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ค�ำน�ำ 

 ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 

๒๕๖๔) ยุทธศำสตร์ที่ ๑ สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต เน้นกำรปรับเปลี่ยนฐำนควำมคิดของ

คนทุกช่วงวัยตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้สำมำรถแยกระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

ออกจำกกันได้อย่ำงชัดเจน ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสังคมเพ่ือต้ำน 

กำรทุจริต สำมำรถประยุกต์หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็นเครื่องมือในกำรต้ำนทุจริต

และด�ำเนินชีวิตได้อย่ำงสมดุล รวมทั้งสร้ำงเสริมพลัง กำรมีส่วนร่วมของชุมชน และบูรณำกำร 

ทกุภำคส่วนเพ่ือต่อต้ำนกำรทจุริต ทัง้นี ้มเีป้ำหมำยเพ่ือลดปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชันท่ีทวคีวำมรุนแรง 

ในสังคมไทยให้ลดน้อยลง 

 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส�ำนักงำน ป.ป.ช.)  

ร่วมกบัส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศกึษำ จดัท�ำหนงัสอืแนวทำงกำรจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูร

เพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริตส�ำหรับนักเรียน นักศึกษำข้ึน  

เพือ่เสรมิสร้ำงเยำวชนให้ปรบัเปลีย่นฐำนควำมคดิให้เป็นสจุริตชน ปลกูจติส�ำนกึและส่งเสรมิค่ำนยิม

ควำมซื่อสัตย์สุจริต ตระหนักถึงกำรมีจิตสำธำรณะ ไม่ทนต่อกำรทุจริต มีส่วนร่วมในกำรป้องกัน 

กำรทุจริต ปฏิเสธกำรทุจริตทุกรูปแบบ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตนและ 

พวกพ้อง และสำมำรถประยุกต์กำรด�ำเนินชีวิตให้สอดคล้องตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

และน�ำมำเป็นเครือ่งมอืในกำรต้ำนกำรทจุรติ มใิห้ยดึตดิกบัวตัถนุยิม ซึง่เป็นสำเหตหุนึง่ของพฤตกิรรม

กำรทุจริตได้ ทั้งนี้ เพื่อสร้ำงสังคมที่มีเสถียรภำพ โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม น�ำไปสู่ชุมชน

และสังคมที่เข้มแข็งจนเกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืนต่อไปในอนำคต 

                                                         ส�ำนักงำน ป.ป.ช.

                                                        กันยำยน ๒๕๕๙

ค�ำน�ำ ค�ำชี้แจงค�ำน�ำ
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ค�ำน�ำ
ค�ำชี้แจง

 ส�ำนักงำน ป.ป.ช. กับกระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดท�ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ เพื่อ 
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๒  (พ.ศ. ๒๕๕๖ –  
๒๕๖๐) โดยได้ก�ำหนดนโยบำยคณะอนุกรรมกำรขับเคล่ือนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต โดยใช้กลไกทำงกำรศึกษำ ให้ด�ำเนินโครงกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำน 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในระดับอำชีวศึกษำ และมอบหมำยให้คณะอนุกรรมกำร 
ส่งเสริมควำมรู ้ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในระดับอำชีวศึกษำ (เลขำธิกำร 
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เป็นประธำนอนุกรรมกำร) เป็นผู้รับผิดชอบด�ำเนินกำร ท้ังนี้  
ส�ำนักป้องกันกำรทุจริตภำคกำรเมือง ส�ำนักงำน ป.ป.ช. ท�ำหน้ำที่ฝ่ำยเลขำนุกำร   
 กำรด�ำเนินโครงกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในระดับ
อำชีวศึกษำ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในฐำนะเยำวชนของชำติ โดยมุ่งหวังให้นักเรียนนักศึกษำ 
รู้ถึงบทบำทและหน้ำที่ของพลเมืองตำมระบอบประชำธิปไตย เพ่ือเติบโตข้ึนเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชำติและร่วมมือกันต่อต้ำนกำรทุจริตที่พบเห็นในชีวิตประจ�ำวันได้อย่ำงเหมำะสมกับ
สถำนภำพของเยำวชน
 ในกำรด�ำเนินโครงกำรฯ ที่ผ่ำนมำ ส�ำนักงำน ป.ป.ช. ร่วมกับส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ และส�ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรศกึษำเอกชน ได้จดัท�ำหนงัสอืขึน้ ๒ เล่ม  
เพือ่ใช้บรูณำกำรสอดแทรกในกำรเรียนกำรสอนในระดับอำชีวศึกษำ คือ

 ๑. หนังสอื “สำระกำรเรยีนรู ้เรือ่ง กำรมส่ีวนร่วมของประชำชนในกำรป้องกนัและปรำบปรำม 

กำรทุจริตในหลักสูตร ปวช. ๒๕๕๖ หมวดวิชำทักษะชีวิต กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ และ ปวส. ๒๕๕๗ 

หมวดวิชำทักษะชีวิต กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์

 ๒. หนังสือ “คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส�ำเร็จ 

กำรศึกษำ ตำมระดับคุณวุฒิอำชีวศึกษำ” 

 โดยส�ำนักงำน ป.ป.ช. จัดสัมมนำเพื่อชี้แจงเนื้อหำสำระของหนังสือดังกล่ำวให้กับครูผู้สอน

ของสถำนศึกษำระดับอำชีวศึกษำทุกสังกัดทั่วประเทศ จ�ำนวน ๕ ครั้ง ๕ ภูมิภำค และหนังสือทั้ง  

๒ เล่มนี้ได้รับควำมเห็นชอบจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ให้น�ำไปใช้ในกำรเรียน 

กำรสอนตำมหลักสูตรอำชีวศึกษำทุกสังกัดทั่วประเทศ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 ส�ำหรับในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ และปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมควำมรู้    
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในระดับอำชีวศึกษำ ได้แต่งต้ังคณะท�ำงำนติดตำม
และประเมินผล โดยมนีำงสมุำล ี โฆษิตนธิกิลุ และนำงสมพิศ เล็กเฟื่องฟู อนุกรรมกำรฯ ร่วมเป็น 

ค�ำชี้แจง
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คณะท�ำงำน ได้ติดตำมและประเมินผลกำรน�ำสำระกำรเรียนรู้ และรำยกำรคุณธรรม จริยธรรมฯ  
ไปใช้ในกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำใน ๕ ภูมิภำค รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน ๕๑ แห่ง ซึ่งจำกกำร
ติดตำมและประเมนิผลพบว่ำครผููส้อนมคีวำมประสงค์ทีจ่ะมแีนวทำงกำรจัดกจิกรรมเสริมหลกัสูตร
เพือ่สร้ำงควำมตระหนกัรูแ้ละมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริตส�ำหรับนักเรียน นักศึกษำ เพื่อใช้
ประกอบกำรสอนให้มปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้ คณะอนกุรรมกำรฯ จงึมมีตมิอบหมำยให้คณะท�ำงำน 
ตดิตำมและประเมนิผลจัดท�ำแนวทำงกำรจดักจิกรรมดังกล่ำว โดยมเีน้ือหำสอดคล้องกบัยทุธศำสตร์ชำติ 
ว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติ ระยะที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพือ่บรูณำกำรเข้ำกับ 
กำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หมวดวิชำทักษะชีวิต 
กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ และหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หมวดวิชำทักษะชีวิต  
กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์ และหมวดวิชำชีพทุกสำขำวิชำ อีกทั้งยังสำมำรถน�ำไปใช้เป็นแนวทำง 
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในทุกรำยวิชำ ทุกระดับกำรศึกษำได้
 ขอขอบคุณผู้บริหำรและคณะครูวิทยำลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ วิทยำลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 
วทิยำลยัสำรพดัช่ำงอตุรดติถ์ และวทิยำลยัอำชวีศึกษำอตุรดิตถ์ ทีก่รุณำให้ควำมร่วมมอืเป็นอย่ำงดีย่ิง 
ในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดท�ำหนังสือนี้

                                                          ส�ำนักป้องกันกำรทุจริตภำคกำรเมือง

                                                       ส�ำนักงำน ป.ป.ช.

	 	 	 	 	 	 	 	

สำรบัญ
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หน้ำ

 

ควำมซื่อสัตย์สุจริต

“…ข้ำพเจ้ำใคร่ขอให้ท่ำนทั้งหลำยจงมั่นอยู่ในควำมซื่อสัตย์สุจริต ถือเอำ

ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เพรำะคุณธรรมอันนี้เป็นมูลฐำนอันส�ำคัญที่จะยัง

ควำมเจริญและควำมเป็นปึกแผ่นแก่สังคม เป็นบ่อเกิดแห่งควำมสำมัคคี 

กลมเกลียว ควำมซื่อสัตย์ที่ว่ำนี้ หมำยถึง ควำมสุจริตซื่อตรงต่อหน้ำที่

กำรงำน ต่อตนเอง และต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง มีเจตนำบริสุทธิ์ 

ไม่เอำรัดเอำเปรียบ...”

พระบรมรำโชวำทในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร

ของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

๒๓ พฤษภำคม ๒๔๙๖
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แนวทำงกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร	

เพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้และมีส่วนร่วม

ในกำรป้องกันกำรทุจริตส�ำหรับนักเรียน	นักศึกษำ
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ช่ือหนวย           

1. แนวคิด 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
ชาวไทยมาอยางตอเนื่อง พระราชจริยวัตรของพระองคลวนบําบัดทุกขบํารุงสุขแกประชาชนทุกหมูเหลา 
การเรียนรูการทรงงานตามรอยพระยุคลบาท นับเปนสิ่งท่ีเปน
นอมนําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอตนเอง ตอสังคม และประเทศชาติ

2. จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
2.1 วิเคราะหแนวทางการดําเนินชีวิตตามรอยพระยุคลบาท

คอรรัปชันได 
2.2 ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนของศาสนา ท่ีเก่ีย
2.3 ประยุกตใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางสุจริตได

3. สาระการเรียนรู 
 3.1 พระบรมราโชวาท
 3.2 หลักการทรงงาน 
 3.3 แผนดินธรรม แผนดินทอง
 3.4 ทศพิธราชธรรม 
 3.5 คนดีตองมีท่ียืน 

3.6 ขาราชการในดวงใจ

4. ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม 
 4.1 ครูเปดเพลง "พระราชาผูทรงธรรม
พระเจาอยูหัวใหผูเรียนไดชม มีการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการทรงงานในดานตาง
ทาน 
 4.2 ผูเรียนแบงกลุมจํานวน 
 4.3 ครูนําเสนอพระบร
 4.4 ตัวแทนกลุมรับกระดาษ
 4.5 ผูเรียนแตละกลุมรวมกันวิเคราะหพระบรมราโชวาท และพระราชดํารัส
การวิเคราะหลงในกระดาษบรูฟ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันภายในกลุม

หนวยท่ี 1 

          ตามรอยพระยุคลบาท จํานวน 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพ่ือพสกนิกร
ชาวไทยมาอยางตอเนื่อง พระราชจริยวัตรของพระองคลวนบําบัดทุกขบํารุงสุขแกประชาชนทุกหมูเหลา 
การเรียนรูการทรงงานตามรอยพระยุคลบาท นับเปนสิ่งท่ีเปนมงคลยิ่งในชีวิตของพสกนิกรชาวไทย
นอมนําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอตนเอง ตอสังคม และประเทศชาติ 

วิเคราะหแนวทางการดําเนินชีวิตตามรอยพระยุคลบาท ท่ีเก่ียวของกับการปองกันการทุจริต

ตามหลักธรรมคําสอนของศาสนา ท่ีเก่ียวของกับการปองกันการทุจริตคอร
ใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางสุจริตได 

พระบรมราโชวาท 
 

แผนดินทอง 

ขาราชการในดวงใจ 

 
พระราชาผูทรงธรรม” ประกอบภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวใหผูเรียนไดชม มีการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการทรงงานในดานตาง

ผูเรียนแบงกลุมจํานวน 6 กลุม เลือกประธานและเลขานุการ พรอมต้ังชื่อกลุมของตนเอง
ครูนําเสนอพระบรมราโชวาท และพระราชดํารัสดวยสื่อ Power Point 
ตัวแทนกลุมรับกระดาษปรูฟ ปากกาเคมี 
ผูเรียนแตละกลุมรวมกันวิเคราะหพระบรมราโชวาท และพระราชดํารัส

การวิเคราะหลงในกระดาษบรูฟ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันภายในกลุม 

 

จํานวน 2 ช่ัวโมง 

มหาราช ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพ่ือพสกนิกร    
ชาวไทยมาอยางตอเนื่อง พระราชจริยวัตรของพระองคลวนบําบัดทุกขบํารุงสุขแกประชาชนทุกหมูเหลา      

มงคลยิ่งในชีวิตของพสกนิกรชาวไทยท่ีสามารถ

ท่ีเก่ียวของกับการปองกันการทุจริต     

วของกับการปองกันการทุจริตคอรรัปชันได 

ประกอบภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ       
พระเจาอยูหัวใหผูเรียนไดชม มีการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการทรงงานในดานตาง ๆ ของพระองค

กลุม เลือกประธานและเลขานุการ พรอมต้ังชื่อกลุมของตนเอง 
Power Point  

ผูเรียนแตละกลุมรวมกันวิเคราะหพระบรมราโชวาท และพระราชดํารัส สรางแผนผังความคิดจาก

หนวยที่ ๑

ชื่อหน่วย ตำมรอยพระยุคลบำท จ�ำนวน	๒	ชั่วโมง

 ๔.๑ ครเูปิดเพลง “พระรำชำผูท้รงธรรม” ประกอบภำพพระรำชกรณยีกจิของพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั

ให้ผู้เรียนได้ชม มีกำรสนทนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรทรงงำนในด้ำนต่ำง ๆ ของพระองค์ท่ำน

 ๔.๒ ผู้เรียนแบ่งกลุ่มจ�ำนวน ๖ กลุ่ม เลือกประธำนและเลขำนุกำร พร้อมตั้งชื่อกลุ่มของตนเอง

 ๔.๓ ครูน�ำเสนอพระบรมรำโชวำท และพระรำชด�ำรัสด้วยสื่อ Power Point 

 ๔.๔ ตัวแทนกลุ่มรับกระดำษปรู๊ฟ ปำกกำเคมี

 ๔.๕ ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเครำะห์พระบรมรำโชวำท และพระรำชด�ำรัส สร้ำงแผนผังควำมคิดลงใน

กระดำษบรู๊ฟ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภำยในกลุ่ม

๑.	 แนวคิด

 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชำวไทย

มำอย่ำงต่อเนื่อง พระรำชจริยวัตรของพระองค์ล้วนบ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุขแก่ประชำชนทุกหมู่เหล่ำ กำรเรียนรู้

กำรทรงงำนตำมรอยพระยคุลบำท นบัเป็นสิง่ทีเ่ป็นมงคลยิง่ในชวีติของพสกนกิรชำวไทยทีส่ำมำรถน้อมน�ำไปปฏบิติั

ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อสังคมและประเทศชำติ
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 ๔.๖ ทุกกลุ่มส่งตัวแทนน�ำเสนอ ครูและผู้เรียนร่วมกันอภิปรำยซักถำม ให้ทุกคนจดสรุปควำมรู้ที่ได้รับ 

จำกพระบรมรำโชวำท และพระรำชด�ำรัส

 ๔.๗ ครูอธิบำยสำระกำรเรียนรู้ทั้ง ๖ สำระ และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมพร้อมมอบหมำยงำนให้     

ทุกกลุ่ม ๆ ละ ๑ สำระ และทุกคนในกลุ่มได้ร่วมกันศึกษำ วิเครำะห์ และท�ำกิจกรรมตำมที่ก�ำหนดให้

 ๔.๘ ทุกกลุ่มส่งตัวแทนน�ำเสนอ เปิดโอกำสให้มีกำรซักถำม ครูและผู้เรียนได้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน   

ทั้ง ๖ กิจกรรม

 ๔.๙ น�ำผลงำนของผู้เรียนติดป้ำยนิเทศ และลงเว็บไซต์ของวิทยำลัยเพื่อเผยแพร่ต่อสำธำรณชน

๕.	สื่อ	วัสดุ	อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้

 ๕.๑ ใบกิจกรรมที่ ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๑.๕ และ ๑.๖

 ๕.๒ เพลงประกอบภำพ “พระรำชำผู้ทรงธรรม”

 ๕.๓ วีดิทัศน์เกี่ยวกับพระรำชกรณียกิจ

 ๕.๔ Power Point

 ๕.๕ กระดำษปรู๊ฟ ปำกกำเคมี

 ๕.๖ สื่อ สิ่งพิมพ์

๖.	กำรวัดและประเมินผล

 ๖.๑ แบบประเมินผลกำรสังเกตพฤติกรรมรำยบุคคล

 ๖.๒ แบบประเมินผลกำรสังเกตพฤติกรรมกำรท�ำงำนกลุ่ม

 ๖.๓ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติตนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

 ๖.๔ แบบประเมินตนเอง

๗.	กิจกรรมเสนอแนะ

 ๗.๑ ผู้เรียนทุกคนจดบันทึกสมุดควำมดีของตนเองจำกกำรท�ำกิจกรรมที่บ้ำน สถำนศึกษำ และอื่น ๆ  เพื่อ

น�ำส่งครูเมื่อสิ้นสุดภำคเรียน

 ๗.๒ ผู้เรียนรวบรวมพระรำชด�ำรสั พระบรมรำโชวำททีเ่กีย่วข้องกบัควำมซ่ือสัตย์ สจุรติ จดัท�ำเป็นแผ่นพบั 

น�ำไปแจกผู้ปกครอง ชุมชนให้ได้รับควำมรู้ เพื่อสร้ำงควำมตระหนักให้เกิดกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชัน
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ช่ือหนวย 
ช่ือเร่ือง 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
1. วิเคราะหแนวทางการปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทได
2. ประยุกตใชในการมีสวนรวมในการปองกันการทุจริตคอรรัปชันได

คําช้ีแจง ผูเรียนอานเรื่อง “พระบรมราโชวาท
กําหนดให 

 

 
 
 
 
 
 

คําส่ัง  ผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้

         พระบรมราโชวาท หมายถึง คําสั่งสอนของพระมหากษัตริย และพระราชดํารัส หมายถึง คําพูด
ของพระมหากษัตริย สําหรับพระบรมราโชวาทนั้น 
เพ่ือพระราชทานคําสั่งสอนโดยแทจริง เชน ในการเสด็จพระราชดําเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิต
นักศึกษา ก็จะพระราชทานคําสั่งสอนหรือพระบรมราโชวาท และพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวนั้น จะประกอบไปดวยแกนแท อุดมการณ และคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะไดทรงหวงใย
การพัฒนาประเทศท่ีมองขามรากฐานความม่ันคงของแผนดินดังพระบรมราโชวาท ความวา

“...ในบ้านเมืองเราทุกวันนีมีเสียงกล่าวกันว่า ความคิดจิตใจของคนเปลียนแปลงไปในทางที เสือม ความ
ประพฤติทีเป็นความสุจริตหลายอย่างมีทีท่าจะกลายเป็นสิงทีคนทัวไปพากันยอมรับและสมยอมให้กระทาํกันได้เป็น
ธรรมดา สถานการณ์เช่นนีย่อมทาํให้วิถีชีวิตของแต่ละคนมืดมวัลงไป เป็นปัญหาใหญ่ทีเหมือนกระแสคลืนอันไหลเข้า
มาท่วมทัวไปหมด จาํเป็นต้องแก้ไขด้วยการช่วยกันฝืนคลื
กระทาํสิงใด ๆ ทีเรารู้ว่าผิดด้วยใจจริงว่าชัวว่าเสือม เราต้องฝืนต้องห้ามความคิดและความประพฤติทุกอย่างที รู้สึกว่า
ขัดกับธรรมะ เราต้องกล้าและบากบันทีจะกระทาํสิงที เราทราบว่าเป็นความดี เป็นความถูกต้อ
ช่วยกันทาํเช่นนีได้จริง ๆ ให้ผลของความดีบังเกิดมากขึน ๆ กจ็ะช่วยคําจุนส่วนรวมไว้มิให้เสือมลงไป และจะช่วยให้
ฟืนคืนดีขึนได้เป็นลาํดับ...” 

 
   

    ณ พทุธสถาน อาํเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ วนัที 

หนวยท่ี 1 
ใบกิจกรรมท่ี 1.1 

ตามรอยพระยุคลบาท จํานวน พระบรมราโชวาท 

วิเคราะหแนวทางการปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทได 
การมีสวนรวมในการปองกันการทุจริตคอรรัปชันได 

พระบรมราโชวาท” ศึกษาและวิเคราะหแลวนําความรูไปตอบคําถามตามหัวขอท่ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้ 

พระบรมราโชวาท 
พระบรมราโชวาท หมายถึง คําสั่งสอนของพระมหากษัตริย และพระราชดํารัส หมายถึง คําพูด

ของพระมหากษัตริย สําหรับพระบรมราโชวาทนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชประสงค
เพ่ือพระราชทานคําสั่งสอนโดยแทจริง เชน ในการเสด็จพระราชดําเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิต
นักศึกษา ก็จะพระราชทานคําสั่งสอนหรือพระบรมราโชวาท และพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ

ประกอบไปดวยแกนแท อุดมการณ และคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะไดทรงหวงใย
การพัฒนาประเทศท่ีมองขามรากฐานความม่ันคงของแผนดินดังพระบรมราโชวาท ความวา

ในบ้านเมืองเราทุกวันนีมีเสียงกล่าวกันว่า ความคิดจิตใจของคนเปลียนแปลงไปในทางที เสือม ความ
ระพฤติทีเป็นความสุจริตหลายอย่างมีทีท่าจะกลายเป็นสิงทีคนทัวไปพากันยอมรับและสมยอมให้กระทาํกันได้เป็น

ธรรมดา สถานการณ์เช่นนีย่อมทาํให้วิถีชีวิตของแต่ละคนมืดมวัลงไป เป็นปัญหาใหญ่ทีเหมือนกระแสคลืนอันไหลเข้า
มาท่วมทัวไปหมด จาํเป็นต้องแก้ไขด้วยการช่วยกันฝืนคลืนทีกล่าวนัน ในการดาํเนินชีวิตของเรา เราต้องข่มใจไม่ให้
กระทาํสิงใด ๆ ทีเรารู้ว่าผิดด้วยใจจริงว่าชัวว่าเสือม เราต้องฝืนต้องห้ามความคิดและความประพฤติทุกอย่างที รู้สึกว่า
ขัดกับธรรมะ เราต้องกล้าและบากบันทีจะกระทาํสิงที เราทราบว่าเป็นความดี เป็นความถูกต้อ
ช่วยกันทาํเช่นนีได้จริง ๆ ให้ผลของความดีบังเกิดมากขึน ๆ กจ็ะช่วยคําจุนส่วนรวมไว้มิให้เสือมลงไป และจะช่วยให้

  พระบรมราโชวาท 
    พระราชทานเพือเชิญไปอ่านในการเปิดประชุมใหญ่
      ของสมาคมพทุธศาสนาทัวราชอาณาจักร ครังที 36

ณ พทุธสถาน อาํเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ วนัที 18 – 21 พฤศจิกายน 

 

จํานวน 2 ช่ัวโมง 

ศึกษาและวิเคราะหแลวนําความรูไปตอบคําถามตามหัวขอท่ี

พระบรมราโชวาท หมายถึง คําสั่งสอนของพระมหากษัตริย และพระราชดํารัส หมายถึง คําพูด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชประสงค           

เพ่ือพระราชทานคําสั่งสอนโดยแทจริง เชน ในการเสด็จพระราชดําเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิต
นักศึกษา ก็จะพระราชทานคําสั่งสอนหรือพระบรมราโชวาท และพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ           

ประกอบไปดวยแกนแท อุดมการณ และคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะไดทรงหวงใย    
การพัฒนาประเทศท่ีมองขามรากฐานความม่ันคงของแผนดินดังพระบรมราโชวาท ความวา 

ในบ้านเมืองเราทุกวันนีมีเสียงกล่าวกันว่า ความคิดจิตใจของคนเปลียนแปลงไปในทางที เสือม ความ
ระพฤติทีเป็นความสุจริตหลายอย่างมีทีท่าจะกลายเป็นสิงทีคนทัวไปพากันยอมรับและสมยอมให้กระทาํกันได้เป็น

ธรรมดา สถานการณ์เช่นนีย่อมทาํให้วิถีชีวิตของแต่ละคนมืดมวัลงไป เป็นปัญหาใหญ่ทีเหมือนกระแสคลืนอันไหลเข้า
นทีกล่าวนัน ในการดาํเนินชีวิตของเรา เราต้องข่มใจไม่ให้

กระทาํสิงใด ๆ ทีเรารู้ว่าผิดด้วยใจจริงว่าชัวว่าเสือม เราต้องฝืนต้องห้ามความคิดและความประพฤติทุกอย่างที รู้สึกว่า
ขัดกับธรรมะ เราต้องกล้าและบากบันทีจะกระทาํสิงที เราทราบว่าเป็นความดี เป็นความถูกต้องและเป็นธรรม ถ้าเรา
ช่วยกันทาํเช่นนีได้จริง ๆ ให้ผลของความดีบังเกิดมากขึน ๆ กจ็ะช่วยคําจุนส่วนรวมไว้มิให้เสือมลงไป และจะช่วยให้

พระราชทานเพือเชิญไปอ่านในการเปิดประชุมใหญ่ 
36 

พฤศจิกายน 2532 

 

ช่ือหนวย 
ช่ือเร่ือง 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
1. วิเคราะหแนวทางการปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทได
2. ประยุกตใชในการมีสวนรวมในการปองกันการทุจริตคอรรัปชันได

คําช้ีแจง ผูเรียนอานเรื่อง “พระบรมราโชวาท
กําหนดให 

 

 
 
 
 
 
 

คําส่ัง  ผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้

         พระบรมราโชวาท หมายถึง คําสั่งสอนของพระมหากษัตริย และพระราชดํารัส หมายถึง คําพูด
ของพระมหากษัตริย สําหรับพระบรมราโชวาทนั้น 
เพ่ือพระราชทานคําสั่งสอนโดยแทจริง เชน ในการเสด็จพระราชดําเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิต
นักศึกษา ก็จะพระราชทานคําสั่งสอนหรือพระบรมราโชวาท และพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวนั้น จะประกอบไปดวยแกนแท อุดมการณ และคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะไดทรงหวงใย
การพัฒนาประเทศท่ีมองขามรากฐานความม่ันคงของแผนดินดังพระบรมราโชวาท ความวา

“...ในบ้านเมืองเราทุกวันนีมีเสียงกล่าวกันว่า ความคิดจิตใจของคนเปลียนแปลงไปในทางที เสือม ความ
ประพฤติทีเป็นความสุจริตหลายอย่างมีทีท่าจะกลายเป็นสิงทีคนทัวไปพากันยอมรับและสมยอมให้กระทาํกันได้เป็น
ธรรมดา สถานการณ์เช่นนีย่อมทาํให้วิถีชีวิตของแต่ละคนมืดมวัลงไป เป็นปัญหาใหญ่ทีเหมือนกระแสคลืนอันไหลเข้า
มาท่วมทัวไปหมด จาํเป็นต้องแก้ไขด้วยการช่วยกันฝืนคลื
กระทาํสิงใด ๆ ทีเรารู้ว่าผิดด้วยใจจริงว่าชัวว่าเสือม เราต้องฝืนต้องห้ามความคิดและความประพฤติทุกอย่างที รู้สึกว่า
ขัดกับธรรมะ เราต้องกล้าและบากบันทีจะกระทาํสิงที เราทราบว่าเป็นความดี เป็นความถูกต้อ
ช่วยกันทาํเช่นนีได้จริง ๆ ให้ผลของความดีบังเกิดมากขึน ๆ กจ็ะช่วยคําจุนส่วนรวมไว้มิให้เสือมลงไป และจะช่วยให้
ฟืนคืนดีขึนได้เป็นลาํดับ...” 

