบียบท่ีมีอยู� การทําความดีละเว%นความชั่วท่ีเกิดจากใจ จึงควรได%รับการปลูกฝcง
ให%เกิดข้ึนแก�เยาวชนของชาติทุกคน  

คําส่ัง ผู%เรียนตอบคําถามต�อไปนี้ให%สมบูรณ=ท่ีสุด 
1. ผู%เรียนตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นตามหัวข%อท่ีกําหนดให% 

1.1 “เราจะครองแผ�นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน=สุขแห�งมหาชนชาวสยาม” พระปฐมบรมราชโองการ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หมายความว�าอย�างไร 
จงอธิบาย 
            
              
            
            
             
             

1.2 ผู%เรียนจะตอบว�าอย�างไร ถ%ามีคนต�างชาติถามว�า “ทําไมคนไทยจึงรักพระบาทสมเด็จพระบรม          
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มากมายอย�างนี้” จงอธิบาย 
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1.3 หลักธรรมคําสอนของศาสนาท่ีเก่ียวข%องกับการปฏิบัติตนบนความถูกต%อง ซ่ือสัตย= สุจริต ประกอบ
ไปด%วยหลักธรรมอะไรบ%าง 
            
            
            
            
             

1.4 มีพุทธภาษิตบทหนึ่งกล�าวว�า “คนเราจะบรรลุถึงเกียรติได%เพราะความสัตย=” หมายความว�าอย�างไร 
จงอธิบาย 
            
            
            
            
             

1.5 ให%ผู%เรียนยกตัวอย�างการกระทําท่ีไม�ซ่ือสัตย=ต�อตนเองมา 5 ข%อ 
 1.5.1           
 1.5.2           
 1.5.3           
 1.5.4           
 1.5.5          

  

2. ผู%เรียนกาเครื่องหมาย  � ลงใน  �   ด%านขวามือ โดยให%สอดคล%องกับพฤติกรรมทางด%านซ%ายมือ 
 

พฤติกรรม 
หิริ 

แท
 
หิริ 

เทียม 
โอตตัปปะ โอตตัปปะ 

2.1 วารีเห็นกระเปjาเงินของเพ่ือนวางไว%บนโต̂ะในห%องเรียน 
แต�ไม�เคยคิดท่ีจะหยิบฉวยมาเป<นของตนเอง 

  
  

  
  

2.2 สมหญิงเขียนคําตอบไว%ท่ีฝdามือ แต�ท่ีนั่งสอบอยู�ติดกับ
โต̂ะครูอนงค= จึงไม�ยอมดูคําตอบในวิชานั้น 

  
  

  
  

2.3 ชาติชายทําโครงการ "ลด ละ เลิก อบายมุข" เพ่ือส�งเข%า
ประกวดในระดับจังหวัด 

  
  

  
  

2.4 นฤมลทําการบ%านด%วยความสามารถของตนเอง ถึงแม%
ชาติชายจะฝากสมุดไปส�งครู แต�นฤมลก็ไม�ยอมเปXดดู 

  
  

  
  

2.5 แม�ให%เงินธานีไปซ้ืออุปกรณ=การเรียน แต�ช�วงท่ีไปซ้ือ 
ทางร%านลดราคา 10% เขาก็ได%นําเงินท่ีเหลือมาคืนแม�
จํานวน 300 บาท 
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จุดประสงค:เชิงพฤติกรรม 

1. วิเคราะห=แนวทางการปฏิบัติตนตามหลักทศพิธราชธรรมได% 
2. ประยุกต=ใช%เป<นแนวทางในการดําเนินชีวิตอย�างสุจริตได% 

คําช้ีแจง  ผู%เรียนอ�านเรื่อง “ทศพิธราชธรรม” ศึกษาและวิเคราะห=แล%วนําความรู%ไปตอบคําถามตามท่ีกําหนดให% 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทศพิธราชธรรม 

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช      
บรมนาถบพิตร ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ�นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน=สุขแห�งมหาชน
ชาวสยาม” ทรงหลั่งน้ําทักษิโณทก ต้ังพระราชสัตยาธิษฐานจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจปกครอง
ราชอาณาจักรไทย โดยทศพิธราชธรรม อันประกอบด%วย 

1. ทาน คือ การบําเพ็ญตนด%วยการให%ท้ังวัตถุทาน และธรรมทาน 
2. ศีล คือ การประพฤติปฏิบัติในทางท่ีดีท้ังกาย วาจา และใจ 
3. ปริจจาคะ คือ การบําเพ็ญกิจด%วยการเสียสละกับคนหมู�มาก 
4. อาชชวะ คือ การประพฤติซ่ือตรง สุจริต มีความจริงใจ 
5. มัททวะ คือ ความอ�อนโยน มีสัมมาคารวะ ไม�ถือตัว 
6. ตปะ คือ การเผากิเลสตัณหา ไม�หมกมุ�นในความสุขสําราญ รู%หน%าท่ีของตนเอง ทํางานไม�เกียจคร%าน 
7. อักโกธะ คือ ความไม�กริ้วโกรธ ไม�ลุแก�อํานาจ พยาบาทมุ�งร%าย ตัดสินด%วยเหตุและผล 
8. อวิหิงสา คือ ไม�ข�มเหงเบียดเบียนผู%อ่ืนให%เกิดทุกข= รวมท้ังการเบียดเบียนตนเองด%วย 
9. ขันติ คือ ความอดทนเข%มแข็งไม�ท%อถอย ทนต�องานท่ีลําบากไม�ท%อถอยและหมดกําลังใจ 

10. อวิโรธนะ คือ ความไม�คลาดธรรม ปฏิบัติตนบนความถูกต%อง ตามหลักธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
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คําส่ัง  ผู%เรียนตอบคําถามต�อไปนี้ให%สมบูรณ=ท่ีสุด 
1. ผู%เรียนบอกแนวทางการปฏิบัติตนของอาชีพต�าง ๆ ท่ียึดหลัก “อาชชวะ” คือ การประพฤติซ่ือตรง สุจริต         
มีความจริงใจ 

1.1 ตัวอย�าง 
  

 
 
 
 
  

1.2 
 

 
   
 
 
 
 1.3 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 
 
 
  
 
 
 

1.5 
 
 
 
 

 
 

ครู 

ผู%บริหาร
สถานศึกษา

พ�อค%า 
แม�ค%า 

นักการเมือง 
 

ทําการบ%านส�งครูด%วยตนเอง ไม�ลอกข%อสอบ 

นักเรียน 
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2. ผู%เรียนบอกแนวทางปฏิบัติตนท่ียึดหลัก “อวิโรธนะ” คือ ความไม�คลาดธรรม ปฏิบัติตนบนความถูกต%อง 
ตามหลักธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี 

 2.1 
 
 
 
 
 
 
 

 2.2 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 
 
 
 
 
 
 

2.4 
 
 
 
 
 
 
 2.5 
  
 
 
 
 

พระสงฆ= 

พ�อ แม� 

ลูก 

เพ่ือน 

ชุมชน 
และสังคม 
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3. ผู%เรียนศึกษาข%อความด%านซ%ายมือ และหาแนวทางแก%ไขปcญหาโดยใช%หลักทศพิธราชธรรม แล%วนําไปเขียน     
ในตารางด%านขวามือ 

ปJญหาท่ีเกิดข้ึน แก
ปJญหาได
โดยใช
หลักทศพิธราชธรรม 

ตัวอย�าง 
2.1 แม�ลงทุนให%สันติค%าขาย แต�พอพบคู�แข�ง             
ทางการค%าเขาก็ท%อแท% และเลิกกิจการทันที 

 
                                                                      
ขันติ  คือ  ความอดทนเข%มแข็งไม�ท%อถอย 
 
 

2.2 นฤมลขอให%เพ่ือนผู%ชายไปลอบทําร%ายแฟนเก�า 
เพราะแค%นท่ีตัวเองถูกทอดท้ิง 

     
     
     
     
     
      

2.3 พ�อของสมชายถูกไล�ออกจากราชการ  
เพราะทุจริตต�อหน%าท่ี ซ่ึงเป<นความผิดวินัย 
อย�างร%ายแรง 

      
     
     
     
     
      

2.4 วีระสังสรรค=กับเพ่ือน ๆ จนดึกด่ืน ทําให%ตื่นสาย
และไปสอบสัมภาษณ=ไม�ทันตามเวลาท่ีกําหนดไว% 

      
     
     
     
     
      

2.5 สมทรงตะโกนด�าเพ่ือนร�วมห%องด%วยถ%อยคํา                  
ท่ีหยาบคาย โดยไม�เกรงใจอาจารย=ผู%สอนท่ีนั่งอยู�         
ในห%องเรียน 
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จุดประสงค:เชิงพฤติกรรม 

1. วิเคราะห=แนวทางการเป<นข%าราชการท่ีดี ท่ีเก่ียวข%องกับการปVองกันการทุจริตคอร=รัปชันได% 
2. ประยุกต=ใช%เป<นแนวทางในการดําเนินชีวิตอย�างสุจริตได% 

คําช้ีแจง  ผู%เรียนอ�านเรื่อง “คนดีต%องมีท่ียืน” ศึกษาและวิเคราะห=แล%วนําความรู%ไปตอบคําถามตามท่ีกําหนดให% 

คนดีต
องมีท่ียืน 

          พิเชษฐ=รับราชการนานหลายปe          เขาทําตามหน%าท่ีมิบกพร�อง 
ซ่ือสัตย=สุจริตตามครรลอง                   มุ�งม่ันงานท้ังผองพัฒนา 
          ได%น%อมนําพระราชดํารัส       มาประพฤติปฏิบัติและศึกษา 
หลักการทรงงานสืบสานมา                 นําคุณค�าประยุกต=ใช%ในการงาน 
          พัฒนาองค=การอย�างต�อเนื่อง            จนลือเลื่องขจรไกลแผ�ไพศาล 
สมกับท่ีเป<นข%าราชการ                   ทุ�มทํางานเพ่ือประชาพาสุขใจ 
          จนวันหนึ่งมีนายใหม�ย%ายเข%ามา         พฤติกรรมนําพาน�าสงสัย 
อิทธิพลเก้ือกูลหนุนข%างใน                    ส�งมาให%ทุจริตคิดแยบยล 
          นายใหม�เรียกพิเชษฐ=มามอบหมาย     ออกอุบายใช%การงานสับสน 
ให%จัดซ้ือจัดจ%างอย�างพิกล                         ต้ังราคาสูงล%นบนงบประมาณ 
          แต�พิเชษฐ=ปฏิเสธงานไม�สานต�อ         นายใหม�ไม�รั้งรอขอประสาน 
สั่งสับเปลี่ยนโยกย%ายไม�พบพาน                  ความร%าวฉานพลันเกิดข้ึนในองค=กร 
          ให%ผู%เรียนบอกทางท่ีต%องแก%             เสนอแนะหลักธรรมพร%อมคําสอน 
คนดีไม�ยอมให%ใครลิดรอน                     มีท่ียืนแน�นอนในแผ�นดิน 
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คําส่ัง  ผู%เรียนนําบทกลอน “คนดีต%องมีท่ียืน” มาบรรยายเป<นความเรียง พร%อมบอกแนวทางในการแก%ไขปcญหา
และข%อเสนอแนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“คนดีต
องมีท่ียืน” บทกลอนนี้มีเรื่องราวท่ีเก่ียวกับผู
ชายคนหนึ่งช่ือว�า พิเชษฐ: 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

            

 

แนวทางในการแก
ไขปJญหาและข
อเสนอแนะเพ่ือให
คนดีต
องมีท่ียืน 
 

1.            

             

2.            

            

             

3.            

            

             

4.            
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จุดประสงค:เชิงพฤติกรรม 

1. วิเคราะห=คุณลักษณะของข%าราชการในดวงใจท่ียึดม่ันในความซ่ือสัตย=สุจริตได% 
2. ประยุกต=คุณลักษณะของข%าราชการท่ีดีมาใช%ในการดําเนินชีวิตได% 

 

ข
าราชการในดวงใจ 

สํานักงาน ป.ป.ท.  สนองนโยบายรัฐบาลด%านการปVองกันและปราบปรามการทุจริตคอร=รัปชันใน
ภาครัฐ เปXดรับสมัครข%าราชการต%นแบบคนดีของแผ�นดิน ประจําปe 2558 ปลูกฝcงค�านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสํานึก ในการรักษาศักด์ิศรีของความเป<นข%าราชการ และความซ่ือสัตย=สุจริต เน%นย้ํา “คนดี
ควรเชิดชู” หนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร=ชาติว�าด%วยการปVองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ            
เชิญชวนข%าราชการท่ัวประเทศ หรือประชาชนท่ีมีความประทับใจในข%าราชการท่ีมีคุณงามความดี 

นายประยงค=  ปรียาจิตต=  เลขาธิการคณะกรรมการปVองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
สํานักงานคณะกรรมการปVองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)  กล�าวว�า โครงการ
ข%าราชการต%นแบบคนดีของแผ�นดิน มีวัตถุประสงค=สําคัญในการ “ยกย�องเชิดชูคนดี ส�งเสริมคนดี” ผ�านการ
เฟVนหาข%าราชการท่ีปฏิบัติงานอย�างเต็มกําลังความสามารถ ยึดม่ันในความซ่ือสัตย=สุจริต และเคร�งครัด        
ในคุณธรรมความดีงามตามวิถีชีวิตแบบพอเพียง เพ่ือให%การยกย�องเชิดชู สร%างขวัญกําลังใจ และความเชื่อม่ัน
ให%ข%าราชการท่ีดีแสดงออกให%เห็นว�า ผู%ท่ีทําความดีย�อมมีผู%เห็นคุณค�าของความดี และท่ีสําคัญอย�างยิ่ง            
เพ่ือเป<นการกระตุ%นให%สังคมไทยมีความต่ืนตัว เชื่อม่ัน ศรัทธาในคุณงามความดี และมีส�วนร�วมในการส�งเสริม
คนดีในสังคม เพ่ือลดปcญหาการทุจริต สร%างค�านิยมใหม�ให%ประชาชนร�วมใจต�อต%านทุจริต 

ขณะนี้ สํานักงาน ป.ป.ท. ได%รับเกียรติจากคณะกรรมการผู%ทรงคุณวุฒิท่ีอยู�ในแวดวงต�าง ๆ มาร�วม
คัดเลือกข%าราชการต%นแบบฯ ท่ีมีเกณฑ=คุณสมบัติสําคัญ คือ 

1.  ยึดม่ันในความซ่ือสัตย= สุจริต ปฏิเสธการทุจริตคอร=รัปชัน ไม�สยบต�อการทุจริต และต�อต%านการ
ทุจริต 

2.  ไม�แสวงหาผลประโยชน=ท่ีมิชอบโดยอาศัยตําแหน�งหน%าท่ี แม%จะมีโอกาสในการทุจริตคอร=รัปชัน 
หรือหาผลประโยชน=กับตําแหน�ง 
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3. ปฏิบัติหน%าท่ีด%วยความกล%าหาญ ไม�เกรงกลัวต�ออิทธิพล ความไม�ถูกต%องตามกฎหมาย 
4. เป<นผู%นําด%านคุณธรรม จริยธรรม เป<นแบบอย�างท่ีดีในการทํางาน และเป<นท่ีประจักษ=แก�สังคม 
5. ปฏิบัติหน%าท่ีด%วยความมุ�งม่ัน ทุ�มเท เสียสละ ปฏิบัติงานนอกเหนือจากภาระหน%าท่ีด%วยความ

รับผิดชอบของตนเอง และอุทิศตนเพ่ือประโยชน=ต�อสังคม ประเทศชาติ และ 
6. การใช%ชีวิตอย�างพอเพียง” 

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. กล�าว 
 

คําส่ัง  ผู%เรียนบอกคุณลักษณะของ “ข%าราชการในดวงใจ” ท่ีต%องการให%เกิดข้ึนในทุกองค=กร โดยเติมข%อความ
ให%สมบูรณ=ตามท่ีกําหนดให% 

                                           

                    

 

        

                          

                        

 

 

            

 

        

   
    

                      

 
  

 

-----------------------------------------------

------------------------------------------ 

----------------------- 

คุณลักษณะของ 

ข้าราชการในดวงใจ 

 

-----------------------------------------------

------------------------------------------ 

----------------------- 

 

-----------------------------------------------

------------------------------------------ 

----------------------- 

 

-----------------------------------------------

------------------------------------------ 

----------------------- 

 

-----------------------------------------------

------------------------------------------ 

----------------------- 
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1. แนวคิด 

เศรษฐกิจพอเพียงเป<นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร มีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดํารงอยู�และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับให%ดําเนินไป
ในทางสายกลางและให%ก%าวทันต�อยุคโลกาภิวัตน= พร%อมกับการสร%างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติให%มีความสํานึก
ในคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย=สุจริต ความอดทน ความเพียร ใช%สติปcญญาในดําเนินชีวิต หากมีความ
พอเพียงแล%ว ความโลภ ความเห็นแก�ตัว ความคิดทุจริต ก็จะมลายไปจากจิตใจ 

2. จุดประสงค:เชิงพฤติกรรม 
2.1 อธิบายความรู%เก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได% 
2.2 วิเคราะห=แนวทางปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได% 
2.3 ประยุกต=หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช%ในการดําเนินชีวิตอย�างซ่ือสัตย=สุจริตได% 

3. สาระการเรียนรู
 
 3.1 เศรษฐกิจพอเพียง 
 3.2 รหัสพัฒนาใหม� 
 3.3 เม่ือแสงเทียนดับ 
 3.4 โลภน%อยก็คือพอเพียง 
 3.5 วัฒนธรรมพอเพียง  
 3.6 ค�านิยม : ค�าไม�ควรนิยม 

4. ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม 
 4.1 ครูเปXดเพลง “อยู�อย�างพอเพียง” พร%อมภาพประกอบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรม          
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให%ผู%เรียนได%รับชม ครูถามความรู%สึกของผู%เรียนท่ีมี
ต�อเนื้อหาของเพลงและการทรงงานของพระองค=ท�าน 
 4.2 ผู%เรียนแบ�งกลุ�ม จํานวน 6 กลุ�ม เลือกประธานกลุ�มและเลขานุการพร%อมต้ังชื่อกลุ�มของตนเอง   
ส�งตัวแทนกลุ�มรับกระดาษปรู^ฟ ปากกาเคมี 
 4.3 ครูนําเสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด%วยสื่อ PowerPoint ครูและผู%เรียนสนทนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู% ทุกกลุ�มสรุปกรอบแนวคิด คุณลักษณะ คํานิยาม เง่ือนไข แนวทางปฏิบัติและผลท่ีคาดหมาย
ลงในกระดาษปรู^ฟ 
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 4.4 ทุกกลุ�มส�งตัวแทนนําเสนอและเปXดโอกาสให%มีการซักถาม ครูสรุปประเด็นท่ีสําคัญ ผู%เรียนทุกคน
จดสรุปความรู%ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.5 ครูอธิบายสาระการเรียนรู%ท้ัง 6 สาระ และจุดประสงค=เชิงพฤติกรรม พร%อมมอบหมายงานให%    
ทุกกลุ�ม ๆ ละ 1 สาระ 
 4.6 ทุกคนในกลุ�มระดมสมองร�วมกันศึกษาวิเคราะห=และดําเนินกิจกรรมตามท่ีกําหนดให% 
 4.7 ทุกกลุ�มส�งตัวแทนนําเสนอและเปXดโอกาสให%มีการซักถาม ครูได%อธิบายเพ่ิมเติมเพ่ือให%งานทุกกลุ�ม
มีความสมบูรณ=มากยิ่งข้ึน 
 4.8 นําผลงานผู%เรียนติดปVายนิเทศและลงเว็บไซต=ของสถานศึกษาเพ่ือเผยแพร�ต�อสาธารณชน 

5. ส่ือ วัสดุ อุปกรณ:และแหล�งเรียนรู
 
 5.1 ใบกิจกรรมท่ี 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 และ 2.6 
 5.2 เพลงประกอบภาพ “อยู�อย�างพอเพียง” 
 5.3 PowerPoint 
 5.4 กระดาษปรู^ฟ ปากกาเคมี 
 5.5 สื่อ สิ่งพิมพ= 

6. การวัดและประเมินผล 
 6.1 แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 6.2 แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ�ม 

6.3 การประเมินผลการปฏิบัติตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.4 แบบประเมินตนเอง 

7. กิจกรรมเสนอแนะ 
 ให%ผู%เรียนศึกษาค%นคว%าพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ท่ีเก่ียวข%องกับ “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “ความซ่ือสัตย=สุจริต” แล%วดําเนินกิจกรรม
ดังต�อไปนี้ 
 7.1 นําพระราชดํารัสมาอภิปรายในชั้นเรียน 
 7.2 จัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ=ให%แผนกต�าง ๆ ในสถานศึกษามาชมนิทรรศการ 
 7.3 ประกวดการเขียนเรียงความเก่ียวกับความซ่ือสัตย=สุจริต 
 7.4 เขียนสุภาษิตสอนใจเก่ียวกับความซ่ือสัตย=สุจริต ติดไว%ตามบริเวณสวนหย�อมหรือตามท่ีเหมาะสม
ภายในสถานศึกษา 
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จุดประสงค:เชิงพฤติกรรม 

1. วิเคราะห=แนวทางการปฏิบัติตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได% 
2. ประยุกต=ใช%เป<นแนวทางในการดําเนินชีวิตอย�างสุจริตได% 

คําช้ีแจง ผู%เรียนอ�านเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ศึกษาและวิเคราะห=แล%วนําความรู%ไปตอบคําถามตามท่ี
กําหนดให% 
 

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป<นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก�พสกนิกรชาวไทยมา             
โดยตลอด ต้ังแต�ก�อนมีวิกฤตการณ=ทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลังได%ทรงเน%นย้ําแนวทางการแก%ไขเพ่ือให%
รอดพ%นและสามารถดํารงอยู�ได%อย�างม่ันคงและยั่งยืนภายใต%กระแสโลกาภิวัตน=และการเปลี่ยนแปลงต�าง ๆ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป<นปรัชญาท่ีชี้ถึงแนวทางการดํารงอยู�และปฏิบัติตนของประชาชนใน       
ทุกระดับ ต้ังแต�ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให%ดําเนิน
ไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให%ก%าวทันต�อโลกยุคโลกาภิวัตน= ความพอเพียง 
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป<นท่ีจะต%องมีระบบภูมิคุ%มกันในตัวท่ีดี
พอสมควรต�อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายใน ท้ังนี้ จะต%องอาศัย
ความรู% ความรอบคอบ ความระมัดระวังอย�างยิ่งในการนําวิชาต�าง ๆ มาใช%ในการวางแผนและการดําเนินการ
ทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะต%องเสริมสร%างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ%าหน%าท่ีของรัฐ        
นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให%มีจิตสํานึกคุณธรรม มีความซ่ือสัตย=สุจริต และให%มีความรอบรู%             
ท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตด%วยความอดทน ความเพียร มีสติปcญญาและความรอบคอบ เพ่ือให%สมดุลและพร%อม
ต�อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วและกว%างขวางทางด%านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล%อม และวัฒนธรรม 
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ทางสายกลาง 

พอประมาณ 
มีภูมิคุ
มกัน 
ในตัวท่ีดี 

มีเหตุผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

1. กรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป<นปรัชญาการดํารงอยู�ในการปฏิบัติตน (Economic 
Life Guiding Principle) โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกต=ใช%ได%
ตลอดเวลา เป<นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีลักษณะพลวัต (Dynamic) มุ�งเน%นการรอดพ%นจากภัยและวิกฤต          
เพ่ือความม่ันคงและความยั่งยืนของการพัฒนา (Sustainability) 

2. คุณลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง เป<นแนวทางปฏิบัติในทางท่ีควรจะเป<น (Normative Prescription) 
สามารถนํามาประยุกต=ใช%กับการปฏิบัติตนได%ในทุกระดับ (Scalable) โดยมีแนวคิดทางสายกลาง (Middle 
Path) เป<นหัวใจสําคัญของกรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทางสายกลางในท่ีนี้หมายถึงวิธีการ 
(Means) หรือการกระทําท่ีพอประมาณบนพ้ืนฐานของความมีเหตุผลและสร%างภูมิคุ%มกันท่ีจะนําไปสู�การพัฒนา
แบบเศรษฐกิจพอเพียง 

3. คํานิยาม “ความพอเพียง” (sufficiency) ประกอบด%วยคุณลักษณะ 3 ประการ และเง่ือนไข          
2 ประการ ซ่ึงมีความสัมพันธ=ควบคู�กันไป นําไปสู�แนวทางการปฏิบัติท่ีก�อให%เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนต�อสังคม
โดยรวม ได%แก� 

3.1 ความพอประมาณ (Moderation) หมายถึง ความพอดีท่ีไม�มากเกินไปและไม�น%อยเกินไปใน 
มิติต�าง ๆ ของการกระทํา หรือความพอใจในสิ่งท่ีสมควรในปริมาณท่ีเหมาะสม ไม�น%อยเกินไปจนก�อให%เกิดความ         
ขัดสน และไม�มากเกินไปจนฟุdมเฟ~อยจนเกินกําลังของตน  

3.2 ความมีเหตุผล (Reasonableness) หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับความพอประมาณใน
มิติต�าง ๆ จะต%องเป<นไปอย�างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปcจจัยและข%อมูลท่ีเก่ียวข%องตลอดจนผลท่ีคาดว�าจะ
เกิดข้ึนจากการกระทํานั้น ๆ อย�างรอบคอบและถูกต%องบนพ้ืนฐานของความรู%คู�คุณธรรม  
 
 
 

ความรู
 
รอบรู% รอบคอบ ระมัดระวัง 

คุณธรรม 
ซ่ือสัตย=สุจริต ขยันอดทน สติปcญญา แบ�งปcน 

นําไปสู� 

วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล%อม/วัฒนธรรมสมดุล 
พร%อมรับต�อการเปลี่ยนแปลง 
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3.3 การมีภูมิคุ%มกันในตัวท่ีดี (Self - Immunity) หมายถึง การเตรียมตัวให%พร%อมรับผลกระทบ         
ท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงด%านต�าง ๆ การกระทําท่ีสามารถเรียกว�า พอเพียง (Systematic and 
Dynamic Optimum) มิใช�การคํานึงถึงเหตุการณ=และผลในปcจจุบันเท�านั้น แต�จําเป<นต%องคํานึงถึงความเป<นไปได% 
ของสถานการณ=ต�าง ๆ ท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึนในอนาคตด%วย 

4. เง่ือนไขการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ ให%อยู�ในระดับความพอเพียง ต%องประกอบด%วย
สิ่งต�อไปนี้ 

เง่ือนไขท่ี 1 ความรู% (Set of Knowledge) ประกอบด%วย ความรู%เก่ียวกับวิชาการต�าง ๆ อย�างรอบด%าน 
ความรอบคอบท่ีจะนําความรู%เหล�านั้นมาพิจารณาให%เชื่อมโยงสัมพันธ=กัน (เพ่ือการวางแผน) และความระมัด 
ระวังในการนําไปประยุกต=ใช%ให%เกิดผลในทางปฏิบัติทุกข้ันตอน 

เง่ือนไขท่ี 2 คุณธรรม (Ethical Qualification) ประกอบด%วย คุณธรรมท่ีจะต%องเสริมสร%างให%จิตใจ
มีความตระหนักในคุณธรรมและความซ่ือสัตย= และมีคุณธรรมในการดําเนินชีวิตโดยเน%นความอดทน ความเพียร 
สติปcญญา และความรอบคอบ 

5. แนวทางปฏิบัติและผลท่ีคาดว�าจะได%รับ การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต=ใช%จะทํา
ให%เกิดท้ังวิธีการพัฒนา (Development Path) และผลการพัฒนา (Development Goal) ท่ีสมดุล (Balance) 
และพร%อมรับต�อการเปลี่ยนแปลงในทุกด%าน ท้ังด%านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล%อม ความรู% เทคโนโลยี นําไปสู�
ความยั่งยืนของการพัฒนาหรือความดํารงอยู�อย�างต�อเนื่อง (Sustainability) เกิดความสมดุลใน 4 มิติ คือ         
ด%านวัตถุ ด%านสังคม ด%านสิ่งแวดล%อม และด%านวัฒนธรรม 

จึงอาจกล�าวโดยสรุปได%ว�า ปcญหาการทุจริตเกิดจากพฤติกรรมของคนในสังคม หากคนในสังคมไม�ว�า 
จะเป<นผู%ดํารงตําแหน�งใดหรือประกอบอาชีพใดก็ตาม เป<นผู%ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาวิชาชีพ รู%บทบาท
หน%าท่ีของตน ทําหน%าท่ีของตนอย�างซ่ือสัตย=สุจริต รู%จักแยกประโยชน=ส�วนตนออกจากประโยชน=ส�วนรวม         
และดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล%ว สังคมนั้นก็จะอยู�ร�วมกันอย�างเป<นปกติสุข            
ด%วยความช�วยเหลือเก้ือกูล ไร%การละเมิดสิทธิ การเอารัดเอาเปรียบกันและปราศจากการทุจริต 
 
 
 
คําส่ัง ผู%เรียนตอบคําถามต�อไปนี้ให%สมบูรณ=ท่ีสุด 
1. คนส�วนมากเข%าใจว�า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป<นเรื่องของการเกษตร เช�น ทํานา ทําไร� เลี้ยงหมู         
ถ%าเราไม�ได%มีอาชีพการเกษตร ก็ไม�จําเป<นต%องศึกษาเรื่องนี้ ผู%เรียนเห็นด%วยกับคํากล�าวนี้หรือไม� จงอธิบาย 
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2. ให%ผู%เรียนนําข%อความท่ีกําหนดไว%ไปเติมลงหน%าข%อท่ีมีความหมายสอดคล%องกัน 
 
 
 
 
 
 
            2.1  การตัดสินใจเก่ียวกับระดับความพอเพียงนั้น ต%องพิจารณาเหตุปcจจัยท่ีเก่ียวข%อง 
            2.2  ความพอดีตามอัตภาพและความเหมาะสมกับบริบทและภูมิสังคม 
   2.3  ต%องอยู�บนพ้ืนฐานท่ีถูกต%องตามหลักวิชา หลักกฎหมาย และหลักศีลธรรม 
   2.4  สติเป<นความระลึกรู%ในสิ่งท่ีทํา เกิดความยั้งคิดพร%อมรับการเปลี่ยนแปลง 
   2.5  ความพอดีท่ีไม�น%อยเกินไปและไม�มากเกินไป 
   2.6  จะเป<นการคาดคะเนปcญหาหรือการเปลี่ยนแปลงในอนาคตพร%อมหาวิธีแก%ไข 
   2.7  เตรียมตัวให%พร%อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในด%านต�าง ๆ 
   2.8  รู%ทฤษฎี หลักการและข%อมูลท่ีเก่ียวข%องกับเรื่องท่ีคิดและทํา 
            2.9  มิติเก่ียวข%องกับทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพเป<นสิ่งจําเป<นในการดําเนินชีวิต  
   2.10  สภาวะภายในจิตใจของมนุษย=ท่ีเป<นไปในทางถูกต%องดีงาม 
            2.11  สามารถนําไปใช%ในการคิด การวางแผนและการปฏิบัติให%เหมาะสม ดําเนินไปในทางสายกลาง  
   2.12  ความซ่ือสัตย=สุจริต ความขยัน ความอดทน ความเพียร มีสติและรู%จักการแบ�งปcน 
   2.13  เตรียมแผนสํารองแก%ปcญหาและหาทางออกไว% จะช�วยผ�อนหนักเป<นเบาได% 
            2.14  เป<นความเชื่อมโยงขององค=ประกอบต�าง ๆ จนเห็นภาพรวมของเรื่องนั้นและเกิดความสมดุล 
   2.15  เป<นทักษะท่ีควรได%รับการฝiกฝนเพราะเป<นฐานในการคิดและปฏิบัติงานทุกอย�าง 
   2.16  มิติเชิงกายภาพท่ีมนุษย=สร%างหรือประดิษฐ=ข้ึน เช�น ท่ีอยู�อาศัย วัสดุอุปกรณ= รวมท้ังเงิน 
   2.17  มิติท่ีต%องอยู�ร�วมกัน มีความสัมพันธ=กัน ช�วยเหลือเผื่อแผ� มีกฎเกณฑ= เคารพกฎหมาย 
   2.18  ความรู%ลึก รู%กว%าง รู%ชัด รู%เท�าทันและมีสติระลึกรู% เป<นความรู%ในระดับสูง 
   2.19  เป<นมิติท่ีเก่ียวข%องกับค�านิยมของคนในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงเหมาะสม คงเอกลักษณ=ของ 

ชุมชนไว% 
   2.20  มิติท่ีเก่ียวข%องกับการดําเนินชีวิต ศาสนา ความเชื่อ ภูมิปcญญา ขนบธรรมเนียมต�าง ๆ 

หมายเหต ุ เฉลยกิจกรรมข%อ 2 อยู�ในเฉลยใบงานกิจกรรมท%ายเล�ม 
 
 
 
 
 

พอประมาณ มีเหตุผล ภูมิคุ
มกันในตัวท่ีดี เง่ือนไขความรู
 เง่ือนไขคุณธรรม 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล
อม วัฒนธรรมไทย 4 มิติ 
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3. ให%ผู%เรียนได%สํารวจข%อบกพร�องของตนเองท่ีได%ปฏิบัติกับครอบครัวและสถานศึกษาพร%อมหาแนวทางแก%ไข 
โดยเขียนลงในตารางท่ีกําหนดให% 
 

ข
อบกพร�อง แนวทางแก
ไข 

ตัวอย�าง 
1. ใช%เงินฟุdมเฟ~อยกับสิ่งท่ีไม�จําเป<น (ท่ีบ%าน) 

1. ก�อนจะซ้ืออะไรต%องคิดถึงความจําเป<นและ
ประโยชน=ก�อน เพราะรู%ว�าพ�อแม�ลําบากในการ
ทํางานและเหนื่อยมากกว�าจะได%เงินมา 

2.        
     
      

     
     
      

3.     
     
      

     
     
      

4.     
     
      

     
     
      

5.     
     
      

     
     
      

6.     
     
      

     
     
      

7.     
     
      

     
     
      

8.     
     
      

     
     
      

9.     
     