 
   

    ณ พทุธสถาน อาํเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ วนัที 

หนวยท่ี 1 
ใบกิจกรรมท่ี 1.1 

ตามรอยพระยุคลบาท จํานวน พระบรมราโชวาท 

วิเคราะหแนวทางการปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทได 
การมีสวนรวมในการปองกันการทุจริตคอรรัปชันได 

พระบรมราโชวาท” ศึกษาและวิเคราะหแลวนําความรูไปตอบคําถามตามหัวขอท่ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้ 

พระบรมราโชวาท 
พระบรมราโชวาท หมายถึง คําสั่งสอนของพระมหากษัตริย และพระราชดํารัส หมายถึง คําพูด

ของพระมหากษัตริย สําหรับพระบรมราโชวาทนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชประสงค
เพ่ือพระราชทานคําสั่งสอนโดยแทจริง เชน ในการเสด็จพระราชดําเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิต
นักศึกษา ก็จะพระราชทานคําสั่งสอนหรือพระบรมราโชวาท และพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ

ประกอบไปดวยแกนแท อุดมการณ และคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะไดทรงหวงใย
การพัฒนาประเทศท่ีมองขามรากฐานความม่ันคงของแผนดินดังพระบรมราโชวาท ความวา

ในบ้านเมืองเราทุกวันนีมีเสียงกล่าวกันว่า ความคิดจิตใจของคนเปลียนแปลงไปในทางที เสือม ความ
ระพฤติทีเป็นความสุจริตหลายอย่างมีทีท่าจะกลายเป็นสิงทีคนทัวไปพากันยอมรับและสมยอมให้กระทาํกันได้เป็น

ธรรมดา สถานการณ์เช่นนีย่อมทาํให้วิถีชีวิตของแต่ละคนมืดมวัลงไป เป็นปัญหาใหญ่ทีเหมือนกระแสคลืนอันไหลเข้า
มาท่วมทัวไปหมด จาํเป็นต้องแก้ไขด้วยการช่วยกันฝืนคลืนทีกล่าวนัน ในการดาํเนินชีวิตของเรา เราต้องข่มใจไม่ให้
กระทาํสิงใด ๆ ทีเรารู้ว่าผิดด้วยใจจริงว่าชัวว่าเสือม เราต้องฝืนต้องห้ามความคิดและความประพฤติทุกอย่างที รู้สึกว่า
ขัดกับธรรมะ เราต้องกล้าและบากบันทีจะกระทาํสิงที เราทราบว่าเป็นความดี เป็นความถูกต้อ
ช่วยกันทาํเช่นนีได้จริง ๆ ให้ผลของความดีบังเกิดมากขึน ๆ กจ็ะช่วยคําจุนส่วนรวมไว้มิให้เสือมลงไป และจะช่วยให้

  พระบรมราโชวาท 
    พระราชทานเพือเชิญไปอ่านในการเปิดประชุมใหญ่
      ของสมาคมพทุธศาสนาทัวราชอาณาจักร ครังที 36

ณ พทุธสถาน อาํเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ วนัที 18 – 21 พฤศจิกายน 

 

จํานวน 2 ช่ัวโมง 

ศึกษาและวิเคราะหแลวนําความรูไปตอบคําถามตามหัวขอท่ี

พระบรมราโชวาท หมายถึง คําสั่งสอนของพระมหากษัตริย และพระราชดํารัส หมายถึง คําพูด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชประสงค           

เพ่ือพระราชทานคําสั่งสอนโดยแทจริง เชน ในการเสด็จพระราชดําเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิต
นักศึกษา ก็จะพระราชทานคําสั่งสอนหรือพระบรมราโชวาท และพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ           

ประกอบไปดวยแกนแท อุดมการณ และคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะไดทรงหวงใย    
การพัฒนาประเทศท่ีมองขามรากฐานความม่ันคงของแผนดินดังพระบรมราโชวาท ความวา 

ในบ้านเมืองเราทุกวันนีมีเสียงกล่าวกันว่า ความคิดจิตใจของคนเปลียนแปลงไปในทางที เสือม ความ
ระพฤติทีเป็นความสุจริตหลายอย่างมีทีท่าจะกลายเป็นสิงทีคนทัวไปพากันยอมรับและสมยอมให้กระทาํกันได้เป็น

ธรรมดา สถานการณ์เช่นนีย่อมทาํให้วิถีชีวิตของแต่ละคนมืดมวัลงไป เป็นปัญหาใหญ่ทีเหมือนกระแสคลืนอันไหลเข้า
นทีกล่าวนัน ในการดาํเนินชีวิตของเรา เราต้องข่มใจไม่ให้

กระทาํสิงใด ๆ ทีเรารู้ว่าผิดด้วยใจจริงว่าชัวว่าเสือม เราต้องฝืนต้องห้ามความคิดและความประพฤติทุกอย่างที รู้สึกว่า
ขัดกับธรรมะ เราต้องกล้าและบากบันทีจะกระทาํสิงที เราทราบว่าเป็นความดี เป็นความถูกต้องและเป็นธรรม ถ้าเรา
ช่วยกันทาํเช่นนีได้จริง ๆ ให้ผลของความดีบังเกิดมากขึน ๆ กจ็ะช่วยคําจุนส่วนรวมไว้มิให้เสือมลงไป และจะช่วยให้

พระราชทานเพือเชิญไปอ่านในการเปิดประชุมใหญ่ 
36 

พฤศจิกายน 2532 

พระบรมราโชวาท

 พระบรมรำโชวำท หมำยถึง ค�ำสั่งสอนของพระมหำกษัตริย์ และพระรำชด�ำรัส หมำยถึง ค�ำพูด
ของพระมหำกษัตริย ์ ส�ำหรับพระบรมรำโชวำทนั้น พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัวมีพระรำชประสงค์ 
เพื่อพระรำชทำนค�ำสั่งสอนโดยแท้จริง เช่น ในกำรเสด็จพระรำชด�ำเนินในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร
แก่นิสิตนักศึกษำ ก็จะพระรำชทำนค�ำสั่งสอนหรือพระบรมรำโชวำทและพระรำชด�ำรัสของพระบำทสมเด็จ 
พระเจ้ำอยู่หัวนั้น จะประกอบไปด้วยแก่นแท้ อุดมกำรณ์ และคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพำะได้ทรงห่วงใย 
กำรพัฒนำประเทศที่มองข้ำมรำกฐำนควำมมั่นคงของแผ่นดินดังพระบรมรำโชวำท ควำมตอนหนึ่งว่ำ

 “...ในบานเมืองเราทุกวันนี้มีเสียงกลาวกันวา ความคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีเสื่อม 
ความประพฤตทิีเ่ปนความสจุรติหลายอยางมีททีาจะกลายเปนสิง่ท่ีคนท่ัวไปพากันยอมรบัและสมยอมใหกระทํา
กนัไดเปนธรรมดา สถานการณเชนนีย้อมทาํใหวถิชีวีติของแตละคนมดืมวัลงไป เปนปญหาใหญทีเ่หมอืนกระแส
คลืน่อนัไหลเขามาทวมทัว่ไปหมด จําเปนตองแกไขดวยการชวยกนัฝนคลืน่ทีก่ลาวนัน้ ในการดาํเนนิชวีติของเรา 
เราตองขมใจไมใหกระทําสิ่งใด ๆ ที่เรารูวาผิดดวยใจจริงวาชั่ววาเสื่อม เราตองฝนตองหามความคิดและ
ความประพฤติทุกอยางที่รูสึกวาขัดกับธรรมะ เราตองกลาและบากบั่นที่จะกระทําสิ่งที่เราทราบวาเปนความดี 
เปนความถูกตองและเปนธรรม ถาเราชวยกันทําเชนนี้ไดจริง ๆ ใหผลของความดีบังเกิดมากขึ้น ๆ ก็จะชวย
คํ้าจุนสวนรวมไวมิใหเสื่อมลงไป และจะชวยใหฟนคืนดีขึ้นไดเปนลําดับ...”

พระบรมราโชวาท
พระราชทานเพื่อเชิญไปอานในการเปดประชุมใหญ
ของสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร ครั้งที่ ๓๖

ณ พุทธสถาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ ๑๘ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๒

ชื่อหน่วย

ชื่อเรื่อง

ตำมรอยพระยุคลบำท

พระบรมรำโชวำท
จ�ำนวน	๒	ชั่วโมง

หนวยที่ ๑
ใบกิจกรรมที่ ๑.๑

 “...ในบานเมืองเราทุกวันนี้มีเสียงกลาวกันวา ความคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีเสื่อม 

พระบรมราโชวาท
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1. ผูเรียนจงอธิบายถึงความหมายของ “ พระบรมราโชวาท ” และ “ พระราชดํารัส ” มาพอเขาใจ 
            
            
            
            
             

2. ถาทุกคนไดนอมนําพระบรมราโชวาทมาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตจะเกิดผลดีอยางไร 
2.1 ผลดีตอตนเอง 

            
            
            
            
             

 2.2 ผลดีตอสังคม 

            
            
            
            
             

3. ผูเรียนบอกการปฏิบัติตนของคนสวนใหญในสังคมโดยใหสอดคลองกับพระบรมราโชวาท 
 

พระบรมราโชวาท การปฏิบัติตนในทางท่ีเสื่อมและทุจริต 

3.1 "....ความคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไป
ในทางท่ีเสื่อม...” 1       

2        
  3        
  

3.2 "....ความทุจริตหลายอยางมีทาทีจะกลาย 1       
เปนสิ่งท่ีคนท่ัวไปพากันยอมรับและสมยอม 2       
ใหกระทํากันไดเปนธรรมดา...." 3       
    

 



เพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริตส�ำหรับนักเรียน นักศึกษำ 13

4. ผูเรียนคิดวาในการดําเนินชีวิตของเรามีความจําเปนหรือไมท่ีตองทําความดีเพ่ือแผนดิน เพราะเหตุใด 
            
            
            
            
             

5. ผูเรียนเห็นดวยหรือไมกับคํากลาวท่ีวา “เราตองชวยกันยกยองคนท่ีทําความดี และชวยกันประณาม   
คนชั่วทุจริตไมใหมีท่ียืนในแผนดินไทย” ใหหาเหตุผลมาสนับสนุนคํากลาวนี้ 
            
            
            
            
             

6. ผูเรียนคิดวาไดเคยประพฤติปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทมาแลวหรือไม ถาเคยใหยกตัวอยางมา            
1 เรื่อง 
            
            
            
            
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ผูเรียนคิดวาในการดําเนินชีวิตของเรามีความจําเปนหรือไมท่ีตองทําความดีเพ่ือแผนดิน เพราะเหตุใด 
            
            
            
            
             

5. ผูเรียนเห็นดวยหรือไมกับคํากลาวท่ีวา “เราตองชวยกันยกยองคนท่ีทําความดี และชวยกันประณาม   
คนชั่วทุจริตไมใหมีท่ียืนในแผนดินไทย” ใหหาเหตุผลมาสนับสนุนคํากลาวนี้ 
            
            
            
            
             

6. ผูเรียนคิดวาไดเคยประพฤติปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทมาแลวหรือไม ถาเคยใหยกตัวอยางมา            
1 เรื่อง 
            
            
            
            
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖. ผู้เรียนคิดว่ำได้เคยประพฤติปฏิบัติตนตำมพระบรมรำโชวำทมำแล้วหรือไม่ ถ้ำเคยให้ยกตัวอย่ำงมำ 

๑ เรื่อง



แนวทำงกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 14

ชื่อหน่วย

ชื่อเรื่อง

ตำมรอยพระยุคลบำท

หลักกำรทรงงำน
จ�ำนวน	๒	ชั่วโมง

หนวยที่ ๑
ใบกิจกรรมที่ ๑.๒

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

 ๑. วิเครำะห์แนวทำงกำรปฏิบัติตนตำมหลักกำรทรงงำนได้

 ๒. ประยุกต์ใช้เป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินชีวิตอย่ำงสุจริตได้

ค�ำชี้แจง	ให้ผู้เรียนอ่ำนเรื่อง “หลักกำรทรงงำน” และ “โพธำรำม วิทยำลัยคุณธรรม” ศึกษำและวิเครำะห์แล้วน�ำ

ควำมรู้ไปตอบค�ำถำมในข้อ ๑ และ ๒

เรื่องที่	๑ หลักกำรทรงงำน

กำรทรงงำนของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวที่ผ่ำนมำ เป็นกำรด�ำเนินงำนในลักษณะทำงสำยกลำง
ท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทยและสำมำรถปฏิบัติได้จริง โดยทรงเน้นกำรพัฒนำคนเป็นส�ำคัญและ
กำรมส่ีวนร่วมในกำรตดัสนิใจของประชำชนให้รูจั้กกำรพึง่พำตนเอง โดยท่ีพระองค์ท่ำนได้ทรงเป็นแบบอย่ำงในกำร
เจรญิรอยตำมเบือ้งพระยคุลบำท ตลอดทัง้ทรงใช้วธิกีำรต่ำง ๆ ในกำรพัฒนำประเทศ กำรทรงงำนของพระองค์ท่ำน
จึงเป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรน้อมน�ำมำปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลต่อกำรพัฒนำประเทศตำมรอยพระยุคลบำท 
หลักกำรทรงงำนที่ส�ำคัญประกอบด้วย

๑. ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ  ๒. ระเบดิจำกข้ำงใน
๓. แก้ปัญหำที่จุดเล็ก  ๔. ท�ำตำมล�ำดับขั้น
๕. ภูมิสังคม   ๖. องค์รวม
๗. ไม่ติดต�ำรำ

๑๓. ทรงใช้ธรรมชำติช่วยธรรมชำติ
๑๔. ใช้อธรรมปรำบอธรรม
๑๕. ปลูกป่ำในใจคน
๑๖. ขำดทุนคือก�ำไร
๑๗. กำรพึ่งตนเอง

๘. ประหยัด เรียบง่ำยได้ประโยชน์สูงสุด
๙. ท�ำให้ง่ำย     
๑๐. กำรมีส่วนร่วม
๑๑. ประโยชน์ส่วนรวม 
๑๒. บริกำรรวมที่จุดเดียว

หลักกำรทรงงำน

๑๘. พออยู่พอกิน ๑๙. เศรษฐกิจพอเพียง
๒๐. ควำมซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน ๒๑. ท�ำงำนอย่ำงมีควำมสุข
๒๒. ควำมเพียร ๒๓. รู้รัก สำมัคคี



เพื่อสร้างความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตสำาหรับนักเรียน นักศึกษา 15

คําส่ัง ผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหสมบูรณท่ีสุด 

1. ผูเรียนบอกแนวทางการปฏิบัติตนท่ีสอดคลองกับ “หลักการทรงงาน” โดยเขียนลงในตารางท่ีกําหนดให 

หลักการทรงงาน แนวทางการปฏิบัติตน 

1.1 พออยูพอกิน ตัวอยาง  ครอบครัวสมหญิงขายของชําท่ีตลาด มีรายไดสงลูกเรียน  
และผอนบานหลังเล็ก ๆ โดยไมเดือดรอน 
 

1.2 ความซ่ือสัตย สุจริต
จริงใจตอกัน 

          
          
          

1.3 ความเพียร           
          
          

 1.4 รูรัก สามัคคี           
          
          

1.5 ประโยชนสวนรวม           
          
          

1.6 การพ่ึงตนเอง           
          
          

 1.7 ระเบิดจากขางใน           
          
          

1.8 ภูมิสังคม           
          
          

1.9 ขาดทุนคือกําไร           
          
          

1.10 ทํางานอยางมี
ความสุข 

          
          
          

ตัวอย่ำง  ครอบครัวสมหญิงขำยของช�ำที่ตลำด มีรำยได้ส่งลูกเรียน 
และผ่อนบ้ำนหลังเล็ก ๆ โดยไม่เดือดร้อน
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เรื่องที่	๒ โพธำรำม	วิทยำลัยคุณธรรม

โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม เริ่มต ้นจำกโรงเรียนบำงมูลนำกภูมิวิทยำคม จังหวัดพิจิตร โดย 

ศำสตรำจำรย ์นำยแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี น�ำหลักคุณธรรมมำใช ้แก ้ป ัญหำของเด็กและ

เยำวชน เมื่อประสบควำมส�ำเร็จในกำรแก้ไขปัญหำจึงขยำยผลน�ำไปใช้กับสถำนศึกษำในภำคกลำง

ท้ังหมด ๑๙ โรงเรียน ๑ วิทยำลัย ได้รับพระรำชทำนทุนทรัพย์ส ่วนพระองค์ในกำรก่อตั้งกองทุน

กำรศึกษำ ตำมพระรำชด�ำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว สร้ำงคนดีให้แก่บ้ำนเมือง ในปี ๒๕๕๕ ต่อมำ

ในปี ๒๕๕๗ ส�ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ได้ก่อตั้งมูลนิธิยุวสถิรคุณ เพื่อด�ำเนินงำนโครงกำรโรงเรียน

คุณธรรมเรื่อยมำ จนกระทั่ง ในปี ๒๕๕๙ นี้ ถือเป็นกำรต่อยอดของกำรสร้ำงโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งกระทรวง

ศึกษำธิกำรมีนโยบำยขยำยแนวทำงกำรสร้ำงโรงเรียนคุณธรรมให้กับสถำนศึกษำทั่วประเทศ

วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม จังหวัดรำชบุรี เป็นหนึ่งในสถำนศึกษำต้นแบบจำกทั้งหมด ๑๙ โรงเรียน 

๑ วิทยำลัย ที่ได้เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม ท�ำให้เด็กและเยำวชนที่อำศัยอยู่ในเขตพื้นที่ อ�ำเภอสวนผึ้ง 

จงัหวดัรำชบรุ ีชำยแดนพม่ำ และบรเิวณรอบ ๆ  ได้รบัโอกำสทำงกำรศกึษำ นำยชูศกัดิ ์ นำยะสนุทรกลุ ผูอ้�ำนวยกำร

วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม กล่ำวว่ำ เยำวชนในพื้นที่แห่งนี้อยู่ในจุดท่ีมีควำมเส่ียงยำเสพติด มีกำรทะเลำะวิวำท 

และประสบปัญหำท้องไม่พร้อม เมื่อได้ทรำบข่ำวจำกกระทรวงศึกษำธิกำรจึงได้เข้ำร่วมโครงกำรและไปศึกษำ

ดูงำนที่โรงเรียนบำงมูลนำกภูมิวิทยำคม จังหวัดพิจิตร ที่เป็นต้นแบบโรงเรียนคุณธรรม เพื่อน�ำมำปรับใช้กับทำง

วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม สร้ำงคุณธรรมให้แก่เยำวชน

กำรด�ำเนินงำนแบ่งออกเป ็น ๔ ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่  ๑ ตระหนัก เริ่มจำกกำรประชุม

เชิงปฏิบัติกำรพัฒนำครูและบุคลำกรของวิทยำลัย สร้ำงนักศึกษำกลุ ่มแกนน�ำ ข้ันตอนท่ี ๒ เรียนรู ้ 

กำรสร้ำงควำมเข้ำใจระหว่ำงครู นักเรียนและชุมชน มีกำรก่อตั้งชมรมจิตอำสำ ใช้หลักควำมดีของศำสนำเข้ำมำ

ปฏิบัติ ภำยใต้อัตลักษณ์ วินัย พอเพียง จิตอำสำ ข้ันตอนท่ี ๓ ปฏิบัติอย่ำงสม�่ำเสมอ สร้ำงวินัยให้นักเรียน 

มีสัมมำคำรวะ ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ และสร้ำงน�้ำใจจิตอำสำ เมื่อส่วนมำกปฏิบัติในส่วนน้อยจึงต้องปฏิบัติตำม 

เป็นวธิกีำรสร้ำงน�ำ้ดขีจัดน�ำ้เสยี และมอบรำงวลัส่งเสรมิทำงบวกแก่นกัเรยีนทีส่ร้ำงควำมด ีขัน้ตอนที ่๔ ประเมนิผล

จำกตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ด้ำนวินัย ด้ำนพอเพียงและด้ำนจิตอำสำ ส่งผลให้นักเรียนส่วนใหญ่ มีสัมมำคำรวะมำกขึ้น 

แต่งกำยถกูระเบยีบ จำกเดก็ทีม่ผีลกำรเรยีนต�ำ่กพั็ฒนำสงูขึน้ ปัญหำกำรทะเลำะวิวำทลดลงจนท�ำให้ได้รบัรำงวลั

สถำนศึกษำพระรำชทำนประจ�ำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎำคม ๒๕๕๘ ที่ผ่ำนมำ

ในด้ำนภำพลักษณ์ที่ชุมชนมีต่อสถำนศึกษำนั้น มีควำมศรัทธำและไว้วำงใจที่จะมอบบุตรหลำนให้เข้ำมำ

ศกึษำต่อ จนจ�ำนวนผูเ้รียนเพิม่มำกขึ้น ผู้บรหิำร คร ูอำจำรย์ กม็ีควำมมุง่มัน่ในกำรพฒันำ ยดึถอืหลกักำรบรหิำร

ที่ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสถำนศึกษำเพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนต่อไป

ที่มำ	:	หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ ๑๙ มกรำคม ๒๕๕๙



เพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริตส�ำหรับนักเรียน นักศึกษำ 17

2. ผูเรียนอานเรื่อง “โพธาราม วิทยาลัยคุณธรรม
โดยใหสอดคลองกับหลักการทรงงาน
 

ขอมูลการพัฒนาสถานศึกษา

2.1  ตัวอยาง   ผูบริหาร คณะครูอาจารยและเจาหนาท่ี
ทุกคนไดชวยกันพัฒนาสถานศึกษาจนไดรับรางวัล 
"โรงเรียนคุณธรรม" 
2.2    
    
    
    
2.3    
    
    
    
2.4    
    
    
    
2.5    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โพธาราม วิทยาลัยคุณธรรม” ศึกษาวิเคราะหและนําความรูใน
โดยใหสอดคลองกับหลักการทรงงาน 

ขอมูลการพัฒนาสถานศึกษา สอดคลองกับ 

ผูบริหาร คณะครูอาจารยและเจาหนาท่ี 
ทุกคนไดชวยกันพัฒนาสถานศึกษาจนไดรับรางวัล    การมีสวนรวม

   
   
   
    

 
 
   

   
   
   
    

 
 
   

   
   
   
    

 
 
   

   
   
   
    

 
 
   

ศึกษาวิเคราะหและนําความรูในการพัฒนาไปตอบในตาราง      

สอดคลองกับ "หลักการทรงงาน" 

 
การมีสวนรวม   

 

    

    

    

    

๒.๑  ตัวอย่ำง   ผู้บริหำร คณะครูอำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่
ทุกคนได้ช่วยกันพัฒนำสถำนศึกษำจนได้รับรำงวัล 
“โรงเรียนคุณธรรม”

ข้อมูลกำรพัฒนำสถำนศึกษำ สอดคล้องกับ	“หลักกำรทรงงำน”

๒. ผู้เรียนอ่ำนเรื่อง “โพธำรำม วิทยำลัยคุณธรรม” ศึกษำวิเครำะห์และน�ำควำมรู้ในกำรพัฒนำไปตอบในตำรำง      
โดยให้สอดคล้องกับหลักกำรทรงงำน
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แผ่นดินธรรม	แผ่นดินทอง

 

ช่ือหนวย 
ช่ือเร่ือง 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
1. วิเคราะหแนวทางปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนของศาสน
2. ประยุกตใชเปนแนวทาง

คําช้ีแจง ผูเรียนอานเรื่อง “แผนดินธรรม แผนดินทอง
กําหนดให 
 

  
 
 
           

 พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ พระท่ีนั่งไพศาลทักษิณ เม่ือวันท่ี 
ราโชวาท และพระราชดํารัสท่ีไดพระราชทานไวในวโรกาสตาง ๆ ไดสะทอนพระปณิธานท่ีแนวแนในการ
มุงม่ันใหประชาชนคนไทยมีความสุขโดยท่ัวถึงกัน พระองคทรงทํานุบํารุงสงเสริมพระพุทธศาสนา และทรง
สรางเสริมศีลธรรม จริยธรรม ใหแกประชาชนคนไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “...พระพุทธศาสนาช้ีทางดําเนินชีวิตท่ีปราศจากโทษ ชวยใหเกิดความเจริญรมเย็นไดอยางแทจริง 
เพราะมีคําสั่งสอนท่ีมีลักษณะพิเศษประเสริฐในประการท่ีอาศัยเหตุผลอันถูกตองเท่ียงตรง ตามความเปนจริง
เปนพ้ืนฐาน และแสดงคําอธิบายท่ีครบถวนชัดเจน 
เพ่ือความสุขความเจริญและความบริสุทธ์ิได
หลักวิทยาศาสตร และเปนประโยชนไดแทจริงแกทุกคนท่ีจะพอใจหันเขามาศึกษา เลือกสรร หัวขอธรรมท่ีเหมาะสม
ไปปฏิบัติ...” 

หนวยท่ี 1 
ใบกิจกรรมท่ี 1.3 

ตามรอยพระยุคลบาท จํานวน แผนดินธรรม แผนดินทอง 

วิเคราะหแนวทางปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนของศาสนาได 
ใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางสุจริตได 

แผนดินธรรม แผนดินทอง” ศึกษาและวิเคราะหแลวนําความรูไปตอบคําถาม

 

แผนดินธรรม แผนดินทอง 
 

พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ พระท่ีนั่งไพศาลทักษิณ เม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม 2493 

และพระราชดํารัสท่ีไดพระราชทานไวในวโรกาสตาง ๆ ไดสะทอนพระปณิธานท่ีแนวแนในการ
คนไทยมีความสุขโดยท่ัวถึงกัน พระองคทรงทํานุบํารุงสงเสริมพระพุทธศาสนา และทรง

สรางเสริมศีลธรรม จริยธรรม ใหแกประชาชนคนไทยมาโดยตลอด ดังพระบรมราโชวาท ความวา

“เราจะครองแผนดินโดยธรรม 
เพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” 

 

พระพุทธศาสนาช้ีทางดําเนินชีวิตท่ีปราศจากโทษ ชวยใหเกิดความเจริญรมเย็นไดอยางแทจริง 
เพราะมีคําสั่งสอนท่ีมีลักษณะพิเศษประเสริฐในประการท่ีอาศัยเหตุผลอันถูกตองเท่ียงตรง ตามความเปนจริง
เปนพ้ืนฐาน และแสดงคําอธิบายท่ีครบถวนชัดเจน อันบุคคลสามารถใชปญญาไตรตรองตามและหยิบยกข้ึนปฏิบัติ 
เพ่ือความสุขความเจริญและความบริสุทธ์ิไดตามความสามารถและอัธยาศัยของตน 
หลักวิทยาศาสตร และเปนประโยชนไดแทจริงแกทุกคนท่ีจะพอใจหันเขามาศึกษา เลือกสรร หัวขอธรรมท่ีเหมาะสม

พระราชดํารัส 
พระราชทานเพ่ือเชิญไปอานในการเปดประชุมใหญ
  ของสมาคมพุทธศาสนาท่ัวราชอาณาจักร ครั้งท่ี 

ณ วิทยาลัยครูจันทบุรี อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี วันท่ี 

 

จํานวน 2 ช่ัวโมง 

ศึกษาและวิเคราะหแลวนําความรูไปตอบคําถามตามท่ี

พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
2493 ตลอดท้ังพระบรม

และพระราชดํารัสท่ีไดพระราชทานไวในวโรกาสตาง ๆ ไดสะทอนพระปณิธานท่ีแนวแนในการ
คนไทยมีความสุขโดยท่ัวถึงกัน พระองคทรงทํานุบํารุงสงเสริมพระพุทธศาสนา และทรง

มาโดยตลอด ดังพระบรมราโชวาท ความวา 

พระพุทธศาสนาช้ีทางดําเนินชีวิตท่ีปราศจากโทษ ชวยใหเกิดความเจริญรมเย็นไดอยางแทจริง 
เพราะมีคําสั่งสอนท่ีมีลักษณะพิเศษประเสริฐในประการท่ีอาศัยเหตุผลอันถูกตองเท่ียงตรง ตามความเปนจริง    

อันบุคคลสามารถใชปญญาไตรตรองตามและหยิบยกข้ึนปฏิบัติ 
ตามความสามารถและอัธยาศัยของตน จึงเปนศาสนาท่ีเขากับ      

หลักวิทยาศาสตร และเปนประโยชนไดแทจริงแกทุกคนท่ีจะพอใจหันเขามาศึกษา เลือกสรร หัวขอธรรมท่ีเหมาะสม     

พระราชทานเพ่ือเชิญไปอานในการเปดประชุมใหญ 
ของสมาคมพุทธศาสนาท่ัวราชอาณาจักร ครั้งท่ี 23 

ณ วิทยาลัยครูจันทบุรี อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี วันท่ี 6 ธันวาคม 2518 

 

ช่ือหนวย 
ช่ือเร่ือง 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
1. วิเคราะหแนวทางปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนของศาสน
2. ประยุกตใชเปนแนวทาง

คําช้ีแจง ผูเรียนอานเรื่อง “แผนดินธรรม แผนดินทอง
กําหนดให 
 

  
 
 
           

 พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ พระท่ีนั่งไพศาลทักษิณ เม่ือวันท่ี 
ราโชวาท และพระราชดํารัสท่ีไดพระราชทานไวในวโรกาสตาง ๆ ไดสะทอนพระปณิธานท่ีแนวแนในการ
มุงม่ันใหประชาชนคนไทยมีความสุขโดยท่ัวถึงกัน พระองคทรงทํานุบํารุงสงเสริมพระพุทธศาสนา และทรง
สรางเสริมศีลธรรม จริยธรรม ใหแกประชาชนคนไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “...พระพุทธศาสนาช้ีทางดําเนินชีวิตท่ีปราศจากโทษ ชวยใหเกิดความเจริญรมเย็นไดอยางแทจริง 
เพราะมีคําสั่งสอนท่ีมีลักษณะพิเศษประเสริฐในประการท่ีอาศัยเหตุผลอันถูกตองเท่ียงตรง ตามความเปนจริง
เปนพ้ืนฐาน และแสดงคําอธิบายท่ีครบถวนชัดเจน 
เพ่ือความสุขความเจริญและความบริสุทธ์ิได
หลักวิทยาศาสตร และเปนประโยชนไดแทจริงแกทุกคนท่ีจะพอใจหันเขามาศึกษา เลือกสรร หัวขอธรรมท่ีเหมาะสม
ไปปฏิบัติ...” 

หนวยท่ี 1 
ใบกิจกรรมท่ี 1.3 

ตามรอยพระยุคลบาท จํานวน แผนดินธรรม แผนดินทอง 

วิเคราะหแนวทางปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนของศาสนาได 
ใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางสุจริตได 

แผนดินธรรม แผนดินทอง” ศึกษาและวิเคราะหแลวนําความรูไปตอบคําถาม

 

แผนดินธรรม แผนดินทอง 
 

พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ พระท่ีนั่งไพศาลทักษิณ เม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม 2493 

และพระราชดํารัสท่ีไดพระราชทานไวในวโรกาสตาง ๆ ไดสะทอนพระปณิธานท่ีแนวแนในการ
คนไทยมีความสุขโดยท่ัวถึงกัน พระองคทรงทํานุบํารุงสงเสริมพระพุทธศาสนา และทรง

สรางเสริมศีลธรรม จริยธรรม ใหแกประชาชนคนไทยมาโดยตลอด ดังพระบรมราโชวาท ความวา

“เราจะครองแผนดินโดยธรรม 
เพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” 

 

พระพุทธศาสนาช้ีทางดําเนินชีวิตท่ีปราศจากโทษ ชวยใหเกิดความเจริญรมเย็นไดอยางแทจริง 
เพราะมีคําสั่งสอนท่ีมีลักษณะพิเศษประเสริฐในประการท่ีอาศัยเหตุผลอันถูกตองเท่ียงตรง ตามความเปนจริง
เปนพ้ืนฐาน และแสดงคําอธิบายท่ีครบถวนชัดเจน อันบุคคลสามารถใชปญญาไตรตรองตามและหยิบยกข้ึนปฏิบัติ 
เพ่ือความสุขความเจริญและความบริสุทธ์ิไดตามความสามารถและอัธยาศัยของตน 
หลักวิทยาศาสตร และเปนประโยชนไดแทจริงแกทุกคนท่ีจะพอใจหันเขามาศึกษา เลือกสรร หัวขอธรรมท่ีเหมาะสม

พระราชดํารัส 
พระราชทานเพ่ือเชิญไปอานในการเปดประชุมใหญ
  ของสมาคมพุทธศาสนาท่ัวราชอาณาจักร ครั้งท่ี 

ณ วิทยาลัยครูจันทบุรี อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี วันท่ี 

 

จํานวน 2 ช่ัวโมง 

ศึกษาและวิเคราะหแลวนําความรูไปตอบคําถามตามท่ี

พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
2493 ตลอดท้ังพระบรม

และพระราชดํารัสท่ีไดพระราชทานไวในวโรกาสตาง ๆ ไดสะทอนพระปณิธานท่ีแนวแนในการ
คนไทยมีความสุขโดยท่ัวถึงกัน พระองคทรงทํานุบํารุงสงเสริมพระพุทธศาสนา และทรง

มาโดยตลอด ดังพระบรมราโชวาท ความวา 

พระพุทธศาสนาช้ีทางดําเนินชีวิตท่ีปราศจากโทษ ชวยใหเกิดความเจริญรมเย็นไดอยางแทจริง 
เพราะมีคําสั่งสอนท่ีมีลักษณะพิเศษประเสริฐในประการท่ีอาศัยเหตุผลอันถูกตองเท่ียงตรง ตามความเปนจริง    

อันบุคคลสามารถใชปญญาไตรตรองตามและหยิบยกข้ึนปฏิบัติ 
ตามความสามารถและอัธยาศัยของตน จึงเปนศาสนาท่ีเขากับ      

หลักวิทยาศาสตร และเปนประโยชนไดแทจริงแกทุกคนท่ีจะพอใจหันเขามาศึกษา เลือกสรร หัวขอธรรมท่ีเหมาะสม     

พระราชทานเพ่ือเชิญไปอานในการเปดประชุมใหญ 
ของสมาคมพุทธศาสนาท่ัวราชอาณาจักร ครั้งท่ี 23 

ณ วิทยาลัยครูจันทบุรี อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี วันท่ี 6 ธันวาคม 2518 

ชื่อหน่วย

ชื่อเรื่อง

ตำมรอยพระยุคลบำท

แผ่นดินธรรม	แผ่นดินทอง
จ�ำนวน	๒	ชั่วโมง

หนวยที่ ๑
ใบกิจกรรมที่ ๑.๓

 

ช่ือหนวย 
ช่ือเร่ือง 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
1. วิเคราะหแนวทางปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนของศาสน
2. ประยุกตใชเปนแนวทาง

คําช้ีแจง ผูเรียนอานเรื่อง “แผนดินธรรม แผนดินทอง
กําหนดให 
 

  
 
 
           

 พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ พระท่ีนั่งไพศาลทักษิณ เม่ือวันท่ี 
ราโชวาท และพระราชดํารัสท่ีไดพระราชทานไวในวโรกาสตาง ๆ ไดสะทอนพระปณิธานท่ีแนวแนในการ
มุงม่ันใหประชาชนคนไทยมีความสุขโดยท่ัวถึงกัน พระองคทรงทํานุบํารุงสงเสริมพระพุทธศาสนา และทรง
สรางเสริมศีลธรรม จริยธรรม ใหแกประชาชนคนไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “...พระพุทธศาสนาช้ีทางดําเนินชีวิตท่ีปราศจากโทษ ชวยใหเกิดความเจริญรมเย็นไดอยางแทจริง 
เพราะมีคําสั่งสอนท่ีมีลักษณะพิเศษประเสริฐในประการท่ีอาศัยเหตุผลอันถูกตองเท่ียงตรง ตามความเปนจริง
เปนพ้ืนฐาน และแสดงคําอธิบายท่ีครบถวนชัดเจน 
เพ่ือความสุขความเจริญและความบริสุทธ์ิได
หลักวิทยาศาสตร และเปนประโยชนไดแทจริงแกทุกคนท่ีจะพอใจหันเขามาศึกษา เลือกสรร หัวขอธรรมท่ีเหมาะสม
ไปปฏิบัติ...” 

หนวยท่ี 1 
ใบกิจกรรมท่ี 1.3 

ตามรอยพระยุคลบาท จํานวน แผนดินธรรม แผนดินทอง 

วิเคราะหแนวทางปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนของศาสนาได 
ใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางสุจริตได 

แผนดินธรรม แผนดินทอง” ศึกษาและวิเคราะหแลวนําความรูไปตอบคําถาม

 

แผนดินธรรม แผนดินทอง 
 

พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ พระท่ีนั่งไพศาลทักษิณ เม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม 2493 

และพระราชดํารัสท่ีไดพระราชทานไวในวโรกาสตาง ๆ ไดสะทอนพระปณิธานท่ีแนวแนในการ
คนไทยมีความสุขโดยท่ัวถึงกัน พระองคทรงทํานุบํารุงสงเสริมพระพุทธศาสนา และทรง

สรางเสริมศีลธรรม จริยธรรม ใหแกประชาชนคนไทยมาโดยตลอด ดังพระบรมราโชวาท ความวา

“เราจะครองแผนดินโดยธรรม 
เพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” 

 

พระพุทธศาสนาช้ีทางดําเนินชีวิตท่ีปราศจากโทษ ชวยใหเกิดความเจริญรมเย็นไดอยางแทจริง 
เพราะมีคําสั่งสอนท่ีมีลักษณะพิเศษประเสริฐในประการท่ีอาศัยเหตุผลอันถูกตองเท่ียงตรง ตามความเปนจริง
เปนพ้ืนฐาน และแสดงคําอธิบายท่ีครบถวนชัดเจน อันบุคคลสามารถใชปญญาไตรตรองตามและหยิบยกข้ึนปฏิบัติ 
เพ่ือความสุขความเจริญและความบริสุทธ์ิไดตามความสามารถและอัธยาศัยของตน 
หลักวิทยาศาสตร และเปนประโยชนไดแทจริงแกทุกคนท่ีจะพอใจหันเขามาศึกษา เลือกสรร หัวขอธรรมท่ีเหมาะสม

พระราชดํารัส 
พระราชทานเพ่ือเชิญไปอานในการเปดประชุมใหญ
  ของสมาคมพุทธศาสนาท่ัวราชอาณาจักร ครั้งท่ี 

ณ วิทยาลัยครูจันทบุรี อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี วันท่ี 

 

จํานวน 2 ช่ัวโมง 

ศึกษาและวิเคราะหแลวนําความรูไปตอบคําถามตามท่ี

พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
2493 ตลอดท้ังพระบรม

และพระราชดํารัสท่ีไดพระราชทานไวในวโรกาสตาง ๆ ไดสะทอนพระปณิธานท่ีแนวแนในการ
คนไทยมีความสุขโดยท่ัวถึงกัน พระองคทรงทํานุบํารุงสงเสริมพระพุทธศาสนา และทรง

มาโดยตลอด ดังพระบรมราโชวาท ความวา 

พระพุทธศาสนาช้ีทางดําเนินชีวิตท่ีปราศจากโทษ ชวยใหเกิดความเจริญรมเย็นไดอยางแทจริง 
เพราะมีคําสั่งสอนท่ีมีลักษณะพิเศษประเสริฐในประการท่ีอาศัยเหตุผลอันถูกตองเท่ียงตรง ตามความเปนจริง    

อันบุคคลสามารถใชปญญาไตรตรองตามและหยิบยกข้ึนปฏิบัติ 
ตามความสามารถและอัธยาศัยของตน จึงเปนศาสนาท่ีเขากับ      

หลักวิทยาศาสตร และเปนประโยชนไดแทจริงแกทุกคนท่ีจะพอใจหันเขามาศึกษา เลือกสรร หัวขอธรรมท่ีเหมาะสม     

พระราชทานเพ่ือเชิญไปอานในการเปดประชุมใหญ 
ของสมาคมพุทธศาสนาท่ัวราชอาณาจักร ครั้งท่ี 23 

ณ วิทยาลัยครูจันทบุรี อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี วันท่ี 6 ธันวาคม 2518 

   พระปฐมบรมรำชโองกำรในพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษกของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่น่ังไพศำลทักษิณ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๔๙๓ ตลอดท้ังพระบรมรำโชวำท 

และพระรำชด�ำรสัทีไ่ด้พระรำชทำนไว้ในวโรกำสต่ำง ๆ  ได้สะท้อนพระปณธิำนทีแ่น่วแน่ในกำรมุง่มัน่ให้ประชำชน

คนไทยมีควำมสุขโดยทั่วถึงกัน พระองค์ทรงท�ำนุบ�ำรุงส่งเสริมพระพุทธศำสนำ และทรงสร้ำงเสริมศีลธรรม 

จริยธรรม ให้แก่ประชำชนคนไทยมำโดยตลอด ดังพระบรมรำโชวำท ควำมตอนหนึ่งว่ำ

“เราจะครองแผนดินโดยธรรม
เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม”



เพื่อสร้างความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตสำาหรับนักเรียน นักศึกษา 19

แผนดินธรรม แผนดินทอง 
                   การนําหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิต จะทําใหบุคคลมีทัศนคติท่ีดีงาม มีแนวทางปฏิบัติท่ี
ถูกตอง มีทิศทางท่ีเดินไปขางหนาอยางมีสติ และมีปญญาเปนสิ่งกํากับในการดําเนินชีวิต นําไปสูการแกไข
ปญหาไดถูกตอง นั่นคือ การหลุดพนจากความทุกข การปฏิบัติธรรมจึงเปนการสรางภูมิคุมกันใหตนเอง และ
สังคมเปนการสรางคนดีใหเกิดข้ึนในแผนดิน หลักธรรมสําคัญท่ีจะนํามาศึกษาในครั้งนี้เปนหลักธรรม        
หิริโอตตัปปะ ซ่ึงเปนธรรมท่ีคุมครองโลก  

1. หิริ คือ การละอายตอการทําชั่ว 
2. โอตตัปปะ คือ การเกรงกลัวตอบาป 

                    ผูท่ีปฏิบัติตามหิริโอตตัปปะ จะเปนคนดีมีคุณคาเหมือนเทวดาถือวาดีกวาคนธรรมดา       
จึงเรียก หิริโอตตัปปะวาเปนเทวธรรม และคนท่ีปฏิบัติคุณธรรมนี้ก็เปนคนดีเหมือนเทวดา ถาสามารถฝกฝน
ใหเยาวชนของชาติมีหิริโอตตัปปะอยางแท คือพฤติกรรมท่ีดีงามท้ังตอหนาและลับหลัง ผลท่ีเกิดข้ึนคือ การมี
วินัยในตนเอง คํานึงถึงกฎระเบียบท่ีมีอยู การทําความดีละเวนความชั่วท่ีเกิดจากใจจึงควรไดรับการปลูกฝงให
เกิดข้ึนแกเยาวชนของชาติทุกคน 

คําส่ัง ผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหสมบูรณท่ีสุด 

1. ผูเรียนตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นตามหัวขอท่ีกําหนดให 
 1.1 “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” พระปฐมบรมราช
โองการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช หมายความวาอยางไร จงอธิบาย 
            
            
            
            
             
             

      1.2 ผูเรียนจะตอบวาอยางไร ถามีคนตางชาติถามวา “ทําไมคนไทยจึงรักพระบาทสมเด็จ        
พระเจาอยูหัวมากมายอยางนี้” จงอธิบาย 
            
            
            
            
             
             

 

 

 

 ๑.๑ “เรำจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพือ่ประโยชน์สขุแห่งมหำชนชำวสยำม” พระปฐมบรมรำชโองกำร

ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช หมำยควำมว่ำอย่ำงไร จงอธิบำย
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      1.3 หลักธรรมคําสอนของศาสนาท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติตนบนความถูกตอง ซ่ือสัตย สุจริต 
ประกอบไปดวยหลักธรรมอะไรบาง 
            
            
            
            
             

      1.4 มีพุทธภาษิตบทหนึ่งกลาววา “คนเราจะบรรลุถึงเกียรติไดเพราะความสัตย” หมายความวา
อยางไร จงอธิบาย 
            
            
            
            
             

     1.5 ใหผูเรียนยกตัวอยางการกระทําท่ีไมซื่อสัตยตอตนเองมา 5 ขอ 
 1.5.1           
 1.5.2           
 1.5.3           
 1.5.4           
 1.5.5          
  

2. ผูเรียนกาเครื่องหมาย   ลงใน     ดานขวามือ โดยใหสอดคลองกับพฤติกรรมทางดานซายมือ 
 

พฤติกรรม หิริ แท หิริ เทียม 
โอตตัปปะ โอตตัปปะ 

2.1 วารีเห็นกระเปาเงินของเพ่ือนวางไวบนโตะในหองเรียน 
แตไมเคยคิดท่ีจะหยิบฉวยมาเปนของตนเอง         
2.2 สมหญิงเขียนคําตอบไวท่ีฝามือ แตท่ีนั่งสอบอยูติดกับ
โตะครูอนงค จึงไมยอมดูคําตอบในวิชานั้น         
2.3 ชาติชายทําโครงการ "ลด ละ เลิก อบายมุข" เพ่ือสงเขา
ประกวดในระดับจังหวัด         
2.4 นฤมลทําการบานดวยความสามารถของตนเอง ถึงแม
ชาติชายจะฝากสมุดไปสงครู แตนฤมลก็ไมยอมเปดดู         
2.5 แมใหเงินธานีไปซ้ืออุปกรณการเรียน แตชวงท่ีไปซ้ือทาง
รานลดราคา 10% เขาก็ไดนําเงินท่ีเหลือมาคืนแมจํานวน 
300 บาท         

 

 ๑.๔ มีพุทธภำษิตบทหนึ่งกล่ำวว่ำ “คนเรำจะบรรลุถึงเกียรติได้เพรำะควำมสัตย์” หมำยควำม 

ว่ำอย่ำงไร จงอธิบำย

      1.3 หลักธรรมคําสอนของศาสนาท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติตนบนความถูกตอง ซ่ือสัตย สุจริต 
ประกอบไปดวยหลักธรรมอะไรบาง 
            
            
            
            
             

      1.4 มีพุทธภาษิตบทหนึ่งกลาววา “คนเราจะบรรลุถึงเกียรติไดเพราะความสัตย” หมายความวา
อยางไร จงอธิบาย 
            
            
            
            
             

     1.5 ใหผูเรียนยกตัวอยางการกระทําท่ีไมซื่อสัตยตอตนเองมา 5 ขอ 
 1.5.1           
 1.5.2           
 1.5.3           
 1.5.4           
 1.5.5          
  