      

     
     
      

10.     
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จุดประสงค:เชิงพฤติกรรม 

1. วิเคราะห=แนวทางการดําเนินชีวิตตามรหัสพัฒนาใหม�ได% 
2. ประยุกต=ใช%เป<นแนวทางในการดําเนินชีวิตอย�างสุจริตได% 

คําช้ีแจง ผู%เรียนอ�านเรื่อง “รหัสพัฒนาใหม�” ศึกษาและวิเคราะห=แล%วนําความรู%ไปตอบคําถามตามท่ีกําหนดให% 
 

รหัสพัฒนาใหม� 

การพัฒนาแบบสมัยใหม�หรือแบบตะวันตกอาจนําความสะดวกสบายจากเครื่องทุ�นแรง            
การคมนาคม การขนส�ง มาอํานวยความสะดวกแก�มนุษย= แต�สิ่งท่ีเป<นผลพวงตามมา ได%แก� ช�องว�างระหว�าง
คนจนกับคนรวยห�างกันมากข้ึน การทําลายวัฒนธรรมและจิตวิญญาณ วิกฤตการณ=ทางสังคมรุนแรงและ
การทําลายสิ่งแวดล%อมอย�างมหาศาล 

การพัฒนาปcจจุบันเป<นแนวทางท่ีเน%นวัตถุนิยม บริโภคนิยม ซ่ึงอยู�ในภพภูมิทางวัตถุท่ีต้ืนหรือ       
แบนราบ มีผลทําลายมิติเชิงลึก คือ วัฒนธรรมและจิตวิญญาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชกรณียกิจและพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตรท่ีเก่ียวกับการพัฒนาประเทศ พระองค=ท�านทรงนํากระบวนทัศน=การพัฒนาใหม�         
มาบูรณาการกับความดีและการอยู�ร�วมกันให%เกิดความสมดุล 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรกับรหัสพัฒนา
ใหม� คือ ความดี - การอยู�ร�วมกัน - ความรู% เข%ามาแทนรหัสเก�าท่ีเน%น ความรู% - อํานาจ - เงิน ซ่ึงเป<นสาเหตุ
ทําให%เกิดปcญหาต�อประเทศชาติ 

คว
าม

รู
 

ทําลายวิถีชีวิตร�วมกัน 
(วัฒนธรรมและจิตวิญญาณ) 

รหัสพัฒนาเก�าท่ีเน
นความรู
 อํานาจและเงิน ซ่ึงทําลายวัฒนธรรมและจิตวิญญาณ 

อํา
นา

จ 

เงิน
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GCK (Goodness - Community - Knowledge) 
 

รหัสพัฒนาของอารยธรรมตะวันตก 

Click to add 

text

 

Click to add 

text

 

Click to add 

text

 (M) 
เงิน 

(K) 
ความรู
 

(P) 
อํานาจ 
 

KPM (Knowledge - Power - Money) 

รหัสพัฒนาตามกระแสเศรษฐกิจพอเพียง 

Click to add 

text

 

Click to add 

text

 

Click to add 

text

 (K) 
ความรู% 

 

(G) 
ความด ี

(C) 
การอยู�
ร�วมกัน 
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การพัฒนาตามแนวทางตะวันตกท่ีเน%น ความรู% - อํานาจ - เงิน กําลังพาโลกเข%าไปสู�ความเจ็บปdวย
และวิกฤตการณ=มากข้ึนทุกที ๆ 

แนวทางการพัฒนาตามกระแสเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เรียกว�าเอาความดีเป<นตัวต้ัง การอยู�ร�วมกันเป<นเปVาหมาย โดยมี
ความรู%เป<นเครื่องมือ ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียงเป<นผล หากจะต%องการเยียวยาโลก (Heal the World) ได% 
ต%องใช%รหัสพัฒนาใหม�ท่ีช�วยให%โลกรอดจากวิกฤตต�าง ๆ ได% 

 

คําส่ัง ผู%เรียนตอบคําถามต�อไปนี้ให%สมบูรณ=ท่ีสุด 
1. การท่ีคนในประเทศยึดติดวัตถุนิยม บริโภคนิยม ตามรหัสพัฒนาของอารยธรรมตะวันตก จะส�งผลเสีย
อย�างไร และให%บอกถึงแนวทางแก%ไข 

 ผลเสีย           
            
            
            
            
             

 แนวทางแก%ไข          
            
            
            
             
 

2. ให%ผู%เรียนตอบคําถามเก�าว�า “ทําอย�างไรจะรวย” และตอบคําถามใหม�ว�า “ความดีคืออะไร” โดยเติม
ข%อความให%สอดคล%องกับหัวข%อท่ีกําหนดให% 
 
  2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําถามเก�า 

ทํา
อย�างไร 

ความเสื่อมเสียทางศีลธรรม 
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  2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ผู%เรียนค%นคว%าหาข%อมูลเก่ียวกับพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แล%วนํามาเขียนลงในตารางด%านขวามือ โดยให%มีเนื้อหาสอดคล%อง
กับข%อความท่ีกําหนดให% 
 

ข
อความ 
พระราชดํารัส 

พระบรมราโชวาท 

1. ความซ่ือสัตย= สุจริต 
     
     
      

2. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     
     
      

3. นักเรียน นักศึกษา 
     
     
      

4. ข%าราชการ 
     
     
      

5. ศาสนา 
     
     
      

 

คําถามใหม� 

ความดี 
คืออะไร 

เศรษฐกิจพอเพียง 
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จุดประสงค:เชิงพฤติกรรม 

1. วิเคราะห=การปฏิบัติตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได% 
2. ประยุกต=ใช%หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป<นแนวทางในการดําเนินชีวิตได% 

คําช้ีแจง ผู%เรียนอ�านเรื่อง “เม่ือแสงเทียนดับ” ศึกษาและวิเคราะห=แล%วนําไปตอบคําถามตามหัวข%อท่ีกําหนดให% 
 

 

เม่ือแสงเทียบดับ 

นางเบญจมาศเป<นข%าราชการครู สอนอยู�ท่ีโรงเรียนแห�งหนึ่ง ได%หลอกลวงนายวิชิตว�าสามารถฝาก
บุตรชายให%เข%าเรียนท่ีโรงเรียนมีชื่อเสียงในตัวจังหวัดได% แต�ต%องมีการใช%จ�ายในการวิ่งเต%นครั้งนี้เป<นจํานวน
เงิน 200,000 บาท นายวิชิตหลงเชื่อยอมมอบเงินให%นางเบญจมาศ ต�อมาปรากฏว�าบุตรชายนายวิชิต        
ไม�สามารถเข%าเรียนท่ีโรงเรียนดังกล�าว นายวิชิตได%ขอเงินคืน แต�นางเบญจมาศไม�ยอมคืนเงินให% นายวิชิตได%
ไปฟVองศาลดําเนินคดีอาญาฐานฉ%อโกง ซ่ึงศาลได%มีคําพิพากษาถึงท่ีสุดว�านางเบญจมาศมีความผิดตามฟVอง       
ให%ลงโทษจําคุก 2 ปe แล%วหน�วยงานต%นสังกัดของนางเบญจมาศได%สอบสวนแล%วเห็นว�านางเบญจมาศมี
ความผิดทางวินัยอย�างร%ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข%าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547 มาตรา 94 ฐานกระทําการอันได%ชื่อว�าเป<นผู%ประพฤติชั่วอย�างร%ายแรง จึงมีคําสั่งไล�นางเบญจมาศ
ออกจากราชการ 

 

คําส่ัง ผู%เรียนตอบคําถามต�อไปนี้ให%สมบูรณ=ท่ีสุด 
1. ผู%เรียนคิดว�านางเบญจมาศประพฤติตัวเหมาะสมหรือไม� เพราะเหตุใด 
            
            
             
 

2. ถ%านางเบญจมาศเป<นครูท่ีปรึกษา ผู%เรียนจะมีความรู%สึกอย�างไรกับเหตุการณ=ท่ีเกิดข้ึนครั้งนี้ 
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3. ผู%เรียนถอดรหัสการดําเนินชีวิตบนความถูกต%อง ซ่ือสัตย=สุจริตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เง่ือนไขความรู
 
 
 

เง่ือนไขคุณธรรม 
 
 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ
มกันในตัวท่ีดี 
    
    
    
    
    
    
    
     

    
    
    
    
    
    
    
     

   
   
   
   
   
   
   
    
 

 
 
 
 
 

วัตถุ สังคม ส่ิงแวดล
อม วัฒนธรรม 
                          
    
   
   
   
   
    
                                                                            
                      

   
   
   
   
   
   
   
   
    

   
   
   
   
   
   
   
   
    

  
  
  
  
  
  
  
  
   

 

4. ศาสตร= 
1. ศาสตร=พระราชา          
2. ศาสตร=สากล           
3. ศาสตร=ภูมิปcญญา          

หมายเหตุ เฉลยข%อ 3 อยู�ในเฉลยใบงานกิจกรรมท%ายเล�ม 
 

 

นําไปสู� 
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จุดประสงค:เชิงพฤติกรรม  

1. วิเคราะห=การดําเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม จริยธรรมได% 
2. ประยุกต=ใช%เป<นแนวทางในการดําเนินชีวิตอย�างสุจริตได% 

คําช้ีแจง ผู%เรียนอ�านเรื่อง “โลภน%อยก็คือพอเพียง” ศึกษาและวิเคราะห= แล%วนําความรู%ไปตอบคําถามตามท่ี
กําหนดให% 
 

โลภน
อยก็คือพอเพียง 

ภาพของพ�อและแม�กําลังสาละวนกับการเลือกเสื้อผ%ามือสอง ซ่ึงบรรจุในกระสอบประมาณ 10 
กระสอบ 

“แม�ครับผมอยากคุยเรื่อง......” เสียงแม�ตะโกนดังลั่นสวนกลับมา 
“แกเห็นฉันไหม ขายของหน%าดําคร่ําเครียดกับพ�อก็เพ่ือหาเงินมาให%พวกแกได%เสียค�าเล�าเรียน              

ค�าหนังสือ ค�าแต�งตัว ให%เงินแกทุกอย�าง มีอะไรก็พยายามแก%ปcญหากันเองสิ ฉันเหนื่อยนะต%องมาแบก
รับภาระของพวกแก” 

ลูกชายและลูกสาวรีบเดินออกจากบ%านเพ่ือไม�ต%องการฟcงคําบ�นด�าของแม� เพราะถ%าอยู�ต�อ พ�อก็จะด�า
ตามแม�ด%วยประโยคเดิม ๆ 

“ครอบครัวเราจนมาก เม่ือไปเปรียบเทียบกับญาติพ่ีน%อง ฉันหาเงินทุกวันนี้ ก็อยากให%แกได%มีฐานะ
ทางสังคมเทียบกับคนอ่ืน จะไม�ได%เกิดปมด%อยในชีวิต แกท้ังสองต%องคิดถึงบุญคุณของฉันท่ีทําเพ่ือพวกแก”  

ในขณะท่ีนั่งรถเมล=ไปเรียน พ่ีน%องได%ชวนกันพูดคุยเรื่องครอบครัว “เราก็ไม�ได%จนอะไรมากมายนะพ่ี
รถยนต=ก็มีต้ัง 2 คัน บ%านก็มี 2 หลัง แม�มีท่ีดินตามต�างจังหวัดอีกหลายแปลง เงินในบัญชีก็เห็นแม�ฝากไว%
หลายธนาคาร” 

“ความสุขของพ�อแม�เราคืออะไร” พ่ีชายต้ังคําถามไว% 
วันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไป ภาพของพ�อแม�สาละวนกับงานท่ีขยายกิจการออกไปตามต�างจังหวัด

เพ่ือหาเงินให%มากท่ีสุด 
อยู�มาวันหนึ่งมีรถเจ%าหน%าท่ีตํารวจมาจอดท่ีหน%าบ%านและขอเข%าตรวจค%นภายในบ%าน สารวัตรได%พูด

ให%พ�อแม�ฟcงว�า “เม่ือคืนนี้เราจับลูกสาวและลูกชายของคุณกําลังนํายาบ%า 2,000 เม็ด ไปขาย ทางตํารวจได% 
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ล�อซ้ือและเข%าจับกุมท้ังสองต้ังแต�เม่ือคืน เขาเขียนจดหมายฝากมาถึงพ�อกับแม�” พ�อแม�รับจดหมายของลูก
มาอ�านด%วยมือท่ีสั่นเทา 

“แม�ครับผมกับน%องอยากให%พ�อกับแม�มีเงินมาก ๆ จะได%หยุดขายของหยุดหาเงินแล%วหันมาใช%ชีวิต    
ท่ีเป<นครอบครัว พูดคุยแลกเปลี่ยนโอบกอดและไปกินเท่ียวด%วยกันเหมือนครอบครัวอ่ืน ๆ ผมและน%อง            
เลยตัดสินใจขายยาบ%าเพ่ือแลกกับเงินก%อนใหญ�มาให%พ�อกับแม� พวกผมผิดไปแล%วครับ...”  

จดหมายท่ีลูก ๆ เขียนมาหล�นลงพ้ืน พร%อมร�างของพ�อแม� ท่ีนอนกอดกันเกลือกกลิ้งไปมา           
เสียงโอดครวญร่ําร%องด%วยความเจ็บปวด...ภาพของยอดเงินท่ีสะสมเกือบ 50 ล%านมันไม�มีมูลค�าอะไรเลย   
เม่ือเทียบกับการสูญเสียลูก ๆ ในครั้งนี้ 

คําส่ัง ผู%เรียนตอบคําถามต�อไปนี้ให%สมบูรณ=ท่ีสุด 
1. ผู%เรียนตอบคําถามตามท่ีระบุในตาราง โดยให%สอดคล%องกับเรื่อง “โลภน%อยก็คือพอเพียง” 

ระบุปJญหาของพ�อแม� วิธีแก
ไขปJญหา คุณธรรมท่ีนํามาดําเนินชีวิต 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

ระบุปJญหาของลูกชายและลูกสาว วิธีแก
ไขปJญหา คุณธรรมท่ีนํามาดําเนินชีวิต 
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2. ผู%เรียนบอกผลดีและผลเสียของการกระทําตามหัวข%อท่ีกําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความ
ซ่ือสัตย:
สุจริต 

ความไม�
ซ่ือสัตย:
สุจริต 

 
 
 
    
    
    
    
    
    

 
 
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
    
    
    
    
    
     

 
 
    
    
    
    
    
    
     

ผลดีท่ีได
รับต�อตนเองและ
ครอบครัว 

ผลดีท่ีได
รับทางสังคม 

ผลเสียท่ีได
รับต�อตนเองและ
ครอบครัว 

 

ผลเสียท่ีได
รับทางสังคม 
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จุดประสงค:เชิงพฤติกรรม  

1. วิเคราะห=แนวทางปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมพอเพียงได%  
2. ประยุกต=การมีส�วนร�วมในการนําวัฒนธรรมพอเพียงมาใช%ในการดําเนินชีวิตได% 

คําช้ีแจง ผู%เรียนอ�านเรื่อง “วัฒนธรรมพอเพียง” ศึกษาและวิเคราะห=แล%วนําความรู%ไปตอบคําถามตามท่ี
กําหนดให% 
 

 

วัฒนธรรมพอเพียง 
 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เคยตรัสสอน 
ข%าราชบริพารและชาวบ%านอยู�เสมอ ๆ ว�า “บรรพบุรุษท�านพ่ึงตนเองได%ทุกเรื่อง หาอยู�หากิน ทําข%าวของ
เครื่องใช% สร%างบ%าน สร%างท่ีอยู�อาศัยได%เอง มีอากาศร�มเย็นไม�เคยต%องพ่ึงแอร= มีทุกอย�างพอเพียง” เราเคยอยู�
ในวัฒนธรรมพอเพียงมาหลายร%อยปe ต้ังแต� พ. ศ. 2504 ท่ีผู%ใหญ�ลีตีกลองประชุม เรียกชาวบ%านมาชุมนุม
เพ่ือบอกว�าทางการต%องการให%เราต%องเลี้ยงเป<ดและสุกร ปe 2504 คือปeเริ่มต%นท่ีทางการเริ่มเดินทางผิดด%วย
การส�งผ�านแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห�งชาติ ฉบับท่ี 1 ลงสู�ชุมชนท%องถ่ินท่ัวประเทศไทยให%ชาวบ%านเปลี่ยนวิถี
ชีวิต เปลี่ยนวัฒนธรรมการกินการอยู� การแต�งกายให%เป<นแบบ “ฝรั่ง” วัฒนธรรมท่ีเคยพอเพียงของ
สังคมไทยก็เริ่มเปลี่ยนไป วัฒนธรรม คือ แบบแผนความคิด ความเชื่อ ค�านิยม แสดงออกเป<นพฤติกรรมท่ี
คนในสังคมยอมรับและปฏิบัติร�วมกัน เม่ือถามว�าอะไรคือความคิดความเชื่อและค�านิยมของวัฒนธรรมไทย 
หลายคนจะตอบได%ตรงกันว�า “กตัญ�ู กตเวที” “อ�อนน%อมถ�อมตน” เอ้ือเฟ~�อเผื่อแผ�” “กรุณาปราณี”           
คนในสังคมทุกคนคือเครือญาติท่ีเราแสดงออกโดยการเรียกคนนอกครอบครัวเสมือนคนในครอบครัว            
“พ่ีน%องพ�อแม�ลุงปVาน%าอาปูdย�าตายาย” มีประเพณีลงแขกท่ีทุกคนในชุมชนจะมา “ร�วมด%วยช�วยกัน เอาแรง
กัน” ท�ามกลางวัฒนธรรมไทยท่ีกําลังลบเลือนไปจากสังคม เราก็เริ่มได%เห็นความพยายามของสื่อโฆษณาท่ี 
“เรียกหา” วัฒนธรรมท่ีดีงามของไทยให%กลับคืนมา ภาพของเด็กน%อยน�ารักท�าทางกําลังน้ําลายไหลอยากกิน
ขนมท่ีอยู�ในหาบของยาย และยายก็หยิบของในหาบ “เอ%ายายให%” ทําให%นึกถึงตอนเด็ก ๆ ตามประสาเด็ก
บ%านนอกท่ีมักจะได%กินของอร�อย ๆ ท่ีเพ่ือนบ%านเอามาแบ�งให% ท้ังหมดแสดงถึงวัฒนธรรมคนไทยท่ีเชื่อเรื่อง 
“บุญ” เรื่อง “ทาน” “การให%” ความเชื่อนี้ทําให%เรามีวัดท่ีสะสมความม่ังค่ังทางทรัพย=สินเงินทองและ
วัฒนธรรมมากถึง 4 หม่ืนกว�าวัดท่ัวประเทศ เพ่ือนชาวอังกฤษท�านหนึ่งเคยปรารภกับอาจารย=ยักษ=เม่ือพูด 
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ถึงคนไทยว�า “tell yourpeople don’t change” แปลง�าย ๆ ว�าบอกคนไทยด%วยว�า อย�าเปลี่ยน (มาเป<น
เหมือนพวกฝรั่งอย�างฉัน) เม่ือถามกลับไปว�าทําไม คําตอบคือ คนไทย วัฒนธรรมไทย คือวัฒนธรรมท่ีดีท่ีสุด
ในโลก เราเป<นคนมีน้ําใจ เคารพครูบาอาจารย= กตัญ�ูต�อผู%มีพระคุณ เม่ือมีแขกมาเยือนเราจะให%ของท่ีดี
ท่ีสุดสําหรับแขกเสมอ วัฒนธรรมดีงามท้ังหมดข%างต%นเริ่มมาจากการมีเสาบ%าน 4 เสาท่ีพอเพียง มีอาหารพอ           
มีข%าวของเครื่องใช%พอ มีอากาศร�มเย็นพอ เราจึงมีพ้ืนฐานจิตใจท่ีแข็งแรง มีภูมิคุ%มกัน และสามารถพัฒนา
จิตใจฝdายสูงได%อย�างง�ายดายด%วยการทําบุญ ทําทาน แบ�งปcน และเม่ือมีมากจนเอามาค%าขาย ก็ค%าขายได%ด%วย
ความไม�ละโมบ พ้ืนฐานท่ีพอและไม�ละโมบ ทําให%เราไม�เคร�งเครียด จึงมีจิตใจอ�อนโยนประณีต นี่คือสิ่งท่ีเรา
สะท%อนออกในงานศิลปวัฒนธรรมของเรา จนยากท่ีประเทศไหนจะเทียบได% ถึงตอนนี้เราจะยังต%องการ
วัฒนธรรมไหนมาแทนวัฒนธรรมพอเพียงของเราอีก 

ท่ีมา : อาจารย=ยักษ= มหาลัยคอกหมู 

คําส่ัง ผู%เรียนตอบคําถามต�อไปนี้ให%สมบูรณ=ท่ีสุด 
1. ผู%เรียนวิเคราะห=ผลการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมพอเพียง โดยเขียนลงในตารางตามท่ีกําหนดให% 

วัฒนธรรมพอเพียง การปฏิบัติตน ผลดีของการปฏิบัติ ผลของการไม�ปฏิบัติ 

1.1 ซ่ือสัตย:สุจริต 

   
   
   
    

   
   
   
    

   
   
   
   

1.2 กตัญPูกตเวที 

   
   
   
    

   
   
   
    

   
   
   
   

1.3 อ�อนน
อมถ�อมตน 

   
   
   
    

   
   
   
    

   
   
   
   

1.4 กรุณาปราณี 

   
   
   
    

   
   
   
    

   
   
   
   

1.5 การให
การแบ�งปJน 
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2. จงตอบคําถามต�อไปนี้ 
2.1 ผู%เรียนเห็นด%วยหรือไม�กับคํากล�าวท่ีว�า “บรรพบุรุษของไทยมีความซ่ือสัตย=สุจริต รักชาติยิ่งชีพ” 

จงอธิบาย 
            
            
            
            
              
 

2.2 “วิถีชีวิตของคนไทยเริ่มเปลี่ยนมายึดติดวัฒนธรรมต�างชาติ” ผู%เรียนเห็นด%วยหรือไม� จงอธิบาย
และยกตัวอย�างประกอบ 
            
            
            
            
              
 

2.3 “ประเพณีลงแขก” หมายถึงอะไร มีประโยชน=ต�อชุมชนด%านสังคมอย�างไร 
            
            
            
            
              
 

2.4 “การทุจริตคอร=รัปชันคือมะเร็งร%าย” ผู%เรียนคิดว�าข%อความนี้เป<นความจริงหรือไม� เพราะเหตุใด 
            
            
            
            
              
 

2.5 ถ%ามีคนในครอบครัวกําลังจะกระทําการทุจริตต�อหน%าท่ี ผู%เรียนจะว�ากล�าวตักเตือนอย�างไร          
เพ่ือหยุดการกระทําของเขาให%ได% 
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จุดประสงค:เชิงพฤติกรรม 

1. วิเคราะห=แนวทางการดําเนินชีวิตบนหลักคุณธรรม จริยธรรมได% 
2. ประยุกต=การดําเนินชีวิตท่ีดีงามตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได% 

คําช้ีแจง ผู%เรียนอ�านเรื่อง “ค�านิยม : ค�าไม�ควรนิยม” ศึกษาและวิเคราะห=แล%วนําความรู%ไปตอบคําถามตามท่ี
กําหนดให% 

 

ค�านิยม : ค�าไม�ควรนิยม 
 

การสอบเข
าเรียนในสาขาอาชีพบางสาขา ซ่ึงเช่ือได
ว�าจบออกมาแล%วมีงานทําอย�างแน�นอน มักจะ
มีข�าวทุจริตการสอบแข�งขันอยู�เสมอ ด%วยเงินลงทุนจํานวนมหาศาล จนน�าคิดว�าจะต%องทํางานชดใช%กันก่ีปe      
ก่ีชาติถึงจะหมดหนี้ เว%นเสียแต�ว�าจะรีบเข%าไปโกงกินตักตวงอย�างตะกละตะกลาม นั่นก็ดูเหมือนจะไม�ช็อค
สังคมได%มากเท�ากับข�าวคราวขบวนการโกงสอบเข%าเรียนวิชาทางด%านการแพทย= ทันตแพทย= และเภสัชกรรม 
หรือพูดรวม ๆ ก็คือบุคลากรทางการแพทย=ของมหาวิทยาลัยรังสิต ซ่ึงเม่ือฝdายบริหารของมหาวิทยาลัยจับได%
ก็ออกประกาศยกเลิกการสอบนั้นเสีย ซ่ึงในการแถลงข�าวของ นายอาทิตย=  อุไรรัตน= อธิการบดี
มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันต�อมาได%ระบุว�า ค�าใช%จ�ายสําหรับการคดโกงครั้งนี้ คือค�าประกันการสอบเข%าได% 
และค�าอุปกรณ=อิเล็กทรอนิกส=รวมแล%วเกือบ 1 ล%านบาท 

นายอาทิตย:ยังคาดการณ:ด
วยว�า ขบวนการทุจริตสอบเข
าครั้งนี้ น�าจะมีผู%สมัครสอบเข%าใช%บริการ
อีกจํานวนมาก เพราะไม�เช�นนั้นขบวนการทุจริตก็จะไม�คุ%มค�ากับการลงทุนและความเสี่ยง ถ%าเป<นจริง
ตามนั้นก็น�าหวั่นวิตกว�า จะเกิดอะไรข้ึนกับการสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย=ของประเทศ ในเม่ือ      
ผู%ท่ีทําหน%าท่ีแพทย=ผู%มีหน%าท่ีเยียวยารักษาทุกชีวิต เป<นผู%ทําหน%าท่ีเก่ียวกับความเป<นความตายของมนุษยชาติ       
มีความคิดคดในข%องอในกระดูก ประกอบอาชีพด%วยการเชือดเนื้อเถือหนังคนไข% อย�างแรกก็เพ่ือคืนทุนท่ีเสีย
ไปกับการทุจริต และการศึกษาเล�าเรียนอีกหลายปe ต�อมาก็คือ เพ่ือสร%างความร่ํารวยและสุขสบายให%แก�
ตนเอง ซ่ึงล%วนแต�เป<นการเสาะแสวงไปบนกองทุกข=ของผู%ท่ีรอคอยความช�วยเหลือให%หลุดพ%นจากความ
เจ็บปdวย ร่ําหาลมหายใจนั่นเอง 
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ท่ีผ�านมาในสังคมไทยปรากฏข�าวทุจริตการสอบแข�งขันอยู�บ�อย ๆ ท้ังการสอบเข%าเรียนในสาขา
อาชีพท่ีเป<นท่ีนิยม ท้ังการสอบเข%ารับราชการ ราวกับจะเป<นเรื่องปกติหรือเป<นของคู�กันของการสอบ พูดอีก
อย�างหนึ่งก็คือมีกลุ�มคนจํานวนหนึ่งแม%จะเป<นคนกลุ�มน%อยก็ตาม ไม�ได%มองว�าการทุจริตต้ังแต�ต%นทางนั้นเป<น
เรื่องเลวร%าย ในทางกลับกัน พวกเขาอาจเห็นว�าโอกาสของคนเรานั้น สามารถหาซ้ือกันได%ด%วยเงินทอง ล%อไป
กับค�านิยมทางสังคมท่ีถูกครอบงํามาในระบบอุปถัมภ= และการคอร=รัปชันโกงกินท่ีซึมแทรกไปท่ัวทุกวงการ 
จนกระท่ังไม�เว%นแม%แต�อาชีพของกลุ�มบุคคลท่ีได%รับความน�าเชื่อถือสูงสุด ก็กําลังถูกคุกคามจากบุคคล         
กลุ�มหนึ่ง ซ่ึงแลเห็นแต�เพียงผลประโยชน=ท่ีจะกอบโกยเพียงด%านเดียว 

กรณีศึกษาจากข�าวทุจริตสอบเข
าศึกษาวิชาทางด
านการแพทย: ท่ีเป<นประเด็นน�าตกใจของสังคม
ขนาดนี้ ควรจะเป<นแรงกระตุ%นให%ทุกหน�วยงานได%เร�งสร%างเกราะกําบังไม�ให%กลุ�มผู%คิดคดร�วมกันสร%าง
ขบวนการนําคนไม� ซ่ือสัตย= ซ่ึงมีเพียงไม� ก่ีคนเข%าสู� ระบบอันเป<นหน�วยหลักของสังคมให%แน�นหนา 
ขณะเดียวกันก็ต%องดําเนินการเอาผิดผู%ร�วมขบวนการอย�างเฉียบขาด พร%อมกับการสร%างบรรทัดฐานทาง
จริยธรรม ลบล%างค�านิยมและความเชื่อท่ีว�าเงินซ้ือได%ทุกสิ่งทุกอย�าง และต%องเข%าใจตรงกันว�าถ%าหากวิถีของ
คนเราเริ่มต%นด%วยการทุจริตคิดมิชอบเสียแล%ว ต�อจากนั้นก็หมายถึงการคดโกงอย�างไม�มีท่ีสิ้นสุด และท่ี          
ไม�ควรจะยอมรับได%เลยก็คือการส�งคนท่ีมีความผิดมิชอบเข%ามาอยู�ในวิชาชีพท่ีอยู�กับลมหายใจความเป<น     
ความตายของมวลมนุษย= 

ท่ีมา : หนังสือพิมพ= คม ชัด ลึก ฉบับวันท่ี 10 พฤษภาคม 2559 

คําส่ัง ผู%เรียนตอบคําถามต�อไปนี้ให%สมบูรณ=ท่ีสุด 
1. ผู%เรียนคิดว�าอาชีพแพทย=ต%องทําหน%าท่ีท่ีสําคัญอะไรบ%าง 
            
             
 

2. ข�าวการทุจริตการสอบเข%าศึกษาต�อด%านการแพทย= ผู%เรียนรู%สึกอย�างไรกับข�าวนี้ 
            
             
 

3. ผู%เรียนจะทําอย�างไรถ%าญาติหรือคนท่ีรู%จักกําลังจะเข%าสู�ขบวนการทุจริต เพ่ือต%องการศึกษาต�อด%านการแพทย= 
            
             
 

4. ถ%าบุคคลเหล�านี้โกงสอบเข%าเรียนวิชาทางการแพทย=ได%และเรียนจบออกไปประจําตามโรงพยาบาล           
ท่ัวประเทศ ผู%เรียนคิดว�าจะเกิดเหตุการณ=อะไรข้ึนกับผู%ปdวยท่ีเข%ามารับการรักษา 
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5. ผู%เรียนบอกพฤติกรรมของบุคคลในอาชีพต�าง ๆ ท่ีพบเห็นว�าเข%าข�ายเป<นการทุจริตคอร=รัปชัน พร%อมบอก
แนวทางแก%ไขพฤติกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พฤติกรรมท่ีเข
าข�ายเปQนการทุจริต 
แนวทางแก
ไขพฤติกรรม 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5.1 อาชีพ      
พฤติกรรม     
      
       

     
     
     
      

5.2 อาชีพ      
พฤติกรรม     
      
       

     
     
     
      

5.3 อาชีพ      
พฤติกรรม     
      
       

     
     
     
      

5.4 อาชีพ      
พฤติกรรม     
      
       

     
     
     
      

5.5 อาชีพ      
พฤติกรรม     
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๑. แนวคิด 
การดําเนินชีวิตท่ียึดติดกับวัตถุนิยม บริโภคนิยม ทําให%คนในสังคมเกิดการแข�งขันกันท้ังทางด%านวัตถุ

และแสวงหาผลประโยชน=ไม�มีท่ีสิ้นสุด สภาพจิตใจจึงขาดความเมตตา กรุณา แม%กระท่ังคนในครอบครัวเกิด 
ผลกระทบในทุกภาคส�วนของสังคม จึงจําเป<นท่ีจะต%องร�วมมือกันรณรงค=ให%เกิดการพัฒนาทางด%านจิตใจบน
พ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงจะส�งผลในการดําเนินชีวิตท่ีอยู�บนความซ่ือสัตย=สุจริต ท้ังต�อตนเอง สังคม
และประเทศชาติ ส�งผลให%เกิดความสุขอย�างยั่งยืน 

๒. จุดประสงค:เชิงพฤติกรรม 
๒.๑ อธิบายความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรมกับการดําเนินชีวิตได% 
๒.๒ วิเคราะห=ผลกระทบของการทุจริตคอร=รัปชันต�อตนเองและส�วนร�วมได% 
๒.๓ ประยุกต=ใช%เป<นแนวทางในการดําเนินชีวิตอย�างสุจริตได% 

๓. สาระการเรียนรู
 
๓.๑ เสาเข็มแห�งความดี 
 ๓.๒ ความรู%คู�คุณธรรม 
 ๓.๓ คุณค�าความเป<นมนุษย= 
 ๓.๔ ดี เก�ง และมีสุข 
 ๓.๕ ไม�สายเกินไป 
 ๓.๖ ลูกไม%หล�นไม�ไกลต%น 

๔. ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม  
๔.๑ ครูเปXดเพลง “ผู%ปXดทองหลังพระ” พร%อมภาพประกอบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรม       

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ครูและผู%เรียนได%ร�วมกันวิเคราะห=ถึงการทรงงานของ
พระองค=ท�านท่ีได%เสียสละทุ�มเทพระวรกายเพ่ือประชาชนชาวไทยได%มีความสุขตลอดระยะเวลาท่ีทรง
ครองราชย= 

๔.๒ ชมวีดิทัศน=กรณีของบุคคลท่ีทําความดี คิดถึงประโยชน=ส�วนรวมมากกว�าส�วนตน มีความซ่ือสัตย=
สุจริต 

๔.๓ ผู%เรียนแบ�งกลุ�ม จํานวน ๖ กลุ�ม เลือกประธานและเลขานุการ มีตัวแทนรับกระดาษปรู^ฟ ปากกา
เคมี 

๔.๔ ร�วมกันวิเคราะห=กรณีศึกษาจากการชมวีดิทัศน=ของบุคคลท่ีทําความดีในประเด็นต�อไปนี้ 
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 ๔.๔.๑ ภูมิหลังและแรงบันดาลใจ 
 ๔.๔.๒ ภูมิรู% ภูมิธรรมนําสู�การปฏิบัติ 
 ๔.๔.๓ ผลท่ีเกิดแก�ตนเองและสังคม 
 ๔.๔.๔ แนวคิดท่ีนําไปประยุกต=ใช%ในการดําเนินชีวิต 
๔.๕ ทุกกลุ�มสร%างแผนผังความคิดจากการวิเคราะห=ลงในกระดาษปรู^ฟ 
๔.๖ ส�งตัวแทนกลุ�มนําเสนอ เปXดโอกาสให%มีการซักถาม ครูสรุปประเด็นสําคัญ 
๔.๗ ครูอธิบายสาระเรียนรู%ท้ัง ๖ สาระและจุดประสงค=เชิงพฤติกรรม พร%อมมอบหมายงานให%ทุกกลุ�ม ๆ 

ละ ๑ สาระ และทุกคนในกลุ�มได%ร�วมกันศึกษา วิเคราะห= และทํากิจกรรมตามท่ีกําหนดให% 
๔.๘ ทุกกลุ�มส�งตัวแทนนําเสนอ เปXดโอกาสให%มีการซักถาม ครูและผู%เรียนได%มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู%            

ครูสรุปประเด็นท่ีสําคัญ 
 ๔.๙ นําผลงานของผู%เรียนติดปVายนิเทศและลงเว็บไซต=ของสถานศึกษาเพ่ือเผยแพร�ต�อสาธารณชน 

๕. ส่ือ วัสดุ อุปกรณ: และแหล�งเรียนรู
  
 ๕.๑ ใบกิจกรรมท่ี ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๓.๔ ๓.๕ และ ๓.๖ 
 ๕.๒ เพลงประกอบภาพ “ผู%ปXดทองหลังพระ” 
 ๕.๓ กระดาษปรู^ฟ ปากกาเคมี 
๕.๔ สื่อ สิ่งพิมพ= 

๖. การวัดและประเมินผล  
6.1 แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 6.2 แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ�ม 
6.3 การประเมินผลการปฏิบัติตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 6.4 แบบประเมินตนเอง 

๗. กิจกรรมเสนอแนะ 
 ๗.๑ ผู%เรียนค%นคว%าประวัติบุคคลสําคัญในประเทศไทย ท่ีมีความพฤติปฏิบัติเชิงประจักษ=เป<นท่ียอมรับ     

ด%านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ๗.๒ นําเสนอข�าวหน%าเสาธงเก่ียวกับบุคคลท่ีทําความดี ท้ังในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
 ๗.๓ จัดทํา “ธนาคารความดี” รับฝากสมุดความดีในสถานศึกษาและให%ประชาสัมพันธ=คนทําความดี     

อย�างต�อเนื่อง 
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จุดประสงค:เชิงพฤติกรรม  

๑. อธิบายความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม กับการดําเนินชีวิตได% 
๒. บอกประโยชน=ของการประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรม จริยธรรมได% 

คําช้ีแจง ผู%เรียนอ�านเรื่อง “เสาเข็มแห�งความดี” ศึกษาและวิเคราะห=แล%วนําความรู%ไปตอบคําถามตามท่ี
กําหนดให% 

เสาเข็มแห�งความดี 

การดํารงชีวิตประจําวัน การปฏิบัติงานต�าง ๆ จะได%รับผลสําเร็จจําเป<นต%องอาศัยคุณธรรม จริยธรรม 
หลายประการมาประกอบในการปฏิบัติงาน เช�น ความซ่ือสัตย=ต�อตนเอง ซ่ือสัตย=ต�อสังคม ทําสิ่งท่ีเกิด
ประโยชน=และศีลธรรม คือไม�เห็นแก�ตัว เอารัดเอาเปรียบผู%อ่ืน ไม�อิจฉาริษยาผู%อ่ืน    

คุณธรรม หมายถึง คุณลักษณะหรือคุณความดีท้ังหลายท่ีมีอยู�ในคําสอนของพระพุทธเจ%า ซ่ึงจะต%อง
นํามาศึกษาจนเกิดความเข%าใจแล%วนํามาปฏิบัติ โดยยึดถือเป<นหลักธรรมประจําใจ นํามาประพฤติปฏิบัติตาม
สิ่งท่ีดีงามเหล�านั้นให%ปรากฏด%วยความสํานึกในความดีเหล�านั้น 

จริยธรรม หมายถึง การนําความดีงามภายในจิตใจ นําการรู%กฎธรรมธรรมชาติในหลักธรรมคําสอน 
มาประพฤติปฏิบัติให%เกิดประโยชน=ในการดําเนินชีวิต 

ถ%าพิจารณาสภาพสังคมไทยในปcจจุบัน จะเห็นว�ามีความสับสนยุ�งยากเดือดร%อน วุ�นวายไม�สงบสุข            
ขาดความรักสามัคคี การทุจริตคอร=รัปชันมีอยู�แทบทุกวงการ นับเป<นความบกพร�องในคุณธรรมของบุคคล         
ในสังคมท่ีเป<นตัวฉุดรั้งการพัฒนาประเทศให%ล%าหลัง การขาดคุณธรรม จริยธรรมก�อให%เกิดปcญหาใหญ� ๆ ดังนี้ 
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ประเทศไทยเป<นเมืองแห�งพระพุทธศาสนาท่ีสืบต�อกันมาต้ังแต�อดีตจนถึงปcจจุบัน บ%านเมืองมีปcญหา 
แต�ถ%าทุกคนหันกลับมามองและพร%อมใจกันปรับปรุงและพัฒนา ทุกสถาบันให%ความร�วมมือ ร�วมใจ ค�อยคิด
แก%ไข โดยนําคุณธรรมจริยธรรมเป<นบรรทัดฐานในการประพฤติปฏิบัติ คิดว�าอีกไม�นานประเทศไทยคงเข%าสู�
ดินแดนแห�งความสงบสุขได% ขอให%ทุกคนได%ช�วยกันตอกเสาเข็มเพ่ือเป<นฐานรากแห�งความดีงามท่ีม่ันคงแข็งแรง 
ย�อมส�งผลต�อความม่ันคงของชาติบ%านเมืองในอนาคต 

 

 

 

 

 

การขาดคุณธรรม  

จริยธรรม ก�อให
เกิด 

ปJญหามากมาย 

ขาดความซ่ือสัตย= 

อิจฉาริษยาผู%อ่ืน 

ขาดระเบียบวินัย 

ไม�เสียสละ เห็นแก�ตัว 

การขาดความกตัญ�ูกตเวที 

ประพฤติตนไม�ถูกกาลเทศะ 

เกียจคร%านในการทํางาน 

ขาดความอ�อนน%อมถ�อมตน 

ขาดมนุษยธรรม การพูดจาส�อเสียด 

ฟุVงเฟVอเกินฐานะ 

มีความโลภมาก 

มีโมหะและโทสะ 

ไม�รู%จักประหยัด 

ขาดเมตตากรุณา 

เกียจคร%านในการงาน 

ไม�เกรงกลัวต�อบาป 

เอาความคิดเห็น 
ของตนเป<นใหญ� 
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คําส่ัง ผู%เรียนเติมข%อความในตารางด%านขวามือให%สอดคล%องกับการประพฤติปฏิบัติตนตามตารางด%านซ%ายมือ         
ให%สมบูรณ=ท่ีสุด 
 

การประพฤติปฏิบัติตน ผลดีต�อตนเองและสังคม 

๑. ความมีเมตตากรุณา 

…………………………………………………………………………………………………............ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                            

๒. การไม�นําของส�วนรวม 
มาเปQนของตน 

…………………………………………………………………………………………………............ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

๓. การไม�โลภ ไม�ขโมย 

…………………………………………………………………………………………………............ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

๔. การรู
จักประหยัดอดออม 

…………………………………………………………………………………………………............ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

๕. ความขยันหม่ันเพียร 

…………………………………………………………………………………………………............ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………............ 
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๖. ความมีสติ มีเหตุผล 

…………………………………………………………………………………………………............ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

๗. การไม�ละเมิดของรัก            
ของผู
อ่ืน 

…………………………………………………………………………………………………............ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

๘. การไม�เสพส่ิงเสพติด 

…………………………………………………………………………………………………............ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

๙. ความรู
รักสามัคคี 

…………………………………………………………………………………………………............ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

๑๐. การไม�ประทุษร
ายต�อ
ชีวิตและทรัพย:สินของผู
อ่ืน 

…………………………………………………………………………………………………............ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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จุดประสงค:เชิงพฤติกรรม  

๑. อธิบายความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรมกับการดําเนินชีวิตได% 
๒. ประยุกต=ใช%คุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิตได% 

คําช้ีแจง ผู%เรียนศึกษาบทกลอน “ความรู%คู�คุณธรรม” แล%วตอบคําถามตามท่ีกําหนดให% 
 

ความรู%คู�คุณธรรม 

เมื่อความรู�ยอดเย่ียมสูงเทียมเมฆ 
แต�คุณธรรมต่ําเฉกยอดหญ�าน้ัน 
อาจเสกสร�างมิจฉาสารพัน 
เพราะจิตอันไร�อายในโลกา 

แม�นคุณธรรมสูงเย่ียมถึงเทียมเมฆ 
แต�ความรู�ต่ําเฉกแค�ยอดหญ�า 
อาจเป'นเหย่ือทรชนจนอุรา 
เพราะป/ญญาอ�อนด�อยน�าน�อยใจ 

หากความรู�สูงลํ้าคุณธรรมเลิศ 
แสนประเสริฐกอปรกิจวินิจฉัย 
จะพัฒนาประชาราษฎร-ท้ังชาติไทย 
ต�องฝNกให�ความรู�คู�คุณธรรม 