2. ผูเรียนกาเครื่องหมาย   ลงใน     ดานขวามือ โดยใหสอดคลองกับพฤติกรรมทางดานซายมือ 
 

พฤติกรรม หิริ แท หิริ เทียม 
โอตตัปปะ โอตตัปปะ 

2.1 วารีเห็นกระเปาเงินของเพ่ือนวางไวบนโตะในหองเรียน 
แตไมเคยคิดท่ีจะหยิบฉวยมาเปนของตนเอง         
2.2 สมหญิงเขียนคําตอบไวท่ีฝามือ แตท่ีนั่งสอบอยูติดกับ
โตะครูอนงค จึงไมยอมดูคําตอบในวิชานั้น         
2.3 ชาติชายทําโครงการ "ลด ละ เลิก อบายมุข" เพ่ือสงเขา
ประกวดในระดับจังหวัด         
2.4 นฤมลทําการบานดวยความสามารถของตนเอง ถึงแม
ชาติชายจะฝากสมุดไปสงครู แตนฤมลก็ไมยอมเปดดู         
2.5 แมใหเงินธานีไปซ้ืออุปกรณการเรียน แตชวงท่ีไปซ้ือทาง
รานลดราคา 10% เขาก็ไดนําเงินท่ีเหลือมาคืนแมจํานวน 
300 บาท         
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ช่ือหนวย 
ช่ือเร่ือง 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
1. วิเคราะหแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักทศพิธราชธรรมได
2. ประยุกตใชเปนแนวทาง

คําช้ีแจง  ผูเรียนอานเรื่อง “ทศพิธราชธรรม
 

  
 
 
                        ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระปฐมบรม
ราชโองการ “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม
ต้ังพระราชสัตยาธิษฐานจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจปกครองราชอาณาจักรไทย โดยทศพิธราชธรรม
อันประกอบดวย 

1. ทาน คือ การบําเพ็ญตนดวยการใหท้ังวัตถุทาน และธรรมทา
2. ศีล คือ การประพฤติปฏิบัติในทางท่ีดีท้ังกาย วาจา และใจ
3. ปริจจาคะ คือ การบําเพ็ญกิจดวยการเสียสละกับคนหมูมาก
4. อาชชวะ คือ การประพฤติซื่อตรง สุจริต มีความจริงใจ
5. มัททวะ คือ ความออนโยน มีสัมมาคารวะ ไมถือตัว
6. ตปะ คือ การเผากิเลสตัณหา ไมหมกมุนในความสุขสําราญ รู
7. อักโกธะ คือ ความไมกริ้วโกรธ ไมลุแกอํานาจ พยาบาทมุงราย ตัดสินดวยเหตุ
8. อวิหิงสา คือ ไมขมเหงเบียดเบียนผูอ่ืนใหเกิดทุกข รวมท้ังการเบียดเบียนตนเองดวย
9. ขันติ คือ ความอดทนเขมแข็งไมทอถอย ทนตองานท่ีลําบากไมทอถอย

10. อวิโรธนะ คือ ความไมคลาดธรรม ปฏิบัติตนบนความถูกตอง ตา
ประเพณี 

 
 
 
 
 

หนวยท่ี 1 
ใบกิจกรรมท่ี 1.4 

ตามรอยพระยุคลบาท จํานวน ทศพิธราชธรรม 

วิเคราะหแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักทศพิธราชธรรมได 
เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางสุจริตได 

ทศพิธราชธรรม” ศึกษาและวิเคราะหแลวนําความรูไปตอบคําถามตามท่ีกําหนดให

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระปฐมบรม
เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม

สัตยาธิษฐานจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจปกครองราชอาณาจักรไทย โดยทศพิธราชธรรม

การบําเพ็ญตนดวยการใหท้ังวัตถุทาน และธรรมทาน 
การประพฤติปฏิบัติในทางท่ีดีท้ังกาย วาจา และใจ 

การบําเพ็ญกิจดวยการเสียสละกับคนหมูมาก 
การประพฤติซื่อตรง สุจริต มีความจริงใจ 

ความออนโยน มีสัมมาคารวะ ไมถือตัว 
สตัณหา ไมหมกมุนในความสุขสําราญ รูหนาท่ีของตนเอง ทํางานไมเกีย

ความไมกริ้วโกรธ ไมลุแกอํานาจ พยาบาทมุงราย ตัดสินดวยเหตุ
ไมขมเหงเบียดเบียนผูอ่ืนใหเกิดทุกข รวมท้ังการเบียดเบียนตนเองดวย

ความอดทนเขมแข็งไมทอถอย ทนตองานท่ีลําบากไมทอถอยและหมดกําลังใจ
ความไมคลาดธรรม ปฏิบัติตนบนความถูกตอง ตามหลักธรรม และขนบธรรมเนียม

ทศพธิราชธรรม 

 

จํานวน 2 ช่ัวโมง 

ศึกษาและวิเคราะหแลวนําความรูไปตอบคําถามตามท่ีกําหนดให 

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระปฐมบรม       
เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” ทรงหลั่งน้ําทักษิโณทก      

สัตยาธิษฐานจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจปกครองราชอาณาจักรไทย โดยทศพิธราชธรรม      

หนาท่ีของตนเอง ทํางานไมเกียจคราน 
ความไมกริ้วโกรธ ไมลุแกอํานาจ พยาบาทมุงราย ตัดสินดวยเหตุและผล 
ไมขมเหงเบียดเบียนผูอ่ืนใหเกิดทุกข รวมท้ังการเบียดเบียนตนเองดวย 

และหมดกําลังใจ 
หลักธรรม และขนบธรรมเนียม

ชื่อหน่วย

ชื่อเรื่อง

ตำมรอยพระยุคลบำท

ทศพิธรำชธรรม
จ�ำนวน	๒	ชั่วโมง

หนวยที่ ๑
ใบกิจกรรมที่ ๑.๔

  ในพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษกพระบำทสมเด็จพระเจ ้ำอยู ่ หัว ทรงมีพระปฐมบรม

รำชโองกำร “เรำจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหำชนชำวสยำม” ทรงหลั่งน�้ำทักษิโณทก

ตั้งพระรำชสัตยำธิษฐำนจะทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจปกครองรำชอำณำจักรไทย โดยทศพิธรำชธรรม 

อันประกอบด้วย

 ๑. ทำน คือ กำรบ�ำเพ็ญตนด้วยกำรให้ทั้งวัตถุทำนและธรรมทำน

 ๒. ศีล คือ กำรประพฤติปฏิบัติในทำงที่ดีทั้งกำย วำจำและใจ

 ๓. ปริจจำคะ คือ กำรบ�ำเพ็ญกิจด้วยกำรเสียสละกับคนหมู่มำก

 ๔. อำชชวะ คือ กำรประพฤติซื่อตรง สุจริต มีควำมจริงใจ

 ๕. มัททวะ คือ ควำมอ่อนโยน มีสัมมำคำรวะ ไม่ถือตัว

 ๖. ตปะ คือ กำรเผำกิเลสตัณหำ ไม่หมกมุ่นในควำมสุขส�ำรำญ รู้หน้ำที่ของตนเอง ท�ำงำนไม่เกียจคร้ำน

 ๗. อักโกธะ คือ ควำมไม่กริ้วโกรธ ไม่ลุแก่อ�ำนำจ พยำบำทมุ่งร้ำย ตัดสินด้วยเหตุและผล

 ๘. อวิหิงสำ คือ ไม่ข่มเหงเบียดเบียนผู้อื่นให้เกิดทุกข์ รวมทั้งกำรเบียดเบียนตนเองด้วย

 ๙. ขันติ คือ ควำมอดทนเข้มแข็งไม่ท้อถอย ทนต่องำนที่ล�ำบำกไม่ท้อถอยและหมดก�ำลังใจ

 ๑๐. อวิโรธนะ คือ ควำมไม่คลำดธรรม ปฏิบัติตนบนควำมถูกต้อง ตำมหลักธรรมและขนบธรรมเนียม

  ประเพณี

ทศพิธราชธรรม
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คําส่ัง  ผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหสมบูรณท่ีสุด 
1. ผูเรียนบอกแนวทางการปฏิบัติตนของอาชีพตาง ๆ ท่ียึดหลัก “อาชชวะ” คือ การประพฤติซื่อตรง สุจริต มี
ความจริงใจ 

1.1 ตัวอยาง 
  

 
 
 
 
  

1.2 
 

 
   
 
 
 
 1.3 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 
 
 
  
 
 
 

1.5 
 
 
 
 

 
 

ครู 

ผูบริหาร
สถานศึกษา

หาร

พอคา 
แมคา 
แมค้่า

นักการเมือง 
 

ทําการบานสงครูดวยตนเอง ไมลอกขอสอบ 

นักเรียน 

ค�ำสั่ง  ผู้เรียนตอบค�ำถำมต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ที่สุด 

๑. ผู้เรียนบอกแนวทำงกำรปฏิบัติตนของอำชีพต่ำง ๆ ที่ยึดหลัก “อำชชวะ” คือ กำรประพฤติซื่อตรง สุจริต 

มีควำมจริงใจ

คําส่ัง  ผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหสมบูรณท่ีสุด 
1. ผูเรียนบอกแนวทางการปฏิบัติตนของอาชีพตาง ๆ ท่ียึดหลัก “อาชชวะ” คือ การประพฤติซื่อตรง สุจริต มี
ความจริงใจ 

1.1 ตัวอยาง 
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นักเรียน 
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ทําการบานสงครูดวยตนเอง ไมลอกขอสอบ 

นักเรียน 

คําส่ัง  ผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหสมบูรณท่ีสุด 
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ทําการบานสงครูดวยตนเอง ไมลอกขอสอบ 

นักเรียน 

๑.๒

๑.๓

๑.๔

๑.๕

นักเรียน 

ครู 

ผูบริหาร
สถานศึกษา
ผูบริหาร

สถานศึกษา

พอคา 
แมคา 

นักการเมือง 

นักเรียน

ครู

ผู้บริหาร

สถานศึกษา

พ่อค้า แม่ค้า

นักการเมือง
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2. ผูเรียนบอกแนวทางปฏิบัติตนท่ียึดหลัก “อวิโรธนะ” คือ ความไมคลาดธรรม ปฏิบัติตนบนความถูกตอง 
ตามหลักธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี 
 2.1 
 
 
 
 
 
 
 

 2.2 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 
 
 
 
 
 
 

2.4 
 
 
 
 
 
 
 2.5 
 
  
 
 
 
 

พระสงฆ
สงฒ์ะสงฆ์ 

พอ แม 

ลูก 

เพ่ือน 

ชุมชน 
และ 
สังคม 

 

๒.๑

๒.๒

๒.๓

๒.๔

๒.๕

พระสงฆ์

พ่อ แม่

ลูก

เพื่อน

ชุมชน
และ
สังคม
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3. ผูเรียนศึกษาขอความดานซายมือ และหาแนวทางแกไขปญหา โดยใชหลักทศพิธราชธรรมแลวนําไปเขียน     
ในตารางดานขวามือ 

 

ปญหาท่ีเกิดข้ึน แกปญหาไดโดยใชหลักทศพิธราชธรรม 
ตัวอยาง 
2.1 แมลงทุนใหสันติคาขาย แตพอพบคูแขงทางการคา
เขาก็ทอแท และเลิกกิจการทันที 

 
ขันติ  คือ  ความอดทนเขมแข็งไมทอถอย 
      
      
       

2.2 นฤมลขอใหเพ่ือนผูชายไปลอบทํารายแฟนเกา 
เพราะแคนท่ีตัวเองถูกทอดท้ิง 

      
      
      
      
       

2.3 พอของสมชายถูกไลออกจากราชการ เพราะทุจริต
ตอหนาท่ี ซ่ึงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

       
      
      
      
       

2.4 วีระสังสรรคกับเพ่ือน ๆ จนดึกด่ืน ทําใหตื่นสาย
และไปสอบสัมภาษณไมทันตามเวลาท่ีกําหนดไว 

       
      
      
      
       

2.5 สมทรงตะโกนดาเพ่ือนรวมหองดวยถอยคําท่ีหยาบ
คาย โดยไมเกรงใจอาจารยผูสอนท่ีนั่งอยูในหองเรียน 

       
      
      
      
       

 
 
 
 
 
 
 

3. ผูเรียนศึกษาขอความดานซายมือ และหาแนวทางแกไขปญหา โดยใชหลักทศพิธราชธรรมแลวนําไปเขียน     
ในตารางดานขวามือ 
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เพราะแคนท่ีตัวเองถูกทอดท้ิง 

      
      
      
      
       

2.3 พอของสมชายถูกไลออกจากราชการ เพราะทุจริต
ตอหนาท่ี ซ่ึงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

       
      
      
      
       

2.4 วีระสังสรรคกับเพ่ือน ๆ จนดึกด่ืน ทําใหตื่นสาย
และไปสอบสัมภาษณไมทันตามเวลาท่ีกําหนดไว 

       
      
      
      
       

2.5 สมทรงตะโกนดาเพ่ือนรวมหองดวยถอยคําท่ีหยาบ
คาย โดยไมเกรงใจอาจารยผูสอนท่ีนั่งอยูในหองเรียน 

       
      
      
      
       

 
 
 
 
 
 
 

๒.๕ สมทรงตะโกนด่ำเพื่อนร่วมห้องด้วยถ้อยค�ำ
ที่หยำบคำย โดยไม่เกรงใจอำจำรย์ผู้สอนที่นั่งอยู ่
ในห้องเรียน



เพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริตส�ำหรับนักเรียน นักศึกษำ 25

 

ช่ือหนวย 
ช่ือเร่ือง 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
1. วิเคราะหแนวทางการเปนขาราชการท่ีดี ท่ีเก่ียวของกับการปองกันการทุจริตคอรรัปชันได
2. ประยุกตใชเปนแนวทาง

คําช้ีแจง  ผูเรียนอานเรื่อง “คนดีตองมีท่ียืน
 
 

          
          พิเชษฐรับราชการ
ซ่ือสัตยสุจริตตามครรลอง                 
          ไดนอมนํา
หลักการทรงงานสืบสานมา               
          พัฒนาอง
สมกับท่ีเปนขาราชการ                 
          จนวันหนึ่ง
อิทธิพลเก้ือกูลหนุ
          นายใหมเรียกพิเชษฐมามอบหมาย
ใหจัดซ้ือจัดจางอยางพิกล
          แตพิเชษฐ
สั่งสับเปลี่ยนโยกย
          ใหผูเรียนบอกทางท่ีตองแก        
คนดีไมยอมใหใครลิ

 
 
 
 

หนวยท่ี 1 
ใบกิจกรรมท่ี 1.5 

ตามรอยพระยุคลบาท จํานวน คนดีตองมีท่ียืน 

การเปนขาราชการท่ีดี ท่ีเก่ียวของกับการปองกันการทุจริตคอรรัปชันได
เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางสุจริตได 

คนดีตองมีท่ียืน” ศึกษาและวิเคราะหแลวนําความรูไปตอบคําถามตามท่ีกําหนดให

 

คนดีตองมีท่ียืน 
 

รับราชการนานหลายป      เขาทําตามหนาท่ีมิบกพรอง
มครรลอง                  มุงม่ันงานท้ังผองพัฒนา 
นําพระราชดํารัส      มาประพฤติปฏิบัติและศึกษา
นสืบสานมา                นําคุณคาประยุกตใชในการงาน

พัฒนาองคการอยางตอเนื่อง        จนลือเลื่องขจรไกลแพรไพ
ขาราชการ                  ทุมทํางานเพ่ือประชาพาสุขใจ

นึ่งมีนายใหมยายเขามา      พฤติกรรมนําพานาสงสัย 
อิทธิพลเก้ือกูลหนุนขางใน                   สงมาใหทุจริตคิดแยบยล 

นายใหมเรียกพิเชษฐมามอบหมาย ออกอุบายใชการงานสับสน
จัดซ้ือจัดจางอยางพิกล                      ต้ังราคาสูงลนบนงบประมาณ

แตพิเชษฐปฏิเสธงานไมสานตอ     นายใหมไมรั้งรอขอประสาน
สับเปลี่ยนโยกยายไมพบพาน               ความราวฉานพลันเกิดข้ึนในองคกร

เรียนบอกทางท่ีตองแก         เสนอแนะหลักธรรมพรอมคําสอน
คนดีไมยอมใหใครลิดรอน                    มีท่ียืนแนนอนในแผนดิน 

 

จํานวน 2 ชั่วโมง 

การเปนขาราชการท่ีดี ท่ีเก่ียวของกับการปองกันการทุจริตคอรรัปชันได 

ศึกษาและวิเคราะหแลวนําความรูไปตอบคําถามตามท่ีกําหนดให 

เขาทําตามหนาท่ีมิบกพรอง 
 

มาประพฤติปฏิบัติและศึกษา 
คุณคาประยุกตใชในการงาน 

แพรไพศาล 
ทํางานเพ่ือประชาพาสุขใจ 

 
 

งานสับสน 
ต้ังราคาสูงลนบนงบประมาณ 

ประสาน 
เกิดข้ึนในองคกร 

เสนอแนะหลักธรรมพรอมคําสอน 
 

คนดีต้องมีที่ยืน

 พิเชษฐ์รับรำชกำรนำนหลำยปี  เขำท�ำตำมหน้ำที่มิบกพร่อง
ซื่อสัตย์สุจริตตำมครรลอง                   มุ่งมั่นงำนทั้งผองพัฒนำ
          ได้น้อมน�ำพระรำชด�ำรัส       มำประพฤติปฏิบัติและศึกษำ
หลักกำรทรงงำนสืบสำนมำ                 น�ำคุณค่ำประยุกต์ใช้ในกำรงำน
          พัฒนำองค์กำรอย่ำงต่อเนื่อง        จนลือเลื่องขจรไกลแพร่ไพศำล
สมกับที่เป็นข้ำรำชกำร                   ทุ่มท�ำงำนเพื่อประชำพำสุขใจ
          จนวันหนึ่งมีนำยใหม่ย้ำยเข้ำมำ      พฤติกรรมน�ำพำน่ำสงสัย
อิทธิพลเกื้อกูลหนุนข้ำงใน                    ส่งมำให้ทุจริตคิดแยบยล
          นำยใหม่เรียกพิเชษฐ์มำมอบหมำย  ออกอุบำยใช้กำรงำนสับสน
ให้จัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงพิกล                       ตั้งรำคำสูงล้นบนงบประมำณ
          แต่พิเชษฐ์ปฏิเสธงำนไม่สำนต่อ      นำยใหม่ไม่รั้งรอขอประสำน
สั่งสับเปลี่ยนโยกย้ำยไม่พบพำน                ควำมร้ำวฉำนพลันเกิดขึ้นในองค์กร
										ให้ผู้เรียนบอกทำงที่ต้องแก้         เสนอแนะหลักธรรมพร้อมค�ำสอน
คนดีไม่ยอมให้ใครลิดรอน                     มีที่ยืนแน่นอนในแผ่นดิน

ชื่อหน่วย

ชื่อเรื่อง

ตำมรอยพระยุคลบำท

คนดีต้องมีที่ยืน
จ�ำนวน	๒	ชั่วโมง

หนวยที่ ๑
ใบกิจกรรมที่ ๑.๕
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คําส่ัง  ผูเรียนนําบทกลอน “คนดีตองมีท่ียืน” มาบรรยายเปนความเรียง พรอมบอกแนวทางในการแกไขปญหา
และขอเสนอแนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“คนดีตองมีท่ียืน” บทกลอนนี้มีเรื่องราวท่ีเก่ียวกับผูชายคนหนึ่งช่ือวา พิเชษฐ 

           
          
          
          
          
          
          
          
           


แนวทางในการแกไขปญหาและขอเสนอแนะเพ่ือใหคนดีตองมีท่ียืน 

1.           
            
2.           
           
            
3.           
           
            
4.           
           
            

“คนดีต้องมีที่ยืน” บทกลอนนี้มีเรื่องรำวที่เกี่ยวกับผู้ชำยคนหนึ่งชื่อว่ำ พิเชษฐ์
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แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำและข้อเสนอแนะเพื่อให้คนดีต้องมีที่ยืน

๑. ....................................................................................................................................................
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ช่ือหนวย 
ช่ือเร่ือง 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
1. วิเคราะหคุณลักษณะ
2. ประยุกตคุณลักษณะ

 

                   
                   สํานักงาน ป
คอรรัปชันในภาครัฐ เปดรับสมัครขาราชการตนแบบคนดีของแผนดิน ประจําป 
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึก ในการรักษาศักด์ิศรีของความเปนขาราชการ และความซ่ือสัตยสุจริต 
เนนย้ํา “คนดีควรเชิดชู” หนึ่
ทุจริตภาครัฐ เชิญชวนขาราชการท่ัวประเทศ หรือประชาชนท่ีมีความประทับใจในขาราชการท่ีมีคุณงาม
ความดี 
                   นายประยงค  ปรียาจิตต  เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการปองกั
กลาววา โครงการขาราชการตนแบบคนดีของแผนดิน
สงเสริมคนดี” ผานการเฟนหาขาราชการท่ีปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถ ยึดม่ันในความซ่ือสัตย
สุจริต และเครงครัดในคุณธรรมความดีงามตามวิถีชีวิตแบบ
กําลังใจ และความเชื่อม่ันใหขาราชการท่ีดีแสดงออกใหเห็นวา ผูท่ีทําความดียอมมีผูเห็นคุณคาของความดี 
และท่ีสําคัญอยางยิ่งเพ่ือเปนการกระตุนใหสังคมไทยมีความต่ืนตัว เชื่อม่ัน ศรัทธาในคุณงามความดี และ
มีสวนรวมในการสงเสริมคนดีในสังคมเพ่ือลดปญหาการทุจริต
ทุจริต 
                   ขณะนี้ สํานักงาน ป
ตาง ๆ มารวมคัดเลือกขาราชการตนแบบฯ ท่ีมีเกณฑคุณสมบัติสําคัญ คือ

1. ยึดม่ันในความซ่ือสัตย สุจริต ปฏิเสธการทุจริตคอรรัปชัน ไมสยบตอการทุจริต และ
ตอตานการทุจริต 

2. ไมแสวงหาผลประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาท่ี แมจะมีโอกาสในการ
ทุจริตคอรรัปชัน หรือหาผลประโยชนกับตําแหนง

หนวยท่ี 1 
ใบกิจกรรมท่ี 1.6 

ตามรอยพระยุคลบาท จํานวนขาราชการในดวงใจ 

วิเคราะหคุณลักษณะของขาราชการในดวงใจท่ียึดม่ันในความซ่ือสัตยสุจริตได
ประยุกตคุณลักษณะของขาราชการท่ีดีมาใชในการดําเนินชีวิตได 

 

ขาราชการในดวงใจ 
 

นักงาน ป.ป.ท.  สนองนโยบายรัฐบาลดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ชันในภาครัฐ เปดรับสมัครขาราชการตนแบบคนดีของแผนดิน ประจําป 

คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึก ในการรักษาศักด์ิศรีของความเปนขาราชการ และความซ่ือสัตยสุจริต 
หนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบ

ทุจริตภาครัฐ เชิญชวนขาราชการท่ัวประเทศ หรือประชาชนท่ีมีความประทับใจในขาราชการท่ีมีคุณงาม

ประยงค  ปรียาจิตต  เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

โครงการขาราชการตนแบบคนดีของแผนดิน มีวัตถุประสงคสําคัญในการ 
ผานการเฟนหาขาราชการท่ีปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถ ยึดม่ันในความซ่ือสัตย

สุจริต และเครงครัดในคุณธรรมความดีงามตามวิถีชีวิตแบบพอเพียง เพ่ือใหการยกยองเชิดชู สรางขวัญ
กําลังใจ และความเชื่อม่ันใหขาราชการท่ีดีแสดงออกใหเห็นวา ผูท่ีทําความดียอมมีผูเห็นคุณคาของความดี 
และท่ีสําคัญอยางยิ่งเพ่ือเปนการกระตุนใหสังคมไทยมีความต่ืนตัว เชื่อม่ัน ศรัทธาในคุณงามความดี และ

ารสงเสริมคนดีในสังคมเพ่ือลดปญหาการทุจริต สรางคานิยมใหมใหประชาชนรวมใจตอตาน

ขณะนี้ สํานักงาน ป.ป.ท. ไดรับเกียรติจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีอยูในแวดวง
ตาง ๆ มารวมคัดเลือกขาราชการตนแบบฯ ท่ีมีเกณฑคุณสมบัติสําคัญ คือ 

ยึดม่ันในความซ่ือสัตย สุจริต ปฏิเสธการทุจริตคอรรัปชัน ไมสยบตอการทุจริต และ

ไมแสวงหาผลประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาท่ี แมจะมีโอกาสในการ
ทุจริตคอรรัปชัน หรือหาผลประโยชนกับตําแหนง 

 

จํานวน 2 ช่ัวโมง 

ยึดม่ันในความซ่ือสัตยสุจริตได 

สนองนโยบายรัฐบาลดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต    
ชันในภาครัฐ เปดรับสมัครขาราชการตนแบบคนดีของแผนดิน ประจําป 2558 ปลูกฝงคานิยม 

คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึก ในการรักษาศักด์ิศรีของความเปนขาราชการ และความซ่ือสัตยสุจริต 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตภาครัฐ เชิญชวนขาราชการท่ัวประเทศ หรือประชาชนท่ีมีความประทับใจในขาราชการท่ีมีคุณงาม