ผู
ประพันธ: : ศาสตราจารย=อําไพ  สุจริตกุล 
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คําถาม ผู%เรียนตอบคําถามต�อไปนี้ให%สมบูรณ=ท่ีสุด 
๑. ผู%เรียนคิดว�าคุณธรรม จริยธรรม มีความจําเป<นหรือไม�ท่ีจะนํามาใช%ในการดําเนินชีวิต 
            
            
            
            
            
             
 
๒. ผู%เรียนคิดว�าถ%าทุกคนแสวงหาแต�ความรู%เพียงอย�างเดียว จะเกิดอะไรข้ึนในสังคม 
            
            
            
            
            
             
 
๓. ผู%เรียนคิดว�าถ%าคนส�วนมากแสวงหาแต�ทางธรรมเพียงอย�างเดียว จะเกิดอะไรข้ึนในสังคม 
            
            
            
            
            
             
 
๔. สิ่งท่ีดีท่ีสุดในการดําเนินชีวิต ทุกคนต%องแสวงหาสิ่งใดจึงจะมีชีวิตท่ีประเสริฐสุด 
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๕. ให%ผู%เรียนคิดหาแนวทางในการปลูกฝcงคุณธรรม จริยธรรม โดยเติมข%อความในตารางท่ีกําหนดไว%ให%สมบูรณ=
ท่ีสุด 

บ
าน 

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

  
 
 
 
 
 
 
 

สถานท่ีทํางาน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษา 

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

ชุมชน/สังคม 

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

แนวทางการปลูกฝJง 
คุณธรรมจริยธรรม 
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จุดประสงค:เชิงพฤติกรรม  

๑. วิเคราะห=แนวทางการดําเนินชีวิตท่ีอยู�บนความซ่ือสัตย=สุจริตได% 
๒. ประยุกต=ใช%เป<นแนวทางในการดําเนินชีวิตอย�างสุจริตได% 

คําช้ีแจง ผู%เรียนอ�านเรื่อง “คนชื่อวินัย” ศึกษาและวิเคราะห=แล%วนําความรู%ไปตอบคําถามตามท่ีกําหนดให% 

คนช่ือวินัย 

นายวินัยเป<นคนขับแท็กซ่ี เขาทํางานหนักเพ่ือหาเลี้ยงครอบครัว ซ่ึงมีภรรยาและลูกสองคน ชื่อเอ
และบี วันหนึ่งวินัยออกไปทํางานโดยมีเงินติดตัวไป ๑๒๕ บาท ผู%โดยสารคนแรกของเขาเป<นผู%ชายซ่ึงให%ขับไป
ส�งท่ีบ%าน เม่ือไปถึงบ%านชายคนนั้นก็จ�ายค�าแท็กซ่ี ๗๕ บาท และเนื่องจากแถวนั้นอยู�ใกล%บ%านของวินัยเขาจึง
แวะพักสักครู� ก�อนท่ีจะออกไปทํางานต�อ วินัยพบว�าผู%โดยสารได%ลืมถุงใบหนึ่งไว%ในรถแท็กซ่ี เขาจึงถือถุงนั้น 
เข%าไปในบ%านด%วย ลูก ๆ เม่ือเห็นพ�อก็วิ่งออกมารับด%วยความดีใจ พลางคว%าถุงใบนั้นมาเปXดดูโดยคิดว�าพ�อมี
ของมาฝาก เม่ือเปXดถุงใบนั้นแล%วทุกคนก็ตกใจเพราะมีเงินสดอยู�ในถุงซ่ึงเม่ือนับแล%วเป<นเงิน ๗,๖๕๐ บาท          
บี ลูกสาวพูดกับพ�อว�า “พ�อคะ สงสารเจ%าของเงินนี้นะคะ ปdานนี้เขาคงกระวนกระวายใจน�าดูเลย” เอ ลูกชาย
ได%พูดเสริมว�า “คุณครูสอนเราว�าถ%าเราเจอของอะไรท่ีไม�ใช�ของเรา ก็รีบเอาไปคืนเจ%าของ เราต%องมีความ
ซ่ือสัตย= สุจริต” เม่ือพ�อได%ฟcงดังนั้นก็ตกลงกับลูกท้ังสองว�าจะเอาเงินไปคืนเจ%าของ เม่ือไปถึงบ%านเจ%าของเงิน 
จึงเคาะประตู ชายคนนั้นก็ออกมาเปXดประตู บีพูดข้ึนว�า “คุณลืมถุงใบนี้ไว%ในรถของพ�อหนู เราไม�อยากให%คุณ
ต%องเดือดเนื้อร%อนใจจึงรีบเอามาคืนคุณค�ะ” ชายผู%นั้นดีใจมากและขอบคุณสามพ�อลูกท่ีนําถุงเงินมาคืนเขา 
จากนั้นวินัยและลูก ๆ จึงลากลับ ก�อนกลับชายผู%นั้นบอกให%รอสักครู� เขาบอกว�าจะเก็บเงินไว%แค� ๕,๐๐๐ บาท 
ท่ีเหลือเขายกให%วินัยในฐานะท่ีเป<นผู%ท่ีมีความซ่ือสัตย= สุจริต วินัยปฏิเสธ แต�ชายคนนั้นยืนยันท่ีจะให% วินัยจึง
รับเงินนั้นไว%แล%วพาลูก ๆ กลับบ%าน ลูกท้ังสองคนภูมิใจในความซ่ือสัตย=สุจริตของพ�อและท้ังคู�ก็ต้ังใจไว%ว�าจะเป<น        
คนซ่ือสัตย=ตลอดไป วินัยตัดสินใจอยู�บ%านกับลูก ๆ ในวันนั้น ตกตอนบ�ายก็มีข�าวเก่ียวกับแท็กซ่ีผู%ซ่ือสัตย=คืนเงิน
ให%เจ%าของ ผู%ว�าราชการจังหวัดได%มาพบนายวินัยและเขาก็ได%รับยกย�องเป<นบุคคลตัวอย�างของจังหวัด 

ท่ีมา : อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา  
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คําส่ัง  ผู%เรียนตอบคําถามต�อไปนี้ให%สมบูรณ=ท่ีสุด 
๑. ผู%เรียนคิดว�าการกระทําของนายวินัยถูกต%องหรือไม� เพราะเหตุใด 
            
            
            
            
            
             
 
๒. ลูกสาวและลูกชายของนายวินัยได%เตือนสติพ�อเป<นการกระทําท่ีถูกต%องหรือไม� เพราะเหตุใด 
            
            
            
            
            
             
 
๓. ผู%เรียนคิดว�าในสังคมไทยคนท่ีทําความดีสมควรจะได%รับการยกย�องหรือไม� เพราะเหตุใด 
            
            
            
            
            
             
 
๔. “ทําดีแม%ไม�มีใครเห็นก็เป<นความดี” ให%ผู%เรียนอธิบายข%อความต�อไปนี้ พร%อมยกตัวอย�างประกอบ 
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๕. ผู%เรียนบอกพฤติกรรมท่ีถือว�าเป<นการทุจริตคอร=รัปชันของนักการเมือง ข%าราชการ พ�อค%า และประชาชน 
๕.๑ นักการเมือง :           
            
                              
๕.2 นักการเมือง :           
            
                                             
๕.3 นักการเมือง :           
            
                                   
5.4 ข%าราชการ :           
            
                                                     
๕.๕ ข%าราชการ :           
            
                                   
๕.๖ ข%าราชการ :          
            
                                   
๕.๗ พ�อค%า :           
            
                                                      
๕.๘ พ�อค%า :            
            
                                                             
๕.๙ ประชาขน :             
            
                                 
๕.๑๐ ประชาขน :         
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จุดประสงค:เชิงพฤติกรรม  

1. อธิบายหลักธรรมคําสอนท่ีเป<นแบบแผนในการดําเนินชีวิตได% 
2. ประยุกต=หลักธรรมคําสอนมาเป<นแนวทางในการปฏิบัติท่ีถูกต%องได% 

คําช้ีแจง ผู%เรียนอ�านเรื่อง “ดี เก�ง และมีสุข” ศึกษาและวิเคราะห=แล%วนําความรู%ไปตอบคําถามตามหัวข%อท่ี
กําหนดให% 

ดี เก�ง และมีสุข 

พระพุทธเจ%าตรัสทุกคําเป<นคําจริงหมด ไม�มีเล�น ทุกอย�างเม่ือได%มาแล%วก็ย�อมต%องสูญเสียในท่ีสุด       
จริงไหม คนส�วนใหญ�เคยสูญเสียมากันท้ังนั้น ไม�ว�าจะเป<นโภคทรัพย= ไปจนถึงชีวิต บางคนเสียพ�อแม�เสียลูก          
มีใครในโลกไม�เคยเสียอะไรบ%าง ตระกูลไหนไม�มีใครสูญเสียบ%างว�ามาสิ ทุกคนก็มีท้ังได%ท้ังเสียอยู�อย�างนี้         
เราต%องน%อมพิจารณาให%เกิดปcญญาจากการเสียทรัพย= เสียท่ีอยู�อาศัย เข%าใกล%ตัวเองมากเข%าท่ีสุดก็สูญเสีย    
คนรักญาติสนิทมิตรสหาย เสียมาเรื่อย ๆ เรื่องทรัพย=เป<นเรื่องปลายแถว เรือกสวนไร�นาเป<นของนอกกาย
ท้ังนั้นก็ต%องสูญเสีย นับประสาอะไรกับชีวิตเรา สุดท%ายก็ต%องสูญเสียและลาจาก มีใครได%อะไรไปบ%าง ทุกคน
ต%องท้ิงหมด 

ดังนั้น การได%มาก็ต%องสูญเสียไปเป<นเรื่องปกติเป<นกฎไตรลักษณ= ได%ลาภ เสื่อมลาภ ได%ยศ เสื่อมยศ           
สุข ทุกข= นินทา สรรเสริญเป<นของคู�กัน พระพุทธเจ%าพูดจริงสถานเดียว มีลาภแล%วต%องรักษา ทุกข=ไหม             
ทุกข=เพราะหวงแหน แล%วมันจะต%องเสื่อมลาภไหม เสื่อม ดีใจก็เสื่อม ไม�ดีใจก็เสื่อมทุกอย�างเลย ฉะนั้น            
เม่ือได%อะไรมาก็ต%องใช%ให%เกิดประโยชน= คนมีเงินเป<นแสนล%านก็ต%องสละท้ังหมดในท่ีสุด บ้ันปลายใครหอบไป
ได%บ%าง เพราะมันเป<นของสมมุติ แม%แต�ร�างกายเราแท% ๆ ก็สมมุติ ใช%ชั่วคราว นั่นคือภพหนึ่งชาติหนึ่งของ  
แต�ละดวงจิตท่ีต%องมาพบเจอ ใช%แล%วก็ต%องท้ิง ถ%าคิดได%เกิดมาแล%วทําคุณงามความดี บําเพ็ญเพียรมาก ๆ        
นี่ถือว�าได%กําไร แต�ถ%าไม�ทําเลย ทําตรงกันข%าม เท�ากับภพนั้นไม�ได%อะไร อาจถอยหลังด%วยซํ้าไป สูญเสียไป
เปล�า ๆ อีกชาติหนึ่ง 

พระพุทธเจ%าสร%างแบบแผนของการดําเนินชีวิตไว%หมดแล%ว สําหรับฆราวาส ดังท่ีท�านตรัสไว%สําหรับ             
ผู%ครองเรือนให%หม่ันขยันทํามาหากินอย�างสุจริตสัมมาอาชีวะ เม่ือมีโภคทรัพย=มาก็แบ�งเป<นสี่ส�วน ๑. ใช%หนี้เก�า 
๒. ใช%หนี้ใหม� ๓. ฝcงไว% ๔. ท้ิงเหว  
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ใช%หนี้เก�า คือ ให%พ�อแม� ท�านให%กําเนิดและเลี้ยงเรามา เราเป<นหนี้บุญคุณท�าน ใช%หนี้ใหม� คือ ให%ลูก           
ลูกเป<นเจ%าหนี้ท่ีเราสร%างมาทีหลังเป<นเจ%าหนี้ใหม� ฝcงไว% คือ ให%ทาน ให%เป<นสาธารณประโยชน=และ ท้ิงเหว คือ    
กินเข%าไป เหวท%องเรานี่ท้ิงลงไปเท�าไหร�มันก็ไม�เต็ม 

หลักสี่ข%อนี้ถ%าทําได%ก็เบาใจว�า ได%สร%างอริยทรัพย=ไว%บ%างแล%ว เม่ือประสบความสําเร็จในชีวิตก็ไม� 
เหลิงลอย คือ ไม�ประมาท เพราะเม่ือไปถึงสูงสุดก็มีวันตํ่าสุดเช�นกัน แล%วก็ให%เตรียมใจกับความสูญเสียท่ีจะ
มาเยือนด%วยต้ังแต�เรื่องเล็กน%อยไปจนถึงเรื่องใหญ�ก็คือชีวิตเรานี้ ถ%าเดินตามท่ีพระพุทธองค=ท�านชี้ทางก็จะ
สบายเม่ือตอนท่ีจะจากไปสัมปรายภพ ก็มีเท�านั้นเอง 

ท่ีมา : อิทธิโชโต หนังสือพิมพ= คม ชัด ลึก ฉบับวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

คําส่ัง ให%ผู%เรียนตอบคําถามต�อไปนี้ให%สมบูรณ=ท่ีสุด 
๑. ผู%เรียนยกตัวอย�างให%สอดคล%องกับโลกธรรม ๘ และเขียนลงในตารางด%านขวามือให%สมบูรณ=  

โลกธรรม ๘ ยกตัวอย�างให
ชัดเจน 

คู�ท่ี ๑ 
     มีลาภ        เส่ือมลาภ 

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

คู�ท่ี ๒ 
     มียศ         เส่ือมยศ 

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

คู�ท่ี ๓ 
     มีสุข         มีทุกข: 

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

คู�ท่ี ๔ 
   มีสรรเสริญ        มีนินทา 

 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
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๒. พระพุทธเจ%าสร%างแบบแผนของการดําเนินชีวิตสําหรับฆราวาสว�า “ให%หม่ันทํามาหากินโดยสุจริต”
(สัมมาอาชีวะ) ให%ผู%เรียนบอกถึงการทํามาหากินโดยสุจริต ประกอบด%วยอะไรบ%าง 

๒.๑            
            
                                                      
๒.2            
            
                                          
๒.3            
            
                                                   
๒.4            
            
                                                
๒.5             
            
             
๒.6            
            
                                          
๒.7            
            
                                             
๒.8            
            
                                                
๒.9            
            
                                                 
๒.๑0            
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3. พระพุทธเจ%าทรงสอนว�า “เม่ือประสบความสําเร็จของชีวิตก็ไม�เหลิงลอย คือ ไม�ประมาท เตรียมใจกับการ
สูญเสีย” เม่ือมีโภคทรัพย=แล%วจึงควรแบ�งเป<น 4 ส�วน ให%ผู%เรียนเติมข%อความลงในตารางให%ครบ 4 ส�วน 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

โภคทรัพย=ท่ี
ได%มาจัดสรร

ออกเป<น 4 ส�วน 

ใช%หนี้เก�า คือ 

    

    

   

ใช%หนี้ใหม� คือ 

    

    

   

ฝcงไว% คือ 

    

    

   

ท้ิงเหว คือ 
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จุดประสงค:เชิงพฤติกรรม  

๑. วิเคราะห=ผลกระทบของการทุจริตคอร=รัปชันต�อตนเองและส�วนร�วมได% 
๒. ประยุกต=ใช%เป<นแนวทางในการดําเนินชีวิตอย�างสุจริตได% 

คําช้ีแจง ผู%เรียนอ�านเรื่อง “ไม�สายเกินไป” ศึกษาและวิเคราะห=แล%วนําความรู%ไปตอบคําถามตามท่ีกําหนดให% 

ไม�สายเกินไป 

“อาจารย=ครับ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ=พร%อมเคลื่อนท่ีสู�ชุมชนครับ” อาจารย=นิพนธ=มองดูลูกศิษย=กําลัง
ลําเลียงข%าวของข้ึนรถยนต=ด%วยสายตาท่ีมีความสุข 

“หมู�บ%านท่ีเราจะไปนี้ชาวบ%านได%นํารถไถเดินตาม จักรยานยนต= เครื่องใช%ไฟฟVาต�าง ๆ มารวมตัวกัน    
ท่ีศาลาเอนกประสงค=ของโรงเรียนเพ่ือรอพวกเราไปช�วยซ�อมบํารุงให%พวกเขา” 

“อย�าลืมเอากล�องอะไหล�ต�างๆ ข้ึนรถยนต:ด
วยนะ” อาจารย:นิพนธ:กําชับลูกศิษย: 
“เรียบร%อยแล%วครับอาจารย=...เคลื่อนท่ีเลยครับลุงโอม” ภาพรถหกล%อบรรทุกท้ังคนท้ังของขับออกไป    

ช%า ๆ เพ่ือมุ�งสู�หมู�บ%านท่ีห�างจากวิทยาลัยประมาณ ๒๐ กิโลเมตร 
เม่ือไปถึงจุดนัดหมาย ทุกคนทําหน%าท่ีซ�อมบํารุงตามท่ีอาจารย=มอบหมายงานให% เสียงพูดคุยของ

ชาวบ%านท่ีนั่งรอรับของท่ีซ�อม เสียงจากเสียงเคาะรวมท้ังการทดลองเครื่องยนต=ต�าง ๆ ทําให%บริเวณลาน
เอนกประสงค=เหมือนเป<นวันงานของหมู�บ%านท่ีมีคนมารวมกันจํานวนมากมาย 

วิชัยและมานพถูกมอบหมายให%รับผิดชอบการซ�อมจักรยาน ซ่ึงมีประมาณ ๕ - ๖ คัน ซ่ึงอาการท่ีทุกคน
นํามาให%ซ�อมนั้น ชิ้นส�วนต�าง ๆ แทบจะแยกออกจากกันเพราะความเก�า 

“ลูกลุงเขาใช%จักรยานปc�นไปเรียนทุกวัน เสาร=อาทิตย=ก็ปc�นไปนา มันรับใช%ครอบครัวของลุงมาหลายปe” 
ภาพท่ีลุงลูบไล%จักรยานไปมาทําให%มานพมองดูด%วยความสงสาร 

“วิชัยเราจะเข%าห%องน้ําก�อนนะ ขอเวลานอกหน�อย” มานพขอตัวแล%วรีบเดินเข%าห%องน้ําท่ีมีอยู� ๒ ห%อง 
ก�อนท่ีเขาจะเปXดประตูห%องน้ําเข%าไป ได%หันกลับไปมองวิชัยท่ีกําลังซ�อมจักรยานด%วยความเป<นห�วง แต�ภาพท่ีเห็น 
ทําให
มานพต
องรีบหลบเข
าห
องน้ําและแอบมองดูพฤติกรรมของเพ่ือนด
วยความเศร
าสลดใจ 

“แกเก็บเงินกับลุงได
ยังไงวิชัย โครงการนี้ฟรีทุกอย�างนะ” มานพตําหนิเพ่ือนหลังจากลุงจูงจักรยาน
ออกไป 
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“ค�าแรงนิดหน�อยหว�ะ อาจารย=ไม�เห็นหรอก เด๋ียวเราเอามาแบ�งกัน” วิชัยพูดอย�างอารมณ=เสีย 
“ข%าไม�เอากับแกหรอก จํานวนเงินไม�สําคัญแต�ความซ่ือสัตย=ในวิชาชีพของแกมันไม�มีเลย จรรยาบรรณ

ในวิชาชีพท่ีแกเรียนมาถ%าไม�ได%นํามาใช% มันก็หมดคุณค�าของมนุษย=และสิ่งสําคัญคือทําให%วงการวิชาชีพนี้            
มัวหมอง” วิชัยก%มหน%านิ่ง มานพจึงพูดต�อ 

“แกดูชาวไร�ชาวนาแต�ละคนท่ีมาใช%บริการของเราสิ เขาแสนจะยากจนแกทําอย�างนี้ได%ยังไงวิชัย” วิชัย
ลุกข้ึนยืนชะเง%อมองลุงท่ีตนเองเรียกรับเงิน 

“ลุงแกไม�อยู�แล%วจะให%ข%าทํายังไง” 
“เก็บเงินทุจริตของแกเอาไว%เถอะ จะใช%เงินจํานวนนี้เม่ือไหร�คิดถึงหน%าลุงคนนี้บ%างนะ” มานพพูดแล%ว

เดินจากไป 
รถหกล%อกําลังวิ่งผ�านทุ�งนาเพ่ือกลับวิทยาลัย นักศึกษาหลายคนนั่งและนอนราบไปกับพ้ืนรถ มีเพียง

วิชัยและมานพท่ีนั่งเหม�อมองสองข%างทางอย�างไม�รู%จุดหมาย นาน ๆ ครั้งจะมองสบตากันแต�ฝdายมานพจะหลบ
สายตาทุกครั้ง 

 “ลุงโอมๆ จอดรถเด๋ียวนี้...” เสียงทุบข%างรถหกล%อดังลั่น ลุงโอมเบรกรถอย�างแรง ทุกคนในรถต่ืนตกใจกัน
นึกว�ามีเหตุการณ=อะไร 

วิชัยกระโดดลงจากท%ายรถแล%วยืนโบกรถจักรยานท่ีมีลุงแก� ๆ ปc�นตามริมทางท่ีมีฝุdนคละคลุ%งไปหมด 
“ลุงครับผมเอาเงินค�าซ�อมจักรยานมาคืนลุงครับ” วิชัยกําเงิน ๖๐ บาท ยื่นใส�มือของลุง 
“ขอบใจมากลูก ขอให%ได%บุญกุศลมาก ๆ นะ ลุงจะได%เอาเงินไปซ้ือยาท่ีตลาดไปให%ปVาท่ีบ%านกิน             

เพราะแกปdวยมาหลายวันแล%ว” 
เสียงเพ่ือน ๆ ในรถปรบมือให%วิชัยเพราะเข%าใจว�าเขาเอาเงินส�วนตัวให%ลุงคนนั้น มานพยิ้มให%เพ่ือน ๆ     

ทุกคน และพูดว�า 
“เพ่ือน ๆ ปรบมือให%วิชัยด%วย นายแน�มาก” ทุกคนในรถพูดข้ึนพร%อมกันว�า “อาชีวะสร%างชาติ...เย%” 

คําส่ัง ผู%เรียนตอบคําถามต�อไปนี้ให%สมบูรณ=ท่ีสุด 
๑. ถ%าผู%เรียนมีโอกาสได%ทํางานเหมือนวิชัย จะทําพฤติกรรมเหมือนเขาหรือไม� เพราะเหตุใด 
            
            
            
             
๒. ผู%เรียนคิดว�ามานพใช%หลักธรรมข%อใดในการดําเนินชีวิต 
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๓. “ไม�สายเกินไป” ในเรื่องนี้ผู%เรียนคิดว�าเป<นใคร และการสํานึกผิดและยอมรับผิดเป<นสิ่งท่ีควรกระทําหรือไม� 
เพราะเหตุใด 
            
            
            
             
๔. ให%ผู%เรียนบอก “หน%าท่ีของนักเรียน นักศึกษา” ท่ีควรปฏิบัติว�ามีอะไรบ%าง 

4.1            
            
                         

4.2            
            
                        

4.3            
            
             
๕. ผู%เรียนคิดว�า “ความซ่ือสัตย=สุจริต” มีความจําเป<นหรือไม�ท่ีจะต%องสอนแบบบูรณาการลงไปในทุกรายวิชา
และทุกกิจกรรม เพราะเหตุใด        
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จุดประสงค:เชิงพฤติกรรม  

๑. บอกแนวทางการดําเนินชีวิตบนหลักธรรมคําสอนได% 
๒. ประยุกต=ใช%เป<นแนวทางในการดําเนินชีวิตอย�างสุจริตได% 

คําช้ีแจง ผู%เรียนอ�านเรื่อง “ลูกไม%หล�นไม�ไกลต%น” ศึกษาและวิเคราะห=แล%วนําความรู%ไปตอบคําถามตามหัวข%อท่ี
กําหนดให% 

ลูกไม
หล�นไม�ไกลต
น 

“เพล%ง” เสียงจานข%าวในมือของหญิงวัยชราได%หล�นลงพ้ืนปูนซีเมนต= จานแตกออกเป<นเสี่ยง ๆ 
พร%อมข%าวได%กระเด็นไปคนละทิศละทาง 

“พ�อเปXดโทรทัศน=ให%ดังกว�านี้หน�อย” ภาพของหญิงชราอายุ ๘๐ ปe เดินเข%าไปใกล%โทรทัศน=และ
เง่ียหูฟcงอย�างต้ังอกต้ังใจ 

“นายกิจรุ�งกาญจน=...อธิบดี...ได%ถูกตํารวจรวบตัวพร%อมเงินของกลางจํานวน ๒ ล%านบาท...” 
“ลูกแม�” หญิงชราล%มท้ังยืนเม่ือรู%ว�าลูกชายคนเดียวถูกตํารวจจับพร%อมต้ังข%อหาอุกฉกรรจ= 
หลังจากฟcงคําพิพากษาของศาลท่ีลงโทษลูกชายให%จําคุกตลอดชีวิต พ�อและแม�ได%เป<นลมล%มหมด

สติ ด%วยวัยท่ีชราทําให%ท้ังสองเส%นโลหิตแตกและเป<นอัมพาตท้ังคู� โชคดีท่ีมีน%องชายและหลาน ๆ คอยดูแล
ปรนนิบัติท้ังท่ีบ%านและพาไปโรงพยาบาล หลังเสร็จภารกิจการดูแลแล%ว น%องชายได%ปลีกตัวออกมาพัก           
นอกห%อง เขากวาดสายตาดูรอบ ๆ บ%านท่ีมีแต�หญ%าข้ึนเต็มไปหมด ใบไม%แห%งได%ร�วงกระจัดกระจายไป           
ท่ัวบริเวณ ภาพในอดีตได%ผุดข้ึนในความทรงจํา 

“คุณ...เรากําลังมีตําแหน�งใหญ�โตถ%าไม�กอบโกยตอนนี้ก็โง�เต็มทนนะ” ภาพของพ่ีสะใภ%บงการสามี 
“เอาง้ันเหรอ ผมจะเรียกเก็บเงินเพ่ือแลกกับตําแหน�งมันก็ดูจะน�าเกลียด มอบภาระนี้ให%คุณแล%วกัน 

หลังบ%านน�าจะพูดง�ายกว�าผม” พ่ีสะใภ%ยิ้มอย�างมีความสุขท่ีได%รับมอบงานท่ีตนถนัด 
หลายวันต�อมามีคนมากหน%าหลายตาเข%าออกบ%าน ทุกคนท่ีมาต%องมีกระเปjา ถุงกระดาษท่ีบรรจุเงิน   

เป<นฟdอน ๆ ภาพพ่ีสะใภ%นับเงินอย�างมีความสุข มีรายชื่อเป<นหางว�าวท่ีมอบให%สามีเพ่ือแต�งต้ังตําแหน�งต�าง ๆ             
เป<นภาพท่ีคุ%นชิน มีลูกชายหัวแก%วหัวแหวนได%รับรู%ในเหตุการณ=ทุกอย�างต้ังแต�เด็กจนโต การวิ่งเต%นเข%าศึกษา
ต�อท้ังเข%าท้ังออก แม%กระท่ังการสอบเข%ารับตําแหน�งและการเลื่อนตําแหน�งของลูกชายก็แลกมาด%วยเงิน 
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ท้ังนั้น พอลูกชายมีตําแหน�งสูงข้ึนก็เรียกรับเงินเพ่ือแลกกับตําแหน�งต�าง ๆ ของผู%ใต%บังคับบัญชาเหมือนพ�อ
และแม�ท่ีเคยทํามา 

เสียงถอนหายใจของน%องชายท่ีสงสารและเวทนาครอบครัวของพ่ีชายท่ีต%องมาพบกับความทุกข=
ทรมานท้ังร�างกายและจิตใจในบ้ันปลายของชีวิต 

“พ�อครับ ถอนหายใจทําไมมีเรื่องไม�สบายใจเหรอครับ” เสียงลูกชายถามพ�อท่ีนั่งหันหลังให%ลูก             
พ�อเรียกลูกชายวัย ๒๕ ปe มาคุย ใช%มือโอบกอดลูกและพูดว�า “ซ่ือกินไม�หมด คดกินไม�นาน” จําคําท่ีพ�อสอน
นะลูก ลูกจะอยู�จุดไหนของสังคมต%องรักศักด์ิศรี หลีกเลี่ยงการทุจริตทุกอย�าง กฎแห�งกรรมมีจริงนะลูก             
ดูครอบครัวของลุงกับปVาเป<นตัวอย�าง 

“ตกนรกท้ังท่ียังไม�ตายนะครับพ�อ” สองพ�อลูกมองหน%ากันและหันไปทางพระบรมฉายาลักษณ= 
สองมือประนมยกข้ึนเหนือศีรษะแล%วพูดว�า “ครอบครัวเราน%อมนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ    
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรมาประพฤติปฏิบัติตลอดเวลา” พ�อลูก
พูดทวนซํ้าพระราชดํารัสด%วยเสียงดังฟcงชัดว�า “...ความซ่ือสัตย=สุจริตนี้คือไม�โกง ไม�คอร=รัปชัน...ไม�ยอมพ�าย
แพ%แก�ความโลภ...”          

คําส่ัง  ผู%เรียนทํากิจกรรมตามหัวข%อท่ีกําหนดให% 
๑. ผู%เรียนคิดคําคล%องจองหรือสุภาษิตท่ีเก่ียวข%องกับความซ่ือสัตย=และกฎแห�งกรรมตามความคิดเห็นของผู%เรียน         
ลงในช�องว�างต�อไปนี้ 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

คําคล%องจองหรือสุภาษิต 
ท่ีเก่ียวข%องกับความ

ซ่ือสัตย=และกฎแห�งกรรม 
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๒. ผู%เรียนเขียนเรื่องประสบการณ=จริงท่ีเคยพบเห็นมาว�า “การทุจริตคอร=รัปชัน” ทําให%ชีวิตและครอบครัว
ประสบปcญหาอย�างไร และกฎแห�งกรรมท่ีได%รับคืออะไร 

 
เรื่องเล�า “กฎแห�งกรรม” 
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1. แนวคิด 
หลักคุณธรรมเป<นกลไกในการสร%างจิตสํานึกท่ีดีในทุกระดับ เด็กและเยาวชนซ่ึงเป<นอนาคตของชาติ 

จึงมีความจําเป<นท่ีจะต%องได%รับการปลูกฝcงจิตสํานึกและค�านิยมให%ยึดม่ันในความดีงาม ซ่ือสัตย=สุจริต เพ่ือให%เป<น
พลเมืองดีท่ียึดความถูกต%องและยุติธรรม พร%อมท้ังมีความกตัญ�ูกตเวทีต�อผู%มีพระคุณ ตลอดท้ังแผ�นดินเกิดของตน 

2. จุดประสงค:เชิงพฤติกรรม 
2.1 วิเคราะห=แนวทางการดําเนินชีวิตบนหลักธรรมคําสอนทางศาสนาได% 
2.2 ระบุแนวทางการปฏิบัติตนบนความซ่ือสัตย=สุจริตได% 
2.3 ประยุกต=ใช%เป<นแนวทางในการดําเนินชีวิตอย�างสุจริตได% 

3. สาระการเรียนรู
 
3.1 ภาพลักษณ=ของสังคมไทย 
3.2 วิถีธรรม วิถีไทย 
3.3 ร�วมด%วยช�วยกัน 
3.4 แก%โกง - กันโกง 
3.5 กลไกใหม�...ปราบโกง 
3.6 “สติ” เปลี่ยนแปลงโลกได% 

4. ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม 
4.1 ครูเปXดเพลง “ต%นไม%ของพ�อ” พร%อมภาพประกอบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรม        

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ครูตั้งคําถามให%ผู%เรียนได%วิเคราะห= 
4.1.1 ความหมายของเนื้อหาในบทเพลง 
4.1.2 การทรงงานท่ีผู%เรียนประทับใจ 
4.1.3 แนวคิดท่ีนําไปประยุกต=ใช%ในการดําเนินชีวิต 
4.1.4 ครูและผู%เรียนร�วมกันอภิปรายและสรุปประเด็นท่ีสําคัญ 

4.2 ผู%เรียนแบ�งกลุ�มจํานวน 6 กลุ�ม เลือกประธานและเลขานุการ  
4.3 ครูอธิบายสาระการเรียนรู%ท้ัง 6 และจุดประสงค=เชิงพฤติกรรม พร%อมมอบหมายงานให%ทุกกลุ�ม ๆ 

ละ 1 สาระ และทุกคนในกลุ�มได%ร�วมกันศึกษาวิเคราะห=และทํากิจกรรมตามท่ีกําหนดให% 
4.4 ทุกกลุ�มส�งตัวแทนนําเสนอ เปXดโอกาสให%ผู%เรียนเสนอความคิดเห็น หลังจากนั้นครูและผู%เรียน

ช�วยกันสรุปประเด็นสําคัญของทุกกิจกรรม 
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4.5 นําผลงานของผู%เรียนติดปVายนิเทศ และลงเว็บไซต=ของสถานศึกษา เพ่ือเผยแพร�ต�อสาธารณชน 

5. ส่ือ วัสดุ อุปกรณ:และแหล�งเรียนรู
 
5.1 ใบกิจกรรมท่ี 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 และ 4.6 
5.2 เพลงประกอบภาพ “ต%นไม%ของพ�อ” 
5.3 สื่อสิ่งพิมพ= 

6. การวัดและประเมิน 
6.1 แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
6.2 แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ�ม 
6.3 การประเมินผลการปฏิบัติตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6.4 แบบประเมินตนเอง 

7. กิจกรรมเสนอแนะ 
ผู%เรียนศึกษาเรื่องท่ีองค=กรต�อต%านคอร=รัปชันได%จัดทําเรื่องราวต�าง ๆ เผยแพร�ต�อสาธารณชน แล%วให%

แบ�งกลุ�มวิเคราะห=ผลกระทบท่ีบุคคลเหล�านั้นได%รับในด%านต�าง ๆ แล%วส�งตัวแทนนําเสนอหน%าชั้นเรียน ตลอดท้ัง
ประชาสัมพันธ=ให%ชุมชนและสังคมได%รับทราบ 
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จุดประสงค:เชิงพฤติกรรม 

1. วิเคราะห=แนวทางการดําเนินชีวิตบนหลักธรรมคําสอนได% 
2. ประยุกต=ใช%เป<นแนวทางในการดําเนินชีวิตอย�างสุจริตได% 

คําช้ีแจง ผู%เรียนอ�านเรื่อง “ภาพลักษณ=สังคมไทย” ศึกษาและวิเคราะห= แล%วนําความรู%ไปตอบคําถามตามหัวข%อ            
ท่ีกําหนดให% 

 

ภาพลักษณ:สังคมไทย 
 

ความจริงใจซ่ือตรงเป<นข%อปฏิบัติท่ีควรนํามาใช%เป<นหลักของชีวิตท่ีมีความผูกพันอยู�กับสังคม                    
อีกประการหนึ่ง เป<นข%อท่ีส�งเสริมให%ชีวิตของเรามีเกียรติคุณเป<นท่ีน�าคบหาของสังคมท่ัวไป ความจริงซ่ือตรง
ต�อกันนั้นเป<นคุณลักษณะท่ีแสดงถึงความในใจของคนเราให%เป<นท่ีปรากฏแก�ผู%อ่ืน หรือทําให%ผู%อ่ืนมองเห็น
และรู%ถึงอัธยาศัยเราว�าเป<นบุคคลเช�นไร มีความน�าเชื่อถือ น�าเคารพหรือไม� ย�อมดูได%จากจุดนี้ ดังนั้น จุดนี้จึง
เป<นจุดท่ีสําคัญก�อให%เกิดความไว%วางใจข้ึนได% เราจึงควรคํานึงถึงจุดนี้ให%มาก หากขาดคุณสมบัติข%อนี้จะทําให%
ชีวิตขาดการยอมรับนับถือจากผู%อ่ืน ดังคําพังเพยท่ีว�า “ซ่ือกินไม�หมด คดกินไม�นาน” ความจริงใจซ่ือตรงนี้          
ก็คือความจริงใจต�อตนเอง ต�อผู%อ่ืน ต�อหน%าท่ีท่ีเรามี ต�อการงานท่ีเราทําต�อประเทศชาติ ตลอดจนมีความ
ซ่ือสัตย=สุจริตด%วย เม่ือเรามีความจริงใจซ่ือตรงก็จะเกิดผลสําเร็จข้ึนให%แก�เราได% หรือเราเรียนหนังสือจริง ๆ 
เราก็เป<นจริง ๆ และจบจริง ๆ ได% เป<นต%น ดังนั้น ความจริงใจซ่ือตรงก็เป<นหลักท่ีควรนํามาใช%ในชีวิตของเรา 
เสริมคุณค�าเสน�ห=นิยมให%ตัวเราอีกประการหนึ่ง 

ศาสตราจารย=พิเศษวิชา มหาคุณ กล�าวว�า การทุจริตในประเทศไทยมีปcญหาในเรื่องการทําความ
เข%าใจว�าการกระทําเป<นการทุจริตหรือไม�เป<นการทุจริต หรือมีปcญหาเก่ียวกับการปVองกันและปราบปรามการ
ทุจริตให%ได%ผล สําหรับการกําหนดความหมายของคําว�า “คอร=รัปชัน” นั้น องค=กรเพ่ือความโปร�งใสนานาชาติ 
(Transparency International : TI) ซ่ึงเป<นหน�วยงานท่ีจัดทําดัชนีชี้วัดภาพลักษณ=ปcญหาคอร=รัปชัน (CPI)            
ของโลก และได%ริเริ่มให%มีอนุสัญญาสหประชาชาติว�าด%วยการต�อต%านการทุจริต ค.ศ. 2003 ได%แบ�งการ        
คอร=รัปชันเป<นหลายระดับ แต�การคอร=รัปชันท่ีมีปcญหาในการแก%ไขมากท่ีสุด คือ การคอร=รัปชันขนาดใหญ� 
(Grand Corruption) เนื่องจากเป<นการคอร=รัปชันท่ีต%องจัดการโดยวิธีซับซ%อน เก่ียวพันกับสัญญาท่ีมีมูลค�าสูง
และมีกลโกงท่ีนักการเมืองเข%าไปเก่ียวข%องอยู�เสมอก�อให%เกิดความเสียหายท่ีมีผลกระทบอันยาวนานต�อการ 
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พัฒนาประเทศ เพราะมีการวางแผนกันต้ังแต�ก�อนโครงการ เช�น โครงการขนาดใหญ� โดยเฉพาะอย�างยิ่ง            
ในระบบของการจัดซ้ือจัดจ%างภาครัฐ (Procurement) เป<นกระบวนการท่ีเก่ียวข%องกับการคอร=รัปชันมากท่ีสุด
จนทําให%เกิดสิ่งท่ีเรียกว�า “ทุจริตเชิงนโยบาย (Corruption in Policy)” กล�าวคือ นักธุรกิจและนักการเมือง
ร�วมกันวางแผนคอร=รัปชันต้ังแต�แรก หรือบางครั้งมีการบังคับหรือขู�เข็ญให%เข%าไปร�วมในกระบวนการทําให%มี
การผันเงินงบประมาณของรัฐไปเข%ากระเปjาของตนเองหรือพรรคพวก ซ่ึงเป<นการกระทําท่ีแนบเนียนมาก 
เพราะมีการพ�วงเงินท่ีจะทุจริตคอร=รัปชันเข%าไปในงบประมาณของรัฐแล%ว 