ประยงค  ปรียาจิตต  เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
นและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)  

มีวัตถุประสงคสําคัญในการ “ยกยองเชิดชูคนดี 
ผานการเฟนหาขาราชการท่ีปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถ ยึดม่ันในความซ่ือสัตย

พอเพียง เพ่ือใหการยกยองเชิดชู สรางขวัญ
กําลังใจ และความเชื่อม่ันใหขาราชการท่ีดีแสดงออกใหเห็นวา ผูท่ีทําความดียอมมีผูเห็นคุณคาของความดี 
และท่ีสําคัญอยางยิ่งเพ่ือเปนการกระตุนใหสังคมไทยมีความต่ืนตัว เชื่อม่ัน ศรัทธาในคุณงามความดี และ  

สรางคานิยมใหมใหประชาชนรวมใจตอตาน

ไดรับเกียรติจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีอยูในแวดวง

ยึดม่ันในความซ่ือสัตย สุจริต ปฏิเสธการทุจริตคอรรัปชัน ไมสยบตอการทุจริต และ

ไมแสวงหาผลประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาท่ี แมจะมีโอกาสในการ

ข้ำรำชกำรในดวงใจ

ส�ำนักงำน	ป.ป.ท.  สนองนโยบำยรัฐบำลด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชันในภำครัฐ 

เปิดรับสมัครข้ำรำชกำรต้นแบบคนดีของแผ่นดิน ประจ�ำปี ๒๕๕๘ ปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม และ

จิตส�ำนึก ในกำรรกัษำศกัดิศ์รขีองควำมเป็นข้ำรำชกำร และควำมซือ่สตัย์สจุรติ เน้นย�ำ้ “คนดคีวรเชดิช”ู	หนึง่ใน

กำรขบัเคลือ่นยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติภำครฐั เชิญชวนข้ำรำชกำรท่ัวประเทศ 

หรือประชำชนที่มีควำมประทับใจในข้ำรำชกำรที่มีคุณงำมควำมดี

นำยประยงค์	 	 ปรียำจิตต์	 	 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ	

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ	(ส�ำนักงำน	ป.ป.ท.)	 กล่ำวว่ำ โครงกำร

ข้ำรำชกำรต้นแบบคนดีของแผ่นดิน มีวัตถุประสงค์ส�ำคัญในกำร “ยกย่องเชิดชูคนดี	ส่งเสริมคนดี” ผ่ำนกำร

เฟ้นหำข้ำรำชกำรทีป่ฏบิติังำนอย่ำงเต็มก�ำลงัควำมสำมำรถ ยดึมัน่ในควำมซือ่สตัย์สจุรติ และเคร่งครดัในคณุธรรม

ควำมดงีำมตำมวถิชีวีติแบบพอเพยีง เพ่ือให้กำรยกย่องเชดิช ูสร้ำงขวญัก�ำลงัใจ และควำมเชือ่มัน่ให้ข้ำรำชกำรท่ีดี

แสดงออกให้เหน็ว่ำ ผูท้ีท่�ำควำมดย่ีอมมผีูเ้หน็คณุค่ำของควำมด ีและทีส่�ำคญัอย่ำงยิง่เพือ่เป็นกำรกระตุน้ให้สงัคมไทย

มีควำมตื่นตัว เชื่อมั่น ศรัทธำในคุณงำมควำมดีและมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมคนดีในสังคมเพื่อลดปัญหำ

กำรทุจริต สร้ำงค่ำนิยมใหม่ให้ประชำชนร่วมใจต่อต้ำนทุจริต

ขณะนี้	ส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	ได้รับเกียรติจำกคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในแวดวงต่ำง	ๆ	มำร่วม

คัดเลือกข้ำรำชกำรต้นแบบฯ	ที่มีเกณฑ์คุณสมบัติส�ำคัญ	คือ

๑.	ยดึม่ันในควำมซือ่สตัย์	สจุริต	ปฏเิสธกำรทจุรติคอร์รปัชัน	ไม่สยบต่อกำรทุจรติ	และต่อต้ำนกำรทจุรติ

๒.	ไม่แสวงหำผลประโยชน์ที่มิชอบ	โดยอำศัยต�ำแหน่งหน้ำที่	แม้จะมีโอกำสในกำรทุจริตคอร์รัปชัน	

หรือหำผลประโยชน์กับต�ำแหน่ง

ชื่อหน่วย

ชื่อเรื่อง

ตำมรอยพระยุคลบำท

ข้ำรำชกำรในดวงใจ
จ�ำนวน	๒	ชั่วโมง

หนวยที่ ๑
ใบกิจกรรมที่ ๑.๖
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3. ปฏิบัติหนา ท่ีดวยความกลาหาญ ไมเกรงกลัวตออิทธิพล ความไมถูกตอง        
ตามกฎหมาย 

4. เปนผูนําดานคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางท่ีดีในการทํางาน และเปนท่ี
ประจักษแกสังคม 

5. ปฏิบัติหนาท่ีดวยความมุงม่ัน ทุมเท เสียสละ ปฏิบัติงานนอกเหนือจากภาระหนาท่ี
ดวยความรับผิดชอบของตนเอง และอุทิศตนเพ่ือประโยชนตอสังคม ประเทศชาติ และ 

6. การใชชีวิตอยางพอเพียง” 
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. กลาว 

 

คําส่ัง  ผูเรียนบอกคุณลักษณะของ “ขาราชการในดวงใจ” ท่ีตองการใหเกิดข้ึนในทุกองคกร โดยเติมขอความ
ใหสมบูรณตามท่ีกําหนดให 

                                          1. 

                    

 

       2.  

                          3. 

                        

 

 

            

 

        

   
   4. 

                       5. 

 

 


 

 

คุณลกัษณะของ 
ข้าราชการในดวงใจ 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

๓.	ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมกล้ำหำญ	ไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพล	ควำมไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย

๔.	เป็นผู้น�ำด้ำนคุณธรรม	จริยธรรม	เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรท�ำงำนและเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม

๕.	 ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมมุ่งมั่น	 ทุ่มเท	 เสียสละ	 ปฏิบัติงำนนอกเหนือจำกภำระหน้ำท่ีด้วยควำม

รับผิดชอบของตนเองและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคม	ประเทศชำติ	และ

๖.	กำรใช้ชีวิตอย่ำงพอเพียง”

เลขำธิกำรคณะกรรมกำร ป.ป.ท. กล่ำว

ค�ำสั่ง  ผู้เรียนบอกคุณลักษณะของ “ข้ำรำชกำรในดวงใจ” ที่ต้องกำรให้เกิดขึ้นในทุกองค์กร โดยเติมข้อควำมให้

สมบูรณ์ตำมที่ก�ำหนดให้

๑.

๓.

๒.

๔.

๕.



เพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริตส�ำหรับนักเรียน นักศึกษำ 29

 
 
 
 
 
 
 

หนวยท่ี 2 

 
 
 

ช่ือหนวย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 2 ช่ัวโมง 
 

1. แนวคิด 
 เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดํารงอยู
และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับใหดําเนินไปในทางสายกลางและใหกาวทันตอยุคโลกาภิวัตน พรอมกับ
การสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติใหมีความสํานึกในคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต ความอดทน  
ความเพียร ใชสติปญญาในดําเนินชีวิต หากมีความพอเพียงแลว ความโลภ ความเห็นแกตัว ความคิดทุจริต      
ก็จะมลายไปจากจิตใจ 

2. จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 2.1 อธิบายความรูเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได 
 2.2 วิเคราะหแนวทางปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได 
 2.3 ประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตอยางซ่ือสัตยสุจริตได 

3. สาระการเรียนรู 
 3.1 เศรษฐกิจพอเพียง 
 3.2 รหัสพัฒนาตามกระแสเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.3 เม่ือแสงเทียนดับ 
 3.4 โลภนอยก็คือพอเพียง 
 3.5 วัฒนธรรมพอเพียง  
 3.6 คานิยม : คาไมควรนิยม 

4. ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม 
 4.1 ครูเปดเพลง “อยูอยางพอเพียง” พรอมภาพประกอบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจา        
อยูหัวใหผูเรียนไดรับชม ครูถามความรูสึกของผูเรียนท่ีมีตอเนื้อหาของเพลงและการทรงงานของพระองคทาน 
 4.2 ผูเรียนแบงกลุม จํานวน 6 กลุม เลือกประธานกลุมและเลขานุการพรอมต้ังชื่อกลุมของตนเอง   
สงตัวแทนกลุมรับกระดาษปรูฟ ปากกาเคมี 
 4.3 ครูนําเสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดวยสื่อ power point ครูและผูเรียนสนทนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู ทุกกลุมสรุปกรอบแนวคิด คุณลักษณะ คํานิยาม เง่ือนไข แนวทางปฏิบัติและผลท่ีคาดหมาย
ลงในกระดาษปรูฟ 
 4.4 ทุกกลุมสงตัวแทนนําเสนอและเปดโอกาสใหมีการซักถาม ครูสรุปประเด็นท่ีสําคัญ ผูเรียนทุกคน
จดสรุปความรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ชื่อหน่วย ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง จ�ำนวน	๒	ชั่วโมง

หนวยที่ ๒

 ๔.๑ ครเูปิดเพลง “อยูอ่ย่ำงพอเพยีง” พร้อมภำพประกอบกำรทรงงำนของพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั
ให้ผู้เรียนได้รับชม ครูถำมควำมรู้สึกของผู้เรียนที่มีต่อเนื้อหำของเพลงและกำรทรงงำนของพระองค์ท่ำน
 ๔.๒ ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม จ�ำนวน ๖ กลุ่ม เลือกประธำนกลุ่มและเลขำนุกำรพร้อมตั้งชื่อกลุ่มของตนเอง   
ส่งตัวแทนกลุ่มรับกระดำษปรู๊ฟ ปำกกำเคมี
 ๔.๓ ครูน�ำเสนอหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยสื่อ power point ครูและผู้เรียนสนทนำ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทุกกลุ่มสรุปกรอบแนวคิด คุณลักษณะ ค�ำนิยำม เงื่อนไข แนวปฏิบัติและผลท่ีคำดหมำย
ลงในกระดำษปรู๊ฟ
 ๔.๔ ทุกกลุ่มส่งตัวแทนน�ำเสนอและเปิดโอกำสให้มีกำรซักถำม ครูสรุปประเด็นที่ส�ำคัญ ผู้เรียนทุกคน
จดสรุปควำมรู้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสพัฒนำใหม่
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 4.5 ครูอธิบายสาระการเรียนรูท้ัง 6 สาระ และจุดประสงคเชิงพฤติกรรม พรอมมอบหมายงานให    
ทุกกลุม ๆ ละ 1 สาระ 
 4.6 ทุกคนในกลุมระดมสมองรวมกันศึกษาวิเคราะหและดําเนินกิจกรรมตามท่ีกําหนดให 
 4.7 ทุกกลุมสงตัวแทนนําเสนอและเปดโอกาสใหมีการซักถามครูไดอธิบายเพ่ิมเติมเพ่ือใหงานทุกกลุม
มีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 
 4.8 นําผลงานผูเรียนติดปายนิเทศและลงเว็บไซตของสถานศึกษาเพ่ือเผยแพรตอสาธารณชน 

5. ส่ือ วัสดุ อุปกรณและแหลงเรียนรู 
 5.1 ใบกิจกรรมท่ี 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 และ 2.6 
 5.2 เพลงประกอบภาพ “อยูอยางพอเพียง” 
 5.3 power point 
 5.4 กระดาษปรูฟ ปากกาเคมี 
 5.5 สื่อ สิ่งพิมพ 

6. การวัดและประเมินผล 
 6.1 แบบประเมินการสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามแนวคิด 
 6.2 แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมกลุม 
 6.3 การประเมินผลแบบรวมของการทํากิจกรรม 

7. กิจกรรมเสนอแนะ 
 ใหผูเรียนศึกษาคนควาพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีเก่ียวของกับ “เศรษฐกิจพอเพียง” 
และ “ความซ่ือสัตยสุจริต” แลวดําเนินกิจกรรมดังตอไปนี้ 
  1. นําพระราชดํารัสมาอภิปรายในชั้นเรียน 
  2. จัดนิทรรศการและประชาสัมพันธใหแผนกตาง ๆ ในสถานศึกษามาชมนิทรรศการ 
  3. ประกวดการเขียนเรียงความเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริต 
  4. เขียนสุภาษิตสอนใจเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริตติดไวตามบริเวณสวนหยอมหรือตามท่ี
      เหมาะสมภายในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๑ แบบประเมินผลกำรสังเกตพฤติกรรมรำยบุคคล

๖.๒ แบบประเมินผลกำรสังเกตพฤติกรรมกำรท�ำงำนกลุ่ม

๖.๓ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติตนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

๖.๔ แบบประเมินตนเอง

๗.๑ น�ำพระรำชด�ำรัสมำอภิปรำยในชั้นเรียน

๗.๒ จัดนิทรรศกำรและประชำสัมพันธ์ให้แผนกต่ำง ๆ ในสถำนศึกษำมำชมนิทรรศกำร

๗.๓ ประกวดกำรเขียนเรียงควำมเกี่ยวกับควำมซื่อสัตย์สุจริต

๗.๔ เขียนสุภำษิตสอนใจเกี่ยวกับควำมซื่อสัตย์สุจริต ติดไว้ตำมบริเวณสวนหย่อมหรือตำมที่เหมำะสม 

 ภำยในสถำนศึกษำ

 4.5 ครูอธิบายสาระการเรียนรูท้ัง 6 สาระ และจุดประสงคเชิงพฤติกรรม พรอมมอบหมายงานให    
ทุกกลุม ๆ ละ 1 สาระ 
 4.6 ทุกคนในกลุมระดมสมองรวมกันศึกษาวิเคราะหและดําเนินกิจกรรมตามท่ีกําหนดให 
 4.7 ทุกกลุมสงตัวแทนนําเสนอและเปดโอกาสใหมีการซักถามครูไดอธิบายเพ่ิมเติมเพ่ือใหงานทุกกลุม
มีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 
 4.8 นําผลงานผูเรียนติดปายนิเทศและลงเว็บไซตของสถานศึกษาเพ่ือเผยแพรตอสาธารณชน 

5. ส่ือ วัสดุ อุปกรณและแหลงเรียนรู 
 5.1 ใบกิจกรรมท่ี 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 และ 2.6 
 5.2 เพลงประกอบภาพ “อยูอยางพอเพียง” 
 5.3 power point 
 5.4 กระดาษปรูฟ ปากกาเคมี 
 5.5 สื่อ สิ่งพิมพ 

6. การวัดและประเมินผล 
 6.1 แบบประเมินการสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามแนวคิด 
 6.2 แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมกลุม 
 6.3 การประเมินผลแบบรวมของการทํากิจกรรม 

7. กิจกรรมเสนอแนะ 
 ใหผูเรียนศึกษาคนควาพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีเก่ียวของกับ “เศรษฐกิจพอเพียง” 
และ “ความซ่ือสัตยสุจริต” แลวดําเนินกิจกรรมดังตอไปนี้ 
  1. นําพระราชดํารัสมาอภิปรายในชั้นเรียน 
  2. จัดนิทรรศการและประชาสัมพันธใหแผนกตาง ๆ ในสถานศึกษามาชมนิทรรศการ 
  3. ประกวดการเขียนเรียงความเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริต 
  4. เขียนสุภาษิตสอนใจเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริตติดไวตามบริเวณสวนหยอมหรือตามท่ี
      เหมาะสมภายในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูได้อธิบำยเพิ่มเติมเพื่อให้งำนทุกกลุ่ม
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หนวยท่ี 2 
ใบกิจกรรมท่ี 2.1 

 

ช่ือหนวย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 2 ช่ัวโมง ช่ือเร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง 
 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1. วิเคราะหแนวทางการปฏิบัติตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได 
 2. ประยุกตใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางสุจริตได 

คําช้ีแจง ผูเรียนอานเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ศึกษาและวิเคราะหแลวนําความรูไปตอบคําถามตามท่ี
กําหนดให 
 

 

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

  
                  “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนว
ทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด ต้ังแตกอนมีวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลัง
ไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพน และสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืนภายใตกระแส  
โลกาภิวัตนและการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาท่ีชี้ถึงแนวทางการดํารงอยู
และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนา
และบริหารประเทศ ใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกา   
ภิวัตน ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีระบบภูมิคุมกัน
ในตัวท่ีดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายใน ท้ังนี้จะตอง
อาศัยความรู ความรอบคอบความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาตาง ๆ มาใชในการวางแผนและการ
ดําเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ
นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับใหมีจิตสํานึกคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูท่ีเหมาะสม 
ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทางดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม 
 
 
 
 

เศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อหน่วย

ชื่อเรื่อง

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง
จ�ำนวน	๒	ชั่วโมง

หนวยที่ ๒
ใบกิจกรรมที่ ๒.๑

 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญำที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงมีพระรำชด�ำรัสช้ีแนะแนวทำง

ในกำรด�ำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชำวไทยมำโดยตลอด ตั้งแต่ก่อนมีวิกฤตกำรณ์ทำงเศรษฐกิจและเม่ือภำยหลัง

ได้ทรงเน้นย�ำ้แนวทำงกำรแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และสำมำรถด�ำรงอยูไ่ด้อย่ำงมัน่คงและยัง่ยนืภำยใต้กระแสโลกำภวิตัน์

และกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญำท่ีช้ีถึงแนวทำงกำรด�ำรงอยู่และปฏิบัติตน

ของประชำชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในกำรพัฒนำและบรหิำรประเทศ 

ให้ด�ำเนินไปในทำงสำยกลำง โดยเฉพำะกำรพัฒนำเศรษฐกิจเพื่อให้ก้ำวทันต่อโลกยุคโลกำภิวัตน์ ควำมพอเพียง 

หมำยถึง ควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล รวมถึงควำมจ�ำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร

ต่อกำรมผีลกระทบใด ๆ  อนัเกดิจำกกำรเปลีย่นแปลงทัง้ภำยนอกและภำยใน ท้ังน้ีจะต้องอำศยัควำมรู ้ควำมรอบคอบ

ควำมระมัดระวังอย่ำงยิ่งในกำรน�ำวิชำต่ำง ๆ  มำใช้ในกำรวำงแผนและกำรด�ำเนนิกำรทกุขัน้ตอน และขณะเดยีวกนั

จะต้องเสริมสร้ำงพื้นฐำนจิตใจของคนในชำติ โดยเฉพำะเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มี

จิตส�ำนึกคุณธรรม มีควำมซื่อสัตย์สุจริต และให้มีควำมรอบรู้ที่เหมำะสม ด�ำเนินชีวิตด้วยควำมอดทน ควำมเพียร 

มสีตปัิญญำและควำมรอบคอบ เพือ่ให้สมดลุและพร้อมต่อกำรรองรบักำรเปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเรว็และกว้ำงขวำง

ทำงด้ำนวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
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 ๑. กรอบแนวคิด ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญำกำรด�ำรงอยู่ในกำรปฏิบัติตน (Economic 

Life Guiding Principle) โดยมีพื้นฐำนมำจำกวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สำมำรถน�ำมำประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลำ 

เป็นกำรมองโลกเชิงระบบที่มีลักษณะพลวัต (Dynamic) มุ่งเน้นกำรรอดพ้นจำกภัยและวิกฤต เพื่อควำมมั่นคงและ

ควำมยั่งยืนของกำรพัฒนำ (Sustainability)

 ๒. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทำงปฏิบัติในทำงที่ควรจะเป็น (Normative Prescription) 

สำมำรถน�ำมำประยุกต์ใช้กับกำรปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ (Scalable) โดยมีแนวคิดทำงสำยกลำง (Middle Path) 

เป็นหัวใจส�ำคญัของกรอบแนวคดิปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง ทำงสำยกลำงในทีน่ีห้มำยถงึวธิกีำร (Means) หรอื

กำรกระท�ำที่พอประมำณบนพื้นฐำนของควำมมีเหตุผลและสร้ำงภูมิคุ้มกันที่จะน�ำไปสู่กำรพัฒนำแบบเศรษฐกิจ

พอเพียง

 ๓. ค�ำนิยำม “ควำมพอเพียง” (sufficiency) ประกอบด้วยคุณลักษณะ ๓ ประกำร และเงื่อนไข 

๒ ประกำร ซึ่งมีควำมสัมพันธ์ควบคู่กันไป น�ำไปสู่แนวทำงกำรปฏิบัติที่ก่อให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืนต่อสังคม

โดยรวม ได้แก่

  ๓.๑ ควำมพอประมำณ (Moderation) หมำยถึง ควำมพอดีที่ไม่มำกเกินไป และไม่น้อยเกินไป

ในมิติต่ำง ๆ  ของกำรกระท�ำ หรือควำมพอใจในสิ่งที่สมควรในปริมำณที่เหมำะสม ไม่น้อยเกินไปจนก่อให้เกิดควำม

ขัดสนและไม่มำกเกินไปจนฟุ่มเฟือยจนเกินก�ำลังของตน 

  ๓.๒ ควำมมีเหตุผล (Reasonableness) หมำยถึงกำรตัดสินใจเกี่ยวกับระดับควำมพอประมำณ

ในมิติต่ำง ๆ จะต้องเป็นไปอย่ำงมีเหตุผลโดยพิจำรณำจำกเหตุปัจจัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนผลที่คำดว่ำจะ

เกิดขึ้นจำกกำรกระท�ำนั้น ๆ อย่ำงรอบคอบและถูกต้องบนพื้นฐำนของควำมรู้คู่คุณธรรม 

น�ำไปสู่

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ทางสายกลาง

พอประมาณ

ความรู้
รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง

คุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปญญา แบ่งปน

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี

วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
สมดุล/พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
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  ๓.๓ กำรมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี (Self - Immunity) หมำยถึง กำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ

ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ กำรกระท�ำที่สำมำรถเรียกว่ำ พอเพียง (Systematic and 

Dynamic Optimum) มิใช่กำรค�ำนึงถึงเหตุกำรณ์และผลในปัจจุบันเท่ำนั้นแต่จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงควำมเป็นไปได้

ของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตด้วย

 ๔. เงื่อนไข กำรตัดสินใจและกำรด�ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ให้อยู่ในระดับควำมพอเพียงนั้นต้องประกอบ

ด้วยสิ่งต่อไปนี้

  เงื่อนไขที่ ๑ ควำมรู ้ (Set of Knowledge) ประกอบด้วย ควำมรู ้เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำง ๆ  

อย่ำงรอบด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน�ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน (เพื่อกำรวำงแผน) และ

ควำมระมัดระวังในกำรน�ำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทำงปฏิบัติทุกขั้นตอน

  เงื่อนไขที่ ๒ คุณธรรม (Ethical Qualification) ประกอบด้วยคุณธรรมที่จะต้องเสริมสร้ำงให้จิตใจ 

มีควำมตระหนักในคุณธรรมและควำมซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมในกำรด�ำเนินชีวิตโดยเน้นควำมอดทน ควำมเพียร 

สติปัญญำ และควำมรอบคอบ

 ๕. แนวทำงปฏิบัติและผลที่คำดว่ำจะได้รับ กำรน�ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้  

จะท�ำให้เกดิทัง้วธิกีำรพฒันำ (Development Path) และผลกำรพฒันำ (Development Goal) ทีส่มดลุ (Balance) 

และพร้อมรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงในทุกด้ำนทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ควำมรู้ เทคโนโลยี น�ำไปสู่ควำม

ยั่งยืนของกำรพัฒนำหรือควำมด�ำรงอยู่อย่ำงต่อเนื่อง (Sustainability) เกิดควำมสมดุลใน ๔ มิติ คือ ด้ำนวัตถุ  

ด้ำนสังคม ด้ำนสิ่งแวดล้อม และด้ำนวัฒนธรรม

 จึงอำจกล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ ปัญหำกำรทุจริตเกิดจำกพฤติกรรมของคนในสังคม หำกคนในสังคมไม่ว่ำจะ

เป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งใดหรือประกอบอำชีพใดก็ตำม เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำวิชำชีพ รู้บทบำทหน้ำท่ี

ของตน ท�ำหน้ำที่ของตนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต รู้จักแยกประโยชน์ส่วนตนออกจำกประโยชน์ส่วนรวมและด�ำรงชีวิต

ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว สังคมนั้นก็จะอยู่ร่วมกันอย่ำงเป็นปกติสุขด้วยควำมช่วยเหลือเกื้อกูล 

ไร้กำรละเมิดสิทธิ กำรเอำรัดเอำเปรียบกันและปรำศจำกกำรทุจริต

NNNNNNNNNNNN

ค�ำสั่ง ผู้เรียนตอบค�ำถำมต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ที่สุด

 ๑. คนส่วนมำกเข้ำใจว่ำ ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเรื่องของกำรเกษตร เช่น ท�ำนำ ท�ำไร่  