ปcจจุบันกระบวนการจัดซ้ือจัดจ%างภาครัฐของประเทศไทย ยังมีการทุจริตและมีการเรียกรับสินบน          
(เงินใต%โต̂ะ) จนทําให%ได%งานท่ีมีคุณภาพตํ่า ส�งผลให%เกิดความไม�คุ%มค�าในการทําโครงการขนาดใหญ� ทําให%รัฐ
สูญเสียเงินงบประมาณ เห็นได%ว�าการคอร=รัปชันขนาดใหญ� (Grand Corruption) จึงเป<นเปVาหมายหลัก      
ของหลาย ๆ ประเทศท่ีจะแก%ไขปcญหาคอร=รัปชันดังกล�าว และขอคําแนะนําจากองค=การเพ่ือความโปร�งใส
นานาชาติเก่ียวกับการบริหารจัดการว�าจะมีวิธีการอย�างไรท่ีจะทําให%การก�อสร%างคุ%มค�ากับเงินงบประมาณ
ของรัฐและเป<นประโยชน=ต�อประชาชนภายในประเทศของตน ซ่ึงกระบวนการเหล�านี้ข้ึนอยู�กับบริษัทเอกชนท่ี
เข%ามารับเหมาหรือทําสัญญากับหน�วยงานของรัฐและข%าราชการท่ีเก่ียวข%อง อย�างไรก็ตาม ไม�ว�าจะเป<นการ
คอร=รัปชันขนาดใหญ�หรือขนาดเล็กก็ต%องดําเนินการปราบปรามอย�างจริงจังเช�นเดียวกันไม�ควรละเลย        
การปราบปรามคอร=รัปชันขนาดเล็ก นอกจากการปราบปรามการคอร=รัปชันแล%วรัฐควรพยายามดําเนินการ          
ต�าง ๆ เพ่ือปVองกันไม�ให%เกิดการคอร=รัปชันข้ึนด%วย 

คําส่ัง ผู%เรียนศึกษามุมมองของสังคมไทย แล%วแสดงความคิดเห็น 2 มุมมอง โดยเขียนข%อความลงในช�องว�าง          
ให%ตรงกับตารางท่ีกําหนดให% 

 

สองคนยลตามช�อง 
 

มุมมองของสังคมไทย แสดงความคิดเห็น 2 มุมมอง 

มุมมองของการทุจริตคอร:รัปชัน 
คนไม�โกงกินไม�มีหรอก นักการเมืองท่ีเขาอาจจะคอร=รัปชันบ%าง 

แต�ก็มีผลงาน เราควรจะยอมรับการโกงแบบสุจริตใจของพวกเขาไว%... 
คนในสังคมกลุ�มหนึ่งกล�าว 

มุมมองท่ี 1 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 
………………………………………………  

แต�อีกกลุ�มหนึ่ง ยังคงหนักแน�นว�า... คนดีจริงต%องไม�โกงมันต%อง
มีบ%างสินะ คนดีท่ีมีฝeมือแล%วมาอุทิศตนเพ่ือชาติ แบบว�ารวยแล%วก็         
ไม�โกง หรือจนอยู�ก็ยิ่งไม�โกง จะทําอะไรก็จะไม�ทุจริตเด็ดขาด 

มุมมองท่ี 2 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 
……………………………………………… 
 
 



69 
 

มุมมองเรื่องกฎแห�งกรรม 
ทําดีได%ดีมีท่ีไหน - ทําชั่วได%ดีมีถมไป... ดูสินักการเมือง            

คนโน%น นี้ นั้น รับประทานอิฐหินดินทราย โรงบําบัดน้ําเสีย สนามบิน 
ฯลฯ กินกันจนอ%วนเป<นมหาเศรษฐี ใคร ๆ ก็รู% ไม�เห็นพวกเขาจะเสวย
ผลแห�งกรรมชั่วนั้นท่ีตรงไหน (คือยังมองไม�เห็นในชาตินี้) หมดสมัย
การทําดีแล%ว สังคมยุคนี้เขานับถือเงินตรามากกว�าความดี กฎแห�ง
กรรมไม�มีจริงหรอก... คนส�วนหนึ่งในชาติคิดแบบนี้ 

มุมมองท่ี 1 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 
……………………………………………… 

ในขณะคนส�วนน%อยยังหนักแน�นอยู�ว�าสัตว=โลกย�อมเป<นไป
ตามกรรม ทําดีได%ดี - ทําชั่วได%ชั่วเป<นสิ่งท่ีมีอยู�จริง เพียงแต�ชีวิตคนเรา
มิได%ตั้งอยู�นานพอจะเห็นผลกรรมของหมู�สัตว=จนครบทุกคนได%              
พระพุทธองค=ทรงสอนไม�ให%ประมาท แม%อกุศลกรรมเพียงน%อยนิด         
ท้ังยังเน%นย้ําให%เราหม่ันสร%างกุศลกรรม ไม�ปรามาสแม%จะเป<นการทํา
ความดีเพียงเล็กน%อยก็ตาม 

มุมมองท่ี 2 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 
……………………………………………… 

มุมมองการจัดซ้ือจัดจ
างภาครัฐ 
ในปcจจุบันกระบวนการจัดซ้ือจัดจ%างในประเทศไทยยังมี       

การทุจริตและมีการเรียกเก็บเงินสินบน จนทําให%ได%งานท่ีมีคุณภาพตํ่า 
ยากท่ีจะปราบปรามได% ทําไปก็เหนื่อย เสียเวลาเปล�า 

มุมมองท่ี 1 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 
……………………………………………… 

ไม�ว�าจะเป<นกระบวนการจัดซ้ือจัดจ%างในประเทศไทยจะต%องมี
การดําเนินการปราบปรามอย�างจริงจัง ไม�ว�าจะคอร=รัปชันขนาดเล็ก
หรือใหญ�ต%องให%หมดไปจากเมืองไทย ไม�นับหนึ่งก็ไม�มีสอง ช�วยกัน
ตอกเสาเข็มให%บ%านเมือง ในระยะยาวจะดีข้ึน 

มุมมองท่ี 2 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 
……………………………………………… 

มุมมองของชาวพุทธท่ีมีต�อพระสงฆ:  
หมดสิ้นแล%วพระอรหันต=ในโลก แม%ว�าไทยเราจะเป<นสาย           

เถรวาทท่ีเข%มแข็งเพียงใดก็ตาม แต�บรรดาพระสงฆ=ไทย (บางรูป) ก็แพ%
ราบคาบต�อเทคโนโลยี กิเลสตัณหามาทางสมาร=ทโฟนจนหมด บางรูป
พอดังหน�อยก็คิวยาวเป<นศิลปXนใหญ� ลาภยศสรรเสริญก็ไหลมาเทมา 
อุบาสิกาล%อมหน%าล%อมหลัง ดักเฝVาท้ังกุฏิหน%า ท้ังกุฏิใน สร%างสมวัตถุ
เป<นการส�วนตัว ไม�ต�างจากฆราวาสไปหมดแล%ว... ชาวพุทธส�วนใหญ�
กล�าว และหมดศรัทธาไม�อยากเข%าวัดเข%าวากัน 

มุมมองท่ี 1                                                                                                                  
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 
……………………………………………… 

ยังมีชาวพุทธยังศรัทธาแม%จะเป<นส�วนท่ีน%อยกว�า...ตราบท่ีภิกษุ
ยังเป<นอยู�โดยชอบ โลกก็ยังไม�สิ้นพระอรหันต=หรอก พระธรรมวินัย         
ยังอยู� พระพุทธเจ%ายังอยู� ผู%ใดปฏิบัติตนจนเห็นธรรมก็จะเห็น
พระพุทธเจ%าเองนั่นแล แม%จะมีพระสงฆ=บางรูปเสื่อมไป ก็เป<นเรื่อง
เฉพาะบุคคลของท�านนั้น ๆ พระศาสนา พระธรรมยังคงเป<น            

มุมมองท่ี 2 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
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สัจนิรันดร= นําสู�การดับทุกข=ได%จริง น%อมปฏิบัติตามแล%ว จิตของผู%นั้น          
ก็จะเป<นอริยสงฆ=ได%จริง ๆ 

……………………………………………… 

มุมมองเรื่องการเจ็บปaวยและความตาย 
“เท�าไหร�ผมก็มีปcญญาจ�าย ขอให%หมอรักษาพ�อผมจนหายจาก

มะเร็งร%ายนี้ให%ได%” ...เขาเพ่ิงจะ 90 เอง แกแข็งแรงออกกําลังทุกวัน 
ไม�ใช�เวลาท่ีจะต%องจากไปเลย ...สรุปลูกชายยอดกตัญ�ูนายนี้จะไม�
ยอมรับสภาพอาการของบิดาผู%เป<นมะเร็งระยะสุดท%าย เอาเสียเลย 

มุมมองท่ี 1 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 
……………………………………………… 

ในขณะท่ีครูบาอาจารย=ท�านสอนไม�ให%เราหอบสังขารหนี       
ความตาย พระพุทธเจ%าไม�เคยวิ่งโร�เข%าโรงพยาบาลชั้น 1 หรือร%อง
เรียกหาหมอเทวดาแต�อย�างใด นอกจากพระองค=จะยอมรับใน            
ความเสื่อมไปเป<นธรรมดาของธาตุขันธ=แล%ว พระองค=ยังทรงใช%ร�างกาย
ของตนเป<นเครื่องเตือนสติ แสดงธรรมกับสาวกท้ังหลายมิให%ประมาท
ด%วยซํ้าไป ดังมีพุทธพจน=ตรัสไว%ว�า...” ความแก�มีอยู�ในหนุ�มสาว              
ความเจ็บไข%มีอยู�ในความไม�มีโรค ความตายมีอยู�ในชีวิต” และ ”    
ดูก�อนภิกษุท้ังหลาย อันว�าสังขารท้ังหลาย ย�อมมีความเสื่อมสลาย          
ไปเป<นธรรมดา ท�านท้ังหลายจงยังกิจท้ังปวงอันเป<นประโยชน=ของตน 
และประโยชน=ของผู%อ่ืนให%บริบูรณ=ด%วยความไม�ประมาทเถิด” 

มุมมองท่ี 2 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 
……………………………………………… 
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จุดประสงค:เชิงพฤติกรรม 

1. วิเคราะห=การดําเนินชีวิตตามรอยวิถีธรรม วิถีไทยได% 
2. ประยุกต=ตามรอยวิถีธรรม วิถีไทยมาใช%ในการดําเนินชีวิตได% 

คําช้ีแจง ผู%เรียนอ�านบทกลอน “วิถีธรรม วิถีไทย” ศึกษาและวิเคราะห=แล%วนําไปตอบคําถามตามท่ีกําหนดให% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิถีธรรม วิถีไทย 

         รู
รอยย้ิมพิมพ:ใจไว
ในบ
าน        คือวิมานถ่ินฐานสานสมัย 
     พ�อแม�ดีคือชีวิตและจิตใจ               เทิดไว
กตัญPูต
องดูแล 

            ศาสนาหลักธรรมนําชีวิต         เพ�งพินิจเปล่ียนไปในกระแส 
     ล
วนเปQนอนิจจังต�างผันแปร            ไม�เท่ียงแท
เกิดดับสลับไป 

            แดนสยามเมืองทองท่ีผ�านมา    บรรพบุรุษเก�งกล
าทุกสมัย 
     เสียเลือดเนื้อปกปbองแผ�นดินไทย       ลูกหลานสืบสานไว
ด
วยชีวี 

            วัฒนธรรมลํ้าค�าตามทํานอง     ประพฤติตามครรลองด
วยศักดิ์ศรี 
     ประเพณีลํ้าค�าล
วนมากมี               ค�านิยมเด�นดีต
องดํารง 

            ความซ่ือสัตย:สุจริตคิดให
ชอบ   อยู�ในกรอบดีงามตามเสริมส�ง 
     รักชาติศาสน:กษัตริย:เคียงคู�คง          ความเปQนไทยยืนยงตลอดไป 
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คําส่ัง ให%ผู%เรียนตอบคําถามต�อไปนี้ 
1. “พ�อแม�คือชีวิตและจิตใจ เทิดไว%กตัญ�ูต%องดูแล” หมายความว�าอย�างไร    

            
            
            
             

 

2. ให%ผู%เรียนยกตัวอย�างในการดําเนินชีวิตท่ีเคยนําหลักธรรมคําสอนทางศาสนามาประยุกต=ใช%จนประสบ
ผลสําเร็จ 

            
            
             
             
  

3. ให%ผู%เรียนยกตัวอย�างบรรพบุรุษในดวงใจมาเพียง 1 ท�าน พร%อมบอกประวัติและผลงานของท�าน พอสังเขป 
            
            
             
                                        

4. “ค�านิยมเด�นดีต%องดํารง” ให%ผู%เรียนบอกค�านิยมของไทยท่ีดีงาม และควรสืบสานไว%คู�กับความเป<นไทย           
มา 5 ข%อ 

4.1                       
4.2                       
4.3                       
4.4                       
4.5                       

5. “ความซ่ือสัตย=สุจริต” ท่ีคนไทยทุกคนต%องปฏิบัติเพ่ือช�วยกันพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ               
ให%ผู%เรียนบอกมา 5 ข%อ 

5.1                        
5.2                         
5.3                        
5.4                        
5.5                         
 
 
 

 



73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
จุดประสงค:เชิงพฤติกรรม 

1. วิเคราะห=แนวทางในการเสริมสร%างสังคมไทยในด%านคุณธรรมเชิงความรู%ได% 
2. ประยุกต=การมีส�วนร�วมเสริมสร%างความซ่ือตรงมาใช%ในการดําเนินชีวิตได% 

คําช้ีแจง ผู%เรียนอ�านเรื่อง “ร�วมด%วยช�วยกัน” ศึกษาและวิเคราะห=แล%วนําความรู%ไปตอบคําถามตามหัวข%อท่ี
กําหนดให% 

ร�วมด
วยช�วยกัน 

สังคมไทยมีปcญหาและมีความบกพร�องในความซ่ือตรงท่ีดํารงอยู�ในทุกแวดวง ในทุกกลุ�มทุกภาคส�วน 
โดยท่ีความไม�ซ่ือสัตย=ซ่ือตรงของผู%นําหรือบุคลากรทางการเมือง และเจ%าหน%าท่ีภาครัฐนั้น จะถูกสะท%อนออกสู�
สังคมหรือสาธารณะมากกว�าบุคคลท่ัวไป ในขณะท่ีบุคคลดังกล�าวแม%ได%กระทําความผิด กระทําการอันไม�
ซ่ือสัตย=ซ่ือตรง แต�โดยส�วนใหญ�แล%วไม�ได%รับการลงโทษ ท้ังทางกฎหมาย และการลงโทษทางสังคมแต�อย�างใด 

สถาบันหลักของสังคม ท้ังสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา ขาดความเข%มแข็ง    
ในการปลูกฝcงหล�อหลอมกล�อมเกลาสมาชิกในสังคม ด%วยสาเหตุหลักจากการขาดแบบอย�างท่ีดีจากผู%นํา ระบบ
การศึกษา และการเรียนรู% ท้ังในและนอกระบบไม�เอ้ือและไม�เหมาะสม อีกท้ังขาดพลังในการปลูกฝcง           
กล�อมเกลาคุณธรรมจริยธรรม ความซ่ือสัตย= ซ่ือตรง ทําให%ไม�สามารถพัฒนา “ความรู%คู�คุณธรรม” ได%อย�าง
แท%จริง 

อย�างไรก็ดี ในส�วนของสังคมไทยนั้นแม%ว�าจะพบความบกพร�องในความซ่ือตรงดังกล�าวมาแล%วข%างต%น 
แต�ยังมีจุดแข็งท่ีทําให%มีโอกาสท่ีจะทําให%บรรลุผลสําเร็จได% ในการเสริมสร%างความซ่ือตรงนั้นต%องเริ่มปฏิบัติ      
ท่ีตัวเราเอง โดยประพฤติตนให%เป<นคนซ่ือตรงต�อตนเอง ซ่ือตรงต�อหน%าท่ี และพยายามขยายผลสู�บุคคลท่ี       
อยู�รอบข%าง เช�น สมาชิกในครอบครัวและเพ่ือนร�วมงาน ซ่ึงนับเป<นกระบวนการกล�อมเกลาทางสังคม 
(Socialization) ท่ีทรงประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

การสร%างสังคมท่ีเห็นคุณค�าและความสําคัญของคุณธรรมความซ่ือตรง โดยเบ้ืองต%นต%องมีระบบ
การศึกษาและสร%างกระบวนการเรียนรู% และกระบวนการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน=ของคนในสังคมให%มี        
ความเชื่อและปทัสถาน หรือบรรทัดฐาน (Norm) ด%านความซ่ือตรงเช�นเดียวกัน ทําให%สังคมมีแบบแผน         
ความประพฤติหรือเกณฑ=กลางด%านความซ่ือตรงท่ีเป<นมาตรฐานกลาง และมีการสร%าง “ระบบและ 
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กระบวนการยกย�องเชิดชูดูแลคนดีท่ีซ่ือตรงอย�างเป<นรูปธรรม” ในขณะเดียวกันต%องมีการพัฒนาปรับปรุง
ระบบและกระบวนการลงโทษผู%ท่ีกระทําผิดหรือฝdาฝ~นกฎหมาย กฎเกณฑ=กติกาและมารยาทของสังคมให%เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย�างแท%จริง ท้ังนี้ การลงโทษทางกฎหมายและการลงโทษทางสังคมต%องมีผลทํา
ให%สมาชิกของสังคมเกรงกลัว ไม�กล%าละเมิดหรือฝdาฝ~น ในขณะท่ีสื่อมวลชนต%องปรับบทบาทเป<นสื่อสร%างสรรค= 
โดยการทําหน%าท่ีสื่อสารกับสังคมตามหลักจรรยาบรรณสื่ออย�างเคร�งครัด นําเสนอข%อมูลความรู%และยกย�อง
เชิดชูคนดีท่ีซ่ือสัตย=ซ่ือตรง รวมท้ังกล%าตีแผ�ความไม�ดีและคนท่ีไม�ซ่ือสัตย=ซ่ือตรง รณรงค=ปลูกฝcงจิตสํานึก     
ความซ่ือตรงอย�างเป<นระบบและต�อเนื่อง เพราะสื่อเป<นกลไกหลักท่ีมีความสําคัญต�อการชี้แนะนําสังคม         
หากสื่อไม�แสดงบทบาทดังกล�าวแล%ว การอบรมกล�อมเกลาในครอบครัวและในสถาบันการศึกษาคงจะบรรลุผล
สําเร็จได%ยาก 

ภาคส�วนท่ีควรเข%ามาเป<นฝdายสนับสนุนให%กระบวนการพัฒนาและเสริมสร%างความซ่ือตรงให%บรรลุ
สําเร็จได% ประกอบด%วย ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชน และการสร%างภาคีเครือข�ายความซ่ือตรง            
ซ่ึงนอกจากเป<นการรวมกลุ�มของสมาชิกท่ีมีความซ่ือตรงแล%ว ยังช�วยเป<นการรณรงค=ขยายผลออกไปในวงกว%าง 
และช�วยติดตามสอดส�องดูแลและให%การปรึกษาหารือในด%านความซ่ือตรงอีกด%วย 

ท่ีมา : ถวิลวดี  บุรีกุลและคณะ “การศึกษาเพ่ือเสริมสร%างความซ่ือตรงในสังคมไทย”  
ในวารสารวิชาการคุณธรรมความดี ปeท่ี 2 ฉบับท่ี 1 กันยายน 2556 หน%า 16 - 17 

คําส่ัง ผู%เรียนตอบคําถามต�อไปนี้ให%สมบูรณ= 
1. ผู%เรียนบอกข%อบกพร�องของโครงสร%างสถาบันสังคมไทยในเรื่องความซ่ือตรง โดยเขียนลงไปในตารางท่ี
กําหนดให% 

โครงสร
าง/สถาบัน ความบกพร�องในเรื่องความซ่ือตรง 

สถาบันครอบครัว 

1.       
                                                                   
2.       
                                                                   
3.       
        
                                                                                           

 
 
 

สถาบันการศึกษา 
 
 
 

1.       
       
2.       
       
3.       
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ศาสนาและวัฒนธรรม 

1.       
         
2.       
       
3.       
       
                                                                            

หน�วยงานของรัฐ 

1.       
       
2.       
       
3.       
       
                                                                                    

ส่ือมวลชน 

1.       
       
2.       
       
3.       
       
                                                                      

 
 



76 
 

2. ผู%เรียนบอกแนวทางเสริมสร%างความซ่ือตรงในสังคมไทย โดยเขียนลงในตารางท่ีกําหนดให% 

โครงสร
าง/สถาบัน แนวทางเสริมสร
างความซ่ือตรง 

สถาบันครอบครัว 

 
      
       
       
 

สถาบันการศึกษา 

 
      
       
       
 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

     
      
       
       
                                                      

หน�วยงานของรัฐ 

     
      
       
       
                                          

ส่ือมวลชน 

 
      
       
       
 

หมายเหตุ แนวคําตอบอยู�ในเกร็ดความรู%เพ่ิมเติม 
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จุดประสงค:เชิงพฤติกรรม 

1. วิเคราะห=แนวทางปฏิบัติตนบนความซ่ือสัตย=สุจริตได% 
2. ประยุกต=ใช%เป<นแนวทางในการดําเนินชีวิตอย�างสุจริตได% 

คําช้ีแจง ผู%เรียนอ�านเรื่อง “โกงเก�าต%องหมดไป โกงใหม�ไม�ให%เกิด” ศึกษาและวิเคราะห=แล%วนําความรู%ไปตอบ
คําถามตามหัวข%อท่ีกําหนดให% 

 

เรื่องท่ี 1 
 

 

โกงเก�าต
องหมดไป โกงใหม�ไม�ให
เกิด 

คอร=รัปชัน คือ การทุจริตโดยใช%หรืออาศัยตําแหน�งอํานาจหน%าท่ีและอิทธิพลท่ีตนมีอยู�เพ่ือประโยชน=
แก�ตนเองหรือผู%อ่ืน การเห็นแก�ญาติพ่ีน%อง กินสินบน ฉ%อราษฎร=บังหลวง การใช%ระบบอุปถัมภ=และความไม�           
เป<นธรรมอ่ืน ๆ ท่ีข%าราชการหรือบุคคลใดใช%เป<นเครื่องมือในการลิดรอนความเป<นธรรม  

การคอร=รัปชันตามประมวลกฎหมายอาญา คือ การแสวงหาผลประโยชน=ท่ีมิชอบด%วยกฎหมาย
สําหรับตนเองหรือผู%อ่ืน เช�น 

1. การเบียดบังทรัพย=ของทางราชการเป<นของตนหรือเป<นของผู%อ่ืนโดยทุจริต 
2. การใช%อํานาจในตําแหน�งโดยมิชอบ 
3. การบอกว�าจะให%ทรัพย=สินหรือประโยชน=แก�เจ%าพนักงาน เม่ือทําการเอ้ือประโยชน=แก�ตน 
การปVองกันการทุจริตคอร=รัปชัน หรือการขจัดให%โกงเก�าต%องหมดไป โกงใหม�ไม�ให%เกิด เป<นสิ่งท่ี

สังคมไทยคาดหวังว�าจะเห็นเป<นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลท่ีชัดเจน 
สํานึกธรรมาภิบาล โกงเก�าต%องหมดไป โกงใหม�ไม�ให%เกิด และไม�เปXดโอกาสให%โกง จึงต%องนําหลัก        

ธรรมาภิบาลมาเป<นแนวทางในการปฏิบัติ ซ่ึงประกอบด%วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร�งใส 
หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ%มค�า และหลักการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนและภาคสังคม 

วิธีแก%ปcญหา “คอร=รัปชัน - ทุจริต - โกงกิน” ได%อย�างยั่งยืนท่ีสุดก็คือคนในสังคมต%องมีค�านิยมในการ 
นับถือความดี ไม�ยอมรับพฤติกรรมทุจริตหรือการโกงทุกรูปแบบ ทุกสถาบันในสังคมต%องเข%ามาให%ความร�วมมือ
สร%างความตระหนักในการช�วยกันปVองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะในกลุ�มเด็กและเยาวชนต%อง
ได%รับการปลูกฝcงอย�างต�อเนื่อง เพ่ือสร%างภูมิคุ%มกันให%พวกเขา “โตไปไม�โกง” ช�วยกันขจัดสิ่งท่ีไม�ดีออกไปและ
ช�วยกันสร%างบรรทัดฐานท่ีดีงามให%สังคม คือ “โกงเก�าต%องหมดไป โกงใหม�ไม�ให%เกิด” 
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คําส่ัง 
1. ผู%เรียนยกตัวอย�างการแสวงหาประโยชน=ท่ีมิชอบด%วยกฎหมาย โดยให%สอดคล%องกับข%อความทางด%านซ%ายมือ 

ข
อความ ยกตัวอย�างการแสวงหาประโยชน: 

1. การเบียดบังทรัพย=ของทางราชการเป<นของตน          
หรือเป<นของผู%อ่ืนโดยทุจริต 

1. ................................................................................ 
...................................................................................... 
2. ................................................................................ 
...................................................................................... 
3. ................................................................................ 
...................................................................................... 

2. การใช%อํานาจในตําแหน�งโดยมิชอบ 

1. ................................................................................ 
...................................................................................... 
2. ................................................................................ 
...................................................................................... 
3. ................................................................................ 
..................................................................................... 

3. การบอกว�าจะให%ทรัพย=สินหรือประโยชน=แก�            
เจ%าพนักงาน เม่ือการทําเอ้ือประโยชน=แก�ตน 

1. ................................................................................ 
...................................................................................... 
2. ................................................................................ 
...................................................................................... 
3. ................................................................................ 
...................................................................................... 
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2. ให%ผู%เรียนนําข%อความท่ีกําหนดไว%ไปเติมหน%าข%อความท่ีมีความหมายสอดคล%องกันตามหลัก “ธรรมาภิบาล” 
 
 

 

 
 
 
………………………..  2.1 การบริหารจัดการหรือใช%ทรัพยากรให%เกิดประโยชน=สูงท่ีสุด รวมถึงใช%ให%เกิดประโยชน=

ต�อส�วนรวมมากท่ีสุด 

………………………..  2.2 การสร%างความไว%วางใจระหว�างกัน ปฏิบัติต�อกันด%วยความเท�าเทียมและตรวจสอบได% 

………………………..  2.3 ใช%หลักกฎหมายท่ีมีอยู�อย�างเคร�งครัดและตรงไปตรงมา รวมถึงต%องบังคับใช%กฎหมาย
อย�างเป<นธรรม โดยถ%ากฎหมายไม�ดีพอก็ต%องแก%กฎหมาย เพ่ือให%สอดคล%องกับปcญหาท่ี
เกิดข้ึน 

………………………..  2.4 การยึดม่ันความถูกต%อง ความดีงาม มีสํานึกในหน%าท่ีของตนเอง รวมถึงต%องทําด%วย
ความซ่ือสัตย= 

………………………..  2.5 การสร%างกลไกท่ีสามารถตรวจสอบได% เพ่ือให%ผู%ท่ีมีอํานาจหน%าท่ีรับผิดชอบตระหนักถึง
หน%าท่ีของตนเอง 

………………………..  2.6 เปXดโอกาสให% “ภาคประชาชนและภาคสังคม” ได%เข%ามา “มีส�วนร�วม” รับรู% ร�วมคิด            
ร�วมทํา และสามารถตัดสินใจได%ในการแก%ไขปcญหาการโกงกิน - ทุจริตคอร=รัปชัน 

หมายเหตุ เฉลยข%อ 2 อยู�ในเฉลยใบงานกิจกรรมท%ายเล�ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร�งใส 

หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ%มค�า หลักการมีส�วนร�วม 
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เรื่องท่ี 2 
 

พ�อแม�รังแกฉัน 

การทุจริตสอบบรรจุครู เป<นข�าวคราวท่ีสังคมให%ความสนใจ การทุจริตท่ีพบเห็นมีหลากหลายรูปแบบ           
มีหลายครอบครัวท่ีตกอยู�ในหลุมพรางท่ีมืดบอดของวงจรอุบาทว=ท่ีคิดว�าการทุจริตเป<นเรื่องธรรมดา ดังเช�น
ครอบครัวของพิมพ=ใจ 

“แม�คะ หนูต%องสอบบรรจุครูให%ได%นะแม� หนูอายเพ่ือนแน� ๆ ถ%าไม�ได%ต%องใช%กําลังภายในช�วยหนูนะแม�”  

กําลังภายในท่ีนี้คือ การวางแผนใช%กลโกงทุจริตในการสอบบรรจุครู “ใช%เงินเท�าไหร�ไม�ว�ากันนะ พ่ีทุ�ม
เงินเพ่ือลูก ขออย�าทําให%เขาผิดหวัง ต%องบรรจุครูรุ�นนี้ให%ได%นะ” 

การวางแผนกลโกงทุจริตสอบบรรจุครูเริ่มทํางานกันเป<นขบวนการ โดยมีการจัดหาผู%รับจ%างสมัครสอบ
เข%ามา เม่ือถึงเวลาสอบจะเข%าห%องสอบ โดยสวมแว�นตาท่ีมีกล%องถ�ายภาพวีดีโอติดต้ังอยู�เรียกว�ากล%องแว�นตา 
เข%ามาบันทึกภาพข%อสอบทุกหน%า หลังจากนั้นจะนั่งในห%องสอบ 45 นาที ตามข%อกําหนดและเม่ือครบเวลา       
ท่ีกําหนดไว%จะออกจากห%องสอบทันที แล%วเอากล%องแว�นตานี้ไปส�งมอบให%สถาบันกวดวิชา เพ่ือดึงข%อมูลลง
คอมพิวเตอร= ส�งไฟล=วิดีโอไปให%ผู%ท่ีทําหน%าท่ีเฉลยข%อสอบ ซ่ึงมีไม�น%อยกว�า 10 คน ช�วยกันเฉลย เม่ือเสร็จแล%ว
จึงส�งคําตอบในรูปแบบข%อความเอสเอ็มเอสไปยังนาฬิกาสมาร=ทวอทซ= ท่ีพิมพ=ใจได%สวมใส� 

“แม�ขาประกาศผลแล%ว หนูสอบบรรจุได%ลําดับต%น ๆ เลยค�ะ” ครอบครัวได%จัดเลี้ยงแสดงความยินดี    
ทุกคนในสังคมได%ชื่นชมความเก�งของลูกสาว 

“แม�จ�ายไปเป<นหลักแสนนะลูก กว�าจะได%บรรจุครูในครั้งนี้ พ�อแม�รักหนูนะ อะไรท่ีหนูอยากได% แม�จะ
หามาให%ทุกสิ่งทุกอย�าง ยกเว%นเดือนกับดาวบนท%องฟVา” 3 คน พ�อแม�ลูกโอบกอดกันอย�างมีความสุข 

หลายวันผ�านไป หนังสือพิมพ=ลงข�าวจับขบวนการกลโกงทุจริตการสอบบรรจุครูในรุ�นของพิมพ=ใจได% และ
มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ และสิ่งท่ีครอบครัวของพิมพ=ใจอับอายมากท่ีสุดคือ บัญชีรายชื่อท่ีร�วมการทุจริต
ครั้งนี้มีชื่อของพิมพ=ใจเป<น 1 ใน 10 ของผู%ต%องหาท่ีร�วมขบวนการทุจริต 

“แม�ขาช�วยหนูด%วย” เสียงกรีดร%องสลับกับเสียงร่ําไห% 3 ชีวิตกอดกันและทรุดตัวลงกับพ้ืน มีสายตา
หลายคู�เพ�งมองและมีเสียงเล็ดลอดผ�านเข%ามาว�า “ซ่ือกินไม�หมด คดกินไม�นาน” 

1. ผู%เรียนตอบคําถามต�อไปนี้ให%สมบูรณ= 
1.1 ถ%าผู%เรียนเป<นพิมพ=ใจ จะประพฤติปฏิบัติตนอย�างไร จึงจะสอบบรรจุครูได%ตามความประสงค=ของ
ตนเอง 
           
                                                     
             
 

1.2 ผู%มีส�วนร�วมในการทุจริต ประกอบไปด%วยใครบ%าง ผู%เรียนคิดว�าใครเป<นต%นเหตุในการทุจริตครั้งนี้           
จงอธิบาย 
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1.3 ถ%าผู%เรียนเป<นพ�อแม�ของพิมพ=ใจ จะมีแนวทางในการสั่งสอนลูกอย�างไร จึงจะไม�เกิดเหตุการณ=
เช�นนี้ 
           
                                                    
             
 

1.4 ครอบครัวของพิมพ=ใจนอกจากจะถูกลงโทษทางกฎหมายแล%ว ให%ผู%เรียนบอกถึงการถูกลงโทษทาง
สังคมท่ีครอบครัวนี้จะได%รับ คืออะไรบ%าง 
           
                                              
             

1.5 ถ%าพิมพ=ใจบรรจุไปเป<นครู ผู%เรียนคิดว�าพิมพ=ใจจะเป<นครูท่ีดีได%หรือไม� เพราะเหตุใด 
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จุดประสงค:เชิงพฤติกรรม 

1. วิเคราะห=กลไกใหม�ในการนํามาปราบปรามและปVองกันการทุจริตคอร=รัปชันได% 
2. ประยุกต=ใช%เป<นแนวทางในการดําเนินชีวิตอย�างสุจริตได% 

คําช้ีแจง ผู%เรียนอ�านเรื่อง “ศาลคดีทุจริต” ศึกษาและวิเคราะห=แล%วนําความรู%ไปตอบคําถามตามข%อท่ีกําหนดให% 
 

ศาลคดีทุจริต 
 

                   

ตามปกติแล%วคดีอาญาท่ัว ๆ ไปจะอยู�ในเขตอํานาจคดีของศาลอาญา หรือศาลจังหวัดแล%วแต�กรณี         
แต�คดีท่ีเก่ียวข%องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป<นคดีอาญาท่ีต%องนําข้ึนสู�การพิจารณาของ “ศาลอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ” ซ่ึงขอบเขตอํานาจพิจารณาคดี ดังต�อไปนี้ 

1. คดีอาญาท่ีฟVองให%ลงโทษเจ%าหน%าท่ีรัฐในความผิดตําแหน�งหน%าท่ีราชการ หรือความผิดต�อตําแหน�ง
หน%าท่ีในการยุติธรรมหรือทุจริตต�อหน%าท่ี 

2. คดีอาญาท่ีฟVองให%ลงโทษเจ%าหน%าท่ีรัฐหรือบุคคลธรรมดาท่ีกระทําความผิดฟอกเงินท่ีเก่ียวเนื่องกับ
ความรับผิดชอบ (1) หรือทําผิดตามกฎหมายว�าด%วยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต�อหน�วยงานรัฐ กฎหมาย
ว�าด%วยการให%เอกชนร�วมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือกฎหมายอ่ืนท่ีมีวัตถุประสงค=ในการปVองกันและ
ปราบปรามการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

3. คดีอาญาท่ีฟVองให%ลงโทษบุคคลธรรมดาเก่ียวกับการเรียก รับ หรือให%สินบน หรือการใช%กําลัง
ประทุษร%าย หรือใช%อิทธิพลเพ่ือจูงใจหรือข�มขืนใจให%เจ%าหน%าท่ีของรัฐกระทําการ ไม�กระทําการ หรือประวิง      
การกระทําใด 

4. คดีอาญาท่ีฟVองให%ลงโทษเจ%าหน%าท่ีรัฐหรือบุคคลธรรมดา ตามกฎหมายท่ีกําหนดให%เป<นคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

5. คดีอาญาท่ีฟVองให%ลงโทษบุคคลท่ีร�วมกระทําความผิดกับเจ%าหน%าท่ีของรัฐหรือบุคคลตาม (1) - (4)  
ไม�ว�าในฐานะตัวการ ผู%ใช% ผู%สนับสนุน หรือผู%สมคบ 

6. คดีเก่ียวกับการจงใจไม�ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย=สินและหนี้สินฯ หรือปกปXดข%อเท็จจริงท่ีควรแจ%ง
ให%ทราบ 
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7. คดีท่ีร%องขอให%ทรัพย=สินตกเป<นของแผ�นดิน เพราะเหตุร่ํารวยผิดปกติ หรือมีทรัพย=สินเพ่ิมข้ึนปกติ 
คดีเข%าสู�การพิจารณาของศาลอาญาคดีทุจริตฯ จะเป<นคดีท่ี ป.ป.ช. ป.ป.ท. และพนักงานสอบสวน สรุป
สํานวนส�งให%อัยการยื่นฟVองข%าราชการทุกระดับ และคดีท่ีมีเอกชนร�วมกระทําผิดกับเจ%าหน%าท่ีรัฐ ตามกฎหมาย
ทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีระบุไว%เป<นความผิดด%วย เช�น เอกชนกับเอกชนร�วมกันทําผิดฮ้ัวประกวดราคา หรือ
ความผิดเก่ียวกับเสนอสินบนของเอกชน หรือการใช%อิทธิพลสั่งการครอบงําเจ%าหน%าท่ีรัฐ รวมท้ังคดีท่ีขอให%
ทรัพย=สินตกเป<นของแผ�นดิน เพราะเหตุข%าราชการมีพฤติการณ=ร่ํารวยผิดปกติและทรัพย=สินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ 
ส�วนคดีทุจริต และคดีจงใจยื่นบัญชีทรัพย=สินหรือหนี้สินอันเป<นเท็จท่ีเก่ียวข%องกับการเมือง ยังคงอยู�ในอํานาจ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู%ดํารงตําแหน�งทางการเมือง 

ศาลอาญาคดีทุจริตฯ จะมีศาลท่ีอยู�ส�วนกลาง 1 แห�งและภาคถึง 9 แห�ง ทําให%ใช%เวลาไม�นานในการ
พิจารณาคดีหนึ่ง ๆ อีกท้ังใช%ระบบไต�สวนท่ีพิจารณาคดีติดต�อกันอย�างต�อเนื่องจนเสร็จการพิจารณาคดี 
รูปแบบศาลอาญาคดีทุจริตฯ ยังมีถึง 3 ชั้นศาล คือ ชั้นต%น - อุทธรณ= - ฎีกา แต�การยื่นฎีกาจะเป<นระบบการ
ขออนุญาตโดยศาลฎีกาตรวจดูว�าการถ�วงคดีหรือมีเหตุควรยื่นฎีกาหรือไม� กฎหมายจัดต้ังศาลอาญาคดีทุจริตฯ 
ถือว�าครบเครื่องท่ีจะแก%ปcญหาท้ังเรื่องจําเลยหลบหนีคดี เพราะมีบทบัญญัติให%ลงโทษสําหรับจําเลยท่ีหนีคดี 
โดยคดีหยุดการนับอายุความระหว�างท่ีจําเลยหนีคดี และคดีสามารถเดินหน%าสืบพยานในชั้นศาลต�อไปได% และ
มีคําพิพากษาโดยไม�ต%องมีตัวจําเลย อีกท้ังหากจําเลยจะอุทธรณ=คดีก็ต%องมายื่นเอง หากหลบหนีก็ถือสละสิทธิ          
นั้นไป ศาลชั้นต%นตัดสินไปแล%วว�าอย�างไร ก็เป<นไปตามนั้น 