เลี้ยงหมู ถ้ำเรำไม่ได้มีอำชีพกำรเกษตร ก็ไม่จ�ำเป็นต้องศึกษำเรื่องนี้ ผู้เรียนเห็นด้วยกับค�ำกล่ำวนี้หรือไม่ จงอธิบำย

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................................
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 2. ใหผูเรียนนําขอความท่ีกําหนดไวไปเติมลงหนาขอท่ีมีความหมายสอดคลองกัน 
 
 
 
 
 
 
 
  2.1 การตัดสินใจเก่ียวกับระดับความพอเพียงนั้น ตองพิจารณาเหตุปจจัยท่ีเก่ียวของ 
  2.2 ความพอดีตามอัตภาพและความเหมาะสมกับบริบทและภูมิสังคม 
  2.3 ตองอยูบนพ้ืนฐานท่ีถูกตองตามหลักวิชา หลักกฎหมาย และหลักศีลธรรม 
  2.4 สติเปนความระลึกรูในสิ่งท่ีทําเกิดความยั้งคิดพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 
  2.5 ความพอดีท่ีไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป 
  2.6 จะเปนการคาดคะเนปญหาหรือการเปลี่ยนแปลงในอนาคตพรอมหาวิธีแกไข 
  2.7 เตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในดานตาง ๆ 
  2.8 รูทฤษฎี หลักการและขอมูลท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีคิดและทํา 
  2.9 มิติเก่ียวของกับทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพเปนสิ่งจําเปนในการ
        ดําเนินชีวิต  
  2.10 สภาวะภายในจิตใจของมนุษยท่ีเปนไปในทางถูกตองดีงาม 
  2.11 สามารถนําไปใชในการคิด การวางแผนและการปฏิบัติใหเหมาะสม ดําเนินไปในทางสายกลาง  
  2.12 ความซ่ือสัตยสุจริต ความขยัน ความอดทน ความเพียร มีสติและรูจักการแบงปน 
  2.13 เตรียมแผนสํารองแกปญหาและหาทางออกไว จะชวยผอนหนักเปนเบาได 
  2.14 เปนความเชื่อมโยงขององคประกอบตาง ๆ จนเห็นภาพรวมของเรื่องนั้นและเกิดความสมดุล 
  2.15 เปนทักษะท่ีควรไดรับการฝกฝนเพราะเปนฐานในการคิดและปฏิบัติงานทุกอยาง 
  2.16 มิติเชิงกายภาพท่ีมนุษยสรางหรือประดิษฐข้ึน เชน ท่ีอยูอาศัย วัสดุอุปกรณ รวมท้ังเงิน 
  2.17 มิติท่ีตองอยูรวมกัน มีความสัมพันธกัน ชวยเหลือเผื่อแผ มีกฎเกณฑ เคารพกฎหมาย 
  2.18 ความรูลึก รูกวาง รูชัด รูเทาทัน และมีสติระลึกรู เปนความรูในระดับสูง 
  2.19 เปนมิติท่ีเก่ียวของกับคานิยมของคนในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงเหมาะสมคงเอกลักษณ
          ของชุมชนไว 
  2.20 มิติท่ีเก่ียวของกับการดําเนินชีวิต ศาสนา ความเชื่อ ภูมิปญญา ขนบธรรมเนียมตาง ๆ 
 

หมายเหตุ เฉลยขอ 2 อยูในเฉลยใบงานกิจกรรมทายเลม 
 
 
 
 
 
 

พอประมาณ มีเหตุผล ภูมิคุมกันในตัวท่ีดี เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรมไทย 4 มิติ 

หมำยเหตุ เฉลยข้อ ๒ อยู่ในเฉลยกิจกรรมท้ำยเล่ม
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  2.1 การตัดสินใจเก่ียวกับระดับความพอเพียงนั้น ตองพิจารณาเหตุปจจัยท่ีเก่ียวของ 
  2.2 ความพอดีตามอัตภาพและความเหมาะสมกับบริบทและภูมิสังคม 
  2.3 ตองอยูบนพ้ืนฐานท่ีถูกตองตามหลักวิชา หลักกฎหมาย และหลักศีลธรรม 
  2.4 สติเปนความระลึกรูในสิ่งท่ีทําเกิดความยั้งคิดพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 
  2.5 ความพอดีท่ีไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป 
  2.6 จะเปนการคาดคะเนปญหาหรือการเปลี่ยนแปลงในอนาคตพรอมหาวิธีแกไข 
  2.7 เตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในดานตาง ๆ 
  2.8 รูทฤษฎี หลักการและขอมูลท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีคิดและทํา 
  2.9 มิติเก่ียวของกับทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพเปนสิ่งจําเปนในการ
        ดําเนินชีวิต  
  2.10 สภาวะภายในจิตใจของมนุษยท่ีเปนไปในทางถูกตองดีงาม 
  2.11 สามารถนําไปใชในการคิด การวางแผนและการปฏิบัติใหเหมาะสม ดําเนินไปในทางสายกลาง  
  2.12 ความซ่ือสัตยสุจริต ความขยัน ความอดทน ความเพียร มีสติและรูจักการแบงปน 
  2.13 เตรียมแผนสํารองแกปญหาและหาทางออกไว จะชวยผอนหนักเปนเบาได 
  2.14 เปนความเชื่อมโยงขององคประกอบตาง ๆ จนเห็นภาพรวมของเรื่องนั้นและเกิดความสมดุล 
  2.15 เปนทักษะท่ีควรไดรับการฝกฝนเพราะเปนฐานในการคิดและปฏิบัติงานทุกอยาง 
  2.16 มิติเชิงกายภาพท่ีมนุษยสรางหรือประดิษฐข้ึน เชน ท่ีอยูอาศัย วัสดุอุปกรณ รวมท้ังเงิน 
  2.17 มิติท่ีตองอยูรวมกัน มีความสัมพันธกัน ชวยเหลือเผื่อแผ มีกฎเกณฑ เคารพกฎหมาย 
  2.18 ความรูลึก รูกวาง รูชัด รูเทาทัน และมีสติระลึกรู เปนความรูในระดับสูง 
  2.19 เปนมิติท่ีเก่ียวของกับคานิยมของคนในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงเหมาะสมคงเอกลักษณ
          ของชุมชนไว 
  2.20 มิติท่ีเก่ียวของกับการดําเนินชีวิต ศาสนา ความเชื่อ ภูมิปญญา ขนบธรรมเนียมตาง ๆ 
 

หมายเหตุ เฉลยขอ 2 อยูในเฉลยใบงานกิจกรรมทายเลม 
 
 
 
 
 
 

พอประมาณ มีเหตุผล ภูมิคุมกันในตัวท่ีดี เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรมไทย 4 มิติ 

 2. ใหผูเรียนนําขอความท่ีกําหนดไวไปเติมลงหนาขอท่ีมีความหมายสอดคลองกัน 
 
 
 
 
 
 
 
  2.1 การตัดสินใจเก่ียวกับระดับความพอเพียงนั้น ตองพิจารณาเหตุปจจัยท่ีเก่ียวของ 
  2.2 ความพอดีตามอัตภาพและความเหมาะสมกับบริบทและภูมิสังคม 
  2.3 ตองอยูบนพ้ืนฐานท่ีถูกตองตามหลักวิชา หลักกฎหมาย และหลักศีลธรรม 
  2.4 สติเปนความระลึกรูในสิ่งท่ีทําเกิดความยั้งคิดพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 
  2.5 ความพอดีท่ีไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป 
  2.6 จะเปนการคาดคะเนปญหาหรือการเปลี่ยนแปลงในอนาคตพรอมหาวิธีแกไข 
  2.7 เตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในดานตาง ๆ 
  2.8 รูทฤษฎี หลักการและขอมูลท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีคิดและทํา 
  2.9 มิติเก่ียวของกับทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพเปนสิ่งจําเปนในการ
        ดําเนินชีวิต  
  2.10 สภาวะภายในจิตใจของมนุษยท่ีเปนไปในทางถูกตองดีงาม 
  2.11 สามารถนําไปใชในการคิด การวางแผนและการปฏิบัติใหเหมาะสม ดําเนินไปในทางสายกลาง  
  2.12 ความซ่ือสัตยสุจริต ความขยัน ความอดทน ความเพียร มีสติและรูจักการแบงปน 
  2.13 เตรียมแผนสํารองแกปญหาและหาทางออกไว จะชวยผอนหนักเปนเบาได 
  2.14 เปนความเชื่อมโยงขององคประกอบตาง ๆ จนเห็นภาพรวมของเรื่องนั้นและเกิดความสมดุล 
  2.15 เปนทักษะท่ีควรไดรับการฝกฝนเพราะเปนฐานในการคิดและปฏิบัติงานทุกอยาง 
  2.16 มิติเชิงกายภาพท่ีมนุษยสรางหรือประดิษฐข้ึน เชน ท่ีอยูอาศัย วัสดุอุปกรณ รวมท้ังเงิน 
  2.17 มิติท่ีตองอยูรวมกัน มีความสัมพันธกัน ชวยเหลือเผื่อแผ มีกฎเกณฑ เคารพกฎหมาย 
  2.18 ความรูลึก รูกวาง รูชัด รูเทาทัน และมีสติระลึกรู เปนความรูในระดับสูง 
  2.19 เปนมิติท่ีเก่ียวของกับคานิยมของคนในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงเหมาะสมคงเอกลักษณ
          ของชุมชนไว 
  2.20 มิติท่ีเก่ียวของกับการดําเนินชีวิต ศาสนา ความเชื่อ ภูมิปญญา ขนบธรรมเนียมตาง ๆ 
 

หมายเหตุ เฉลยขอ 2 อยูในเฉลยใบงานกิจกรรมทายเลม 
 
 
 
 
 
 

พอประมาณ มีเหตุผล ภูมิคุมกันในตัวท่ีดี เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรมไทย 4 มิติ 



เพื่อสร้างความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตสำาหรับนักเรียน นักศึกษา 35

 3. ใหผูเรียนไดสํารวจขอบกพรองของตนเองท่ีไดปฏิบัติกับครอบครัวและสถานศึกษาพรอมหาแนว
ทางแกไขโดยเขียนลงในตารางท่ีกําหนดให 
 

ขอบกพรอง แนวทางแกไข 
ตัวอยาง 
1. ใชเงินฟุมเฟอยกับสิ่งท่ีไมจําเปน (ท่ีบาน) 

1.  กอนจะซ้ืออะไรตองคิดถึงความจําเปนและ
ประโยชนกอน เพราะรูวาพอแมลําบากในการทํางาน
และเหนื่อยมากกวาจะไดเงินมา 
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 ๓. ให้ผู้เรียนได้ส�ำรวจข้อบกพร่องของตนเองท่ีได้ปฏิบัติกับครอบครัวและสถำนศึกษำพร้อมหำแนวทำง

แก้ไขโดยเขียนลงในตำรำงที่ก�ำหนดให้



แนวทำงกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 36

 
 
 
 
 
 

หนวยท่ี 2 
ใบกิจกรรมท่ี 2.2 

 

ช่ือหนวย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 2 ช่ัวโมง ช่ือเร่ือง รหัสพัฒนาใหม 
 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1. วิเคราะหแนวทางการดําเนินชีวิตตามรหัสพัฒนาใหมได 
 2. ประยุกตใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางสุจริตได 

คําช้ีแจง ผูเรียนอานเรื่อง “รหัสพัฒนาใหม” ศึกษาและวิเคราะหแลวนําความรูไปตอบคําถามตามท่ีกําหนดให 
 

รหัสพัฒนาใหม 
 การพัฒนาแบบสมัยใหมหรือแบบตะวันตกอาจนําความสะดวกสบายจากเครื่องทุนแรง      
การคมนาคม การขนสงมาอํานวยความสะดวกแกมนุษย แตสิ่งท่ีเปนผลพวงตามมาไดแกชองวางระหวางคนจน
กับคนรวยหางกันมากข้ึน การทําลายวัฒนธรรมและจิตวิญญาณ วิกฤตการณทางสังคมรุนแรงและการทําลาย
สิ่งแวดลอมอยางมหาศาล 

         การพัฒนาปจจุบันเปนแนวทางท่ีเนนวัตถุนิยม บริโภคนิยมซ่ึงอยูในภพภูมิทางวัตถุท่ีต้ืนหรือ       
แบนราบมีผลทําลายมิติเชิงลึก คือ วัฒนธรรมและจิตวิญญาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 พระราชกรณียกิจและพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีเก่ียวกับการพัฒนา
ประเทศนั้นพระองคทานทรงนํากระบวนทัศนการพัฒนาใหมมาบูรณาการกับความดีและการอยูรวมกันใหเกิด
ความสมดุล 
 พระเจาอยูหัวกับรหัสพัฒนาใหม คือ ความดี – การอยูรวมกัน – ความรู เขามาแทนรหัสเกา
ท่ีเนน ความรู – อํานาจ  เงิน ซ่ึงเปนสาเหตุทําใหเกิดปญหาตอประเทศชาติ 

คว
าม

รู 

ทําลายวิถีชีวิตรวมกัน 
(วัฒนธรรมและจิตวิญญาณ) 

รหัสพัฒนาเกาท่ีเนนความรู อํานาจและเงิน ซ่ึงทําลายวัฒนธรรมและจิตวิญญาณ 

อํา
นา

จ 

เงิน
 

 
ท�าลายวิถีชีวิตร่วมกัน 

(วัฒนธรรมและจิตวิญญาณ) 
 

รหัสพัฒนาเก่าท่ีเน้นความรู้ อ�านาจและเงิน ซ่ึงท�าลายวัฒนธรรมและจิตวิญญาณ 

 
  

อ�ำ
นำ

จ

เงินคว
ำม

รู้
ชื่อหน่วย

ชื่อเรื่อง

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสพัฒนำใหม่
จ�ำนวน	๒	ชั่วโมง

หนวยที่ ๒
ใบกิจกรรมที่ ๒.๒

   พระรำชกรณียกิจและพระรำชด�ำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวท่ีเก่ียวกับกำรพัฒนำ

ประเทศ พระองค์ท่ำนทรงน�ำกระบวนทัศน์กำรพัฒนำใหม่มำบูรณำกำรกับควำมดีและกำรอยู่ร่วมกันให้เกิด

ควำมสมดุล



เพื่อสรางความตระหนักรูและมีสวนรวมในการปองกันการทุจริตสําหรับนักเรียน นักศึกษา ๓๗

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสพัฒนาของอารยธรรมตะวันตก 

 

 

 (M) 
เงิน 

 

(K) 
ความรู 

 

(P) 
อํานาจ 

 

KPM (Knowledge – Power – Money) 

รหัสพัฒนาตามกระแสเศรษฐกิจพอเพียง 

GCK (Goodness – Community – Knowledge) 
(Culture) 

 

 

 (K) 
ความรู 

 

(G) 
ความดี 

(C) 
การอยู
รวมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสพัฒนาของอารยธรรมตะวันตก 

 

 

 (M) 
เงิน 

 

(K) 
ความรู 

 

(P) 
อํานาจ 

 

KPM (Knowledge – Power – Money) 

รหัสพัฒนาตามกระแสเศรษฐกิจพอเพียง 

GCK (Goodness – Community – Knowledge) 
(Culture) 

 

 

 (K) 
ความรู 

 

(G) 
ความดี 

(C) 
การอยู
รวมกัน 

(M)

เงิน

(K)

ความรู

(K)

ความรู

(G)

ความดี

(P)

อํานาจ

(C)
การอยู
รวมกัน

KPM (Knowledge – Power – Money)

GCK (Goodness – Community – Knowledge)
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 การพัฒนาตามแนวทางตะวันตกท่ีเนน ความรู – อํานาจ – เงิน กําลังพาโลกเขาไปสูความ
เจ็บปวยและวิกฤตการณมากข้ึนทุกที ๆ 
 แนวทางการพัฒนาตามกระแสเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจาอยูหัวเรียกวาเอาความดีเปนตัวต้ัง 
การอยูรวมกันเปนเปาหมาย โดยมีความรูเปนเครื่องมือ ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียงเปนผล หากจะตองการ
เยียวยาโลก (Heal the World) ได ตองใชรหัสพัฒนาใหมท่ีชวยใหโลกรอดจากวิกฤตตาง ๆ ได 
 

คําส่ัง ผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหสมบูรณท่ีสุด 
 1. การท่ีคนในประเทศยึดติดวัตถุนิยม บริโภคนิยม ตามรหัสพัฒนาของอารยธรรมตะวันตก จะสงผล
เสียอยางไร และใหบอกถึงแนวทางแกไข 
 ผลเสยี           
            
            
            
            
            
             
 แนวทางแกไข          
            
            
            
            
             
 

 2. ใหผูเรียนตอบคําถามเกาวา “ทําอยางไรจะรวย” และตอบคําถามใหมวา “ความดีคืออะไร”      
โดยเติมขอความใหสอดคลองกับหัวขอท่ีกําหนดให 
 
  2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําถามเกา 

ทําอยางไร 

จะรวย 

ความเสื่อมเสียทางศีลธรรม 

ค�ำสั่ง ผู้เรียนตอบค�ำถำมต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ที่สุด

 ๑. กำรที่คนในประเทศยึดติดวัตถุนิยม บริโภคนิยม ตำมรหัสพัฒนำของอำรยธรรมตะวันตก จะส่งผลเสีย

อย่ำงไรและให้บอกถึงแนวทำงแก้ไข

 
 การพัฒนาตามแนวทางตะวันตกท่ีเนน ความรู – อํานาจ – เงิน กําลังพาโลกเขาไปสูความ
เจ็บปวยและวิกฤตการณมากข้ึนทุกที ๆ 
 แนวทางการพัฒนาตามกระแสเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจาอยูหัวเรียกวาเอาความดีเปนตัวต้ัง 
การอยูรวมกันเปนเปาหมาย โดยมีความรูเปนเครื่องมือ ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียงเปนผล หากจะตองการ
เยียวยาโลก (Heal the World) ได ตองใชรหัสพัฒนาใหมท่ีชวยใหโลกรอดจากวิกฤตตาง ๆ ได 
 

คําส่ัง ผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหสมบูรณท่ีสุด 
 1. การท่ีคนในประเทศยึดติดวัตถุนิยม บริโภคนิยม ตามรหัสพัฒนาของอารยธรรมตะวันตก จะสงผล
เสียอยางไร และใหบอกถึงแนวทางแกไข 
 ผลเสยี           
            
            
            
            
            
             
 แนวทางแกไข          
            
            
            
            
             
 

 2. ใหผูเรียนตอบคําถามเกาวา “ทําอยางไรจะรวย” และตอบคําถามใหมวา “ความดีคืออะไร”      
โดยเติมขอความใหสอดคลองกับหัวขอท่ีกําหนดให 
 
  2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําถามเกา 

ทําอยางไร 

จะรวย 

ความเสื่อมเสียทางศีลธรรม 
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  2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. ผูเรียนคนควาหาขอมูลเก่ียวกับพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
แลวนํามาเขียนลงในตารางดานขวามือโดยใหมีเนื้อหาสอดคลองกับขอความท่ีกําหนดให 
 

ขอความ พระราชดํารัส 
พระบรมราโชวาท 

1. ความซ่ือสัตย สุจริต       
      
       

2. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
      
       

3. นักเรียนนักศึกษา       
      
       

4. ขาราชการ       
      
       

5. ศาสนา       
      
       

 
 

คําถามใหม 

ความดี 
คืออะไร 

เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
  2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. ผูเรียนคนควาหาขอมูลเก่ียวกับพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
แลวนํามาเขียนลงในตารางดานขวามือโดยใหมีเนื้อหาสอดคลองกับขอความท่ีกําหนดให 
 

ขอความ พระราชดํารัส 
พระบรมราโชวาท 

1. ความซ่ือสัตย สุจริต       
      
       

2. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
      
       

3. นักเรียนนักศึกษา       
      
       

4. ขาราชการ       
      
       

5. ศาสนา       
      
       

 
 

คําถามใหม 

ความดี 
คืออะไร 

เศรษฐกิจพอเพียง 

๓. นักเรียน นักศึกษำ
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หนวยท่ี 2 
ใบกิจกรรมท่ี 2.3 

 

ช่ือหนวย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 2 ช่ัวโมง ช่ือเร่ือง เม่ือแสงเทียนดับ 
 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1. วิเคราะหการปฏิบัติตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได 
 2. ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตได 

คําช้ีแจง ผูเรียนอานเรื่อง “เม่ือแสงเทียนดับ” ศึกษาและวิเคราะหแลวนําไปตอบคําถามตามหัวขอท่ีกําหนดให 
 

 

เม่ือแสงเทียนดับ 
   

                  นางเบญจมาศเปนขาราชการครู สอนอยูท่ีโรงเรียนแหงหนึ่ง ไดหลอกลวงนายวิชิตวาสามารถ
ฝากบุตรชายใหเขาเรียนท่ีโรงเรียนมีชื่อเสียงในตัวจังหวัดได แตตองมีการใชจายในการวิ่งเตนครั้งนี้เปนจํานวน
เงิน 200,000 บาท นายวิชิตหลงเชื่อยอมมอบเงินใหนางเบญจมาศ ตอมาปรากฏวาบุตรชายนายวิชิต        
ไมสามารถเขาเรียนท่ีโรงเรียนดังกลาว นายวิชิตไดขอเงินคืน แตนางเบญจมาศไมยอมคืนเงินให นายวิชิตไดไป
ฟองศาลดําเนินคดีอาญาฐานฉอโกง ซ่ึงศาลไดมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดวานางเบญจมาศ มีความผิดตามฟอง       
ใหลงโทษจําคุก 2 ปแลวหนวยงานตนสังกัดของนางเบญจมาศไดสอบสวนแลวเห็นวานางเบญจมาศมีความผิด
ทางวินัยอยางรายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
มาตรา 94 ฐานกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรงจึงมีคําสั่งไลนางเบญจมาศออกจาก
ราชการ 
 

คําส่ัง ผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหสมบูรณท่ีสุด 
 1. ผูเรียนคิดวานางเบญจมาศประพฤติตัวเหมาะสมหรือไม เพราะเหตุใด 
            
            
             
 

 2. ถานางเบญจมาศเปนครูท่ีปรึกษา ผูเรียนจะมีความรูสึกอยางไรกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนครั้งนี้ 
            
            
             

ชื่อหน่วย

ชื่อเรื่อง

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อแสงเทียนดับ
จ�ำนวน	๒	ชั่วโมง

หนวยที่ ๒
ใบกิจกรรมที่ ๒.๓
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                  นางเบญจมาศเปนขาราชการครู สอนอยูท่ีโรงเรียนแหงหนึ่ง ไดหลอกลวงนายวิชิตวาสามารถ
ฝากบุตรชายใหเขาเรียนท่ีโรงเรียนมีชื่อเสียงในตัวจังหวัดได แตตองมีการใชจายในการวิ่งเตนครั้งนี้เปนจํานวน
เงิน 200,000 บาท นายวิชิตหลงเชื่อยอมมอบเงินใหนางเบญจมาศ ตอมาปรากฏวาบุตรชายนายวิชิต        
ไมสามารถเขาเรียนท่ีโรงเรียนดังกลาว นายวิชิตไดขอเงินคืน แตนางเบญจมาศไมยอมคืนเงินให นายวิชิตไดไป
ฟองศาลดําเนินคดีอาญาฐานฉอโกง ซ่ึงศาลไดมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดวานางเบญจมาศ มีความผิดตามฟอง       
ใหลงโทษจําคุก 2 ปแลวหนวยงานตนสังกัดของนางเบญจมาศไดสอบสวนแลวเห็นวานางเบญจมาศมีความผิด
ทางวินัยอยางรายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
มาตรา 94 ฐานกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรงจึงมีคําสั่งไลนางเบญจมาศออกจาก
ราชการ 
 

คําส่ัง ผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหสมบูรณท่ีสุด 
 1. ผูเรียนคิดวานางเบญจมาศประพฤติตัวเหมาะสมหรือไม เพราะเหตุใด 
            
            
             
 

 2. ถานางเบญจมาศเปนครูท่ีปรึกษา ผูเรียนจะมีความรูสึกอยางไรกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนครั้งนี้ 
            
            
             

เมื่อแสงเทียนดับ

นำงเบญจมำศเป็นข้ำรำชกำรครู สอนอยู่ท่ีโรงเรียนแห่งหนึ่ง ได้หลอกลวงนำยวิชิตว่ำสำมำรถ

ฝำกบตุรชำยให้เข้ำเรยีนทีโ่รงเรยีนมชีือ่เสยีงในตัวจงัหวดัได้ แต่ต้องมกีำรใช้จ่ำยในกำรว่ิงเต้นครัง้นีเ้ป็นจ�ำนวน

เงิน ๒๐๐,๐๐๐ บำท นำยวิชิตหลงเชื่อยอมมอบเงินให้นำงเบญจมำศ ต่อมำปรำกฏว่ำบุตรชำยนำยวิชิต 

ไม่สำมำรถเข้ำเรียนทีโ่รงเรยีนดังกล่ำว นำยวชิิตได้ขอเงนิคนื แต่นำงเบญจมำศไม่ยอมคนืเงนิให้ นำยวิชิตได้ไป

ฟ้องศำลด�ำเนินคดีอำญำฐำนฉ้อโกง ซึ่งศำลได้มีค�ำพิพำกษำถึงท่ีสุดว่ำนำงเบญจมำศ มีควำมผิดตำมฟ้อง 

ให้ลงโทษจ�ำคกุ ๒ ปีแล้วหน่วยงำนต้นสงักดัของนำงเบญจมำศได้สอบสวนแล้วเหน็ว่ำนำงเบญจมำศมคีวำมผดิ

ทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

มำตรำ ๙๔ ฐำนกระท�ำกำรอันได้ชื่อว่ำเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่ำงร้ำยแรงจึงมีค�ำสั่งไล่นำงเบญจมำศออกจำก

รำชกำร
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 3. ผูเรียนถอดรหัสการดําเนินชีวิตบนความถูกตอง ซ่ือสัตยสุจริตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เง่ือนไขความรู  
 

เง่ือนไขคุณธรรม  
 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 
    
    
    
    
    
    
    
     

    
    
    
    
    
    
    
     

    
    
    
    
    
    
    
     

 
 
 
 
 

วัตถุ สังคม ส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    

 

3. ศาสตร 
 1. ศาสตรพระราชา          
 2. ศาสตรสากล           
 3. ศาสตรภูมิปญญา          
หมายเหตุ เฉลยขอ 3 อยูในเฉลยใบงานกิจกรรมทายเลม 

 
นําไปสู 

 

 3. ผูเรียนถอดรหัสการดําเนินชีวิตบนความถูกตอง ซ่ือสัตยสุจริตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เง่ือนไขความรู  
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นําไปสู 
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3. ศาสตร 
 1. ศาสตรพระราชา          
 2. ศาสตรสากล           
 3. ศาสตรภูมิปญญา          
หมายเหตุ เฉลยขอ 3 อยูในเฉลยใบงานกิจกรรมทายเลม 

 
นําไปสู 

 

หมำยเหต ุเฉลยข้อ ๓ อยู่ในเฉลยกิจกรรมท้ำยเล่ม
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หนวยท่ี 2 
ใบกิจกรรมท่ี 2.4 

 

ช่ือหนวย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 2 ช่ัวโมง ช่ือเร่ือง โลภนอยก็คือพอเพียง 
 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม  
 1. วิเคราะหการดําเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม จริยธรรมได 
 2. ประยุกตใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางสุจริตได 

คําช้ีแจง ผูเรียนอานเรื่อง “โลภนอยก็คือพอเพียง” ศึกษาและวิเคราะห แลวนําความรูไปตอบคําถามตามท่ี
กําหนดให 
 

โลภนอยก็คือพอเพียง 
 ภาพของพอและแมกําลังสาละวนกับการเลือกเสื้อผามือสอง ซ่ึงบรรจุในกระสอบประมาณ    
10 กระสอบ 
 “แมครับผมอยากคุยเรื่อง......” เสียงแมตะโกนดังลั่นสวนกลับมา 
 “แกเห็นฉันไหม ขายของหนาดําคร่ําเครียดกับพอก็เพ่ือหาเงินมาใหพวกแกไดเสียคาเลาเรียน 
คาหนังสือ คาแตงตัว ใหเงินแกทุกอยาง มีอะไรก็พยายามแกปญหากันเองสิ ฉันเหนื่อยนะตองมาแบกรับภาระ
ของพวกแก” 
 ลูกชายและลูกสาวรีบเดินออกจากบานเพ่ือไมตองการฟงคําบนดาของแม เพราะถาอยูตอ    
พอก็จะดาตามแมดวยประโยคเดิม ๆ 
 “ครอบครัวเราจนมาก เม่ือไปเปรียบเทียบกับญาติพ่ีนอง ฉันหาเงินทุกวันนี้ ก็อยากใหแกไดมี
ฐานะทางสังคมเทียบกับคนอ่ืน จะไมไดเกิดปมดอยในชีวิต แกท้ังสองตองคิดถึงบุญคุณของฉันท่ีทําเพ่ือพวกแก”  
 ในขณะท่ีนั่งรถเมลไปเรียน พ่ีนองไดชวนกันพูดคุยเรื่องครอบครัว “เราก็ไมไดจนอะไร
มากมายนะพ่ีรถยนตก็มีต้ัง 2 คัน บานก็มี 2 หลัง แมมีท่ีดินตามตางจังหวัดอีกหลายแปลง เงินในบัญชีก็เห็น
แมฝากไวหลายธนาคาร” 
 “ความสุขของพอแมเราคืออะไร” พ่ีชายต้ังคําถามไว 
 วันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไป ภาพของพอแมสาละวนกับงานที่ขยายกิจการออกไป           
ตามตางจังหวัดเพ่ือหาเงินใหมากท่ีสุด 
 อยูมาวันหนึ่งมีรถเจาหนาท่ีตํารวจมาจอดท่ีหนาบานและขอเขาตรวจคนภายในบาน สารวัตร
ไดพูดใหพอแมฟงวา “เม่ือคืนนี้เราจับลูกสาวและลูกชายของคุณกําลังนํายาบา 2,000 เม็ด ไปขาย         
ทางตํารวจไดลอซ้ือและเขาจับกุมท้ังสองต้ังแตเม่ือคืน เขาเขียนจดหมายฝากมาถึงพอกับแม” พอแม           
รับจดหมายของลูกมาอานดวยมือท่ีสั่นเทา 
 

ชื่อหน่วย

ชื่อเรื่อง

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

โลภน้อยก็คือพอเพียง
จ�ำนวน	๒	ชั่วโมง

หนวยที่ ๒
ใบกิจกรรมที่ ๒.๔

โลภน้อยก็คือพอเพียง

ภำพของพ่อและแม่ก�ำลังสำละวนกับกำรเลือกเสื้อผ้ำมือสอง ซ่ึงบรรจุในกระสอบประมำณ 
๑๐ กระสอบ

“แม่ครับผมอยำกคุยเรื่อง......” เสียงแม่ตะโกนดังลั่นสวนกลับมำ
“แกเห็นฉันไหม ขำยของหน้ำด�ำคร�่ำเครียดกับพ่อก็เพื่อหำเงินมำให้พวกแกได้เสียค่ำเล่ำเรียน 

ค่ำหนงัสือ ค่ำแต่งตัว ให้เงนิแกทกุอย่ำง มอีะไรกพ็ยำยำมแก้ปัญหำกันเองส ิฉนัเหนือ่ยนะต้องมำแบกรบัภำระ
ของพวกแก”

ลูกชำยและลูกสำวรีบเดินออกจำกบ้ำนเพื่อไม่ต้องกำรฟังค�ำบ่นด่ำของแม่ เพรำะถ้ำอยู่ต่อพ่อก็จะ
ด่ำตำมแม่ด้วยประโยคเดิม ๆ

“ครอบครัวเรำจนมำก เมื่อไปเปรียบเทียบกับญำติพี่น้อง ฉันหำเงินทุกวันนี้ ก็อยำกให้แกได้มฐีำนะ
ทำงสงัคมเมือ่เทยีบกบัคนอืน่จะไม่ได้เกดิปมด้อยในชวีติ แกท้ังสองต้องคดิถึงบุญคณุของฉนัท่ีท�ำเพือ่พวกแก” 

ในขณะที่นั่งรถเมล์ พี่น้องได้ชวนกันพูดคุยเรื่องครอบครัว “เรำก็ไม่ได้จนอะไรมำกมำยนะพ่ี
รถยนต์ก็มีตั้ง ๒ คัน บ้ำนก็มี ๒ หลัง แม่มีที่ดินตำมต่ำงจังหวัดอีกหลำยแปลง เงินในบัญชีก็เห็นแม่ฝำกไว้
หลำยธนำคำร”

“ควำมสุขของพ่อแม่เรำคืออะไร” พี่ชำยตั้งค�ำถำมไว้
วันเวลำหมุนเวียนเปลี่ยนไป ภำพของพ่อแม่สำละวนกับงำนที่ขยำยกิจกำรออกไปตำมต่ำงจังหวัด

เพื่อหำเงินให้มำกที่สุด
อยู่มำวันหนึ่งมีรถเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจมำจอดที่หน้ำบ้ำนและขอเข้ำตรวจค้นภำยในบ้ำน สำรวัตรได้

พูดให้พ่อแม่ฟังว่ำ “เมื่อคืนนี้เรำจับลูกสำวและลูกชำยของคุณก�ำลังน�ำยำบ้ำ ๒,๐๐๐ เม็ด ไปขำยทำงต�ำรวจ
ได้ล่อซื้อและเข้ำจับกุมทั้งสองตั้งแต่เมื่อคืน เขำเขียนจดหมำยฝำกมำถึงพ่อกับแม่” พ่อแม่รับจดหมำยของลูก
มำอ่ำนด้วยมือที่สั่นเทำ
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                  “แมครับผมกับนองอยากใหพอกับแมมีเงินมาก ๆ จะไดหยุดขายของหยุดหาเงินแลวหันมาใชชีวิต
ท่ีเปนครอบครัว พูดคุยแลกเปลี่ยนโอบกอดและไปกินเท่ียวดวยกันเหมือนครอบครัวอ่ืน ๆ เขา ผมและนองเลย
ตัดสินใจขายยาบาเพ่ือแลกกับเงินกอนใหญ มาใหพอกับแม...พวกผมผิดไปแลวครับ...”  
                  จดหมายท่ีลูก ๆ เขียนมาหลนลงพ้ืน พรอมรางของพอแมท่ีนอนกอดกันเกลือกกลิ้งไปมาเสียง  
โอดครวญร่ํารองดวยความเจ็บปวด...ภาพของยอดเงินท่ีสะสมเกือบ 50 ลานมันไมมีมูลคาอะไรเลยเม่ือเทียบกับ
การสูญเสียลูก ๆ ในครั้งนี้ 
 

คําส่ัง ผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหสมบูรณท่ีสุด 
 1. ผูเรียนตอบคําถามตามท่ีระบุในตาราง โดยใหสอดคลองกับเรื่อง “โลภนอยก็คือพอเพียง” 
 

ระบุปญหาของพอแม วิธีแกไขปญหา คุณธรรมท่ีนํามาดําเนินชีวิต 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

ระบุปญหาของลูกชายและลูกสาว วิธีแกไขปญหา คุณธรรมท่ีนํามาดําเนินชีวิต 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

  

                  “แมครับผมกับนองอยากใหพอกับแมมีเงินมาก ๆ จะไดหยุดขายของหยุดหาเงินแลวหันมาใชชีวิต
ท่ีเปนครอบครัว พูดคุยแลกเปลี่ยนโอบกอดและไปกินเท่ียวดวยกันเหมือนครอบครัวอ่ืน ๆ เขา ผมและนองเลย
ตัดสินใจขายยาบาเพ่ือแลกกับเงินกอนใหญ มาใหพอกับแม...พวกผมผิดไปแลวครับ...”  
                  จดหมายท่ีลูก ๆ เขียนมาหลนลงพ้ืน พรอมรางของพอแมท่ีนอนกอดกันเกลือกกลิ้งไปมาเสียง  
โอดครวญร่ํารองดวยความเจ็บปวด...ภาพของยอดเงินท่ีสะสมเกือบ 50 ลานมันไมมีมูลคาอะไรเลยเม่ือเทียบกับ
การสูญเสียลูก ๆ ในครั้งนี้ 
 

คําส่ัง ผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหสมบูรณท่ีสุด 
 1. ผูเรียนตอบคําถามตามท่ีระบุในตาราง โดยใหสอดคลองกับเรื่อง “โลภนอยก็คือพอเพียง” 
 

ระบุปญหาของพอแม วิธีแกไขปญหา คุณธรรมท่ีนํามาดําเนินชีวิต 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

ระบุปญหาของลูกชายและลูกสาว วิธีแกไขปญหา คุณธรรมท่ีนํามาดําเนินชีวิต 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

  

“แม่ครับผมกบัน้องอยำกให้พ่อกบัแม่มเีงนิมำก ๆ  จะได้หยดุขำยของหยดุหำเงนิแล้วหนัมำใช้ชวีติทีเ่ป็น
ครอบครัว พูดคุยแลกเปลี่ยนโอบกอดและไปกินเที่ยวด้วยกันเหมือนครอบครัวอื่น ๆ ผมและน้องเลยตัดสินใจ
ขำยยำบ้ำเพื่อแลกกับเงินก้อนใหญ่ มำให้พ่อกับแม่...พวกผมผิดไปแล้วครับ...” 

จดหมำยทีล่กู ๆ  เขยีนมำหล่นลงพืน้ พร้อมร่ำงของพ่อแม่ทีน่อนกอดกนัเกลอืกกลิง้ไปมำเสยีงโอดครวญ
ร�ำ่ร้องด้วยควำมเจบ็ปวด...ภำพของยอดเงนิทีส่ะสมเกอืบ ๕๐ ล้ำนมนัไม่มมีลูค่ำอะไรเลยเมือ่เทยีบกับกำรสญูเสยี
ลูก ๆ ในครั้งนี้
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2. ผูเรียนบอกผลดีและผลเสียของการกระทําตามหัวขอท่ีกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ความซือสัตย์

สุจริต 

 

ความไม่
ซือสัตย์สุจริต 

 
 
    
    
    
    
    
    
    

 
 
    
    
    
    
    
    
    

 
 
    
    
    
    
    
    
     

 
 
    
    
    
    
    
    
     

ผลดีทีได้รับต่อตนเองและครอบครัว ผลดีทีได้รับทางสังคม 

ผลเสียทีได้รับต่อตนเองและครอบครัว 
 

ผลเสียทีได้รับทางสังคม 

2. ผูเรียนบอกผลดีและผลเสียของการกระทําตามหัวขอท่ีกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ความซือสัตย์

สุจริต 

 

ความไม่
ซือสัตย์สุจริต 

 
 
    
    
    
    
    
    
    

 
 
    
    
    
    
    
    
    

 
 
    
    
    
    
    
    
     

 
 
    
    
    
    
    
    
     

ผลดีทีได้รับต่อตนเองและครอบครัว ผลดีทีได้รับทางสังคม 

ผลเสียทีได้รับต่อตนเองและครอบครัว 
 

ผลเสียทีได้รับทางสังคม 
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หนวยท่ี 2 
ใบกิจกรรมท่ี 2.5 

 

ช่ือหนวย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 2 ช่ัวโมง ช่ือเร่ือง วัฒนธรรมพอเพียง 
 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม  
 1. วิเคราะหแนวทางปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมพอเพียงได  
 2. ประยุกตการมีสวนรวมในการนําวัฒนธรรมพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตได 

คําช้ีแจง ผูเรียนอานเรื่อง “วัฒนธรรมพอเพียง” ศึกษาและวิเคราะหแลวนําความรูไปตอบคําถามตามท่ี
กําหนดให 
 

 

วัฒนธรรมพอเพียง 
 

 

                   พระเจาอยูหัวเคยตรัสสอนขาราชบริพารและชาวบานอยูเสมอ ๆ วา “บรรพบุรุษทาน
พ่ึงตนเองไดทุกเรื่องหาอยูหากินทําขาวของเครื่องใชสรางบานสรางท่ีอยูอาศัยไดเองมีอากาศรมเย็นไมเคย    
ตองพ่ึงแอรมีทุกอยางพอเพียง” เราเคยอยูในวัฒนธรรมพอเพียงมาหลายรอยป ต้ังแต พ. ศ. 2504 ท่ีผูใหญลีตีกลอง
ประชุม เรียกชาวบานมาชุมนุมเพ่ือบอกวาทางการตองการใหเราตองเลี้ยงเปดและสุกรป 2504 คือ ปเริ่มตน
ท่ีทางการเริ่มเดินทางผิดดวยการสงผานแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับท่ี 1 ลงสูชุมชนทองถ่ินท่ัวประเทศไทย 
ใหชาวบานเปลี่ยนวิถีชีวิต เปลี่ยนวัฒนธรรมการกินการอยู การแตงกาย ใหเปนแบบ “ฝรั่ง” วัฒนธรรมท่ีเคย
พอเพียงของสังคมไทยก็เริ่มเปลี่ยนไป วัฒนธรรม คือ แบบแผนความคิด ความเชื่อ คานิยม แสดงออกเปน
พฤติกรรมท่ีคนในสังคมยอมรับและปฏิบัติรวมกัน เม่ือถามวาอะไรคือความคิดความเชื่อและคานิยมของ
วฒันธรรมไทย หลายคนจะตอบไดตรงกันวา “กตัญู กตเวที” “ออนนอมถอมตน” เอ้ือเฟอเผื่อแผ” “กรุณา
ปราณี” คนในสังคมทุกคนคือเครือญาติท่ีเราแสดงออกโดยการเรียกคนนอกครอบครัวเสมือนคนในครอบครัว 
“พ่ีนองพอแมลุงปานาอาปูยาตายาย” มีประเพณีลงแขกท่ีทุกคนในชุมชนจะมา “รวมดวยชวยกัน เอาแรงกัน” 
ทามกลางวัฒนธรรมไทยท่ีกําลังลบเลือนไปจากสังคม เราก็เริ่มไดเห็นความพยายามของสื่อโฆษณาท่ี “เรียก
หา” วัฒนธรรมท่ีดีงามของไทยใหกลับคืนมาภาพของเด็กนอยนารักทาทางกําลังน้ําลายไหลอยากกินขนมท่ีอยู
ในหาบของยาย และยายก็หยิบของในหาบ “เอายายให” ทําใหนึกถึงตอนเด็ก ๆ ตามประสาเด็กบานนอกท่ี
มักจะไดกินของอรอย ๆ ท่ีเพ่ือนบานเอามาแบงให ท้ังหมดแสดงถึงวัฒนธรรม      คนไทยท่ีเชื่อเรื่อง “บุญ” 
เรื่อง “ทาน” “การให” ความเชื่อนี้ทําใหเรามีวัดท่ีสะสมความม่ังค่ังทางทรัพยสินเงินทองและวัฒนธรรมมากถึง 
4 หม่ืนกวาวัดท่ัวประเทศ เพ่ือนชาวอังกฤษทานหนึ่งเคยปรารภกับอาจารยยักษเม่ือพูดถึงคนไทยวา         
“tell your people don’t change” แปลงาย ๆ วาบอกคนไทยดวยวา อยาเปลี่ยน (มาเปนเหมือนพวกฝรั่ง
อยางฉัน) เม่ือถามกลับไปวาทําไมคําตอบคือ คนไทย วัฒนธรรมไทย คือวัฒนธรรมท่ีดีท่ีสุดในโลกเราเปนคนมีน้ําใจ 

ชื่อหน่วย

ชื่อเรื่อง

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

วัฒนธรรมพอเพียง
จ�ำนวน	๒	ชั่วโมง

หนวยที่ ๒
ใบกิจกรรมที่ ๒.๕

วัฒนธรรมพอเพียง
พระเจ้ำอยู่หัวเคยตรัสสอนข้ำรำชบริพำรและชำวบ้ำนอยู่เสมอ ๆ ว่ำ “บรรพบุรุษท่ำนพึ่งตนเอง

ได้ทุกเรื่องหำอยู่หำกินท�ำข้ำวของเครื่องใช้สร้ำงบ้ำนสร้ำงที่อยู่อำศัยได้เองมีอำกำศร่มเย็นไม่เคยต้องพึ่งแอร์

มทีกุอย่ำงพอเพยีง” เรำเคยอยูใ่นวฒันธรรมพอเพยีงมำหลำยร้อยปี ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๐๔ ทีผู้่ใหญ่ลตีกีลองประชมุ 

เรียกชำวบ้ำนมำชุมนุมเพื่อบอกว่ำทำงกำรต้องกำรให้เรำต้องเลี้ยงเป็ดและสุกรปี ๒๕๐๔ คือ ปีเริ่มต้นที่ทำงกำร

เร่ิมเดินทำงผิดด้วยกำรส่งผ่ำนแผนพัฒนำเศรษฐกิจแห่งชำติ ฉบับที่ ๑ ลงสู่ชุมชนท้องถ่ินทั่วประเทศไทย 

ให้ชำวบ้ำนเปลี่ยนวิถีชีวิต เปลี่ยนวัฒนธรรมกำรกินกำรอยู่ กำรแต่งกำย ให้เป็นแบบ “ฝรั่ง” วัฒนธรรมที่เคย

พอเพียงของสังคมไทยก็เริ่มเปลี่ยนไป วัฒนธรรม คือ แบบแผนควำมคิด ควำมเช่ือ ค่ำนิยม แสดงออกเป็น

พฤติกรรมที่คนในสังคมยอมรับและปฏิบัติร่วมกัน เมื่อถำมว่ำอะไรคือควำมคิดควำมเชื่อและค่ำนิยมของ

วัฒนธรรมไทย หลำยคนจะตอบได้ตรงกันว่ำ “กตัญู กตเวที” “อ่อนน้อมถ่อมตน” “เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่” “กรุณำ

ปรำณี” คนในสังคมทุกคนคือเครือญำติที่เรำแสดงออกโดยกำรเรียกคนนอกครอบครัวเสมือนคนในครอบครัว 

“พี่น้องพ่อแม่ลุงป้ำน้ำอำปู่ย่ำตำยำย” มีประเพณีลงแขกที่ทุกคนในชุมชนจะมำ “ร่วมด้วยช่วยกัน เอำแรงกัน” 

ท่ำมกลำงวฒันธรรมไทยทีก่�ำลงัลบเลอืนไปจำกสงัคม เรำกเ็ริม่ได้เหน็ควำมพยำยำมของสือ่โฆษณำที ่“เรยีกหำ” 

วฒันธรรมทีด่งีำมของไทยให้กลบัคนืมำภำพของเด็กน้อยน่ำรกัท่ำทำงก�ำลงัน�ำ้ลำยไหลอยำกกนิขนมทีอ่ยูใ่นหำบ

ของยำย และยำยกห็ยบิของในหำบ “เอ้ำยำยให้” ท�ำให้นกึถงึตอนเดก็ ๆ  ตำมประสำเดก็บ้ำนนอกทีม่กัจะได้กนิ

ของอร่อย ๆ  ทีเ่พ่ือนบ้ำนเอำมำแบ่งให้ ทัง้หมดแสดงถงึวฒันธรรม คนไทยท่ีเช่ือเรือ่ง “บุญ” เรือ่ง “ทำน” “กำรให้” 

ควำมเชื่อนี้ท�ำให้เรำมีวัดที่สะสมควำมมั่งคั่งทำงทรัพย์สินเงินทองและวัฒนธรรมมำกถึง ๔ หมื่นกว่ำวัด

ทั่วประเทศ เพื่อนชำวอังกฤษท่ำนหนึ่งเคยปรำรภกับอำจำรย์ยักษ์เมื่อพูดถึงคนไทยว่ำ “tell your people 

don’t change” แปลง่ำย ๆ ว่ำบอกคนไทยด้วยว่ำ อย่ำเปลี่ยน (มำเป็นเหมือนพวกฝรั่งอย่ำงฉัน) เมื่อถำมกลับ

ไปว่ำท�ำไมค�ำตอบคอื คนไทย วฒันธรรมไทย คือวฒันธรรมทีดี่ทีส่ดุในโลกเรำเป็นคนมนี�ำ้ใจ เคำรพครบูำอำจำรย์ 
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เคารพครูบาอาจารย กตัญูตอผูมีพระคุณ เม่ือมีแขกมาเยือนเราจะใหของท่ีดีท่ีสุดสําหรับแขกเสมอวัฒนธรรม
ดีงามท้ังหมดขางตนเริ่มมาจากการมีเสาบาน 4 เสาท่ีพอเพียง มีอาหารพอ มีขาวของเครื่องใชพอ มีอากาศ
รมเย็นพอ เราจึงมีพ้ืนฐานจิตใจท่ีแข็งแรง มีภูมิคุมกัน และสามารถพัฒนาจิตใจฝายสูงไดอยางงายดายดวยการ
ทําบุญ ทําทาน แบงปน และเม่ือมีมากจนเอามาคาขาย ก็คาขายไดดวยความไมละโมบ พ้ืนฐานท่ีพอและไม
ละโมบ ทําใหเราไมเครงเครียด จึงมีจิตใจออนโยนประณีต นี่คือสิ่งท่ีเราสะทอนออกในงานศิลปวัฒนธรรมของเรา 
จนยากท่ีประเทศไหนจะเทียบได ถึงตอนนี้เราจะยังตองการวัฒนธรรมไหน มาแทนวัฒนธรรมพอเพียง  ของ
เราอีก 

ท่ีมา : อาจารยยักษ มหาลัยคอกหมู 
 

คําส่ัง ผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหสมบูรณท่ีสุด 
 1. ผูเรียนวิเคราะหผลการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมพอเพียงโดยเขียนลงในตารางตามท่ีกําหนดให 
 

วัฒนธรรมพอเพียง การปฏิบัติตน ผลดีของการปฏิบัติ ผลของการไมปฏิบัติ 
1.1 ซ่ือสัตยสุจริต    

   
   
   
    

   
   
   
   
    

   
   
   
   
    

1.2 กตัญูกตเวที    
   
   
   
    

   
   
   
   
    

   
   
   
   