 ส�วน “คดีริบทรัพย=” หากไปทําทุจริตแล%วได%ทรัพย=สิน หรือประโยชน=อ่ืนใดมา อย�างเช�น สิทธิท่ีไม�ใช�       
เงินทอง แต�เป<นสิทธิประโยชน=ทางธุรกิจ การค%า ท่ีสามารถตีประโยชน=นั้นเป<นมูลค�าได% ก็จะตามริบหมด         
เพราะบางครั้งการทุจริตอาจไม�ได%เป<นเงินอย�างท่ีเห็นก็ได% หรือแม%ทรัพย=ท่ีได%มาจากการทุจริตหายไปแล%ว           
ก็จะต%องตีเป<นมูลค�าเงินว�าก่ีล%าน แล%วตามยึดจากทรัพย=สินอ่ืน  

การจัดองค=คณะก็มีความสําคัญ ซ่ึงการพิจารณาคดีต%องมีระดับหัวหน%าคณะท่ีผ�านการเป<นหัวหน%า
ศาลมาแล%ว อายุงานอย�างน%อย 25 ปe ส�วนลูกคณะก็ต%องผ�านการทําคดีมาแล%วอย�างน%อย 10 ปe 

คําส่ัง 
1. จงอธิบายหัวข%อต�อไปนี้ตามข%อเท็จจริง 

1.1 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ มีอํานาจพิจารณาคดีประเภทใด 
            
                                                                                            
1.2 คดีทุจริตและคดีจงใจยื่นบัญชีทรัพย=สินหรือหนี้สินอันเป<นเท็จเก่ียวกับนักการเมือง อยู�ใน           
เขตอํานาจของศาลใด 
           
            
1.3 การพิจารณาคดีในศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ จะพิจารณาคดีติดต�อกันอย�างต�อเนื่อง         
จนเสร็จสิ้นคดี การพิจารณาคดีใช%ระบบอะไรในการพิจารณา 
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1.4 ผู%เรียนอธิบายถึงอายุความกรณีท่ีจําเลยหลบหนี 
           
                                                 

 1.5 คดีริบทรัพย= สามารถริบทรัพย=สินอะไรได%บ%าง 
           
                                                    

2. ผู%เรียนบอกผลดีของการจัดต้ัง “ศาลอาญาคดีทุจริตและพฤติมิชอบ” 
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จุดประสงค:เชิงพฤติกรรม 

1. วิเคราะห=การใช%สติทําให%ชีวิตเกิดการเรียนรู%และพัฒนาได% 
2. ประยุกต=การใช%สติกับปcญญามาเป<นแนวทางในการดําเนินชีวิตได% 

 

คําช้ีแจง ผู%เรียนอ�านเรื่อง “สติเปลี่ยนแปลงโลกได%” ศึกษาและวิเคราะห=แล%วนําความรู%ไปตอบคําถามตาม
หัวข%อท่ีกําหนดให% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สติ” เปล่ียนแปลงโลกได
 

พระพุทธเจ�าทรงสอนเรื่อง “สติ” ไว�มาก เพราะสติเป'นพ้ืนฐานสําคัญของหนทางด�านดับทุกข- หากขาดสติก็ยาก
จะเกิดคุณธรรมข�ออ่ืนตามมา ยากท่ีจะรักษาคุณธรรมท่ีเกิดข้ึนแล�วไม�ให�เสื่อมได� และไม�มีทางท่ีจะบรรลุธรรมได� 

การดําเนินในชีวิตของมนุษย-ตลอด 24 ช่ัวโมง ตั้งแต�ตื่นนอน ทํากิจกรรมจนหลับ มนุษย-จะใช�ชีวิตอยู� 2 รูปแบบ 
(Mode) ดังน้ี 

รูปแบบท่ี 1 รูปแบบด้ังเดิม เป<นรูปแบบท่ีวิวัฒนาการผ�านกาลเวลาตั้งแต�เป<นสัตว=มาเป<นมนุษย=ยุคปcจจุบัน ใช%ชีวิต 
คิด พูด ทํา ตามท่ีถูกกําหนดในสายพันธุ= ตามประสบการณ= ตามธรรมชาติ แล%วมีการตอบสนองโดยอัตโนมัติตาม
ความชอบไม�ชอบ ปล�อยกายและใจตามกระแสเหตุการณ= อาจเรียกได%ว�าเป<น...รูปแบบของสัญชาตญาณดิบ (Instinct) 

รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ีจิตมีความย้ังคิด (สติ) เป<นจิตท่ีกําหนดรู% ระลึกอยู�กับการกระทําในปcจจุบัน หรือระลึกสิ่งใด
สิ่งหน่ึงอย�างต�อเน่ือง อาการจิตท่ีระลึกได%หรือกําหนดรู%เรียกว�า “สติ” ชีวิตใน Mode สติ น่ีแหละ ท่ีทําให%ชีวิตเกิดการ
เปลี่ยนแปลง เกิดการพัฒนา สติ คือสิ่งท่ีกํากับชีวิต ทําให%ชีวิตมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงโลกสู�สิ่งท่ีดีกว�า ยิ่งใช%ชีวิตใน 
Mode สติมากเท�าใด มนุษย=และโลกก็จะยิ่งเจริญมากข้ึนเท�าน้ัน สติ จึงมีความสําคัญและมีประโยชน=อย�างมากต�อการ
ดํารงชีวิต มีแต�คุณไม�มีโทษ เมื่อฝiกและใช%อย�างถูกต%อง แต�หากนําไปใช%กับสิ่งอ่ืนท่ีไม�ถูกต%อง ก็จะเกิดโทษเป<นทวีคูณ เช�น 
ใช%สติด%วยความเห็นผิดเจตนาทําช่ัวมีปcญญาเฉโก สติ ทําให%เกิดความไม�ประมาท ยิ่งถ%าใช%คู�กับ สัมปชัญญะ ท่ีหมายถึง      
ท่ัวพร%อม ก็ยิ่งส�งเสริมเก้ือกูลกันทําให%เกิดความต�อเน่ืองมีสมาธินาน งานสําเร็จง�ายข้ึน ความรู%สึกตัว มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
จึงมีคํากล�าวของคนโบราณพูดถึงสติสัมปชัญญะควบคู�กัน สติ กับ ปJญญา ก็เป<นสิ่งท่ีส�งเสริมและเก้ือกูลกัน สติทําให%เกิด
การคิด พูด ทําท่ีแยบคาย บ�มเพาะปcญญา เมื่อมีปcญญาแล%ว แต�ขาดสติกํากับสุดท%าย ก็อาจไม�สําเร็จหรือสําเร็จอย�างไม�
สมบูรณ=ไม�ยั่งยืน 
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คําส่ัง ผู%เรียนยกตัวอย�างการดําเนินชีวิตโดยให%สอดคล%องกับข%อความทางด%านซ%ายมือ  

ข
อความ ยกตัวอย�างการดําเนินชีวิตอย�างมีสติ 

ตัวอย�าง 
1. สติและปJญญา จะต
องอยู�คู�กันเสมอ
เช�นเดียวกับ “สติสัมปชัญญะ” 

1. การต้ังใจศึกษาเล�าเรียนต%องมี “สติ” เม่ือถูกมอบหมาย
ให%จัดทําโครงงาน ต%องมีความขยันอดทนในการคิดค%น
กระบวนการต�าง ๆ ให%ประสบผลสําเร็จ จนเกิดทักษะและ
ปcญญา ดังนั้น สติและปcญญาจะต%องอยู�คู�กันเสมอ 

2. เราต
องใช
ชีวิตใน Mode ของสติ
มากกว�า Mode ของสัญชาตญาณดิบ 

 
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------- 

3. เม่ือคุณปลูกความซ่ือสัตย:             
คุณก็จะได
รับความไว
วางใจ 

 
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------- 

4. เม่ือคุณปลูกความดี คุณก็จะได
รับ
มิตรภาพ 

 
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------- 

5. เม่ือคุณปลูกความอ�อนน
อมถ�อมตน         
คุณก็จะได
รับความย่ิงใหญ� 

 
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------- 
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1. แนวคิด 

การสร%างคนให%มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ มีความสําคัญต�อบุคคล องค=กร สังคมและประเทศชาติ
อย�างมาก ถ%าสามารถปลูกฝcง ส�งเสริมหรือพัฒนาให%คนมีจิตสํานึกสาธารณะด%วยวิธีการต�าง ๆ จะทําให%คน     
ในชาติมีจิตใจท่ีเอ้ือเฟ~�อเผื่อแผ� การเห็นประโยชน=ส�วนตนมากกว�าประโยชน=ส�วนรวม ทําให%ปcญหาการเอารัด      
เอาเปรียบกันในสังคมลดลง นําไปสู�ชุมชนและสังคมท่ีเข%มแข็งจนเกิดการพัฒนาอย�างยั่งยืน 

2. จุดประสงค:เชิงพฤติกรรม 
2.1 อธิบายความรู%เก่ียวกับจิตอาสาได% 
2.2 วิเคราะห=การทํางานด%านจิตอาสาได% 
2.3 ประยุกต=ใช%จิตอาสาเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมได% 

3. สาระการเรียนรู
 
3.1 จิตสาธารณะ : ค�านิยมใหม�ท่ีควรมี 
3.2 คุณลักษณะของคนไทยท่ีชาติต%องการ 
3.3 ทําดีต%องไม�ลังเล 
3.4 วีรบุรุษบนท%องถนน 
3.5 พลังความดีเริ่มท่ีตัวเรา 

 3.6 อาชีวะสร%างชาติ 

4. ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม 
4.1 ครูเปXดเพลง “อยู�อย�างจงรัก ตายอย�างภักดี” พร%อมภาพประกอบการทรงงานของพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ครูสนทนากับผู%เรียนและให%ช�วยกัน        
ถอดเนื้อหาในบทเพลง “ความจงรักภักดี” ท่ีมีต�อพระองค=ท�าน แล%วจดสรุปกันทุกคน 

4.2 ผู%เรียนแบ�งกลุ�ม จํานวน 6 กลุ�ม เลือกประธานและเลขานุการ ส�งตัวแทนกลุ�มรับกระดาษปรู^ฟ 
ปากกาเคมี 

4.3 ครูนําเสนอ “จิตอาสาหรือจิตสาธารณะ” ด%วย PowerPoint เสนอตัวอย�างและกิจกรรมใน
หลากหลายรูปแบบให%ผู%เรียนได%รับฟcงแล%วเปXดโอกาสให%มีการอภิปราย ซักถาม ครูและผู%เรียนร�วมกันสรุป
ประเด็นท่ีสําคัญ 

4.4 ทุกกลุ�มสรุปความหมาย ความสําคัญ ตลอดท้ังกิจกรรมต�าง ๆ ของ “จิตอาสา” แล%วสรุปด%วย
แผนผังความคิดในกระดาษปรู^ฟ ส�งตัวแทนนําเสนอหน%าชั้นเรียน 
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4.5 ครูอธิบายสาระการเรียนรู%ท้ัง 6 สาระและจุดประสงค=เชิงพฤติกรรม พร%อมมอบหมายงานให%          
ทุกกลุ�ม ๆ ละ 1 สาระ 

4.6 ทุกคนช�วยกันระดมสมอง อภิปราย วิเคราะห= แสดงความคิดเห็นและร�วมกันทํากิจกรรมท่ี
มอบหมายตามเวลาท่ีกําหนดให% 

4.7 ทุกกลุ�มส�งตัวแทนนําเสนอ และเชื่อมโยงกิจกรรมต�าง ๆ สู�การปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวันได% 
4.8 นําผลงานเผยแพร� เช�น การจัดปVายนิเทศ ลงเว็บไซต= เพ่ือเผยแพร�ต�อสาธารณชน 

5. ส่ือ วัสดุ อุปกรณ:และแหล�งเรียนรู
 
5.1 ใบกิจกรรมท่ี 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 และ 5.6 
5.2 เพลงประกอบภาพ “อยู�อย�างจงรัก ตายอย�างภักดี” 
5.3 PowerPoint 
5.4 กระดาษปรู^ฟ ปากกาเคมี 
5.6 สื่อ สิ่งพิมพ= 

6. การวัดและประเมินผล 
6.1 แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 6.2 แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ�ม 
6.3 การประเมินผลการปฏิบัติตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.4 แบบประเมินตนเอง 

7. กิจกรรมเสนอแนะ 
ให%ผู%เรียนศึกษาค%นคว%าตัวอย�างกิจกรรมสร%างจิตสาธารณะใน 5 ด%าน ได%แก�  
ด
านท่ี 1 ด%านการพัฒนาเยาวชนและส�งเสริมการเรียนรู% เช�น การบริจาคร�างกาย ธนาคารไทยพาณิชย=

กับกิจกรรมเพ่ือสังคม เป<นต%น 
ด
านท่ี 2 ด%านการอนุรักษ=สิ่งแวดล%อม เช�น เอปสัน...ปcนน้ําใจสู�สังคม กิจกรรมปลูกปdาชายเลนลด

ภาวะโลกร%อน เป<นต%น 
ด
านท่ี 3 ด%านสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต เช�น วัดพระบาทน้ําพุ โครงการธนาคารแว�นตา      

การฟ~�นฟูชุมชนผู%ประสบภัยสึนามิ เป<นต%น 
ด
านท่ี 4 ด%านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เช�น โครงการกล%าใหม� สร%างสรรค=ชุมชน การพัฒนาและ

บูรณะสวนมัทนะพาธา เป<นต%น 
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จุดประสงค:เชิงพฤติกรรม 

1. บอกความหมายของจิตสาธารณะได% 
2. วิเคราะห=จิตสาธารณะกับการพัฒนาได% 

คําช้ีแจง ผู%เรียนอ�านเรื่อง “จิตสาธารณะ : ค�านิยมใหม�ท่ีควรมี” ศึกษาและวิเคราะห=แล%วนําความรู%ไปตอบ
คําถามตามหัวข%อท่ีกําหนดให% 

“จิตสาธารณะ : ค�านิยมใหม�ท่ีควรมี” 

ในคําว�าจิตสาธารณะ (Public Mind) มีคําว�า “สาธารณะ (Public)” ประกอบด%วย P+U+B+L+I+C          
ซ่ึงหมายถึง 

 1. Professional ทํางานแบบมืออาชีพ คนไทยทุกคนท่ีคิดใหม� ทําใหม�จะต%องเป<นมืออาชีพ 
(profession) รู%ลึกในหน%าท่ี ๆ รับผิดชอบ รู%รอบในงานท่ีเก่ียวข%อง ต%องพัฒนาตนเองอยู�ตลอดเวลา หาความรู%
ใหม�เสมอ 

 2. Unity เอกภาพ ค�านิยมใหม�ต%องเป<นไปในทิศทางของความสามัคคีในหมู�คณะ ไม�กลัวการได%หน%า 
หรืออิจฉาริษยากัน ควรจะฝiกการทํางานเป<นทีม เพราะการท่ีคนในองค=กรมีเอกภาพ จะช�วยให%การขับเคลื่อน
ภาระงานเพ่ือมวลประชาเป<นไปด%วยความเรียบร%อย มีหลายองค=กรท่ีคนในองค=การกลัวการได%ดี เลยไม�มีใคร      
ทําอะไร คนไทยทุกคนก็ไม�ได%อะไรด%วย แต�ในความเป<นเอกภาพก็ยอมให%มีความแตกต�างได% แต�อย�าแตกแยก 

3. Believe ความเชื่อ คนไทยทุกคนจะต%องทํางานด%วยความเชื่อ เชื่อคําสอนของพระพุทธเจ%า          
เชื่อในสิ่งท่ีถูกต%อง แล%วยึดให%ม่ัน ถ%าคนไทยทุกคนขาดแล%วซ่ึงความเชื่อ การทํางานก็จะขาดพลัง 

4. Locally ภูมิปcญญาท%องถ่ิน คนไทยทุกคนจะต%องเป<นผู%ท่ีเชื่อและศรัทธาในความเป<นพลังท่ียิ่งใหญ�
ของภูมิปcญญาไทย ลดความเชื่อทันสมัยนิยมลง (Modernization) Local wisdom ในด%านต�าง ๆ จะนําไปสู�
การแก%ปcญหาอย�างเป<นระบบและเข%ากับบริบทของสังคมไทย คนไทยทุกคนต%องเลิกดูถูกภูมิปcญญาของคนใน
ระดับรากหญ%า แล%วหันไปสู�วิถีของการเรียนรู%ร�วมกัน เข%าไปเป<นส�วนหนึ่งของการเรียนรู%ในชุมชน 

5. Integrity ความซ่ือสัตย= คนไทยทุกคนจะต%องยึดเอาความซ่ือสัตย=เป<นท่ีต้ัง เพ่ือเป<นแบบอย�างท่ีดี
ให%กับสังคม คิดดี ทําดี เพ่ือชาติ งานทุกชิ้นจะต%องตรวจสอบได% มีความโปร�งใส 
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คําส่ัง 
1. ผู%เรียนนําข%อความในช�อง         ไปเติมลงหน%าข%อท่ีมีความหมายสอดคล%องกัน 

 
 

  
 
  1.1 วิเชียรทํางานด%วยความรับผิดชอบในหน%าท่ีและแสวงหาความรู%เพ่ิมเติมอยู�ตลอดเวลา 
  1.2 นิยมไปเชิญลุงมีมาสอนเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมไทยในท%องถ่ิน 
  1.3 ชาติชายดํารงชีวิตตามหลักธรรมคําสอน เชื่อทุกอย�างด%วยเหตุและผล 
 1.4 มณฑาเป<นหัวหน%าท่ียอมรับฟcงความคิดเห็นของลูกน%อง ยึดมติของเสียงส�วนใหญ�               

ในการทํางาน 
  1.5 ผู%บริหารท่ีดีต%องทําทุกอย�างบนความถูกต%อง โปร�งใส สามารถตรวจสอบได%  
 
 
 
 
 
 

6. Creative สร%างสรรค= คนไทยทุกคนจะต%องคิดและทํางานท่ีสร%างสรรค=พัฒนานวัตกรรม 
(innovation) ใหม� ๆ ให%เกิดข้ึนกับสังคม ต%องไม�หยุดนิ่ง ต%องมีความเป<นพลวัต ท้ังนี้ ก็เพ่ือประชาชนและ
ประเทศชาติ 

จิตสาธารณะ เป<นการกระทําด%วยจิตวิญญาณท่ีมีความรักความห�วงใย ความเอ้ืออาทรต�อคนอ่ืนและ
สังคมโดยรวม การมีคุณธรรมจริยธรรมและการไม�กระทําท่ีเสื่อมเสียหรือเป<นปcญหาต�อสังคม ประเทศชาติ 
การมีจิตท่ีคิดสร%างสรรค= เป<นกุศล และมุ�งทํากรรมดีท่ีเป<นประโยชน=ต�อส�วนรวม คิดในทางท่ีดี ไม�ทําลาย
เบียดเบียนบุคคล สังคม วัฒนธรรม ประเทศชาติและสิ่งแวดล%อม การกระทําและคําพูดท่ีมาจากความคิดท่ีดี 
การลดความขัดแย%งและการให%ขวัญและกําลังใจต�อกันเพ่ือให%สังคมโดยส�วนรวมมีความสุข 

ระดับของจิตสาธารณะ  
1. จิตสาธารณะระดับครอบครัว ได%แก� ความพอมีพอกิน ความสัมพันธ=ระหว�างญาติพ่ีน%อง       

ความขยัน มีท่ีอยู�อาศัย มีท่ีทํากิน และการแบ�งหน%าท่ีรับผิดชอบ 
2. จิตสาธารณะระดับหมู�บ%าน ได%แก� คนดี ความดี การแบ�งปcน การอาศัยไหว%วาน การช�วยเหลือ

เก้ือกูล และการแลกเปลี่ยนข%อมูลข�าวสาร 
3. จิตสาธารณะระดับสังคม ได%แก� ความร�วมมือร�วมใจ สามัคคี การมีส�วนร�วมทางสังคม งานบุญ 

งานประเพณี และปฏิบัติตามโครงการพัฒนาต�าง ๆ 
จิตสาธารณะมีหลายระดับ โดยเริ่มท่ีระดับแคบใกล%ตัวเรามากท่ีสุด คือ จิตสาธารณะระดับครอบครัว 

และเม่ือมองกว%างออกไปจะเป<นจิตสาธารณะระดับชุมชน และระดับกว%างท่ีสุดจะเป<นจิตสาธารณะระดับ
สังคม ซ่ึงจะมองกว%างถึงระดับประเทศและระดับนานาชาติได% 

ภูมิปJญญา ความเช่ือ ความซ่ือสัตย: เอกภาพ ทํางานแบบมืออาชีพ 
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2. ผู%เรียนระบุกิจกรรมของจิตสาธารณะ ท่ีสามารถทําได%ในทุกระดับตามบริบทและภูมิสังคมท่ีแตกต�างกัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

กิจกรรม 
ระดับหมู�บ
าน 

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

กิจกรรม 
ระดับครอบครัว 

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

กิจกรรม 
ระดับสังคม 

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

จิตสาธารณะ 
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จุดประสงค:เชิงพฤติกรรม 

1. วิเคราะห=คุณลักษณะของคนไทยท่ีชาติต%องการได% 
2. ยกตัวอย�างบุคคลท่ีทําคุณประโยชน=ต�อแผ�นดินได% 

คําช้ีแจง ผู%เรียนอ�านเรื่อง “คุณลักษณะคนไทยท่ีชาติต%องการ” ศึกษาและวิเคราะห=แล%วนําความรู%ไปตอบคําถาม 
ตามหัวข%อท่ีกําหนดให% 

คุณลักษณะของคนไทยทีช่าติต
องการ 
 

จริยศึกษา คือ การศึกษาท่ีจัดเพ่ือสร%างคุณลักษณะของพลเมืองให%มีคุณธรรม บุคลิกลักษณะ 
อุปนิสัย และพฤติกรรมให%เป<นคนดีมีศีลธรรม ตามความต%องการและจําเป<นของประเทศชาติ 

คุณลักษณะของคนไทยท่ีประเทศชาติต%องการและมีความจําเป<นต%องปลูกฝcงให%ถึงความพร%อมใน
สถานการณ=ปcจจุบัน มีดังนี้ 

1. มีระเบียบวินัย 
2. มีความซ่ือสัตย= สุจริต และยุติธรรม 
3. ขยัน ประหยัด และยึดม่ันในสัมมาชีพ 
4. สํานึกในหน%าท่ีและความรับผิดชอบต�อสังคม และประเทศชาติ 
5. รู%จักคิดริเริ่ม วิจารณ= และตัดสินใจอย�างมีเหตุผล 
6. รักและเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย= ตลอดจนการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
7. มีพลานามัยสมบูรณ=ท้ังทางร�างกายและจิตใจ 
8. รู%จักพ่ึงตนเอง และมีอุดมคติ 
9. มีความภาคภูมิ และรู%จักทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ 

10. มีความเสียสละ เมตตาอารี กตัญ�ูกตเวที กล%าหาญ และสามัคคีกัน 

ส�วนคําว�า จริยธรรม มาจาก 2 คํา คือ จริยะ + ธรรม ซ่ึงแปลตามศัพท= คือ จริยะ แปลว�า            
ความประพฤติ กิริยาท่ีควรประพฤติ ธรรม แปลว�า คุณความดี คําสั่งสอนในศาสนา หลักปฏิบัติในทาง
ศาสนา ความจริง ความยุติธรรม ความถูกต%อง กฎเกณฑ= เม่ือนําเอาคําว�า จริยะ มาต�อกับคําว�า ธรรม เป<น  
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จริยธรรม แปลเอาความหมายว�า กฎเกณฑ=แห�งความประพฤติหรือหลักความจริงท่ีเป<นแนวทางแห�งความ
ประพฤติปฏิบัติ 

คําสอนของพระพุทธเจ%าท่ีเรียกว�า “ธรรม” นั้น แบ�งออกได%เป<น 3 ประเภท คือ 
1. ประเภทท่ีควรบําเพ็ญ ควรนํามาปฏิบัติให%เกิดข้ึนในตน เพ่ือปรับปรุงตนให%เป<นคนดี เรียกว�า 

กุศลธรรม 
2. ประเภทท่ีควรละเว%น ไม�ควรนํามาประพฤติปฏิบัติ เพราะเป<นธรรมท่ีทําให%เป<นสิ่งไม�ดี เรียกว�า 

อกุศลธรรม 
3. ประเภทท่ีจัดเป<นกุศลหรืออกุศลไม�ได% เป<นสิ่งท่ีควรศึกษาให%รู%ไว% ไม�ใช�สิ่งท่ีต%องละเว%นหรือต%อง

บําเพ็ญ เรียกว�า อัพยากตธรรม 
ธรรมท่ีเป<นกุศลนั้น เป<นสิ่งท่ีให%คุณอย�างเดียว สามารถนํามาประพฤติปฏิบัติให%เกิดผลดีแก�ผู%ปฏิบัติ

ตามสมควรแก�การปฏิบัติ กุศลธรรมบางข%อสามารถนํามาประพฤติปฏิบัติให%เกิดผลดีในทุกกรณี เช�น สติ 
สัมปชัญญะ เป<นต%น ส�วนอกุศลธรรมนั้น เป<นสิ่งท่ีให%โทษอย�างเดียว จึงจัดว�าเป<นสิ่งท่ีควรละเว%นไม�ควรนํามา
ประพฤติปฏิบัติโดยแท% 

คําส่ัง 
1. ผู%เรียนพิจารณาข%อความด%านซ%ายมือ แล%วเขียนข%อความด%านขวามือให%สอดคล%องกัน 

คุณลักษณะของคนไทยท่ีชาติต
องการ การปฏิบัติตามคุณลักษณะ 

1.1 มีระเบียบวินัย (ตัวอย�าง) 
                                                                             
สมพรแต�งตัวถูกต%องตามระเบียบของสถานศึกษา 
 

1.2 ความซ่ือสัตย=สุจริต และยุติธรรม 
 
----------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------- 

1.3 ขยัน ประหยัดและยึดม่ันในสัมมาชีพ 
 
----------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------- 

1.4 รู%จักพ่ึงตนเองและมีอุดมคติ 
 
----------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------- 

1.5 มีความเมตตา กตัญ�ูกตเวที และความสามัคคี 
 
----------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------ 
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2. ผู%เรียนค%นหาบุคคลตัวอย�างในชุมชน ท่ีทําคุณประโยชน=ให%แผ�นดิน 

 

2.1  
 
 
 
 
 
 
2.2  
 
  
 
 
 
2.3  
 
  
 
 
 
 
 
2.4  
 
 
 
 
 
 
2.5  
 
 
 
 

 

ช่ือ - นามสกุล
.............................. 
ท่ีอยู�
............................................... 
..................................................
..................................................

ช่ือ - นามสกุล
............................... 
ท่ีอยู�
............................................... 
..................................................
..................................................

ผลงานและความสําคัญ 
...............................................
...............................................
.................................... 

ช่ือ - นามสกุล
............................... 
ท่ีอยู�
............................................... 
..................................................
..................................................

ผลงานและความสําคัญ 
...............................................
...............................................
.................................... 

ช่ือ - นามสกุล
............................... 
ท่ีอยู�
............................................... 
..................................................
..................................................

ผลงานและความสําคัญ 
...............................................
...............................................
.................................... 

ช่ือ - นามสกุล
............................... 
ท่ีอยู�
............................................... 
.................................................
.................................................

ผลงานและความสําคัญ 
...............................................
...............................................
.................................... 

ผลงานและความสําคัญ 
...............................................
...............................................
.................................... 
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จุดประสงค:เชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายการทํางานด%านจิตอาสาได% 
2. วิเคราะห=การเป<นจิตอาสาเพ่ือพัฒนาสังคมได% 

คําช้ีแจง ผู%เรียนอ�านเรื่อง “ทําดีไม�ต%องลังเล” ศึกษาและวิเคราะห=แล%วนําความรู%ไปตอบคําถามตามหัวข%อ          
ท่ีกําหนดให% 

ทําดีไม�ต
องลังเล 

       “ชัช อุบลจินดา” 
       ทําดีไม�ต
องลังเล 

ความหลงใหลในความงามของธรรมชาติริมแม�น้ํา 
กระบ่ีในจังหวัดกระบ่ีของสองสามีภรรยาชาวนอร=เวย=และ 
ชาจีนคู�นี้ เกือบจมลงด%วยโศกนาฏกรรมในนาทีความเป<นตายนั้น  

ชัช อุบลจินดา ชาวเลวัย 44 ปe  
ก็ปรากฎตัวข้ึน ชัชพยายามทุกอย�างเพ่ือ 
ช�วยเหลือนักท�องเท่ียวโชร%ายสองคนนี้ 
แม%กระท่ังยอมเอาร�างกายของตนเองให% 
ท้ังสองคนเหยียบเพ่ือให%รอดพ%นจากอันตราย 
ในเวลาเพียงไม�ก่ีชั่วโมงหลังจากนั้น คลิปวีดีโอท่ีมีความยาว 3.58 นาทีนี้ได%กลายเป<นภาพเหตุการณ=ท่ีถูก
ส�งต�อและสร%างกระแสความชื่นชมและแรงบันดาลใจอย�างท่ีไม�เคยปรากฎมาก�อนในสังคมไทยในเวลา        
เพียงชั่วข%ามคืน ชัช อุบลจินดา ช�างรับเหมาตอกเสาเข็มท่ีแทบไม�มีใครรู%จัก ได%กลายเป<นวีรบุรุษท่ีได%รับ           
การกล�าวขวัญท้ังไทยและต�างประเทศ ไม�เฉพาะวีรกรรมเฉพาะหน%าเท�านั้นท่ีทําให%ชัชกลายเป<นฮีโร�               
แต�ความถ�อมตัวและการแสดงน้ําใจช�วยเหลือผู%เดือดร%อนโดยไม�หวังสิ่งตอบแทน ทําให%ชัชกลายเป<นแรง
บันดาลใจและสร%างความหวังให%คนในสังคมท่ีกําลังโหยหาคนท่ีพร%อมจะเสียสละเพ่ือคนอ่ืน สถานการณ=           
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คําส่ัง ผู%เรียนตอบคําถามต�อไปนี้ให%สมบูรณ= 
1. ชัช อุบลจินดา ช�วยเหลือนักท�องเท่ียวต�างชาติด%วยวิธีใด 
            
            
             

2. ไม�เฉพาะวีรกรรมท่ีช�วยชาวต�างชาติเท�านั้นท่ีทําให%เขากลายเป<นฮีโร� แต�มีสิ่งหนึ่งเป<นแรงบันดาลใจให%           
คนในสังคมได%ชื่นชมเขา เพราะอะไร 
            
            
             

3. การช�วยเหลือนักท�องเท่ียวต�างถ่ินหรือต�างชาติ มีอะไรบ%างท่ีผู%เรียนคิดว�าเป<นการกระทําท่ีเป<นจิตอาสา           
ท่ีเสียสละเพ่ือส�วนรวมได% 
            
            
             

4. “ผมไม�คิดจะเหิมเกริมครับ” เป<นคําพูดของชัชท่ีให%สัมภาษณ=ออกในรายการโทรทัศน= ผู%เรียนจงอธิบาย
ความหมายของคําพูดนี้ 
            
            
             

5. ผู%เรียนคิดว�าสังคมไทยมีความจําเป<นหรือไม�ท่ีจะต%องมีคนแบบ ชัช อุบลจินดา เพราะเหตุใด 
            
            
             

 

 

มักเปลี่ยนชีวิตของคนเสมอ แต�ชัชก็ยังยืนยันท่ีจะเป<นชัชคนเดิม รางวัล ชื่อเสียงและเสียงชื่นชมไม�ได%ทําให%
ชีวิตของการออกหาปลาและรับตอกเสาเข็มเปลี่ยนแม%แต�น%อย เพราะนี่คือวิถีชีวิตของเขามาต้ังแต�เด็ก และ
เม่ือสื่อมวลชนสอบถามเขาเรื่องนี้ ชัชย้ําเสมอว�า เขายังคงเป<นชัชคนเดิม ถ%าจะมีความเปลี่ยนแปลงบ%าง           
ก็คือถนนลาดยางและเสาไฟฟVาถาวรพร%อมมิเตอร=ไฟฟVาท่ีถูกหน�วยงานท่ีเก่ียวข%องเนรมิตให%เกิดข้ึน           
ชั่วข%ามคืนให%ชุมชนเล็ก ๆ ของชัชและญาติ ๆ ย�านถนนคูเมือง ตําบลปากน้ํา เมืองกระบ่ี หลังจากความ
ฮือฮาและเสียงชื่นชมเริ่มสงบลง ชัชก็ได%กลับมาใช%ชีวิตปกติกับครอบครัวอีกครั้ง “ผมไม�คิดเหิมเกริมครับ” 
เป<นคําตอบของชัชเม่ือถูกถามในรายการโทรทัศน=ว�าชีวิตของเขาจะเปลี่ยนหรือไม�เพราะเหตุการณ=ท่ีเกิดข้ึน 

ท่ีมา : หนังสือพิมพ= คม ชัด ลึก ฉบับวันพุธท่ี 30 ธันวาคม 2558 
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จุดประสงค:เชิงพฤติกรรม 

1. วิเคราะห=การทํางานด%านจิตอาสาได% 
2. บอกการมีส�วนร�วมขององค=กรท่ีทําเพ่ือสังคมได% 

คําช้ีแจง ผู%เรียนอ�านเรื่อง “วีรบุรุษบนท%องถนน” ศึกษาและวิเคราะห= แล%วนําความรู%ไปตอบคําถามตามหัวข%อ            
ท่ีกําหนดให% 

วีรบุรุษบนท
องถนน 

ภาพเด็กหนุ�มในชุด รด.กุลีกุจอ ขับรถมอเตอร=ไซค=คู�กาย นํารถพยาบาลฝdาวงล%อมรถติดเป<นแพยาว 
ซอกแซกซ%ายขวาและทําสัญญาณขอทาง ท่ีถูกแชร=ผ�านภาพถ�ายครั้งแล%วครั้งเล�า คือท่ีมาของการสืบหา 
วีรบุรุษในชุด รด. 

ปริญ เทอดเกียรติกุล หนุ�มน%อยวัย 18 ปe เล�าว�า หลังเลิกเรียน รด. ได%ขับรถออกมากับกลุ�มเพ่ือน
จากกองพลทหารราบท่ี 11 ค�ายสมเด็จพระนั่งเกล%าใน ตําบลบางตีนเป<ด อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา พบเห็น
รถพยาบาลท่ีเปXดสัญญาณขอทางมาตามถนนสาย 304 แต�ต%องมาติดขัดอยู�กับความแออัดของรถยนต=
จํานวนมาก ท่ีรอสัญญาณไฟเพ่ือเลี้ยวขวาเข%าสู�ถนนศุขประยูร บริเวณสี่แยกคอมเพล็กซ= มุ�งหน%าเข%าสู�ตัว
จังหวัดฉะเชิงเทรา  

สัญญาณขอทางท่ีแจ%งให%ทุกคนรู%ว�า ในรถพยาบาลคันนั้นมีคน “เจ็บหนัก” ต%องรีบเดินทางไปให%ถึง
ความช�วยเหลือโดยเร็วท่ีสุด แต�กลับไม�มีรถคันไหนขยับให%ทาง 

ปริญ หรือ “น%องออย” ตัดสินใจขับข่ีรถมอเตอร=ไซค=ของเขาเปXดช�องให%รถพยาบาล ด%วยตระหนัก 
ถึงชีวิตท่ีอยู�ในภาวะวิกฤต แม%ในเวลานั้น เขายังไม�อาจจะล�วงรู%ด%วยซํ้าว�าผู%บาดเจ็บรายนั้นถูกงูกัดต%องนําส�ง
โรงพยาบาลโดยด�วนท่ีสุด 

โรงพยาบาลพุทธโสธร (รพ. เมืองฉะเชิงเทรา) คือจุดหมายท่ีปริญนําพารถพยาบาลมาถึงในเวลา
อันรวดเร็วทันกาล 

แม%ปริญจะเป<นท่ีรู%จักในวงกว%าง ในเวลาต�อมาผ�านการแชร=ภาพในโลกออนไลน= และออกรายการ
โทรทัศน=อีกหลายช�อง หากแต�ก�อนหน%านั้น กิจวัตรของเขาหลายครั้งได%อุทิศเพ่ือส�วนรวมอย�างเงียบ ๆ เช�น 
ให%ความช�วยเหลือผู%ประสบอุบัติเหตุทุกครั้งท่ีพบเห็นซ่ึงมักตามมาด%วยการโทรศัพท=ประสานงาน และขับรถ
นําสู�โรงพยาบาล 
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คําส่ัง  
1. ผู%เรียนเขียนเรื่องเล�าท่ีตนเองได%เคยปฏิบัติหรือพบเห็นการกระทําของคนอ่ืนท่ีได%ทํางานแบบจิตสาธารณะ          
มาอย�างละเอียด 

 

เรื่อง.............................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : หนังสือพิมพ= คม ชัด ลึก ฉบับวันพุธท่ี 30 ธันวาคม 2558 

มีประกาศเชิดชูเกียรติจากจังหวัดฉะเชิงเทรา 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา โรงพยาบาล
บางคล%า สถานีตํารวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา กองพล
ทหารราบท่ี 11 มอบให%ปริญ เหล�านี้แม%เป<นเพียงวัตถุ 
แต�นามธรรมอันแฝงฝcง ก็จะเป<นหนึ่งในเครื่องย้ําเตือน
ถึงความดีงาม ระหว�างออกเดินทางสู�ปลายฝcนท่ีสํานัก
กฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร= 

“สังคมไทยยังขาดคนกล%าท่ีจะตัดสินใจ หรือ
กล%าท่ีจะยื่นมือเข%าไปช�วยเหลือผู% อ่ืน หากไม�จําเป<น 
หรืออาจเห็นว�าเป<นเรื่องปกติธรรมดา ผมจึงอยากเชิญ
ชวนให%ผู% คนในสั งคมได%หันมาช�วย กันทําความดี 
ช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน ไม�เพิกเฉยต�อเหตุการณ=ท่ี
เกิดข้ึน เม่ือเห็นคนอ่ืนตกทุกข=  ได%ยาก” คือความ
ปรารถนาของปริญท่ีฝากถึงทุก ๆ คนในสังคม 
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2. ผู%เรียนบอกถึงหน%าท่ีของสถาบันต�าง ๆ ท่ีมีส�วนร�วมในการพัฒนาจิตสาธารณะ 
 

หน
าท่ีสถาบันครอบครัว 
1.                                                                 
2.           
3.           
4.           
5.           

 

หน
าท่ีสถาบันส่ือมวลชน 
1.           
2.           
3.           
4.           
5.           

 

หน
าท่ีสถาบันศาสนา 
1.           
2.           
3.           
4.           
5.           

 

หน
าท่ีสถาบันการศึกษา 
1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
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จุดประสงค:ของกิจกรรม 
1. วิเคราะห=การมีส�วนร�วมในการลดปcญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวะได% 
2. บอกแนวทางแก%ไขเพ่ือลดปcญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวะได% 

คําช้ีแจง 
 ผู%เรียนอ�านเรื่อง “จะหยุดกันได%หรือยัง” และ “คนเก�งกับคนดี” ศึกษาและวิเคราะห=แล%วนําไปตอบ
คําถามตามท่ีกําหนดให% 

เรื่องท่ี 1 “จะหยุดกันได
หรือยัง” 

พฤติกรรมยกพวกตีกันของกลุ�มนักเรียนอาชีวะเป<นปcญหาท่ีหมักหมมมานาน จากความเชื่อในเรื่อง
ศักด์ิศรีสถาบัน การสร%างความยอมรับในกลุ�มวัยท่ีคึกคะนองท่ีนับวันจะมีความรุนแรง จากท่ีชกต�อย ไม%ที 
เหล็กฟุต สนับมือ มาเป<นเหล็กขูดชาฟท= มีด ดาบ ป~นปากกา ระเบิดขวด มาถึงป~นจริงท่ีนับวันจะหาซ้ือใน
อินเตอร=เน็ตได%ง�ายข้ึน จึงเกิดเหตุการณ=รุนแรงท%าทายอํานาจรัฐจากกลุ�มนักเรียนนักเลงเหล�านี้ ไล�เรียง            
ไปเร็ว ๆ นี้ ก็เป<นนักเรียนหญิงวัย 17 ปe แผนกช�างยนต=ของวิทยาลัยช�างอุตสาหกรรมแห�งหนึ่งย�าน              
มีนบุรี ถูกอาวุธป~นลูกซองยิงเสียชีวิตขณะซ%อนรถจักรยานยนต=กับเพ่ือนย�านรามอินทรา หรือเด็กอาชีวะ            
ข่ีรถจักรยานยนต=ประกบรถเมล=ก�อนชักป~นยิงมีผู%ได%รับบาดเจ็บถึง 4 คน ล�าสุดพ�อเด็กนักเรียนอาชีวะปe 1             
ได%โพสต=รูปลูกท่ีนอนโคม�าร%องเรียนผู%นําประเทศช�วย หลังถูกอาชีวะต�างสถาบันไล�ฟcนจนบาดเจ็บสาหัส 

ข%อมูลการสืบสวนของตํารวจพบว�า แม%เด็กอาชีวะจะพกอาวุธมีดและป~นเป<นส�วนใหญ� แต�เม่ือต%อง
เข%าเรียน เด็กกลุ�มนี้จะนําอาวุธมีดป~นซ�อนไว%ตามจุดต�าง ๆ ละแวกใกล%เคียงกับสถาบันอาชีวะก�อนเข%า
โรงเรียน ท้ังบริเวณใต%สะพานทางด�วน หรือฝากไว%ตามร%านค%า และตามรถจักรยานยนต=ของเด็กอาชีวะ 

นับวันเหตุการณ=อันน�าเศร%าทํานองนี้เกิดข้ึนถ่ี และทวีความรุนแรงมากข้ึนจนบทลงโทษท่ีผุดออกมา
เป<นเพียงเสียงขู�ท่ีเด็กกลุ�มนี้ไม�ได%ใส�ใจอะไร ลําพังแต�ภาครัฐเพียงฝdายเดียวจะมาแก%ไขปcญหาให%สําเร็จใน           
ชั่วพริบตาคงไม�ง�าย ครั้นจะเพ่ิมบทลงโทษให%รุนแรงข้ึนก็อาจถูกมองและต�อต%านจากสังคมได% จึงเป<นหน%าท่ี
ของทุกฝdายต%องสร%างความเข%าใจให%ตรงกัน เริ่มจากครอบครัว การปลูกฝcงค�านิยมนักเรียนต้ังแต�เข%า
สถานศึกษา เรื่องคุณธรรมจริยธรรม เป<นตัวของตัวเอง รวมไปถึงบุคลากรในสถาบัน รุ�นพ่ี เป<นต%น ซ่ึงทุกฝdาย
จะต%องไม�ปล�อยปละละเลย ร�วมแรงร�วมใจสร%างภาพลักษณ=ใหม�ให%สถาบันอาชีวะไม�ได%น�ากลัวในสายตาของ
ผู%ปกครองและบุคคลภายนอก ตรงเปVาหมายของรัฐบาลท่ีผลักดันให%เยาวชนมาเรียนในสายอาชีพกันมากข้ึน 
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ปJญหาการทะเลาะ

คําส่ัง 
1. ผู%เรียนแบ�งกลุ�มแล%วระดมสมองหาสาเหตุของการเกิดปcญหาการทะเลาะวิวาท พร%อมบอกแนวทางท่ีต%องการ
แก%ไขปcญหามา 1 แนวทาง 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

1. ปcญหานี้มีสาเหตุมาจาก 

 1.1       
 1.2       
  1.3       

2. มีแนวทางแก%ไขปcญหาหลายแนวทาง 
 2.1       
 2.2       
  2.3       

3. แนวทางท่ีกลุ�มจะเลือกใช%แก%ไขปcญหา (เลือกจากข%อ 2 มา 1 ข%อ) 
         
 

แก%ไขปcญหาโดย 
        
        
     

4. เม่ือแก%ไขปcญหาแล%วจะไม�เกิดปcญหาข้ึนอีก เพราะ 
        
         

5. หลักธรรมท่ีนํามาใช%ในการแก%ไขปcญหาคือ 
        
        . 
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เรื่องท่ี 2 “คนเก�ง กับ คนดี” 

“คน” ถือเป<นทรัพยากรท่ีสําคัญและมีค�ามากท่ีสุดสําหรับองค=กร การท่ีองค=กรจะเคลื่อนไปข%างหน%า
ได%หรือไม�นั้น ก็ข้ึนอยู�กับ “คน” เป<นสําคัญ ดังนั้น หลายองค=กรโดยเฉพาะองค=กรใหญ� ๆ ท่ีเห็นความสําคัญ
ต�างก็แย�งกันแสวงหาคนท่ีมีความสามารถในการขับเคลื่อนองค=กรให%ไปสู�เปVาหมายอันสูงสุดได% ซ่ึงจะเป<นใคร
ไปไม�ได% หากไม�ใช� “คนเก�ง” ยิ่งองค=กรไหนสามารถรวบรวมคนเก�งเข%ามาไว%รวมกันในองค=กรมากเท�าไหร�
องค=กรนั้นก็ยิ่งมีโอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จมากข้ึนเร็วเท�านั้น 

แต�ในความเป<นจริงแล%ว การท่ีองค=กรมีแต�คนเก�งก็ไม�ได%หมายความว�าจะทําให%บริษัทอยู�รอด
ปลอดภัยไปจนตลอดรอดฝc�ง ถ%าคนเก�งเหล�านั้นใช%ความเก�งในทางท่ีผิด เช�น การคอร=รัปชัน การยักยอก
ทรัพย=สินของบริษัท การหลอกลวงผู%บริโภค การไม�ซ่ือสัตย=ต�อลูกค%า การเอาเปรียบคู�ค%าในทางท่ีไม�ถูกไม�ควร 
ฯลฯ ก็สามารถทําให%บริษัทเสียหายได%เช�นกัน เพราะหากมีแต�คนเก�งแต�ทําตัวไม�ดี ก็ไม�มีใครอยากจะเข%ามา 
คบค%าสมาคมด%วย หรือไม�อยากเข%ามาซ้ือสินค%าและใช%บริการกับบริษัทนั้น ท่ีสุดแล%วบริษัทนั้นก็ไปไม�รอด 

ดังนั้น “คนเก�ง” จึงไม�ใช�เป<นคําตอบท่ีดีท่ีสุดสําหรับองค=กรในปcจจุบันอีกต�อไปแล%ว หากแต�       
ต%องเป<น “คนดี” ด%วย คือท้ัง “เก�งและดี” จึงถือเป<น “สุดยอดคน” ท่ีหลายองค=กรต%องการครอบครอง         
เพราะนอกเหนือจากความเก�ง คนดีจะมีจิตสํานึกความรู%สึกผิดชอบชั่วดีมากกว�าคนปกติท่ัวไป ทําให%เขามี
ความซ่ือสัตย= ไม�คอร=รัปชัน ไม�ใช%อํานาจหน%าท่ีเอาเปรียบคู�ค%า ไม�คดโกงลูกค%า ไม�หลอกลวงผู%บริโภคและ          
ไม�ยักยอกทรัพย=สินของบริษัท ฯลฯ อันเป<นการสร%างชื่อเสียงให%องค=กร ส�งผลให%องค=กรมีภาพลักษณ=ท่ีดีเป<นท่ี
ชื่นชมและเป<นท่ียอมรับของผู%มีส�วนได%ส�วนเสีย โดยเฉพาะคนในชุมชนและคนท่ีจะมาคบค%าสมาคมด%วย 

ยกตัวอย�างเช�น เม่ือเร็ว ๆ นี้ กรณีท่ี นางสาวสมศรี  ใจหาญ ผู%จัดการร%านเซเว�นอีเลฟเว�น จังหวัด
ชลบุรี พบเงินสด 9.8 หม่ืนบาท ในร%านแล%วนําไปแจ%งความท่ีสถานีตํารวจภูธรหนองขาม จังหวัดชลบุรี ทันที 
เพ่ือเตรียมส�งคืนให%กับเจ%าของเงินต�อไป ไม�ยักยอกเงินไว%แม%แต�บาทเดียว กลายเป<นบุคคลตัวอย�างท่ีน�ายกย�อง
ในชั่วข%ามคืน ถือเป<นแบบอย�างท่ีดีให%กับคนเป<นจํานวนมาก เพราะการเป<นคนดี มีความซ่ือสัตย=ท่ีบริษัท          
ได%ร�วมบ�มเพาะมาอย�างต�อเนื่องถึง 8 ปe ได%ส�งผลให%บริษัทพลอยมีชื่อเสียงตามไปด%วย 

ไม�เพียงแค�เฉพาะเหตุการณ=นี้เท�านั้นท่ีคนดีสร%างชื่อเสียงให%องค=กร ยังมีตัวอย�างอีกมากมายท่ีคนดี
เหล�านี้ได%ช�วยสร%างชื่อเสียงและส�งผลทางธุรกิจ ทําให%หลายบริษัทเติบโตและอยู�ร�วมกับสังคมและชุมชน           
ได%อย�างผาสุก 

ดังนั้น จึงไม�น�าแปลกใจท่ีวันนี้มีหลายองค=กรได%เห็นความสําคัญในการส�งเสริมบุคลากรให%เป<นคนดี 
ด%วยการรวมพลังกันต�อต%านคอร=รัปชัน ซ่ึงเวลาพูดถึงก็มักจะนึกถึงแต�หน�วยงานภาครัฐก�อนเสมอ ซ่ึงไม�น�าจะ
เป<นเช�นนั้น และถ%าจะให%ดีควรขยายผลไปท่ีภาคเอกชนให%ร�วมกันส�งเสริมให%คนในองค=กรของตนเองเป<นคนดี
มีความซ่ือสัตย=สุจริตควบคู�ไปกับการเป<นคนเก�ง ก็น�าจะเป<นประโยชน=ต�อประเทศชาติโดยรวมด%วยเช�นกัน                

ท่ีมา : บัญญัติ  คํานูณวัฒน= 
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2. ผู%เรียนเติมคําต�อไปนี้ให%สมบูรณ=ท่ีสุด 

คนเก�ง กับ คนดี ใครท่ีทําให
สถานศึกษาอยู�รอด 

ลักษณะของ “คนเก�ง” ในสถานศึกษา ลักษณะของ “คนด”ี ในสถานศึกษา 
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าเปQนคนเก�งและคนดีจะเกิดอะไรข้ึนในสถานศึกษา 
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จุดประสงค:เชิงพฤติกรรม 

1. วิเคราะห=การทํางานด%านจิตอาสาได% 
2. ประยุกต=ใช%จิตอาสา เพ่ือพัฒนาสังคมได% 

คําช้ีแจง 
ผู% เรียนอ�านเรื่อง “อาชีวะสร%างชาติ” ศึกษาและวิเคราะห=แล%วนําความรู%ไปตอบคําถาม ข%อ 1            

ส�วนความรู%จากบทสนทนา “จิตอาสาของลูก” ให%นําไปตอบในข%อ 2 

อาชีวะสร
างชาติ 

30 มกราคม 2558 เม่ือเวลา 09.15 น. ท่ีสํานักงานคณะกรรมการปVองกันและปราบปราม   
การทุจริตแห�งชาติ (ป.ป.ช.) มีการจัดกิจกรรมสัมมนาตามโครงการจิตอาสาเพ่ือสังคม พร%อมกับการบรรยาย
พิเศษเรื่อง “พลังเยาวชนจิตอาสา สร%างสังคมไทยโปร�งใส” โดยศาสตราจารย=พิเศษวิชา  มหาคุณ กรรมการ 
ป.ป.ช. กล�าวว�า ปcญหาการทุจริตเป<นปcญหาสําคัญ ป.ป.ช. เล็งเห็นถึงการศึกษาท่ีจะพัฒนาส�งเสริมเยาวชน 
และสร%างเสริมวัฒนธรรมสุจริตกับทุกภาคส�วนสังคม เพ่ือให%เกิดแนวร�วมเครือข�ายการปVองกันการทุจริต 
พร%อมกับกล�าวว�า พลังสําคัญท่ีสุดในการสร%างประเทศคือพลังของเยาวชน ตัวอย�างของประเทศจีนนั้น          
พลังของเยาวชนจากสายเรียนอาชีวะเป<นพลังท่ีทําให%ทุกอย�างขับเคลื่อนไปได% ซ่ึงประเทศเรากําลังขาด
บุคลากรส�วนนี้มาก แต�ประเทศไทยกลับมุ�งไปทางด%านปริญญาจํานวนมาก บางคนจบมาทําอะไรไม�เป<น 
นอกจากนั้น คนท่ีจะเรียนสูง ๆ ต�อไปต%องมีพ้ืนฐานด%านการทํางาน พร%อมกับการฝiกฝนด%านวิชาการ             
เพราะสิ่งท่ีน�าเป<นห�วงก็คือการขาดคนท่ีรู%ทักษะในการทํางาน (Skill labour) แต�ละอาชีพก็ล%วนแต�ต%องการ
คนท่ีมีทักษะ เรียนรู%การทํางานด%วยตนเอง พร%อมกับหนึ่งสมองสองมือ ในประเทศสิงคโปร=ไม�ได%เน%นสร%างคน
ในระดับปริญญา แต�กลับเน%นสร%างคนระดับอาชีวศึกษามากท่ีสุด แล%วค�อยไปต�อยอดในด%านต�าง ๆ และผู%คน
ท่ีจบในสายอาชีพยังมีรายได%มากท่ีสุดด%วย เพราะมีความสามารถและควบคุมการทํางานได% 

“อาชีวะท้ังนั้นท่ีเป<นผู%กําหนดชะตากรรมของประเทศชาติ” ศาสตราจารย=พิเศษวิชา กล�าว 
ศาสตราจารย=วิชา กล�าวด%วยว�า ความเจริญทางวัตถุไม�สําคัญเท�าพลังทางจิตท่ีมีความสําคัญมาก 

การเอ้ือเฟ~�อเผื่อแผ� ไม�ทอดท้ิงในยามทุกข=ยากนั้นเป<นเรื่องดี ระบบอาชีวะก็ไม�ได%รังเกียจการช�วยเหลือ   
พรรคพวก แต�คงไม�ใช�ช�วยเหลือพวกพ%องเพ่ือไปตีกัน ถ%าจะช�วยเหลือก็ช�วยเหลือจิตอาสาเพ่ือช�วยสังคม  
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คําส่ัง 

1. ผู%เรียนบันทึกความดีจิตอาสาของตนเองท่ีทําในสถานศึกษาและครอบครัวลงในใบรับฝากของธนาคาร 
“ความดีจิตอาสา” ลงในตารางท่ีกําหนดให% 
 

ธนาคารความดีจิตอาสาในสถานศึกษา 

ใบนําฝาก 
 

ช่ือผู
ฝาก......................................................................................................................................................................................... 

ระดับช้ัน…………………………………………………………………….แผนก ........................................................................................................... 

 

กิจกรรม “จิตอาสา” สถานท่ีทํากิจกรรม ผลท่ีได
รับ 

(ตัวอย�าง) 
1. ปลูกต%นไม% 

วิทยาลัยซ่ือตรงพาณิชยการ 

(15 กรกฎาคม 2559) 

สถานศึกษาร�มรื่น สร%างสภาพ 
แวดล%อมท่ีดีให%แก�นักเรียน 
นักศึกษา ผู%ปกครอง และชุมชน 

2.…………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 

…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 

3.…………………………………………… 
………………………………………………… 
…………………………………………….… 

………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 

………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 

ลงไปในพ้ืนท่ี แสดงให%ชุมชนเห็นว�าคนอาชีวะท้ังหลายนั้นสามารถสร%างประโยชน=แก�ชุมชนว�ามีบทบาท
สําคัญในการช�วยเหลือด%านต�าง ๆ 

ดังนั้น สถานศึกษาหรืออาชีวะต%องเข%าไปสัมผัสกับชุมชน เพ่ือทําให%ชุมชนนั้นรู%สึกว�าต%องพ่ึงพาอาศัย 
เห็นว�าพวกเขามีประโยชน= เช�น สายไฟในหมู�บ%านท่ีชํารุดจะช�วยซ�อมได%อย�างไร ท�อน้ําประปารั่วจะช�วยแก%ไข
ได%อย�างไร ซ่ึงกระบวนการต�าง ๆ เหล�านี้จะนํามาซ่ึงความรัก ความสามัคคี และจะนํามาซ่ึงการสนับสนุน
โดยหน�วยงานหรือสถาบันท่ีมีกําลังพร%อม น้ําใจต�าง ๆ จะหลั่งไหลมา แต�นั่นก็ต%องเริ่มต%นท่ีพลังศรัทธาของ
พวกเราอาชีวะก�อนแล%วจะรู%สึกว�าตัวเองมีคุณค�า เม่ือได%ทําประโยชน=ให%กับชุมชน 

ศาสตราจารย=พิเศษวิชา กล�าวว�า สังคมของฝรั่งมีเรื่องจิตอาสาเป<นปกติในชุมชน คนท่ีครอบครัวมี
ปcญหาก็สามารถเยียวยาด%วยวิธีจิตอาสา เพราะจะทําให%เห็นว�าโลกนี้ยังมีคนท่ีทุกข=ยากกว�าเราอีกมากมาย 
ฝรั่งมีครูข%างถนนเยอะมาก เพราะคนเราไม�ใช�จะเท�าเทียมกันท้ังหมด ยังมีคนอดม้ือกินม้ืออยู�มาก คนท่ีทุกข=
ทรมานในโลกนี้มีมหาศาล ลืมตามายังไม�รู%เลยว�าจะเอาอะไรกิน โดยเฉพาะในแอฟริกา แล%วยังต%องระวังตัว
มากด%วยว�าจะถูกจับไปฝiกอาวุธ เพราะฉะนั้นความรู%สึกท่ีว�าเราเป<นคนพร%อมสมบูรณ= มีทัศนคติในเชิงบวก 
ต%องปลดปล�อยพลังตรงนี้ให%กับสังคม พลังเชิงบวกจะทําให%สังคมเราดีข้ึน ไม�มีอะไรท่ีจะแพ%พลังจิตท่ี          
กล%าหาญ และ Service mind เป<นสุดยอดของจิตวิญญาณของมนุษย= 

ท่ีมา : หนังสือพิมพ= คม ชัด ลึก ฉบับวันศุกร=ท่ี 30 มกราคม 2558 
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4.…………………………………………… 
…………………………………………….… 
…………………………………………….… 

………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 

…………………………………….………… 
……………………………….……………… 
……………………………….……………… 

5.…………………………………………… 
………………………………………….…… 
…………………………………………….… 

………………………………………… 
……………………………………….… 
………………………………….……… 

………………………………….…………… 
………………………………….…………… 
………………………………………….…… 

6.…………………………………………… 
…………………………………………….… 
………………………………………………. 

…………………………………………. 
………………………………………… 
………………………………………… 

……………………………………….……… 
……………………………………….……… 
………………………………………….…… 

7.………………………………………….. 
……………………………………………… 
………………………………………………. 

………………………………………… 
…………………………………………. 
………………………………………… 

………………………………………….…… 
…………………………………….………… 
………………………………………….…… 

8.…………………………………………… 
………………………………………………. 
………………………………………………. 

………………………………………… 
…………………………………………. 
………………………………………… 

……………………………………….……… 
……………………………………….……… 
………………………………………….…… 

9.…………………………………………… 
…………………………………………….… 
………………………………………………… 

…………………………….…………… 
…………………………………….…… 
……………………………………….… 

………………………………………….…… 
……………………………………….……… 
………………………………………….…… 

 
10.…………………………………………… 
…………………………………………….… 
………………………………………………… 

…………………………….…………… 
…………………………………….…… 
……………………………………….… 

…………………………….…………… 
…………………………………….…… 
……………………………………….… 

 

ลงช่ือนายธนาคาร………………………………………………………………………………ครูท่ีปรึกษา 

ดอกเบ้ียท่ีได
รับ………………………………………………………………….………………คะแนน 
 
 

หมายเหตุ  
1. ครูจัดทําใบรับฝากวางไว%ท่ีมุมห%องเรียน 

2. ทํากล�องรับฝากวางไว% 
3. ต้ังกรรมการเพ่ือเก็บข%อมูล (เปXดกล�องอ�านใบรับฝากทุก 1 เดือน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



107 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

บทสนทนา “จิตอาสาของลูก” 

พ�อ 

วันเสาร=นี้พ�อจะพาแม�ไปแจกเสื้อผ%าเด็กแถวสลัม 
อย�าลืมไปถ�ายรูปให%พ�อด%วย จะได%เอาลง

หนังสือพิมพ= เพ่ือท่ีพ�อจะได%รับเลือกเข%ามาอีกสมัย

พ�อครับ เสื้อผ%าพวกนี้พ�อค%าแถวตลาดนัด
เอามาให%ฟรี ทําไมไม�ให%เขาเข%ามาร�วมแจก

ลูก 

พ�อ 

ลูกรู%ไหมว�าพ�อคุมหมดท้ังตลาด อยากได%อะไรพวกเขา
ต%องเอามาให% ลูกอยากได%อะไรบอกพ�อมานะ             

ขนมาให%ท้ังตลาดยังทําได%เลย 

ครูสอนผมว�า “จิตอาสา” จะต%องมีคุณธรรมจริยธรรมและ
ทําด%วยความสุข ระเบิดออกมาจากข%างใน ข%อสําคัญต%องไม�
หวังผลตอบแทนใด ๆ จากใคร ท่ีพ�อแจกของนี่ มันเป<นการ
เบียดเบียนคนอ่ืนนะพ�อ 

ลูก 
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ลูก 

พ�อ 

 

พ�อ 

แกโง�เหมือนใครนะ ความซ่ือสัตย=สุจริต      
มันเป<นคําพูดท่ีพูดได%สวยหรู แต�ทํายากมาก  

แต�ผมจะเป<นคนรุ�นใหม�ท่ีทํางานด%วยความถูกต%องและซ่ือสัตย=สุจริต       
เห็นประโยชน=ส�วนรวมมากกว�าประโยชน=ส�วนตน ครูบอกว�า คลื่นลูกใหม�
ต%องมีความรู%คู�คุณธรรม ผู%ใหญ�ท่ีทุจริต คิดมิชอบต�อแผ�นดิน ก็ปล�อยให%
กรรมลงโทษเขาและปล�อยให%เขาตายไป เพราะเด็กในวันนี้คือผู%ใหญ�          
ในวันหน%า ผู%ใหญ�ในวันนี้ก็คือผีในวันหน%า 
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3. วิเคราะห=บทสนทนาระหว�างพ�อกับลูก แล%วตอบคําถามต�อไปนี้ 
3.1 ผู%เรียนมีความคิดเห็นอย�างไร เก่ียวกับบทสนทนาระหว�างพ�อกับลูก 

  
  
  
  
   

3.2 ถ%าผู%ใหญ�ในบ%านเมืองมีความคิดเช�นเดียวกับพ�อในบทสนทนานี้ จะเกิดอะไรข้ึนกับประเทศชาติ 

  
  
  
  
   

3.3 ถ%าผู%เรียนเป<นพ�อค%าจะยอมนําสิ่งของมาให%คนอ่ืน เพ่ือแลกกับผลประโยชน=หรือไม� เพราะเหตุใด 

  
  
  
  
   

3.4 ผู%เรียนคิดว�าความคิดเห็นของลูกชายถูกต%องหรือไม� เพราะเหตุใด 

  
  
  
  
   

3.5 การเรียนการสอนท่ีเน%น “ความรู%คู�คุณธรรม” ผู%เรียนคิดว�ามีความจําเป<นหรือไม� เพราะเหตุใด 
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1. แนวคิด 
การจัดทําโครงการคุณธรรมกับการปVองกันการทุจริตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป<นการ

ส�งเสริมให%ผู%เรียนมีความตระหนักในการปฏิบัติตน รู%จักกระบวนการคิดค%นเป<นระบบ มีข้ันตอน มีการวางแผน    
ท่ีชัดเจน สร%างความรับผิดชอบ สามารถนําไปประยุกต=ใช%เพ่ือพัฒนาองค=กร พัฒนาตนเองและก�อเกิดอุปนิสัย            
ท่ีคงทน ส�งผลให%เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 

2. จุดประสงค:เชิงพฤติกรรม 

2.1 เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู%แบบมีส�วนร�วมในการปVองกันการทุจริตคอร=รัปชันได% 
2.2 เพ่ือเสริมสร%างทักษะกระบวนการเรียนรู%จากโครงการได% 
2.3 เห็นคุณค�าการจัดทําโครงการเพ่ือเกิดประโยชน=ต�อสังคมได% 

3. สาระการเรียนรู
 
 3.1 แบบร�างโครงการเสริมสร%างความซ่ือสัตย=สุจริต 

ตัวอย�างท่ี 1 “โครงการรถเรือนไทยเคลื่อนท่ีสู�ชุมชน” 

ตัวอย�างท่ี 2 “โครงการออมเพ่ือให%ใส�ใจสังคม” 

ตัวอย�างท่ี 3 “โครงการประกวดเรียงความ เรื่อง...สืบสานวถีิไทย - โตไปไม�โกง” 

ตัวอย�างท่ี 4 “โครงการต%นไม%พูดได%” 

ตัวอย�างท่ี 5 “โครงการการสร�างสังคมท่ีไม�ทนต�อการทุจริต (Zero Tolerance for Corruption)” 

4. ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม 

4.1 ผู%เรียนชมวีดิทัศน=เก่ียวกับสภาพปcญหาการทุจริตคอร=รัปชันท่ีเกิดข้ึนในทุกองค=กร ท้ังภาครัฐและ
เอกชน นํากรณีศึกษาต�าง ๆ มาร�วมกันอภิปราย ครูกระตุ%นให%ผู%เรียนได%คิดวิเคราะห=จากคําถามท่ีหลากหลาย 
เช�น 

4.1.1 การทุจริตคือมะเร็งร%ายใช�หรือไม� 
4.1.2 การตัดไม%ทําลายปdาเพ่ือแลกกับเงินส�งผลอย�างไร 

4.1.3 การซ้ือขายตําแหน�งในวงราชการเกิดผลเสียอย�างไร 

4.1.4 นักศึกษาซ้ือเกรด...ครูขายเกรด ส�งผลร%ายต�อระบบการศึกษาอย�างไร 

4.1.5 นักการเมืองมีการทุจริตเลือกต้ัง ประชาชนขายเสียงเพ่ือเงิน เกิดผลเสียต�อประเทศ
อย�างไร 
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 4.2 ครูและผู%เรียนสรุปร�วมกันว�า สิ่งท่ีจะช�วยแก%วิกฤติในสังคมไทยได%นั้น ทุกคนต%องร�วมแรงร�วมใจกัน
ปลูกจิตสํานึกในการปVองกันการทุจริตคอร=รัปชันให%เกิดกับทุกคน จึงต%องมีกระบวนการร�วมคิด ร�วมทํา และร�วม
รับผิดชอบ โดยจัดทําโครงการเพ่ือเสริมสร%างความซ่ือสัตย=สุจริต ดังนี้ 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 ครูนําเสนอสื่อ PowerPoint เก่ียวกับกระบวนการเรียนรู%จัดทําโครงการท่ีบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ครูนําเสนอโครงการตัวอย�างท่ีเก่ียวข%องกับการปVองกันการทุจริตคอร=รัปชัน เปXดโอกาสให%ผู%เรียนได%
ซักถาม มีการอภิปรายและหาข%อสรุปร�วมกัน 

4.4 ผู%เรียนแบ�งกลุ�ม ๆ ละประมาณ 5 - 7 คน เพ่ือทําโครงการเก่ียวกับการปVองกันการทุจริตคอร=รัปชัน 
ทุกกลุ�มระดมความคิดเห็นและสรุปประเด็นสําคัญ จัดทําเป<นแผนผังความคิด พร%อมนําเสนอในประเด็นต�อไปนี้ 

4.4.1 ชื่อโครงการ 

4.4.2 เหตุผลท่ีเลือกทํา 

4.4.3 วัตถุประสงค=ท่ีทํา 

4.4.4 วิธีดําเนินงาน 

4.4.5 ผลท่ีคาดว�าจะได%รับ 

4.5 ทุกกลุ�มนําเสนอโครงการ ครู ผู%เรียนร�วมกันอภิปรายและสะท%อนผล ทุกกลุ�มจดบันทึกตามท่ีครู
เสนอแนะ 

4.6 ทุกกลุ�มรับแบบเค%าโครงการเขียนโครงการ ครูชี้แจงการเขียนโครงการทุกข้ันตอน เปXดโอกาสให%มี
การซักถาม 

4.7 ผู%เรียนระดมสมองเขียนโครงการ ครูสะท%อนผลพิจารณาเพ่ืออนุมัติโครงการ 

พระราชดํารัส พระราชดําริ 
หลักการทรงงาน 

จิตอาสา 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ปรัชญาของ           
เศรษฐกิจพอเพียง 

กระบวนการเสริมสร
าง                 
ความซ่ือสตัย:สุจริต 
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4.8 ครูและผู%เรียนร�วมกันกําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน กําหนดระยะเวลาจัดทําโครงการโดยใช%เวลา
ประมาณ 8 - 9 สัปดาห= โดยปฏิบัติตามโครงการตามท่ีกําหนด ในระหว�างท่ีผู%เรียนแต�ละกลุ�มจัดทําโครงการ 
ครูท่ีปรึกษาต%องติดตามดูแลเพ่ือให%คําปรึกษา ช�วยเหลือ ตลอดท้ังให%กําลังใจตลอดระยะเวลาดําเนินงาน 

4.9 ทุกโครงการต%องถอดรหัสโครงการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวันนําเสนอโครงการ 

4.10 จัดนิทรรศการโครงการ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา และสถานศึกษาใกล%เคียง
ได%มาชมผลงาน 

4.11 ลงเว็บไซต=ของสถานศึกษาเพ่ือเผยแพร�ต�อสาธารณชน 

5. ส่ือ วัสดุอุปกรณ: และแหล�งเรียนรู
 
5.1 วีดิทัศน= 
5.2 PowerPoint 
5.3 เค%าโครงการเขียนโครงการ 

5.4 ตัวอย�างโครงการต�าง ๆ 
5.5 สื่อสิ่งพิมพ= 

6. การวัดและประเมินผล 

6.1 แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

6.2 แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ�ม 

6.3 การประเมินผลการปฏิบัติตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6.4 แบบประเมินตนเอง 

6.5 แบบประเมินโครงการ 

7. กิจกรรมเสนอแนะ 

การจัดทําโครงการท่ีส�งเสริมการปVองกันและปราบปรามการทุจริตคอร=รัปชัน ควรมีการมอบหมายให%
ผู%เรียนทุกแผนก ทุกระดับชั้นได%คิดจัดทําโครงการเพ่ือปลูกฝcงจิตสํานึกการมีส�วนร�วมในการปVองกันและ
ปราบปรามการทุจริต เป<นการปลูกฝcงให%ก�อเกิดอุปนิสัยท่ีคงทนติดตัวไปจนเติบโตเป<นผู%ใหญ�ท่ีดี มีคุณธรรม
จริยธรรมในการดําเนินชีวิต ส�งผลให%ประเทศชาติได%รับการพัฒนาอย�างยั่งยืน 
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คําช้ีแจง   

1. ผู%เรียนแบ�งกลุ�มและศึกษาแบบร�างโครงการเสริมสร%างความซ่ือสัตย=สุจริต 

2. ผู%สอนให%ทุกกลุ�มศึกษาตัวอย�างการเขียนโครงการ “รถเรือนไทยเคลื่อนท่ีสู�ชุมชน” 

3. ทุกกลุ�มระดมความคิดเห็นเพ่ือเขียนโครงการ 

จุดประสงค:เชิงพฤติกรรม 

เพ่ือเสริมสร%างทักษะกระบวนการเรียนรู%จากโครงการได% 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ………………………………………………………………………………………………  

2. ผู%รับผิดชอบโครงการ………………………………………………………………………………… 

3. ครูท่ีปรึกษา 

3.1………………………………………………………………………………………………    
3.2………………………………………………………………………………………………   

4. สนองนโยบายหรือยุทธศาสตร= 
4.1………………………………………………………………………………………………    
4.2………………………………………………………………………………………………  

5. ระยะเวลาดําเนินโครงการ………………………………………………………………………………………………  

6. หลักการและเหตุผล 
            

            

                    

7. วัตถุประสงค= 
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8. เปVาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ 

8.1 เชิงปริมาณ 
(1)           

(2)           

8.2 เชิงคุณภาพ 
(1)           

(2)           

9. วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 

                

            

            

10. งบประมาณ 

                

            

            

11. ผลท่ีคาดว�าจะได%รับ 

11.1             

11.2            

11.3            

11.4           
  

12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

12.1            

12.2            

12.3            
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1. ช่ือโครงการ   รถเรือนไทยเคลื่อนท่ีสู�ชุมชน 

2. สมาชิกผู
รับผิดชอบโครงการ   90 คน 

3. ครูท่ีปรึกษา 

3.1 นางสุมาลี  โฆษิตนิธิกุล 

3.2 นางสาววรารัตน=  คําเมือง 

3.3 นางกรกช  บํารุงสวัสด์ิ 

4. สนองนโยบายหรือยุทธศาสตร: 
4.1 พระราชดํารัส พระราชดําริ หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.2 ยุทธศาสตร=ชาติว�าด%วยการปVองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
4.3 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

4.4 ค�านิยมหลัก 12 ประการ 

4.5 สถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม 

5. ระยะเวลาดําเนินโครงการ   1 ภาคเรียน 

6. หลักการและเหตุผล 

สังคมปcจจุบันมุ�งแข�งขันทางด%านวัตถุ การประพฤติปฏิบัติของผู%ใหญ�บางคนเป<นตัวแบบท่ีไม�ดี ส�งผลให%
เด็กและเยาวชนได%ยึดเอาเป<นแบบอย�าง ความเข%าใจ เอ้ืออาทรกันในสังคมลดลง การทุจริตคอร=รัปชันเริ่ม
เกิดข้ึนในทุกวงการ ปcญหาอาชญากรรมมีทุกแห�งในสังคม คนดีแทบจะไม�มีท่ีจะให%ยืนในแผ�นดิน 

นักเรียน นักศึกษามีความรู%ความสามารถในการวาดภาพ จึงจัดทําโครงการคุณธรรมข้ึนมาเพ่ือเขียน
เป<นนิทานประกอบภาพวาดท่ีเก่ียวกับความซ่ือสัตย=สุจริต กฎแห�งกรรม พุทธศาสนสุภาษิตต�าง ๆ เพ่ือเป<นการ
ปลูกจิตสํานึกให%นักเรียน นักศึกษาได%ตระหนักและเห็นคุณค�าในหลักธรรมคําสอนท่ีสามารถนํามาประยุกต=ใช% 
ในการดําเนินชีวิตได% 

7. วัตถุประสงค: 
7.1 เพ่ือพัฒนาปลูกฝcงให%นักเรียน นักศึกษา และชุมชนมีค�านิยมคุณธรรมในเรื่องความซ่ือสัตย=สุจริต 

สามารถดําเนินชีวิตได%อย�างมีความสุข 

7.2 เพ่ือส�งเสริม พัฒนานักเรียน นักศึกษาให%ทําประโยชน=เพ่ือสังคม เป<นการสร%างภาพลักษณ=ท่ีดี         
ให%สถานศึกษา 

7.3 เพ่ือส�งเสริมให%นักเรียน นักศึกษารู%จักการใช%เวลาว�างให%เกิดประโยชน= 

8. เปbาหมาย 

8.1 เชิงปริมาณ 

(1) นักเรียน นักศึกษาจัดทํานิทานคุณธรรมจริยธรรม   จํานวน 90 คน 

(2) นักเรียนโรงเรียนใกล%เคียงและชุมชน  จํานวน 500 คน 
 

ตัวอย�างท่ี 1 โครงการ “รถเรือนไทยเคล่ือนท่ีสู�ชุมชน” 
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8.2 เชิงคุณภาพ 

(1) นักเรียน นักศึกษามีจิตสํานึกการมีส�วนร�วมในการปVองกันและปราบปรามการทุจริต 

  (2) นักเรียน นักศึกษาใช%เวลาว�างให%เกิดประโยชน=และมีความรับผิดชอบต�อสังคม 

(3) นักเรียน นักศึกษา และชุมชนได%รับความรู%คู�คุณธรรม และสามารถนํามาประยุกต=ใช%ในการ      
ดําเนินชีวิต 

9. วิธีดําเนินการ 

9.1 เสนอโครงการ 

9.2 แต�งต้ังคณะกรรมการ 

 9.3 ประชุมคณะกรรมการ 

9.4 ดําเนินโครงการ 

(1) นักเรียน นักศึกษาศึกษาหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาท่ีเน%นเรื่องความซ่ือสัตย=สุจริต 
กฎแห�งกรรม และพุทธศาสนสุภาษิต 

(2) เขียนเรื่องและวาดภาพประกอบ ให%ครูท่ีปรึกษาได%ตรวจสอบความถูกต%องของเนื้อหาและ
สอดคล%องกับหลักธรรมคําสอน (บูรณาการ 3 รายวิชาท่ีสอนในภาคเรียนเดียวกัน คือ วิชาวิถีธรรมวิถีไทย วิชา
ภาษาไทย และวิชาศิลปะ) 

(3) นํารถเรือนไทยท่ีได%รับการสนับสนุนจากวัดบึงทองหลางจัดวางนิทานคุณธรรม เคลื่อนท่ีไป
ตามสถานศึกษาใกล%เคียงและชุมชน เพ่ือได%อ�านและศึกษาเนื้อหาด%านคุณธรรม จริยธรรม 

(4) นํารถเรือนไทยและนิทานคุณธรรมวางไว%ท่ีอาคารอเนกประสงค= เพ่ือให%นักเรียน นักศึกษา          
ได%อ�านในช�วงเวลาก�อนเข%าเรียนและพักเท่ียง 

10. งบประมาณ   ได%รับการสนับสนุนจากวัดบึงทองหลาง จํานวน 50,000 บาท 

11. ผลท่ีคาดว�าจะได
รับ 

11.1 นักเรียน นักศึกษามีจิตสํานึกด%านคุณธรรม จริยธรรม และมีส�วนร�วมในการปVองกันและ
ปราบปรามการทุจริต สามารถนํามาประยุกต=ใช%ในการดําเนินชีวิต 

11.2 ชุมชนและสังคมมีส�วนร�วมในการรับรู%การทํากิจกรรมเพ่ือสังคมของนักเรียน นักศึกษา             
เกิดภาพลักษณ=ท่ีดี ทําให%สร%างภาคีเครือข�ายในด%านอ่ืน ๆ ได% 

12. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 12.1 แบบประเมินผล 

 12.2 แบบสังเกตและสัมภาษณ= 
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ภาพกิจกรรม “โครงการรถเรอืนไทยเคล่ือนท่ีสู�ชุมชน” 

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 
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การถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการ “รถเรือนไทยเคลื่อนที่สู�ชุมชน” 

ลักษณะกิจกรรม 

 

ความสอดคล
องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ
มกันที่ดีในตัว 

นักศึกษาจัดทํานิทานประกอบ
ภาพวาดที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความซื่อสัตย=สุจริต กฎแห�ง
กรรม และพุทธศาสนสุภาษิต
ต�าง ๆ แล%วนําใส�รถเรือนไทย
เคลื่อนที่สู�สถานศึกษา และ
ชุมชน 

• ผู%เรียนศึกษาด%านศิลปะ จึงมีศักยภาพ
ในการจัดทํานิทาน 

• งบประมาณที่ใช%ได%รับการสนับสนุน
จากเจ%าอาวาสวัดบึงทองหลาง 

• บูรณาการ 3 รายวิชา แต�มอบหมาย
โครงการ 1 โครงการ ทําให%ผู%เรียน         
มีเวลาทํางานได%ตามกําหนดเวลาใน       
1 ภาคเรียน เป<นการประหยัดเวลา
และงบประมาณ 

• การเขียนเรื่องและวาดภาพ 
ประกอบนั้นจะต%องรู%จักคิด          
ด%วยความรอบคอบ ระมัดระวัง 
พร%อมที่จะนําไปปฏิบัติให%เกิด           
ผลที่เป<นรูปธรรมได% 

• ผู%เรียนได%ใช%เวลาว�างให%เกิด
ประโยชน=และมีความสุข               
ในการทํางาน 

• ผู%เรียนได%ฝiกทักษะกระบวนการ
คิดอย�างมีวิจารณญาณ และได%  
ฝiกปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู%         
ทั้งด%านศิลปะ การใช%ภาษาไทย    
และหลักธรรมทางศาสนา 

• มีการวางแผนการทํางานตามขั้นตอน จัดทํา
ปฏิทินปฏิบัติงานให%ทันตามกําหนดเวลา 

• แต�งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทํารถเรือนไทย 
โดยใช%จ�ายอย�างประหยัดและคุ%มค�าที่สุด           
มีการตรวจสอบการเบิกจ�ายโดยยึดหลัก   
“ธรรมาภิบาล” ซื่อสัตย= โปร�งใส ตรวจสอบได% 

• มีการติดตามและประเมินผลจากครูผู%สอน        
ทั้ง 3 รายวิชา เสนอแนะและปรับปรุง         
อย�างต�อเนื่อง เพื่อให%ผู%เรียนได%เกิดองค=ความรู%
และสามารถนําไปประยุกต=ใช%ในชีวิตได% 

เงื่อนไขความรู
 

1. คุณธรรมจริยธรรม (ความซื่อสัตย=สุจริต กฎแห�งกรรม พุทธศาสนสุภาษิต)  
2. หลักการเขียนและการดําเนินเรื่อง  
3. หลักการทํารูปเล�มหนังสือ  
4. หลักการวาดภาพประกอบเรื่อง  

เงื่อนไขคุณธรรม 1. ความมีน้ําใจ 2. ความเสียสละ 3. ความซื่อสัตย: 4. ความสามัคคี 5. ความอดทน 
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การถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการ “รถเรือนไทยเคลื่อนที่สู�ชุมชน” 

ด
าน 

วัด 

 

อยู�อย�างพอเพียง - สมดุล และพร
อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในด
านต�าง ๆ 
 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล
อม วัฒนธรรม 

ความรู
 

- มีความรู%ในการเลือกซื้อวัสดุอุปกรณ= 
ที่เหมาะสมกับการใช%งาน 

- มีความรู%ในการใช%คอมพิวเตอร=สืบค%น
ข%อมูลด%านการวาดภาพ การใช%ภาษา
ที่ถูกต%อง เหมาะสม เพื่อนํามา
ประยุกต=ใช%ในการทํางาน 

มีความรู%ในการทํางานกลุ�ม มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู%กับครูและเพื่อน 
สามารถวางแผนการทํางานได%อย�างมี
ประสิทธิภาพ 

มีความรู%ในการเลือกใช%ทรัพยากรที่
เหมาะสมกับงาน และนํามาใช%ให%เกิด
ประโยชน= โดยไม�ทําลายสิ่งแวดล%อม 

มีความรู%ในการนําเอกลักษณ=
ของท%องถิ่นมาเป<นแนวคิดและ
สามารถประยุกต=ใช%ในงานที่ทํา
อย�างสร%างสรรค= เช�น             
การเขียนเรื่องเชื่อมโยงกับ
บริบทและภูมิสังคมของตนเอง 

ทักษะ 

มีทักษะในการใช%กระดาษ สี ดินสอ 
และวัสดุอุปกรณ= ปฏิบัติตามขั้นตอน 
เพื่อให%ประหยัดและคุ%มค�า 

สามารถปฏิบัติงานได%ตามแผนที่
กําหนด มีทักษะในงานที่ทํา สามารถ
ปรับตัวและอยู�ร�วมกับผู%อื่นได%อย�างมี
ความสุข 

สามารถนําทรัพยากรในท%องถิ่นมา
ประยุกต=ใช%ให%เหมาะสมตามบริบท
และภูมิสังคม 

นํารูปแบบงานศิลปะของไทย
และท%องถิ่นมาประยุกต=ใช%          
ในงานอย�างผสมกลมกลืน   
พร%อมถ�ายทอดความรู%สู�                
คนรุ�นหลังได%อย�างมีความสุข 

ค�านิยม 

เห็นคุณค�าในการใช%วัสดุอุปกรณ=ใน          
ทุกขั้นตอน เพื่อให%ประหยัดและคุ%มค�า 

ตระหนักและเห็นคุณค�าในการ           
อยู�ร�วมกับผู%อื่น พร%อมที่จะรักษา
สัมพันธภาพที่ดีในการทํางาน เพื่อให%
เกิดความสุขในองค=กร 

เกิดจิตสํานึกที่ดีในการอนุรักษ=             
เห็นคุณค�าการพัฒนาอย�างสร%างสรรค=
ในงานที่ทํา ตลอดทั้งรักษา
สิ่งแวดล%อมให%สะอาดและสวยงาม 

โดยนําหลัก 5 ส มาปฏิบัติ 

เห็นคุณค�าและอนุรักษ=ศิลปะ
และโบราณสถานในท%องถิ่น 
สามารถนําภูมิปcญญาชาวบ%าน
มาเชื่อมโยงกับงานอย�างผสม
กลมกลืน เพื่อรักษารากเหง%า
แห�งความเป<นไทยและ           
ใส�ใจความเป<นสากล 

หมายเหตุ การถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูผู%สอนสามารถปรับเปลี่ยนได%ตามความเหมาะสมในบริบทและภูมิสังคมของตนเอง
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1. ช่ือโครงการ   ออมเพ่ือให%ใส�ใจสังคม 

2. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ภาคเรียน 

3. ผู
รับผิดชอบ นักศึกษาชั้น ปวส. 2 ท่ีเรียนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ครูท่ีปรึกษา นางสุมาลี  โฆษิตนิธิกุล 

5. สถานท่ี ศูนย=ฝiกอบรมวิศวกรรมเกษตร 

6. หลักการและเหตุผล 

วิชาเศรษฐกิจพอเพียง มุ�งส�งเสริมให%ผู%เรียนเป<นคนดี มีคุณธรรม รู%จักเอ้ือเฟ~�อเผื่อแผ�แก�สังคม ส�งเสริม
และสืบสานเอกลักษณ=และวัฒนธรรมไทยให%ดํารงอยู�คู�กับคนไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักศึกษาท่ี
ได%เรียนวิชานี้มีความตระหนักและเห็นคุณค�าในวิถีของการดําเนินชีวิตของบรรพชนท่ีมีน้ําใจ มีการแบ�งปcนและรู%
รักสามัคคี จึงได%จัดทําโครงการออมเพ่ือให%ใส�ใจสังคมข้ึนมา โดยให%นักเรียน นักศึกษาทุกคนได%มีส�วนร�วมในการ
พัฒนาและทํางานด%วยจิตอาสาท่ีจะช�วยเหลือชุมชนและสังคม ก�อให%เกิดอุปนิสัยท่ีพอเพียง มีคุณธรรมจริยธรรม
เกิดข้ึนในตัวผู%เรียน มีความสุขจากความพอเพียงตามอัตภาพของตน เม่ือพอแล%วก็ต%องรู%จักแบ�งปcนให%สังคม 

7. วัตถุประสงค: 
 7.1 เพ่ือให%ผู%เรียนได%ร�วมทํากิจกรรมท่ีเกิดประโยชน=ต�อชุมชนและสังคม 

 7.2 เพ่ือให%ผู%เรียนได%ทํางานด%วยจิตอาสา เห็นประโยชน=ส�วนรวมมากกว�าประโยชน=ส�วนตน 

 7.3 เพ่ือเป<นการเสริมสร%างให%ผู%เรียนมีเจตคติท่ีดีในการดําเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

8. เปbาหมาย 

8.1 เชิงปริมาณ 

(1) นักเรียน นักศึกษาท้ังหมด  จํานวน 350 คน 

(2) ผู%บริหาร ครู เจ%าหน%าท่ีและแม�ค%า จํานวน 80 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

(1) นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาทํากิจกรรมท่ีเกิดประโยชน=ต�อส�วนรวม มีจิตอาสาในการ
พัฒนาชุมชนและสังคม 

(2) นักเรียน นักศึกษาใช%เวลาว�างให%เกิดประโยชน=และมีความรับผิดชอบต�อสังคม 

(3) มีเจตคติท่ีดีในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต=ใช%ในการดําเนินชีวิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย�างท่ี 2 โครงการ “ออมเพ่ือให
ใส�ใจสังคม” 
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9. ข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินงาน 

ข้ันตอนดําเนินงาน พ.ย. 53 ธ.ค. 53 ม.ค. 54 ก.พ. 54 หมายเหตุ 

1.  ประชุมเลือกประธานและเลขานุการ 
ประธานชี้แจงวัตถุประสงค=ในการจัดทํา
โครงการและมอบหมายให%ทุกคนเขียน
โครงการคนละ 1 โครงการ แล%วนําเสนอ 

2. มีมติเลือกโครงการ “ออมเพ่ือให%ใส�ใจ
สังคม” แล%วช�วยกันเขียนโครงการนําเสนอ 
ครูท่ีปรึกษา เพ่ือขออนุมัติโครงการของ
นักศึกษา ปวส. 2 

3. แต�งต้ังกรรมการรับผิดชอบตามงานท่ีถนัด
และสมัครใจ จัดทํากล�องกระดาษมีช�องใส�เงิน
ด%านบน ตกแต�งให%สวยงาม 

4. ประชาสัมพันธ=หน%าเสาธงในการนําเหรียญ
จากเงินทอนท่ีโรงอาหารบริจาคลงในกล�อง          
ท่ีจัดวางไว%ท่ีโรงอาหาร เพ่ือนําเงินไปซ้ือ           
ชุดนักเรียนให%นักเรียนท่ีขาดแคลนในโรงเรียน 
วัดบางพูน 

5. ออกสํารวจข%อมูลจํานวนนักเรียนและ
ขนาดของเสื้อผ%าและนําเงินบริจาคจัดซ้ือ
เสื้อผ%าตามความต%องการ และนําไปมอบให%
นักเรียนท่ีโรงเรียนวัดบางพูน 

6. สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 

     

10. ผลท่ีคาดว�าจะได
รับ 

ผู%เรียนทํางานด%วยจิตอาสา มีเจตคติท่ีดีในการมีน้ําใจ รู%จักการแบ�งปcนและมีความสุขจากการทํางาน
ร�วมกัน สามารถน%อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต=ใช%ในการดําเนินชีวิต 

11. ปJญหาอุปสรรคท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึนและแนวทางแก
ไข 

จํานวนเงินท่ีบริจาคอาจไม�เพียงพอในการจัดซ้ือเสื้อผ%าตามจํานวนของผู%เรียนได% แต�ผู%บริหาร คณะครู 
เจ%าหน%าท่ี ตลอดท้ังแม�ค%าในโรงอาหารมีความยินดีท่ีจะบริจาคเพ่ิมเติม เพ่ือจัดซ้ือเสื้อผ%าให%ได%ครบตามจํานวน           
ท่ีต%องการ 
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ภาพกิจกรรม “โครงการออมเพ่ือให
ใส�ใจสังคม” 

ศูนย:ฝiกอบรมวิศวกรรมเกษตร 
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การถอดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการ “ออมเพ่ือให
ใส�ใจสังคม” 

เง่ือนไขความรู
 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักการทรงงาน (ขาดทุนคือกําไร) 

เง่ือนไขคุณธรรม มีน้ําใจ ความอดทน เสียสละและแบ�งปJน 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 
• โครงการนี้เป<นส�วนหนึ่ง         

ของวิชาเศรษฐกิจพอเพียง 
ท่ีเปXดสอนใน 1 ภาคเรียน 

• การจัดทําโครงการเป<น       
การถ�ายทอดบทเรียนผ�าน
กิจกรรม/โครงการสู�สังคม     
ท่ีเป<นรูปธรรม 

• งบประมาณท่ีได%มาจาก           
เงินบริจาคของทุกคน 

• เป<นการส�งเสริมวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

• ปลูกฝcงจิตสํานึกรักท%องถ่ิน
ให%เกิดแก�ผู%เรียนให%มีความ
เอ้ืออาทรและแบ�งปcนแก�
สังคม 

• ส�งเสริมการทํางานด%วย          
จิตอาสา โดยไม�หวัง
ผลตอบแทน เป<นการทํางาน
ท่ีระเบิดจากข%างใน 

• วางแผนปฏิบัติงานและ
มอบหมายงานตามความถนัด   
และความสมัครใจ 

• ประสานผู%บริหาร ครู และ
เจ%าหน%าท่ี ให%รับทราบถึงโครงการ
ท่ีจัดทําเพ่ือจะได%ร�วมสมทบทุน 
ในการจัดซ้ือเสื้อผ%าให%กับนักเรียน
โรงเรียนวัดบางพูน 

• รายงานผลการปฏิบัติงานให%ครู         
ท่ีปรึกษา และสมาชิกได%รับทราบ
การดําเนินงานในทุกข้ันตอน 

 

 

วัตถุ สังคม ส่ิงแวดล
อม วัฒนธรรม 
มีความรู%ความเข%าใจ        
ในการนําต%นทุนท่ีมีอยู�
มาประยุกต=ใช% โดยให%
สอดคล%องกับบริบท 
และภูมิสังคมของตนเอง 

มีการทํางานอย�างมี
ความสุข ร�วมคิดร�วมทํา 
และร�วมรับผิดชอบ          
เห็นประโยชน=ส�วนรวม
มากกว�าประโยชน=           
ส�วนตน 

การทํางานทุกอย�างต%อง
คํานึงถึงผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึนกับสิ่งแวดล%อม
และมีจิตสํานึกรับผิดชอบ
ต�อคนรุ�นหลัง 

สืบสานและดํารงวิถี        
ในการดําเนินชีวิตให%
สอดคล%องกับภูมิปcญญา
ชาวบ%าน เพ่ือให%เกิด
ความภาคภูมิใจและ
สํานึกรักบ%านเกิดของ
ตนเอง 

สมดุล ม่ันคง และย่ังยืน 

หมายเหตุ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ หลักคิด ครูผู%สอนสามารถปรับเปลี่ยนได%ตามบริบทและภูมิสังคม
ของตนเอง 
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ผู
รับผิดชอบ  ฝdายวิชาการ 
ระยะเวลาดําเนินงาน 1 - 30 มิถุนายน 2559 
สถานท่ี   สถานศึกษา 

 
 

1. หลักการและเหตุผล  
การเสริมสร%างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค=ของผู%เรียนเป<นสิ่งสําคัญท่ีสุดท่ีจะต%องได%รับการบ�มเพาะ       

มาต้ังแต�วัยเรียน โดยเฉพาะการดําเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต การทําให%ผู%เรียนเข%มแข็ง
ทางด%านจิตใจได%ดีนั้น สถานศึกษามีพลังเพียงพอท่ีจะสร%างเกราะปVองกันให%เยาวชนได%มีทิศทางในการดําเนิน
ชีวิตท่ีถูกต%อง 

การจัดการเรียนรู%จึงมีหลายรูปแบบท่ีช�วยในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู%ใหม� ๆ มาช�วยเสริมการ
เรียนรู%ในชั้นเรียนให%เกิดการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค=ของความเป<นพลเมืองดี ฝdายวิชาการจึงได%จัดการ
ประกวดเรียงความ เรื่อง...สืบสานวิถีไทย - โตไปไม�โกง ให%ดําเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
เพ่ือฝiกทักษะกระบวนการคิด และเผยแพร�แนวคิดท่ีมีประโยชน=ต�อนักเรียน นักศึกษา ชุมชน และสังคมต�อไป 

2. วัตถุประสงค: 
2.1 เพ่ือส�งเสริมให%ผู%เรียนเขียนเรียงความท่ีส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา 
2.2 เพ่ือกระตุ%นให%ผู%เรียนมีส�วนร�วมในการเขียนเรียงความท่ีเหมาะสมกับวัยและสอดคล%องกับ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค= (ด%านความซ่ือสัตย=) 
2.3 เพ่ือคัดเลือกเรียงความท่ีเหมาะสมไว%ประกอบการเรียนการสอนและเผยแพร�ในสถานศึกษา 

ชุมชน และสังคม 

3. เปbาหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

นักเรียน นักศึกษา เข%าร�วมประกวดเขียนเรียงความ จํานวน 500 คน 
3.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษาได%ฝiกทักษะกระบวนการคิด การเขียน และเสริมสร%างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค= 
(ด%านความซ่ือสัตย=) ตลอดท้ังได%เผยแพร�แนวคิดท่ีดีมีประโยชน=ต�อสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

4. วิธีดําเนินการ 
4.1 แต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดประกวดเรียงความเพ่ือกําหนดกติกาและรายละเอียดต�าง ๆ 
4.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือชี้แจงการปฏิบัติการตามบทบาทหน%าท่ี 
4.3 ประกาศกติกาและรายละเอียดในการประกวดเรียงความ 
4.4 คณะกรรมการร�วมกันพิจารณาตัดสินเรียงความท่ีผู%เรียนส�งเข%าประกวด 
4.5 ประกาศผลการตัดสิน 
4.6 เผยแพร�สู�สถานศึกษาต�าง ๆ ชุมชน และสังคม 

ตัวอย�างท่ี 3 โครงการ “ประกวดเรียงความ  
เรื่อง...สืบสานวิถีไทย - โตไปไม�โกง” 
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5. งบประมาณ 
งบประมาณได%รับการสนับสนุนจากโครงการคุณธรรมนําความรู% 

6. การประเมินผล 
การสังเกต สัมภาษณ= และแบบสอบถาม 

7. ประโยชน:ท่ีคาดว�าจะได
รับ 
ผู%เรียนได%มีทักษะในการเขียนภาษาไทยและตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติตน มีคุณธรรม 

จริยธรรม (ด%านความซ่ือสัตย=) และสามารถน%อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช%ในการดําเนินชีวิต 
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1. ช่ือโครงการ ต%นไม%พูดได%  

2. ระยะเวลาดําเนินงาน 1 ภาคเรียน 

3. ผู
รับผิดชอบ นักศึกษาชั้น ปวส. 2 ท่ีเรียนวชิาชีวิตและวัฒนธรรมไทย 

4. ครูท่ีปรึกษา นางสุมาลี  โฆษิตนิธิกุล 

5. สถานท่ี ศูนย=ฝiกอบรมวิศวกรรมเกษตร 

6. หลักการและเหตุผล 
วิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทยเป<นวิชาท่ีมุ�งส�งเสริมและพัฒนาผู%เรียนให%มีความรู% ความเข%าใจในวิถีชีวิต 

วัฒนธรรมไทยท่ีบรรพบุรุษได%สั่งสมและสืบทอดกันมาเนิ่นนาน เช�น ความซ่ือสัตย= มีน้ําใจ การแบ�งปcน ฯลฯ 
การเรียนรู%และสืบทอดสังคมและวัฒนธรรมไทยให%ยั่งยืนนั้น นับเป<นความจําเป<นอย�างยิ่ง ซ่ึงมีวิธีการมากมาย   
ท่ีจะไปให%ถึงเปVาหมายได% จึงมีความจําเป<นท่ีจะต%องมีการเรียนรู%ท้ังภาคทฤษฎีและการเรียนรู%จากการทํา
โครงการท่ีจะต%องใช%แนวทางหลัก คือ ให%ทุกคนสามารถทํางานร�วมกันอย�างมีความสุขและเอ้ืออาทร เคารพสิทธิ
ซ่ึงกันและกัน และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักศึกษาชั้น ปวส. 2 จึงได%จัดทําโครงการ เพ่ือสร%าง
จิตสํานึกและเห็นคุณค�าของการดําเนินชีวิตตามหลักธรรมคําสอน และสามารถนํามาประยุกต=ใช%ในชีวิต 
ประจําวันได% 

7. วัตถุประสงค: 
7.1 เพ่ือให%ผู%เรียนได%มีความรู%จากการทําโครงการท่ีเกิดประโยชน=ต�อนักเรียน นักศึกษา 
7.2 เพ่ือให%ผู%เรียนได%ทํางานด%วยจิตอาสา เห็นประโยชน=ส�วนรวมมากกว�าประโยชน=ส�วนตน 
7.3 เพ่ือให%ผู%เรียนมีเจตคติท่ีดีต�อการส�งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมไทย 

8. เปbาหมาย 
8.1 เชิงปริมาณ 

นักเรียน นักศึกษา จํานวน 350 คน 
8.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษามีความรู%และเจตคติท่ีดีต�อหลักธรรมคําสอน และรู%จักการใช%เวลาว�างให%เกิด
ประโยชน= 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย�างท่ี 4 โครงการ “ต
นไม
พูดได
” 
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9. ข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินงาน 

ข้ันตอนดําเนินงาน มิ.ย. 52 ก.ค. 52 ส.ค. 52 ก.ย. 52 หมายเหตุ 

1.  ประชุมเลือกประธานและเลขานุการ 
ประธานชี้แจงวัตถุประสงค=ในการจัดทํา
โครงการ มอบหมายให%ทุกคนเขียนโครงการ
คนละ 1 โครงการ 

2. ทุกคนนําเสนอโครงการ มีมติเลือก
โครงการท่ีคิดว�าเหมาะสมและตรงตาม
วัตถุประสงค= เขียนโครงการนําเสนอ               
เพ่ือขออนุมัติครูท่ีปรึกษา 

3. ทุกคนดําเนินการตามท่ีได%รับมอบหมาย 
เช�น การคัดเลือกวัสดุอุปกรณ= เลือกข%อความ
ท่ีเป<นข%อคิดเตือนใจบนหลักธรรมคําสอนทาง
ศาสนา นําไปติดตามต%นไม%ภายในสถานศึกษา 

4. ประชาสัมพันธ=ให%นักเรียน นักศึกษา               
ได%อ�านและศึกษา 

6. สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 

     

10. ผลท่ีคาดว�าจะได
รับ 
ผู%เรียนมีความรู%ในหลักธรรมคําสอน มีจิตสํานึกในการทํางานเพ่ือส�วนรวม และเห็นคุณค�าในการดําเนิน

ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย พร%อมท่ีจะดํารงและสืบสานต�อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม “โครงการต
นไม
พูดได
” 

ศูนย:ฝiกอบรมวิศวกรรมเกษตร 
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๑. ช่ือโครงการ   การสร%างสังคมท่ีไม�ทนต�อการทุจริต (Zero Tolerance for Corruption) 

๒. สมาชิกผู
รับผิดชอบโครงการ   ๑๐๐ คน 

๓. ครูท่ีปรึกษา  
๓.๑ นางสาว............................................................................................................................................ 
๓.๒ นาย.................................................................................................................................................. 

๔. สนองนโยบายหรือยุทธศาสตร: 
๔.๑ ค�านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
๔.๒ ยุทธศาสตร=ชาติว�าด%วยการปVองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

๕. ระยะเวลาดําเนินโครงการ   ๑ ปeการศึกษา 

๖. หลักการและเหตุผล  
ปcญหาการทุจริตคอร=รัปชันในประเทศไทยเป<นปcญหาท่ีเรื้อรังมาเป<นเวลานานและดูเหมือนว�าจะหาทาง

แก%ไขได%ยาก ท้ังนี้ มาจากสาเหตุท่ีสําคัญประการหนึ่งคือ คนไทยส�วนใหญ�มีนิสัยปล�อยปละละเลยกับการกระทํา
ผิดของผู%อ่ืน แม%รู%เห็นก็จะนิ่งเฉยดูดาย ไม�เข%าไปเก่ียวข%อง ยิ่งผู%กระทําผิดนั้นเป<นเจ%าหน%าท่ีของรัฐหรือตนเอง
ได%รับประโยชน=จากการกระทําผิดนั้นด%วย ก็ยิ่งมองข%ามไปหรือร�วมกระทําการไปด%วยกันเลย 

ความสําเร็จของการแก%ไขปcญหาการทุจริตคอร=รัปชันท่ีได%ผล อยู�ท่ีเง่ือนไขอย�างน%อย ๒ ประการ คือ 
ประการแรก จะต%องมีการบังคับใช%กฎหมายกับทุกคนอย�างเคร�งครัดโดยไม�มีข%อยกเว%น และประการท่ีสอง     
คนไทยต%องไม�ทนต�อการทุจริต ดังนั้น นอกจากจะส�งเสริมให%เจ%าหน%าท่ีของรัฐทําหน%าท่ีบังคับใช%กฎหมายแล%ว 
คนไทยทุกคนก็จะต%องช�วยกันสร%างให%สังคมไทยเกิดวัฒนธรรมท่ีไม�ทนต�อการทุจริตไปพร%อมกันด%วย 

นักเรียน นักศึกษานอกจากมีหน%าท่ีในการศึกษาหาความรู%แล%ว จําเป<นอย�างยิ่งท่ีจะต%องพัฒนาฐาน
ความคิดของตนเองให%ซ่ือสัตย=สุจริต และทนไม�ได%เม่ือได%เห็นการกระทําท่ีเป<นการทุจริต การละเมิดสิทธิ การไม�
เคารพกฎระเบียบ การไม�เห็นแก�ประโยชน=ส�วนรวม เช�น การแซงคิว การไม�ขับรถตามกฎจราจร การท้ิงขยะใน
ท่ีสาธารณะ การเข%าครอบครองใช%ประโยชน=พ้ืนท่ีส�วนรวมแต�ผู%เดียว การเลือกปฏิบัติอย�างไม�เป<นธรรม การทํา
เสียงอึกทึกจนเป<นท่ีเดือดร%อนรําคาญแก�ผู%อ่ืน ฯลฯ โดยจะต%องแสดงออกซ่ึงความไม�เห็นด%วยและต�อต%านการ
กระทําท่ีไม�ถูกต%องนั้นได%อย�างเหมาะสมตามวัยและสถานภาพของนักเรียน นักศึกษา เพ่ือช�วยกันสร%าง
วัฒนธรรมไม�ทนต�อการทุจริตให%เกิดข้ึนในสังคมไทยต�อไป 

๗. วัตถุประสงค:  
๗.๑ เพ่ือปลูกฝcงให%นักเรียน นักศึกษา และชุมชนมีความซ่ือสัตย=สุจริต ไม�เอารัดเอาเปรียบผู%อ่ืนและ

สังคมโดยรวม 
๗.๒ เพ่ือเสริมสร%างวัฒนธรรมการไม�ทนต�อการทุจริตคอร=รัปชันให%เกิดข้ึนในกลุ�มเยาวชนคนรุ�นใหม� 

 

ตัวอย�างท่ี 5 โครงการ “สร
างสังคมท่ีไม�ทนต�อการทุจริต” 

(Zero Tolerance for Corruption) 
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๘. เปbาหมาย  
๘.๑ เชิงปริมาณ  

(๑) นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ   จํานวน ๑๐๐ คน 
(๒) นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาใกล%เคียงและชุมชนได%รับรู%ถึงการปฏิบัติกิจกรรมตาม

โครงการ   จํานวน ๕๐๐ คน 
๘.๒ เชิงคุณภาพ 

(๑) นักเรียน นักศึกษาปรับเปลี่ยนฐานคิดของตนเองให%ซ่ือสัตย=สุจริต  
(๒) นักเรียน นักศึกษามีจิตสํานึกในการต�อต%านการทุจริตคอร=รัปชัน 
(๓) นักเรียน นักศึกษาสร%างวัฒนธรรมการไม�ทนต�อการทุจริตคอร=รัปชันให%เกิดข้ึนในกลุ�มเยาวชน 

คนรุ�นใหม� 

๙. วิธีดําเนินการ  
๙.๑ เสนอโครงการ 
๙.๒ แต�งต้ังคณะกรรมการ 
๙.๓ ประชุมคณะกรรมการ  
๙.๔ ดําเนินโครงการ 

(๑) นักเรียน นักศึกษาค%นคว%าข%อมูลทางสื่อต�าง ๆ ท่ีแสดงถึงการกระทําท่ีเป<นการทุจริต การละเมิด
สิทธิ การไม�เคารพกฎระเบียบ การไม�เห็นแก�ประโยชน=ส�วนรวม เช�น การแซงคิว การไม�ขับรถตามกฎจราจร 
การท้ิงขยะในท่ีสาธารณะ การเข%าครอบครองใช%ประโยชน=พ้ืนท่ีส�วนรวมแต�ผู%เดียว การเลือกปฏิบัติอย�างไม�           
เป<นธรรม การทําเสียงอึกทึกจนเป<นท่ีเดือดร%อนรําคาญแก�ผู%อ่ืน ฯลฯ   

(๒) จัดการเสวนาโดยเชิญผู%ทรงคุณวุฒิมาร�วมเสวนาในเรื่องการสร%างวัฒนธรรมสุจริตและการ        
ไม�ทนต�อการทุจริต 

(๓) สรุปข%อแนะนําในการแสดงออกซ่ึงความไม�เห็นด%วยและต�อต%านการกระทําท่ีไม�สุจริต              
อย�างเหมาะสมกับวัยและสถานภาพของนักเรียน นักศึกษา 

(๔) นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตามข%อแนะนํา ท้ังในสถานศึกษา สถานศึกษาใกล%เคียง บ%าน และ
ชุมชน  

(๕) จัดประชุมเพ่ือให%นักเรียน นักศึกษารายงานผลการปฏิบัติตามคําแนะนํา สรุป จัดทําข%อมูล 
เพ่ือจัดบอร=ดนิทรรศการ 

๑๐. งบประมาณ   ๓,๐๐๐ บาท 

๑๑. ผลท่ีคาดว�าจะได
รับ 
๑๑.๑ นักเรียน นักศึกษาปรับเปลี่ยนฐานคิดของตนเองให%ซ่ือสัตย=สุจริต มีจิตสํานึกในการต�อต%าน           

การทุจริตคอร=รัปชัน 
๑๑.๒ นักเรียน นักศึกษาสร%างวัฒนธรรมการไม�ทนต�อการทุจริตคอร=รัปชันให%เกิดข้ึนในกลุ�มเยาวชน  

คนรุ�นใหม� และในชุมชน 

๑๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ  
๑๒.๑ แบบประเมินผล  
๑๒.๒ สังเกตพฤติกรรม ผลงาน และสัมภาษณ= 
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

พระราชดําริ...เศรษฐกิจพอเพียง 
ประดุจเสียงสวรรค=ประทานให% 
เป<นปรัชญาแนวทางใกล%และไกล 
ปฏิบัติกันได%ทุกชั้นชน 

ดําเนินไปในทางท่ีสายกลาง 
พอเพียงพอประมาณมีเหตุผล 
พร%อมสร%างภูมิคุ%มกันให%แก�ตน 
ปวงประชาสุขล%นตลอดไป 

ความพอเพียงพอเหมาะและพอดี 
สามัคคีพ่ึงตนเองเป<นหลักใหญ� 
พร%อมคิดดีทําดีด%วยจิตใจ 
สิ่งแวดล%อมคงไว%ให%สมดุล 

ความพอประมาณในการดํารงอยู� 
ความเข%มแข็งคงคู�มิสิ้นสูญ 
พัฒนาภูมิปcญญาพาเก้ือกูล 
เมตตาคํ้าจุนคนในสังคม 
  

ความมีเหตุผลในการดํารงชีพ 
ยึดประหยัดประโยชน=ไว%ให%เหมาะ 
ลดละเลิกกิเลสพาทุกข=ตรม 
สุขสมตามอัตภาพฐานะตน 

ความมีภูมิคุ%มกันท่ีดีงาม 
รอบคอบและติดตามถามคิดค%น 
พร%อมรับการเปลี่ยนแปลงในบัดดล 
สติปcญญาฝiกฝนเป<นแนวทาง 

มีเง่ือนไขความรู%เป<นคู�คิด 
วิเคราะห=ติดต�อเติมและเสริมสร%าง 
นําวิชาการส�งเสริมสู�แนวทาง 
วางแผนดําเนินการทุกข้ันตอน 

มีเง่ือนไขคุณธรรมนําความรู% 
ศาสนาเคียงคู�สู�คําสอน 
ทําดีละเว%นชั่วทุกข้ันตอน 
แบ�งปcนเอ้ืออาทรในดวงใจ 

 เราชาวไทยขอต้ังปณิธาน 
จะสืบสานปรัชญาน�าเลื่อมใส 
เศรษฐกิจพอเพียงของคนไทย 
ต%องย่ังยืนตลอดไป...ชั่วนิรันดร= 
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แนวทางการมอบหมายงานภายในสถานศึกษา 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 
1. ผู%บริหารมอบหมายงานให%ครูทุกคนนําไปบูรณาการในการเรียนการสอนทุกรายวิชา ท้ังระดับ ปวช. 

และปวส. (การแบ�งหัวข%อกิจกรรมอยู�ในดุลพินิจของหัวหน%าแผนกวิชาและครูผู%สอน) 
2. ครูผู%สอนสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหา กิจกรรม และเวลาให%เหมาะสมตามรายวิชาท่ีสอนได% 

 
 

 
 
 
 
 

ครูในแผนกวิชาสามัญสัมพันธ: 

(รับผิดชอบหน�วยท่ี 1 - 2) 

ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู% 
ในวิชาท่ีสอนว�าเนื้อหาสาระ

สอดคล%องกับหน�วย/กิจกรรมใด 
แล%วจึงนํากิจกรรมนั้น 

ไปบูรณาการในวิชาท่ีสอน 
 

ครูในแผนกวิชาชีพ 

(รับผิดชอบหน�วยท่ี 3 - 4) 

ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู% 
ในวิชาท่ีสอนว�าเนื้อหาสาระ

สอดคล%องกับหน�วย/กิจกรรมใด 
แล%วจึงนํากิจกรรมนั้น 

ไปบูรณาการในวิชาท่ีสอน 
 

บูรณาการในช่ัวโมงองค:การวิชาชีพ 

(รับผิดชอบหน�วยท่ี 5 - 6) 

ทุกสาขาวิชาต%องสอนหน�วยท่ี 5 - 6 
และจัดทําโครงการ/โครงงาน             

ให%สอดคล%องกับสาขาของตนเอง 
 

มีร�องรอยทุกกิจกรรมท่ีผู%เรียน   
ได%จัดทํา (รวบรวมในแฟVม      
เก็บไว%ในแผนกของตนเอง) 

มีร�องรอยทุกกิจกรรมท่ีผู%เรียน       
ได%จัดทํา (รวบรวมในแฟVม         
เก็บไว%ในแผนกของตนเอง) 

มีการจัดทําโครงการ/โครงงาน 
เพ่ือสร%างความตระหนักรู%  

“ความซ่ือสัตย=สุจริต” และ “จิตอาสา” 
(รวบรวมในแฟVมเก็บไว%ใน 

ห%ององค=การวิชาชีพ) 
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ถวิลวดี  บุรีกุล ผู%อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล%าและคณะ ได%ทําวิจัยเรื่อง 
“การศึกษาเพ่ือเสริมสร%างความซ่ือตรงในสังคมไทย” พบว�า บุคคลท่ีมีความซ่ือตรง เป<นท่ีประจักษ=และสามารถ
เป<นแบบอย�างท่ีดีในการประพฤติปฏิบัติตามได% อันดับแรกคือ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

สําหรับข%อบกพร�องด%านความซ่ือตรงในสังคมไทย จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถนําเสนอ
รายละเอียดดังแสดงในภาพประกอบ 1 และแนวทางเสริมสร%างความซ่ือตรงในสังคมไทย รายละเอียดใน
ภาพประกอบ 2  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกร็ดความรู
เพ่ิมเติม 

แนวทางการเสริมสร
างความซ่ือตรง 
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ภาพประกอบ 1 ข
อบกพร�องด
านความซ่ือตรงในสังคมไทยท่ีสังเคราะห:จากการทบทวนวรรณกรรม 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

โครงสร
าง/สถาบัน 

สถาบันครอบครัว 

- ขาดแบบอย�างท่ีด ี

- ขาดการกล�อมเกลาท่ีด ี

สถาบันการศึกษา 

- ขาดแบบอย�างท่ีด ี

- ระบบการสอนท่ีไม�เน%นการสร%างความซ่ือตรง 

- รูปแบบวิธีการอบรมสั่งสอนขัดเกลา หรือปลูกฝcงไม�เหมาะสม 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

- ไม�ทําหน%าท่ีขัดเกลาสังคม 

- วัฒนธรรมไม�เอ้ือ เช�น ระบบอุปถัมภ= 
- ขาดผู%สอนท่ีดีงามเป<นแบบอย�าง 

หน�วยงานของรัฐ 

- ขาดต%นแบบ 

- ขาดการตรวตสอบ 

- กฎหมายไม�มปีระสิทธิผล 

สื่อมวลชน 

- ไม�เน%นการยกย�องคนดี และตีแผ�ความไม�ดี คนไม�ด ี

มุ�งตอบสนองต�อธุรกิจและการเมือง 

- ขาดการสื่อสารกับสังคมเพ่ือให%มีการเรยีนรู%                 
ในคุณธรรมความซ่ือตรง 

 

ระบบและกระบวนการ 

- ขาดการบูรณาการระบบ กระบวนการ กลไกและเครื่องมือ กฎหมาย                     
จารีตประเพณี หลักธรรมทางศาสนา จรรยาบรรณ ฯลฯ 

- ระบบการศึกษาไม�เอ้ืออํานวยในการพัฒนาความรู%คู�คุณธรรม 

- ขาดระบบและกระบวนการปลูกฝcงคุณธรรมความซ่ือตรงท่ีมีประสิทธิภาพ 

- ขาดการถอดบทเรียนคนต%นแบบหรือองค=กรต%นแบบเพ่ือขยายผลในวงกว%าง 

- โครงสร%างของระบบราชการท่ีไม�เอ้ืออํานวย และขาดการบูรณาการ 

- ระบบปVองกันและปราบปรามการทุจริตไม�เข%มแข็ง 
- ระบบการเมืองท่ีขาดความซ่ือตรง 
- ขาดบุคลากรท่ีมีศักยภาพในการถ�ายทอดหรืออบรมขัดเกลา 

- สังคมไม�ให%คุณค�ากับ “ความซ่ือตรง” 

- ขาด “ระบบและกระบวนการยกย�องเชิดชูดูแล” และการลงโทษอย�างจริงจัง  

ปJจเจกบุคคล 

- ไม�รู%จักบทบาทหน%าท่ี 

- ขาดความรับผิดชอบ 

- ขาดวินัย 

- ขาดความรู% 
- ขาดการปลูกฝcงกล�อมเกลาทางจิตใจ 

- เจตคตไิม�สอดคล%องกับการสร%างความซ่ือตรง 

- ไม�เคารพกติกาสังคม 

ผู
นํา 

- ขาดแบบอย�างหรือต%นแบบท่ีด ี

- บริหารงานไม�ซื่อตรง การผูกขาดอํานาจ และ
มีอํานาจดลุพินิจโดยปราศจากการตรวจสอบ
และความรับผดิชอบ  

- ขาดความตระหนักและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต%อง 

- ขาดการยกย�องคนด ี

วิชาชีพ 

- จรรยาบรรณวิชาชีพขาดความเข%มแข็ง
ในการควบคุมกํากับดูแลสมาชิก 

ภาคธุรกิจเอกชน 

- ไม�ได%เข%าร�วมการเสริมสร%าง              
ความซ่ือตรงในสังคม 

ความบกพร�องของ
สังคมไทยในเรื่อง 

ความซ่ือตรง 
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ภาพประกอบ 2 แนวทางเสริมสร
างความซ่ือตรงในสังคมไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร
าง/สถาบัน 

ครอบครัว ผู%นําเป<นแบบอย�างท่ีดี อบรมสั่งสอนขัดเกลา               
พร%อมยกตัวอย�างและมีกิจกรรมร�วมในครอบครัว ปลูกฝcงระเบียบวินัย 
ความรับผิดชอบ ความซ่ือสตัย=ซื่อตรง โดยใช%หลักธรรมทางศาสนา 
การสร%างครอบครัวเข%มแข็งและครอบครัวอบอุ�น 

สถาบันการศึกษา ปฏิรูประบบการศึกษาและระบบการเรียนรู%เพ่ือ
พัฒนา “ความรู%คู�คุณธรรม” โดยใช%หลักธรรมทางศาสนา สร%างครู
ต%นแบบ หลักสูตรการศึกษาและการเรยีนรู%ท้ังในและนอกระบบ และ
กิจกรรมเสริมสร%างความซ่ือตรง ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบต�อ
หน%าท่ี และยึดประโยชน=สาธารณะ ยกระดับกระบวนการเรียนรู%และ
การปฏิบัตติามกรอบคุณธรรม ความซ่ือสัตย=ซื่อตรง กฎหมาย 
กฎเกณฑ= กติกา มารยาทของสังคม 

หน�วยงานของรัฐ รัฐบาลเป<นเจ%าภาพการปลูกฝcงคุณธรรมจรยิธรรม
ความซ่ือตรงโดยผ�านนโยบายสาธารณะ ผลักดันวาระแห�งชาติและ
ประชาชน รณรงค=ส�งเสริมความซ่ือตรงในทุกภาคส�วน เริ่มโดยจาก
หน�วยงานของรัฐและขยายผลสู�องค=กรปกครองส�วนท%องถ่ิน 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และสื่อมวลชน ค%นหาองค=กรต%นแบบ และ
บุคคลต%นแบบ บูรณาการและพัฒนาศักยภาพองค=กรตรวจสอบ 

สื่อมวลชน ปฏิรูปสื่อให%เป<นสื่อสร%างสรรค=ทําหน%าท่ีสื่อสารกับ
สาธารณะเพ่ือการสร%างสังคมคุณธรรมความซ่ือตรง มุ�งเน%นนําเสนอ
ข%อมูลความรู% และการยกย�องเชิดชูคนดีท่ีซื่อตรง สื่อทุกประเภท          
ทุกระดับรณรงค=ปลูกฝcงจิตสํานึกความซ่ือตรงอย�างต�อเน่ือง เพ่ือให%
การเรยีนรู%ต�อสังคม ทําหน%าท่ีสื่อสารกับสังคมโดยปฏิบัตติาม
จรรยาบรรณสื่ออย�างเคร�งครดั 

ระบบและกระบวนการ 

บูรณาการระบบ โครงสร%าง และกลไกท้ังหมดไปสู�ทิศทางเพ่ือเสริมสร%างความซ่ือตรง 
โดยทุกภาคส�วนมสี�วนร�วมและรับผิดชอบตามขอบเขตอํานาจหน%าท่ีของตน รณรงค=ให%
มีการนําหลักความพอเพียงมาใช%ในชีวิตประจําวันและการปฏิบัตหิน%าท่ี พัฒนาระบบ
การศึกษาและระบบการเรียนรู% โดยมีเปVาหมายเพ่ือพัฒนาความรู%คู�คณุธรรม            
สร%างระบบและกระบวนการยกย�อง เชิดชู ดูแลคนซ่ือตรง และการลงโทษผู%ท่ีไม�ซื่อตรง 
มีแผนพัฒนาความซ่ือตรง โดยมีหน�วยงานรับผิดชอบการประสานผลักดันการปฏิบัติ
ตามแผนพัฒนาความซ่ือตรง กระบวนการปลูกฝcงกล�อมเกลาในและนอกระบบ โดยใช%
แบบอย�างท่ีดีและกิจกรรม โดยมีเครือข�ายความซ่ือตรงหรือกลุ�มคุณธรรมความซ่ือตรง 
พัฒนาปรับปรุงระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และบังคับใช%กฎหมายอย�าง
จริงจัง แนวทางการพัฒนาประเทศท่ีให%ความสําคัญกับการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม 
ความซ่ือตรง เปVาหมายคือความสขุของสมาชิกในสังคม 

ปJจเจกบุคคล 

เริ่มแก%ไขท่ีตนเอง ขยายสู�คนรอบข%างในครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ปรับเจตคติและ
จิตสํานึกโดยใช%หลักธรรมทางศาสนาเป<น         
เครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ ปฏิบัติตามหลักความ
พอเพียงและแนวพระราชดําริ ปฏบัิติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ กติกาสังคม ดึงพลังทางบวกมาใช%สร%าง
ภูมิคุ%มกัน เพ่ือดาํรงตนเป<นคนด ี

ภาคธุรกจิเอกชน ดําเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล
ด%วยความรบัผิดชอบต�อสังคม เข%ามาร�วมสนับสนุน 
เพ่ือการเสริมสร%างความซ่ือตรงในสังคม 

องค:กรวิชาชีพ ปฏิบัตติามจรรยาบรรณวิชาชีพ      
อย�างเคร�งครัด 

ภาคประชาสังคม มสี�วนร�วมเสริมสร%างสังคมแห�ง
ความซ่ือตรง 

ผู
นํา ผู%นําทุกระดับ โดยเฉพาะผู%นํา
ประเทศควรเป<นแบบอย�างท่ีดี ท้ังในการ
ดํารงชีวิตส�วนตัว และการปฏิบัติหน%าท่ี
การงาน 

- ควบคุมกํากับดูแลผู%ใต%บังคับบัญชา หรือ
ตักเตือนเมื่อพบว�ามีการกระทําผดิ
หรือไม�ถูกต%อง 

- ให%การยกย�องเชิดชูคนดีท่ีซื่อตรง          
เพ่ือเป<นขวัญกําลังใจและสร%างแรงจูงใจ
ในการทําด ี

- สร%างระบบการตรวจสอบผู%นําด%วยกฎ
ทางสังคมควบคู�กับกฎหมาย จารตี
ประเพณี และศีลธรรมจรรยา 

แนวทางเสริมสร
าง 

ความซ่ือตรง                  

ในสังคมไทย 

ศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ิมบทบาทสถาบัน
ศาสนาในการพัฒนาจิตใจด%วยหลกัธรรมทาง
ศาสนา เพ่ือปลูกฝcงกล�อมเกลาจิตใจ และมีการ
ปฏิบัติตามในชีวิตประจําวัน ส�งเสริมการเรียนรู% 
และนํากรอบวัฒนธรรมอันดีมาใช% ประสานและ
เช่ือมโยงการทํางานกับครอบครัวและ
สถาบันการศึกษา 
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มีภูมิคุ%มกัน 
ในตัวท่ีดี 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ทางสายกลาง 

 

พอประมาณ 

กรอบความคดิในการสอนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทิสนา  แขมมณี ได%นําเสนอกรอบความคิดในการสอนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให%ครูผู%สอนสามารถ
นําไปประยุกต=ใช%ในการสอนและการดําเนินชีวิต ดังนี้ 

 

 

 

คําถามหลัก 

ในการสอน 

ความรู
เก่ียวกับ
ปรัชญาของ     

เศรษฐกิจพอเพียง 

ทักษะการคิดตาม
ปรัชญาของ             

เศรษฐกิจพอเพียง 

ทักษะการปฏิบัติตาม
ปรัชญาของ  

เศรษฐกิจพอเพียง 

เจตคติต�อ 

ปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

สอนอะไร 

• 3 ห�วง 

• 2 เง่ือน 

• 4 มิติ 
• การปฏิบัติ 

• ทักษะการคิดตามหลัก
คิดต�าง ๆ ของปรัชญา 

• ทักษะกระบวนการคิด
ตามปรัชญา 

การนําความรู%และ        
การคิดตามปรัชญา   
ของเศรษฐกิจพอเพียง
สู�การปฏิบัติ/ลงมือ           
ทําจริง 

• การเห็นคุณค�า 

• การยอมรับ 

• การพัฒนาเป<น
ค�านิยมส�วนตัว 

• การพัฒนาเป<น
ลักษณะนิสัย 

สอนใคร ผู%เรียน : วัย ระดับชั้น ความรู%พ้ืนฐาน ความสนใจ ปcญหา ความต%องการ ฯลฯ 

มีเหตุผล 

วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล%อม/วัฒนธรรมสมดุล 
พร%อมรับต�อการเปลี่ยนแปลง 

นําไปสู� 

ความรู
 
รอบรู%  รอบคอบ ระมัดระวัง 

คุณธรรม 
ซ่ือสัตย=สุจริต ขยันอดทน สติปcญญา แบ�งปcน 
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จะวัดและ 

ประเมินผล 

การเรียนรู

อย�างไร 

ส่ิงท่ีวัดและประเมิน วิธีการวัดผลและเครื่องมือ วิธีการประเมิน 

ความรู%เก่ียวกับปรัชญา การสอบโดยใช%แบบสอบถาม 
ปรนัยและอัตนัย 

ประเมินตามเกณฑ=ท่ีกําหนด 

• ทักษะการคิดตาม       
หลักคิดของปรัชญา 

• ทักษะกระบวนการคิด 

   ตามปรัชญา 

• ทักษะการปฏิบัติตาม
ปรัชญา 

• การใช%แบบวัดทักษะการคิด 
และทักษะกระบวนการคิด 

• การสังเกตโดยใช%แบบสังเกต 

• การสํารวจและสอบถาม         
โดยใช%แบบสํารวจและ
แบบสอบถาม 

• ประเมินโดยใช%รูบริกส= 
(RUBRICS) 

• การวิเคราะห=ข%อมูลเชิง
คุณภาพ แปลความหมาย 

และสรุปผล 

เจตคติต�อปรัชญา 
 

• การสังเกตพฤติกรรม 

• การสอบถาม 

• การวัดเจตคติโดยใช%แบบ
วัดเจตคติ 

• การวิเคราะห=ข%อมูลเชิง
คุณภาพ 

• แปลความหมายและสรุปผล 

• ประเมินตามเกณฑ= 
 

จะเกิดผลลัพธ:อะไร 
(เปbาหมายของ             
การสอน) 

ผู%เรียนสามารถนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช%เป<นหลักคิด หลักการทํางาน และ
หลักปฏิบัติในชีวิตประจําวัน จนกระท่ังเกิดอุปนิสัย “อยู�อย�างพอเพียง” สามารถรักษา
สมดุลในการดําเนินชีวิต และพร%อมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนได%อย�างมีสติ รวมท้ัง
สามารถใช%ความรู%และปcญญาของตนไปในทางท่ีเป<นประโยชน=ท้ังต�อตนและส�วนร�วม 

 
 
 
 
 
 
 

 

สอนตรงไหน/
เม่ือไร 

เม่ือมีการสอนสาระวิชา 
ต�าง ๆ ตามท่ีหลักสูตร
กําหนด 

- สอนสาระของปรัชญา 

โดยตรง 

- สอนสาระของปรัชญา 

โดยการบูรณาการ 

• เม่ือมีการจัดกิจกรรม 

เสริมหลักสูตร 

• เม่ือทํากิจกรรมต�าง ๆ  
อันเป<นวิถีชีวิตประจําวัน 

ในโรงเรียน 
 

• เม่ือเกิดสถานการณ=ท่ีเอ้ือ 

ต�อการเรียนรู% 
• เม่ือทํากิจกรรมต�าง ๆ  

อันเป<นวิถีชีวิตประจําวัน 

ในครอบครัว ชุมชน 

สอนอย�างไร 

(แนวการสอน) 
•  สอนปรัชญาโดยตรง 

• สอนปรัชญาแบบแยกส�วน 
•  สอนปรัชญาโดยการบูรณาการ 

• สอนปรัชญาแบบเน%นกระบวนการ 

(หลักการสอน) 
หลักการสอนสาระ 

ประเภทความรู% 
หลักการสอนสาระ                  
ประเภททักษะ 

หลักการสอนสาระ 

ประเภทเจตคติ 

(วิธีสอน) ผู%เรียน : วัย ระดับชั้น ความรู%พ้ืนฐาน ความสนใจ ปcญหา ความต%องการ ฯลฯ 
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เศรษฐกิจพอเพียง 
 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เปQนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล     
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก�   
พสกนิกรชาวไทย มาโดยตลอดนานกว�า 25 ปj ตั้งแต�ก�อนเกิดวิกฤตการณ:ทางเศรษฐกิจ และ
เม่ือภายหลังได
ทรงเน
นยํ้าแนวทางแก
ไขเพ่ือให
รอดพ
น และสามารถดํารงอยู�ได
อย�างม่ันคง
และย่ังยืนภายใต
กระแสโลกาภิวัตน:และความเปล่ียนแปลงต�าง ๆ  

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง เปQนปรัชญาช้ีถึงการดํารงอยู�และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 
ตั้งแต�ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังภายในการพัฒนาและบริหารประเทศ 
ได
ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจให
ก
าวทันต�อโลกยุคโลกาภิวัตน: 

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปQนท่ี
จะต
องมีระบบภูมิคุ
มกันในตัวท่ีดีพอสมควร ต�อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจาก
การเปล่ียนแปลง ท้ังภายนอกและภายใน 

ท้ังนี้ จะต
องอาศัยความรอบรู
 ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย�างย่ิงในการนํา
วิชาการต�าง ๆ มาใช
ในการวางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะต
อง
เสริมสร
างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ
าหน
าท่ีของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจใน
ทุกระดับ ให
มีสํานึกคุณธรรมความซ่ือสัตย:สุจริต และให
มีความรอบรู
ท่ีเหมาะสม ให
ดําเนิน
ชีวิตด
วยความอดทนความเพียร มีสติปJญญา และความรอบคอบ 

   คุณลักษณะ 

คํานิยาม 

เง่ือนไข 

เพ่ือให
สมดุลและพร
อมต�อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย�างรวดเร็ว
และกว
างขวาง ท้ังด
านวัตถุ สังคม ส่ิงแวดล
อม และวัฒนธรรมจาก
โลกภายนอกได
เปQนอย�างดี แนวปฏิบัติและ

ผลท่ีคาดหมาย 

กรอบแนวคิด 
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หมายเหตุ แบบประเมินและเกณฑ=การให%คะแนน เป<นเพียงแนวทางหนึ่งเท�านั้น ครูผู%สอนสามารถปรับเปลี่ยน
และเพ่ิมเติมได%ตามความเหมาะสม 
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แบบประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

คําแนะนํา ให%ใส�คะแนนท่ีตรงกับความเป<นจริงมากท่ีสุดลงในช�องว�าง 

 พฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม ค�านิยม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค: 

กา
รใ

ฝaร
ู
มีค

วา
มค

ิดส
ร
า

งส
รร

ค: 

กา
รทํ

าง
าน

ร�ว
มกั

บผู

อื่น

 

คว
าม

กร
ะต

ือร
ือร


นใ
นก

าร
แส

วง
หา

คว
าม

รู
ใ
หม

� 

คว
าม

ซื่อ
สัต

ย: 

กา
รร

ับฟ
Jงค

วา
มค

ิดเ
ห็น

ขอ
งผู


อื่น
 

คว
าม

อด
ทน

 - 
คว

าม
รอ

บค
อบ

 

รว
มค

ะแ
นน

 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล 5 5 5 5 5 5 30 

1         

2         

3         

หมายเหตุ เกณฑ=ท่ีผ�านการประเมินพฤติกรรมคือคะแนนประเมินในแต�ละข%อไม�ต่ํากว�า 3 คะแนน 
     

ผู%ประเมิน…………………………………………………วันท่ี…………………/………………/……………….. 
 
 

เกณฑ:การให
คะแนน  
การใฝaรู
มีความคิดสร
างสรรค:อย�างมีเหตุผลและเปQนระบบ 

5 หมายถึง การแสดงความคิดเห็นท่ีนําพามาสู�แนวคิดท่ีมีการพัฒนาและสร%างสรรค=ให%เกิดความรู%ใหม� ๆ ในสิ่ง
ท่ีได%กระทํา มากกว�า 5 ครั้ง 

4 หมายถึง การแสดงความคิดเห็นท่ีนําพามาสู�แนวคิดท่ีมีการพัฒนาและสร%างสรรค=ให%เกิดความรู%ใหม� ๆ ในสิ่ง
ท่ีได%กระทํา มากกว�า 4 ครั้ง  

3 หมายถึง การแสดงความคิดเห็นท่ีนําพามาสู�แนวคิดท่ีมีการพัฒนาและสร%างสรรค=ให%เกิดความรู%ใหม� ๆ ในสิ่ง
ท่ีได%กระทํา มากกว�า 3 ครั้ง 

2 หมายถึง การแสดงความคิดเห็นท่ีนําพามาสู�แนวคิดท่ีมีการพัฒนาและสร%างสรรค=ให%เกิดความรู%ใหม� ๆ ในสิ่ง
ท่ีได%กระทํา มากกว�า 2 ครั้ง 

1 หมายถึง การแสดงความคิดเห็นท่ีนําพามาสู�แนวคิดท่ีมีการพัฒนาและสร%างสรรค=ให%เกิดความรู%ใหม� ๆ ในสิ่ง
ท่ีได%กระทํา มากกว�า 1 ครั้ง 
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การทํางานร�วมกับผู
อ่ืน 

5 หมายถึง การมีส�วนร�วมในการทํางานร�วมกับผู%อ่ืนตามลักษณะของงานท่ีได%รับมอบหมายสมบูรณ= 
4 หมายถึง การขาดความร�วมมือในการทํางานร�วมกับผู%อ่ืนตามลักษณะงานท่ีได%รับมอบหมาย มากกว�า 1 ครั้ง 

3 หมายถึง การขาดความร�วมมือในการทํางานร�วมกับผู%อ่ืนตามลักษณะงานท่ีได%รับมอบหมาย มากกว�า 2 ครั้ง 

2 หมายถึง การขาดความร�วมมือในการทํางานร�วมกับผู%อ่ืนตามลักษณะงานท่ีได%รับมอบหมาย มากกว�า 3 ครั้ง 

1 หมายถึง การขาดความร�วมมือในการทํางานร�วมกับผู%อ่ืนตามลักษณะงานท่ีได%รับมอบหมาย มากกว�า 4 ครั้ง 
 

ความกระตือรือร
นในการแสวงหาความรู
ใหม� 
5 หมายถึง การศึกษาค%นคว%าจากแหล�งข%อมูลต�าง ๆ และการซักถามในเรื่องท่ีสงสัย มากกว�า 5 ครั้ง 

4 หมายถึง การศึกษาค%นคว%าจากแหล�งข%อมูลต�าง ๆ และการซักถามในเรื่องท่ีสงสัย มากกว�า 4 ครั้ง 

3 หมายถึง การศึกษาค%นคว%าจากแหล�งข%อมูลต�าง ๆ และการซักถามในเรื่องท่ีสงสัย มากกว�า 3 ครั้ง 

2 หมายถึง การศึกษาค%นคว%าจากแหล�งข%อมูลต�าง ๆ และการซักถามในเรื่องท่ีสงสัย มากกว�า 2 ครั้ง 

1 หมายถึง การศึกษาค%นคว%าจากแหล�งข%อมูลต�าง ๆ และการซักถามในเรื่องท่ีสงสัย มากกว�า 1 ครั้ง 
 

ความซ่ือสัตย: 
5 หมายถึง การมีความซ่ือสัตย=และซ่ือตรงในการทํางานท่ีได%รับมอบหมายสมบูรณ= 
4 หมายถึง การไม�มีความซ่ือสัตย=และซ่ือตรงในการทํางานท่ีได%รับมอบหมาย มากกว�า 1 ครั้ง 

3 หมายถึง การไม�มีความซ่ือสัตย=และซ่ือตรงในการทํางานท่ีได%รับมอบหมาย มากกว�า 2 ครั้ง 

2 หมายถึง การไม�มีความซ่ือสัตย=และซ่ือตรงในการทํางานท่ีได%รับมอบหมาย มากกว�า 3 ครั้ง 

1 หมายถึง การไม�มีความซ่ือสัตย=และซ่ือตรงในการทํางานท่ีได%รับมอบหมาย มากกว�า 4 ครั้ง 
 

การรับฟJงความคิดเห็นของผู
อ่ืน 

5 หมายถึง การมีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็นและรับฟcงความคิดเห็นของผู%อ่ืนมากกว�า 5 ครั้ง 

4 หมายถึง การมีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็นและรับฟcงความคิดเห็นของผู%อ่ืนมากกว�า ไม�น%อยกว�า 4 ครั้ง 

3 หมายถึง การมีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็นและรับฟcงความคิดเห็นของผู%อ่ืนมากกว�า ไม�น%อยกว�า 3 ครั้ง 

2 หมายถึง การมีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็นและรับฟcงความคิดเห็นของผู%อ่ืนมากกว�า ไม�น%อยกว�า 2 ครั้ง 

1 หมายถึง การมีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็นและรับฟcงความคิดเห็นของผู%อ่ืนมากกว�า ไม�น%อยกว�า 1 ครั้ง 
 

ความอดทน - ความรอบคอบ 

5 หมายถึง ความพยายามและความรอบคอบในการทํางานท่ีได%รับมอบหมายให%สําเร็จลุล�วงด%วยดี 

4 หมายถึง ความพยายามและความรอบคอบในการทํางานท่ีได%รับมอบหมายให%สําเร็จ น%อยกว�า 1 ครั้ง 

3 หมายถึง ความพยายามและความรอบคอบในการทํางานท่ีได%รับมอบหมายให%สําเร็จ น%อยกว�า 2 ครั้ง 

2 หมายถึง ความพยายามและความรอบคอบในการทํางานท่ีได%รับมอบหมายให%สําเร็จ น%อยกว�า 3 ครั้ง 

1 หมายถึง ความพยายามและความรอบคอบในการทํางานท่ีได%รับมอบหมายให%สําเร็จ น%อยกว�า 4 ครั้ง 
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แบบประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ�ม 

ชื่อผู%ถูกประเมิน.............................................................................................ชัน้.................................................... 
ผู%สังเกต        ครู   นักเรียน   ผู%ท่ีได%รับมอบหมาย 
 

ท่ี 

 
 

พฤติกรรม 
 

                             
ช่ือ - สกุล 

การวางแผน
การทํางาน 

ความร�วมมือ      
ในการทํางาน 

แสดงความคิดเห็น
อย�างมีเหตุผล/   

การยอมรับฟJงผู
อ่ืน 

ยอมรับข
อสรุป
และผลงาน 
ของกลุ�มและ     
ร�วมปรับปรุง 

เวลาท่ีใช
         
ในการทํา
กิจกรรม 

รวม
คะแนน 

(15) 
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 

 

 
ลงชื่อ......................................................ผู%สังเกต 

               (......................................................) 
       วันท่ี..................เดือน......................พ.ศ............. 
 
 

หมายเหตุ   

ครูมอบหมายให%นักเรียนแต�ละกลุ�มสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของสมาชิกในกลุ�มเป<นรายบุคคล 

เกณฑ:การให
คะแนน 

3 - ปฏิบัติสมํ่าเสมอ     2 - ปฏิบัติเป<นบางครั้ง     1 - ไม�เคยปฏิบัติ 

เกณฑ:การตัดสิน 

14 - 15   คะแนน  ดีมาก 

12 - 13   คะแนน  ดี 

10 - 11   คะแนน  พอใช% 
ตํ่ากว�า 10 คะแนน  ควรปรับปรุง 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หน�วยท่ี…………………………เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู%ประเมิน 

       วันท่ี.................เดือน.........................พ.ศ............. 
 

เกณฑ:การประเมิน 

4   คะแนน  ดีมาก 
3   คะแนน  ดี 
2   คะแนน  ปานกลาง 
1   คะแนน  ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี ช่ือ - สกุล 

หัวข
อประเมิน สรุป 

ความ
พอประมาณ 

ความมี
เหตุผล 

ความมี
ภูมิคุ
มกัน 

เง่ือนไข
ความรู
 

เง่ือนไข
คุณธรรม 

รวม
คะแนน 

ผ�าน 
ไม�

ผ�าน 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          
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เกณฑ:การประเมินผลการปฏิบัติตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เกณฑ: 4 คะแนน ต
องปฏิบัติ ดังนี้ 

ความ
พอประมาณ 

ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ
มกัน เง่ือนไขความรู
 
เง่ือนไข
คุณธรรม 

ทํางานตรงตาม
เวลาท่ีกําหนดให% 

-  ทํางานมุ�งม่ัน 

-  กล%าตัดสินใจ   
 ด%วยเหตุและผล 

-  ความสนใจใฝdรู% 

- มีวัสดุ อุปกรณ=เพียงพอ
กับงานท่ีมอบหมาย 

- มีมนุษยสัมพันธ=          
กับเพ่ือน พร%อมมี         
การแลกเปลี่ยนเรียนรู% 

- เก็บวัสดุอุปกรณ=      
ท้ังของส�วนตนและ
ส�วนรวมให%เป<นระเบียบ
เรียบร%อยไม�ชํารุด 
เสียหาย 

มีการวางแผน       
การทํางานใน        
ทุกข้ันตอนด%วย
ความรอบคอบ
ระมัดระวัง 

- มีน้ําใจ 

- ความสามัคคี 

- การแบ�งปcน 

หมายเหตุ คะแนนตํ่ากว�า 4 ลงมาให%อยู�ในดุลพินิจของครูผู%สอน 
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แบบประเมินโครงการ 

ชื่อโครงการ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ลักษณะโครงการ……………………………………………จํานวนคน…………………………ระยะเวลา…………………………….. 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช
 หมายเหตุ 
1. ชื่อโครงการมีความชัดเจนสื่อความหมาย 
2. หลักการและเหตุผลสมเหตุสมผล 
3. วัตถุประสงค=และเปVาหมายชัดเจนเป<นไปได% 
4. ช�วงเวลาในการดําเนินงานเหมาะสมเป<นไปได% 
5. สถานท่ีปฏิบัติงานเหมาะสมเป<นไปได% 
6. งบประมาณและทรัพยากรท่ีใช%ในการดําเนินงาน

เหมาะสม 
7. แผนปฏิบัติงานละเอียดชัดเจนปฏิบัติได% 
8. การติดตามประเมินผลชัดเจนปฏิบัติได% 
9. ผลท่ีคาดว�าจะได%รับคุ%มค�ากับการดําเนินการ 
10. ความยากง�ายของงานท่ีเหมาะสมกับคนในกลุ�ม 

    

รวม 
    

หมายเหตุ  
การให%คะแนน 3   คะแนน  ดีมาก        

2   คะแนน  ดี        
1   คะแนน  พอใช%   
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แบบประเมินโครงงานคุณธรรม 

ชื่อโครงงาน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 

ร�างโครงงาน 
(10) 

กระบวนการ 

(การนําเสนอ) 
(20) 

รายงาน
โครงงาน 

(20) 
สรุป 

หลักการและ 

หลักธรรม       
ท่ีนํามาใช
 

(5) 

สอดคล
องกับ
สภาพปJญหา 

(5) 

 
 
 

 

 

รวม
คะแนน 

ผ�าน/
ไม�ผ�าน 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

เกณฑ:การประเมิน 

ถ%าได%คะแนนต้ังแต�   40 - 50  ได%คุณภาพดี แสดงว�าผ�าน 

ถ%าได%คะแนนต้ังแต�   25 - 39  ได%คุณภาพปานกลาง แสดงว�าผ�าน 

ถ%าได%คะแนนตํ่ากว�า  25         ได%คุณภาพต%องปรับปรุง แสดงว�าไม�ผ�าน 
 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู%ประเมิน 

                                                   (.....................................................) 
       วันท่ี..............เดือน.............................พ.ศ............ 
 
 
 
 
 

กลุ�ม/ 

สมาชิกกลุ�ม 

รายการ 

ประเมิน 
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แบบประเมินตนเอง หน�วยท่ี………………………….. 

คําช้ีแจง  
ผู%เรียนประเมินสมรรถนะของตนท่ีได%รับจากบทเรียนนี้ โดยการเขียนเครื่องหมาย / ลงในช�องว�างท่ีตรง

กับสิ่งท่ีผู%เรียนได%รับมากท่ีสุด พร%อมท้ังให%เหตุผลประกอบ 

หัวข
อการประเมิน เกณฑ:การประเมิน 
เหตุผล 

ด
านความรู
 น
อยลง เท�าเดิม มากข้ึน 

1. ความรู%ท่ีได%รับ     

2. ความเข%าใจท่ีได%รับ     

ด
านทักษะ     

1. การอ�านจับใจความจดจํารายละเอียด     

2. การวิเคราะห=เรื่องราว     

3. การสรุปสาระสําคัญ     

4. การนําไปใช%     

ด
านความฉลาดทางอารมณ:     

1. รู%จักตนเอง     

2. เข%าถึงจิตใจผู%อ่ืน     

3. สัมพันธภาพท่ีดีกับผู%อ่ืน     

4. การควบคุมตนเอง     

5. การทนต�อการปะทะอารมณ=     

6. การรักษาน้ําใจผู%อ่ืน     

7. สุภาพอ�อนโยน     

ด
านพฤติกรรมท่ีพึงประสงค:     

1. ความตรงต�อเวลา     

2. ความสนใจใฝdรู%     

3. ความรับผิดชอบ     

4. ความซ่ือสัตย=     

5. การทํางานร�วมกับผู%อ่ืน     

6. การมีสัมมาคารวะ     

 
 

ชื่อ.............................................นามสกุล......................................... 
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เฉลย 

หน�วยท่ี 2 ใบกิจกรรมท่ี 2.1 ข
อ 2 (หน
า 26) 

 

ลําดับ 
 

 

เฉลย 

 

ลําดับ 

 

เฉลย 
 

2.1 ความมีเหตุผล 2.11 ความพอประมาณ 

2.2 ความพอประมาณ 2.12 เง่ือนไขคุณธรรม 

2.3 ความมีเหตุผล 2.13 ความมีภูมิคุ%มกันในตัวท่ีดี 

2.4 ความมีภูมิคุ%มกันในตัวท่ีดี 2.14 4 มิติ 

2.5 ความพอประมาณ 2.15 ความมีเหตุผล 

2.6 ความมีภูมิคุ%มกันในตัวท่ีดี 2.16 มิติด%านวัตถุ 

2.7 ความมีภูมิคุ%มกันในตัวท่ีดี 2.17 มิติด%านสังคม 

2.8 เง่ือนไขความรู% 2.18 เง่ือนไขความรู% 

2.9 มิติด%านสิ่งแวดล%อม 2.19 มิติด%านวัฒนธรรม 

2.10 เง่ือนไขคุณธรรม 2.20 มิติด%านวัฒนธรรม 

หมายเหตุ เฉลยทุกใบงานกิจกรรมอยู�ในดุลยพินิจของครูผู%สอน 
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เฉลย 

หน�วยท่ี 2 ใบกิจกรรมท่ี 2.3 ข
อ 3 (หน
า 33) 

การถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เรื่อง “การดําเนินชีวิตบนความถูกต
อง ซ่ือสัตย:สุจริตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

เง่ือนไขความรู
 � สิทธิ เสรีภาพ และหน
าท่ีของประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ 

เง่ือนไขคุณธรรม � หิริ โอตตัปปะ 
 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ
มกันในตัวท่ีดี 
� ดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง รู%จัก

ประมาณตนในการใช%จ�ายทรัพย=ท่ีมีอยู�
ตามอัตภาพ 

� การดําเนินชีวิตประจําวันจะต%อง      
ไม�เบียดเบียนตนเองและผู%อ่ืน 

� พอใจในสิ่งท่ีตนมี ยินดีในสิ่งท่ีตนเป<น 
พร%อมทําหน%าท่ีของตนเองให%ดีท่ีสุด 
โดยไม�นําไปเปรียบเทียบกับชีวิตของ
บุคคลอ่ืน 

� รู%และเข%าใจในบทบาทของตน
ในฐานะสมาชิกของรัฐและการ
มีส�วนร�วมในการปVองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

� ยึดหลักการทํางานบนความถูก
ต%องและเชื่อในการกระทําของ
ตนว�า “ทําดีได%ดี ทําชั่วได%ชั่ว” 

� คํานึงถึงเกียรติยศและศักด์ิศรี
ของวงศ=ตระกูล 

� เห็นประโยชน=ส�วนรวมมากกว�า
ประโยชน=ส�วนตน 

� วางแผนในการดําเนินชีวิตท้ังการ
ครองตน ครองคน และครองงาน 
ด%วยความซ่ือสัตย=สุจริต 

� ศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวข%องในการ
ปVองกันและปราบปรามการทุจริต 

� มีเงินออมตามอัตภาพเพ่ือการ
พ่ึงตนเอง 

� ใฝdศาสนธรรม น%อมนํามา
ประพฤติปฏิบัติจนเป<นกิจนิสัย 

 
 

วัตถุ สังคม ส่ิงแวดล
อม วัฒนธรรม 

� มีความรู%เก่ียวกับการมี
ส�วนร�วมในการปVองกัน
และปราบปรามการทุจริต 

� รู%จักเลือกประกอบอาชีพ       
ท่ีสุจริตและสามารถ
ดํารงชีวิตได%อย�าง             
มีความสุข 

� มีความรู%ในการ      
วางแผนการใช%ชีวิต
ท้ังด%านครอบครัว
และการทํางาน 

� มีความเอ้ืออาทรต�อ
สังคม มีความสุข 
จากการให%และการ
แบ�งปcนตามอัตภาพ 

� เห็นความสําคัญของการ
เลือกใช%วัสดุอุปกรณ= รู%จัก
การถนอมและรักษาเพ่ือมี
อายุการใช%งานท่ียาวนานข้ึน 

� มีจิตสํานึกในการอนุรักษ=
และพัฒนา พร%อมท้ังมีความ
รับผิดชอบต�อคนรุ�นหลัง 

� เกิดความภาคภูมิใจใน
ความประพฤติ ปฏิบัติ 
บนความซ่ือสัตย=สุจริต 

� ส�งเสริมและสืบสาน
เกียรติยศ และศักด์ิศรี
ของวงศ=ตระกูล 

� เป<นแบบอย�างท่ีดีงาม 
ของคนในสังคม 

ศาสตร=พระราชา   :    หลักการทรงงาน (เศรษฐกิจพอเพียง ความซ่ือสัตย= พ่ึงตนเอง และประโยชน=ส�วนรวม) 
ศาสตร=สากล  :    ภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว�าด%วยการต�อต%านการทุจริต 

         (United Nations Convention against Corruption - UNCAC) 
ศาสตร=ภูมิปcญญา :    รากเหง%าแห�งความเป<นไทย มีการสืบสานความดีงามจากบรรพบุรุษท่ีมีความซ่ือสัตย=สุจริต  

  รักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย= 
 

  

 
นําสู� 

สมดุล มั่นคง และย่ังยืน 
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เฉลย 

หน�วยท่ี 4 ใบกิจกรรมท่ี 4.4 ข
อ 2 (หน
า 79) 

 

 

 

 

 

 

 

  

ลําดับ เฉลย 
2.1 หลักความคุ%มค�า 

2.2 หลักความโปร�งใส 
2.3 หลักนิติธรรม 
2.4 หลักคุณธรรม 
2.5 หลักความรับผิดชอบ 
2.6 หลักการมีส�วนร�วม 
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