    

1.3 ออนนอมถอมตน    
   
   
   
    

   
   
   
   
    

   
   
   
   
    

1.4 กรุณาปราณี    
   
   
   
    

   
   
   
   
    

   
   
   
   
    

1.5 การใหการแบงปน    
   
   
   
    

   
   
   
   
    

   
   
   
   
    

กตัญูต่อผู้มีพระคุณ เมื่อมีแขกมำเยือนเรำจะให้ของที่ดีที่สุดส�ำหรับแขกเสมอวัฒนธรรมดีงำมท้ังหมดข้ำงต้น
เริม่มำจำกกำรมเีสำบ้ำน ๔ เสำทีพ่อเพยีง มอีำหำรพอ มข้ีำวของเครือ่งใช้พอ มอีำกำศร่มเยน็พอ เรำจงึมพีืน้ฐำนจิตใจ
ที่แข็งแรง มีภูมิคุ้มกัน และสำมำรถพัฒนำจิตใจฝ่ำยสูงได้อย่ำงง่ำยดำยด้วยกำรท�ำบุญ ท�ำทำน แบ่งปัน และเมื่อ
มีมำกจนเอำมำค้ำขำย ก็ค้ำขำยได้ด้วยควำมไม่ละโมบ พื้นฐำนที่พอและไม่ละโมบ ท�ำให้เรำไม่เคร่งเครียด จึงมี
จิตใจอ่อนโยนประณีต นี่คือสิ่งที่เรำสะท้อนออกในงำนศิลปวัฒนธรรมของเรำ จนยำกที่ประเทศไหนจะเทียบได้ 
ถึงตอนนี้เรำจะยังต้องกำรวัฒนธรรมไหน มำแทนวัฒนธรรมพอเพียงของเรำอีก

ที่มำ	: อำจำรย์ยักษ์ มหำลัยคอกหมู
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2. จงตอบคําถามตอไปนี้ 
  2.1 ผู เรียนเห็นดวยหรือไมกับคํากลาวท่ีวา “บรรพบุรุษของไทยมีความซ่ือสัตยสุจริต          
รักชาติยิ่งชีพ” จงอธิบาย 
             
             
             
              
              
 

  2.2 “วิถีชีวิตของคนไทยเริ่มเปลี่ยนมายึดติดวัฒนธรรมตางชาติ” ผูเรียนเห็นดวยหรือไม     
จงอธิบายและยกตัวอยางประกอบ 
             
             
             
              
              
 

  2.3 “ประเพณีลงแขก” หมายถึงอะไรมีประโยชนตอชุมชนดานสังคมอยางไร 
             
             
             
              
              
 
  2.4 “การทุจริตคอรรัปชันคือมะเร็งราย” ผูเรียนคิดวาขอความนี้เปนความจรงิหรือไมเพราะเหตุใด 

             
             
             
              
              
 
  2.5 ถามีคนในครอบครัวกําลังจะกระทําการทุจริตตอหนาท่ี ผูเรียนจะวากลาวตักเตือน
อยางไรเพ่ือหยุดการกระทําของเขาใหได 
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หนวยท่ี 2 
ใบกิจกรรมท่ี 2.6 

 

ช่ือหนวย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 2 ช่ัวโมง ช่ือเร่ือง คานิยม : คาไมควรนิยม 
 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1. วิเคราะหแนวทางการดําเนินชีวิตบนหลักคุณธรรม จริยธรรมได 
 2. ประยุกตการดําเนินชีวิตท่ีดีงามตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได 

คําช้ีแจง ผูเรียนอานเรื่อง “คานิยม : คาไมควรนิยม” ศึกษาและวิเคราะหแลวนําความรูไปตอบคําถามตามท่ี
กําหนดให 

 

คานิยม : คาไมควรนิยม 
 

  
                  การสอบเขาเรียนในสาขาอาชีพบางสาขา ซ่ึงเช่ือไดวาจบออกมาแลวมีงานทําอยางแนนอน 
มักจะมีขาวทุจริตการสอบแขงขันอยูเสมอ ดวยเงินลงทุนจํานวนมหาศาล จนนาคิดวาจะตองทํางานชดใชกัน   
ก่ีปก่ีชาติถึงจะหมดหนี้ เวนเสียแตวาจะรีบเขาไปโกงกินตักตวงอยางตะกละตะกลาม นั่นก็ดูเหมือนจะไมช็อค
สังคมไดมากเทากับขาวคราวขบวนการโกงสอบเขาเรียนวิชาทางดานการแพทย ทันตแพทย และเภสัชกรรม 
หรือพูดรวม ๆ ก็คือบุคลากรทางการแพทย ของมหาวิทยาลัยรังสิต ซ่ึงเม่ือฝายบริหารของมหาวิทยาลัยจับได   
ก็ออกประกาศยกเลิกการสอบนั้นเสีย ซ่ึงในการแถลงขาวของ นายอาทิตย  อุไรรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัย
รังสิต ในวันตอมา ไดระบุวา คาใชจายสําหรับการคดโกงครั้งนี้ คือคาประกันการสอบเขาได และคาอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสรวมแลวเกือบ 1 ลานบาท 
 นายอาทิตยยังคาดการณดวยวา ขบวนการทุจริตสอบเขาครั้งนี้นาจะมีผูสมัครสอบเขาใช
บริการอีกจํานวนมาก เพราะไมเชนนั้นขบวนการทุจริตก็จะไมคุมคากับการลงทุน และความเสี่ยง ถาเปนจริง
ตามนั้นก็นาหวั่นวิตกวา จะเกิดอะไรข้ึนกับการสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทยของประเทศ ในเม่ือ      
ผูท่ีทําหนาท่ีแพทยผูมีหนาท่ีเยียวยารักษาทุกชีวิต เปนผูทําหนาท่ีเก่ียวกับความเปนความตายของมนุษยชาติ       
มีความคิดคดในของอในกระดูก ประกอบอาชีพดวยการเชือดเนื้อเถือหนังคนไข อยางแรกก็เพ่ือคืนทุนท่ีเสียไป
กับการทุจริต และการศึกษาเลาเรียนอีกหลายป ตอมาก็คือ เพ่ือสรางความร่ํารวยและสุขสบายใหแกตนเอง    
ซ่ึงลวนแตเปนการเสาะแสวงไปบนกองทุกขของผูท่ีรอคอยความชวยเหลือใหหลุดพนจากความเจ็บปวย ร่ําหา
ลมหายใจนั่นเอง 
 
 

ชื่อหน่วย

ชื่อเรื่อง

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

ค่ำนิยม	:	ค่ำไม่ควรนิยม
จ�ำนวน	๒	ชั่วโมง

หนวยที่ ๒
ใบกิจกรรมที่ ๒.๖

ค่ำนิยม	:	ค่ำไม่ควรนิยม
กำรสอบเข้ำเรียนในสำขำอำชีพบำงสำขำ	ซึ่งเชื่อได้ว่ำจบออกมำแล้วมีงำนท�ำอย่ำงแน่นอน มักจะ

มข่ีำวทจุรติกำรสอบแข่งขันอยู่เสมอ ด้วยเงนิลงทนุจ�ำนวนมหำศำล จนน่ำคดิว่ำจะต้องท�ำงำนชดใช้กนั กีปี่กีช่ำติ

ถึงจะหมดหน้ี เว้นเสียแต่ว่ำจะรบีเข้ำไปโกงกินตกัตวงอย่ำงตะกละตะกลำม นัน่กด็เูหมอืนจะไม่ชอ็คสงัคมได้มำก

เท่ำกับข่ำวครำวขบวนกำรโกงสอบเข้ำเรียนวิชำทำงด้ำนกำรแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรรม หรือพูดรวม ๆ 

ก็คือบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ของมหำวิทยำลัยรังสิต ซึ่งเมื่อฝ่ำยบริหำรของมหำวิทยำลัยจับได้ ก็ออกประกำศ

ยกเลิกกำรสอบนั้นเสีย ซึ่งในกำรแถลงข่ำวของ นำยอำทิตย์  อุไรรัตน์ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรังสิต ในวันต่อมำ 

ได้ระบวุ่ำ ค่ำใช้จ่ำยส�ำหรบักำรคดโกงครัง้นี ้คอืค่ำประกนักำรสอบเข้ำได้ และค่ำอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์รวมแล้ว

เกือบ ๑ ล้ำนบำท

นำยอำทิตย์ยังคำดกำรณ์ด้วยว่ำ	 ขบวนกำรทุจริตสอบเข้ำครั้งนี้น่ำจะมีผู้สมัครสอบเข้ำใช้บริกำร

อีกจ�ำนวนมำก เพรำะไม่เช่นนั้นขบวนกำรทุจริตก็จะไม่คุ้มค่ำกับกำรลงทุน และควำมเสี่ยง ถ้ำเป็นจริงตำมนั้น

ก็น่ำหวั่นวิตกว่ำ จะเกิดอะไรขึ้นกับกำรสำธำรณสุขและบุคลำกรทำงกำรแพทย์ของประเทศ ในเมื่อผู้ที่ท�ำหน้ำที่

แพทย์ผู้มีหน้ำที่เยียวยำรักษำทุกชีวิต เป็นผู้ท�ำหน้ำที่เกี่ยวกับควำมเป็นควำมตำยของมนุษยชำติ มีควำมคิด

คดในข้องอในกระดกู ประกอบอำชพีด้วยกำรเชอืดเนือ้เถอืหนงัคนไข้ อย่ำงแรกกเ็พือ่คนืทนุทีเ่สยีไปกบักำรทจุรติ 

และกำรศึกษำเล่ำเรียนอีกหลำยปี ต่อมำก็คือ เพื่อสร้ำงควำมร�่ำรวยและสุขสบำยให้แก่ตนเอง ซ่ึงล้วนแต่เป็น

กำรเสำะแสวงไปบนกองทุกข์ของผู้ทีร่อคอยควำมช่วยเหลอืให้หลดุพ้นจำกควำมเจบ็ป่วย ร�ำ่หำลมหำยใจนัน่เอง
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                  ท่ีผานมาในสังคมไทยปรากฏขาวทุจริตการสอบแขงขันอยูบอย ๆ ท้ังการสอบเขาเรียน     
ในสาขาอาชีพท่ีเปนท่ีนิยม ท้ังการสอบเขารับราชการ ราวกับจะเปนเรื่องปกติหรือเปนของคูกันของการสอบ     
พูดอีกอยางหนึ่งก็คือ มีกลุมคนจํานวนหนึ่ง แมจะเปนคนกลุมนอยก็ตาม ไมไดมองวาการทุจริตต้ังแตตนทางนั้น
เปนเรื่องเลวราย ในทางกลับกัน พวกเขาอาจเห็นวาโอกาสของคนเรานั้น สามารถหาซ้ือกันไดดวยเงินทอง    
ลอไปกับคานิยมทางสังคมท่ีถูกครอบงํามาในระบบอุปถัมภ และการคอรรัปชันโกงกินท่ีซึมแทรกไปท่ัว        
ทุกวงการ จนกระท่ังไมเวนแมแตอาชีพของกลุมบุคคลท่ีไดรับความนาเชื่อถือสูงสุด ก็กําลังถูกคุกคามจากบุคคล
กลุมหนึ่ง ซ่ึงแลเห็นแตเพียงผลประโยชนท่ีจะกอบโกยเพียงดานเดียว 
 กรณีศึกษาจากขาวทุจริตสอบเขาศึกษาวิชาทางดานการแพทยท่ีเปนประเด็นนาตกใจ   
ของสังคมขนาดนี้ ควรจะเปนแรงกระตุนใหทุกหนวยงานไดเรงสรางเกราะกําบังไมใหกลุมผูคิดคดรวมกันสราง
ขบวนการนําคนไมซ่ือสัตยซ่ึงมีเพียงไมก่ีคน เขาสูระบบอันเปนหนวยหลักของสังคมใหแนนหนา ขณะเดียวกัน  
ก็ตองดําเนินการเอาผิดผูรวมขบวนการอยางเฉียบขาด พรอมกับการสรางบรรทัดฐานทางจริยธรรม ลบลาง
คานิยมและความเชื่อท่ีวา เงินซ้ือไดทุกสิ่งทุกอยาง และตองเขาใจตรงกันวา ถาหากวิถีของคนเราเริ่มตน     
ดวยการทุจริตคิดมิชอบเสียแลว ตอจากนั้นก็หมายถึงการคดโกงอยางไมมีท่ีสิ้นสุด และท่ีไมควรจะยอมรับไดเลย  
ก็คือการสงคนท่ีมีความผิดมิชอบเขามาอยูในวิชาชีพท่ีอยูกับลมหายใจความเปนความตายของมวลมนุษย 
 

ท่ีมา หนังสือพิมพคมชัดลึกฉบับวันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
 

คําส่ัง ผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหสมบูรณท่ีสุด 
 1. ผูเรียนคิดวาอาชีพแพทยตองทําหนาท่ีท่ีสําคัญอะไรบาง 
            
            
             
 

 2. ขาวการทุจริตการสอบเขาศึกษาตอดานการแพทย ผูเรียนรูสึกอยางไรกับขาวนี้ 
            
            
             
 

 3. ผูเรียนจะทําอยางไรถาญาติหรือคนท่ีรูจักกําลังจะเขาสูขบวนการทุจริต เพ่ือตองการศึกษาตอดาน
การแพทย 
            
            
             
 

 4. ถาบุคคลเหลานี้โกงสอบเขาเรียนวิชาทางการแพทยไดและเรียนจบออกไปประจําตามโรงพยาบาล
ท่ัวประเทศ ผูเรียนคิดวาจะเกิดเหตุการณอะไรข้ึนกับผูปวยท่ีเขามารับการรักษา 
            
            
             

ทีผ่่ำนมำในสงัคมไทยปรำกฏข่ำวทจุรติกำรสอบแข่งขนัอยูบ่่อย ๆ  ทัง้กำรสอบเข้ำเรยีน ในสำขำอำชพี

ที่เป็นที่นิยม ทั้งกำรสอบเข้ำรับรำชกำร รำวกับจะเป็นเรื่องปกติหรือเป็นของคู่กันของกำรสอบ พูดอีกอย่ำงหนึ่ง

กค็อื มกีลุม่คนจ�ำนวนหนึง่ แม้จะเป็นคนกลุม่น้อยกต็ำม ไม่ได้มองว่ำกำรทจุรติตัง้แต่ต้นทำงนัน้เป็นเรือ่งเลวร้ำย 

ในทำงกลับกัน พวกเขำอำจเห็นว่ำโอกำสของคนเรำนั้น สำมำรถหำซื้อกันได้ด้วยเงินทอง ล้อไปกับค่ำนิยม

ทำงสังคมท่ีถูกครอบง�ำมำในระบบอุปถัมภ์ และกำรคอร์รัปชันโกงกินท่ีซึมแทรกไปท่ัวทุกวงกำร จนกระท่ัง

ไม่เว้นแม้แต่อำชีพของกลุ่มบุคคลที่ได้รับควำมน่ำเชื่อถือสูงสุด ก็ก�ำลังถูกคุกคำมจำกบุคคลกลุ่มหนึ่ง ซึ่งแลเห็น

แต่เพียงผลประโยชน์ที่จะกอบโกยเพียงด้ำนเดียว

กรณศีกึษำจำกข่ำวทจุรติสอบเข้ำศกึษำวชิำทำงด้ำนกำรแพทย์ท่ีเป็นประเด็นน่ำตกใจของสังคมขนำดนี้ 

ควรจะเป็นแรงกระตุ้นให้ทุกหน่วยงำนได้เร่งสร้ำงเกรำะก�ำบังไม่ให้กลุ่มผู้คิดคดร่วมกันสร้ำงขบวนกำรน�ำ

คนไม่ซือ่สตัย์ซึง่มเีพยีงไม่กีค่น เข้ำสูร่ะบบอนัเป็นหน่วยหลกัของสงัคมให้แน่นหนำ ขณะเดยีวกนั กต้็องด�ำเนินกำร

เอำผิดผู้ร่วมขบวนกำรอย่ำงเฉียบขำด พร้อมกับกำรสร้ำงบรรทัดฐำนทำงจริยธรรม ลบล้ำงค่ำนิยมและ

ควำมเชื่อที่ว่ำ เงินซื้อได้ทุกสิ่งทุกอย่ำง และต้องเข้ำใจตรงกันว่ำ ถ้ำหำกวิถีของคนเรำเริ่มต้น ด้วยกำรทุจริต

คดิมชิอบเสียแล้ว ต่อจำกนัน้กห็มำยถงึกำรคดโกงอย่ำงไม่มีทีส่ิน้สดุ และทีไ่ม่ควรจะยอมรบัได้เลย กค็อืกำรส่งคน

ที่มีควำมผิดมิชอบเข้ำมำอยู่ในวิชำชีพที่อยู่กับลมหำยใจควำมเป็นควำมตำยของมวลมนุษย์

ที่มำ	:	หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ ๑๐ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 ๓. ผู้เรียนจะท�ำอย่ำงไรถ้ำญำติหรือคนที่รู้จักก�ำลังหลงผิดจะเข้ำสู่ขบวนกำรทุจริต เพื่อต้องกำรศึกษำต่อ

ด้ำนกำรแพทย์

 ๔. ถ้ำบุคคลเหล่ำนี้โกงสอบเข้ำเรียนวิชำทำงกำรแพทย์ได้และเมื่อพวกเขำเรียนจบออกไปประจ�ำตำม

โรงพยำบำลทั่วประเทศ ผู้เรียนคิดว่ำจะเกิดเหตุกำรณ์อะไรขึ้นกับผู้ป่วยที่เข้ำมำรับกำรรักษำ
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 5. ผูเรียนบอกพฤติกรรมของบุคคลในอาชีพตาง ๆ ท่ีพบเห็นวาเขาขายเปนการทุจริตคอรรัปชัน  
พรอมบอกแนวทางแกไขพฤติกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พฤติกรรมท่ีเขาขายเปนการทุจริต แนวทางแกไขพฤติกรรม 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5.1 อาชีพ      
พฤติกรรม     
      
       

      
      
      
       

5.2 อาชีพ      
พฤติกรรม     
      
       

      
      
      
       

5.3 อาชีพ      
พฤติกรรม     
      
       

      
      
      
       

5.4 อาชีพ      
พฤติกรรม     
      
       

      
      
      
       

5.5 อาชีพ      
พฤติกรรม     
      
       

      
      
      
       

 

ใสภ่าพยืนเงินให้กนั แต่ไมใ่ห้
เห็นหน้า 

 5. ผูเรียนบอกพฤติกรรมของบุคคลในอาชีพตาง ๆ ท่ีพบเห็นวาเขาขายเปนการทุจริตคอรรัปชัน  
พรอมบอกแนวทางแกไขพฤติกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พฤติกรรมท่ีเขาขายเปนการทุจริต แนวทางแกไขพฤติกรรม 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5.1 อาชีพ      
พฤติกรรม     
      
       

      
      
      
       

5.2 อาชีพ      
พฤติกรรม     
      
       

      
      
      
       

5.3 อาชีพ      
พฤติกรรม     
      
       

      
      
      
       

5.4 อาชีพ      
พฤติกรรม     
      
       

      
      
      
       

5.5 อาชีพ      
พฤติกรรม     
      
       

      
      
      
       

 

ใสภ่าพยืนเงินให้กนั แต่ไมใ่ห้
เห็นหน้า 
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ชื่อหนวย              
๑. แนวคิด 
 การดําเนินชีวิตที่ยึดติดกับวัตถุนิยม บริโภคนิยม ทําใหคนในสังคมเกิดการแขงขันกันทั้งทางดานวัตถุและ
แสวงหาผลประโยชนไมมีที่ส้ินสุด สภาพจิตใจจึงขาดความเมตตา 
ในทุกภาคสวนของสังคมจึงจําเปนที่จะตองรวมมือกันรณรงคใหเกิดการพัฒนาทางดานจิตใจบนพื้นฐานของคุณธรรม 
จริยธรรม ซึ่งจะสงผลในการดําเนินชีวิตที่อยูบนความซ่ือสัตย
ความสุขอยางยั่งยืน 

๒. จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 ๒.๑ อธิบายความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรมกับการดําเนินชีวิตได
 ๒.๒ วิเคราะหผลกระทบของการทุจริตคอรรัปชั
 ๒.๓ ประยุกตใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางสุจริต

๓. สาระการเรียนรู 
 ๓.๑ เสาเข็มแหงความดี 
 ๓.๒ ความรูคูคุณธรรม 
 ๓.๓ คุณคาความเปนมนุษย
 ๓.๔ ดี เกง และมีสุข 
 ๓.๕ ไมสายเกินไป 
 ๓.๖ ลูกไมหลนไมไกลตน

๔. ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม  
 ๔.๑ ครูเปดเพลง “ผูปดทองหลังพระ
ครู และผูเรียนไดรวมกันวิเคราะหถึงการทรงงาน
ชาวไทยไดมีความสุขตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย
 ๔.๒ ชมวีดิทัศนกรณีของบุคคลที่ทําความดี คิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน มีความซื่อสัตยสุจริต
 ๔.๓ ผูเรียนแบงกลุม จํานวน 
 ๔.๔ รวมกันวิเคราะหกรณีศึกษาจากการชมวีดิ
 
 

หนวยท่ี ๓ 

             คิดดี ทําดี ชีวีมีสุข 

การดําเนินชีวิตที่ยึดติดกับวัตถุนิยม บริโภคนิยม ทําใหคนในสังคมเกิดการแขงขันกันทั้งทางดานวัตถุและ
แสวงหาผลประโยชนไมมีที่ส้ินสุด สภาพจิตใจจึงขาดความเมตตา กรุณา แมกระทั่งคนในครอบครัว
ในทุกภาคสวนของสังคมจึงจําเปนที่จะตองรวมมือกันรณรงคใหเกิดการพัฒนาทางดานจิตใจบนพื้นฐานของคุณธรรม 

เนินชีวิตที่อยูบนความซ่ือสัตยสุจริต ทั้งตอตนเอง สังคมและประเทศชาติ

อธิบายความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรมกับการดําเนินชีวิตได 
ะหผลกระทบของการทุจริตคอรรัปชันตอตนเองและสวนรวมได 

ใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางสุจริตได 

 

คุณคาความเปนมนุษย 

ลูกไมหลนไมไกลตน 

 
ผูปดทองหลังพระ” พรอมภาพประกอบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

และผูเรียนไดรวมกันวิเคราะหถึงการทรงงานของพระองคทานที่ไดเสียสละทุมเทพระวรกายเพื่อประชาชน
ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย 

ทัศนกรณีของบุคคลที่ทําความดี คิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน มีความซื่อสัตยสุจริต
ผูเรียนแบงกลุม จํานวน ๖ กลุม เลือกประธานและเลขานุการ มีตัวแทนรับกระดาษปรูฟ ปากกาเคมี

นวิเคราะหกรณีศึกษาจากการชมวีดิทัศนของบุคคลที่ทําความดใีนประเด็นตอไปน้ี

 

จํานวน ๒ ชั่วโมง 

การดําเนินชีวิตที่ยึดติดกับวัตถุนิยม บริโภคนิยม ทําใหคนในสังคมเกิดการแขงขันกันทั้งทางดานวัตถุและ
คนในครอบครัวเกิดผลกระทบ   

ในทุกภาคสวนของสังคมจึงจําเปนที่จะตองรวมมือกันรณรงคใหเกิดการพัฒนาทางดานจิตใจบนพื้นฐานของคุณธรรม 
สุจริต ทั้งตอตนเอง สังคมและประเทศชาติ สงผลใหเกิด

พรอมภาพประกอบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ที่ไดเสียสละทุมเทพระวรกายเพื่อประชาชน      

ทัศนกรณีของบุคคลที่ทําความดี คิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน มีความซ่ือสัตยสุจริต 
กลุม เลือกประธานและเลขานุการ มีตัวแทนรับกระดาษปรูฟ ปากกาเคมี 

ในประเด็นตอไปน้ี 

ชื่อหน่วย คิดดี	ท�ำดี	ชีวีมีสุข จ�ำนวน	๒	ชั่วโมง

หนวยที่ ๓

๒.๑ อธิบำยควำมส�ำคัญของคุณธรรม จริยธรรมกับกำรด�ำเนินชีวิตได้
๒.๒ วิเครำะห์ผลกระทบของกำรทุจริตคอร์รัปชันต่อตนเองและส่วนรวมได้
๒.๓ ประยุกต์ใช้เป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินชีวิตอย่ำงสุจริตได้

 ๔.๑ ครูเปิดเพลง “ผูปิ้ดทองหลงัพระ” พร้อมภำพประกอบกำรทรงงำนของพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั 
ครูและผู้เรียนได้ร่วมกันวิเครำะห์ถึงกำรทรงงำนของพระองค์ท่ำนท่ีได้เสียสละทุ่มเทพระวรกำยเพื่อประชำชน      
ชำวไทย ได้มีควำมสุขตลอดระยะเวลำที่ทรงครองรำชย์
 ๔.๒ ชมวดีทิศัน์กรณขีองบคุคลทีท่�ำควำมดี คดิถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำส่วนตน มคีวำมซือ่สตัย์สจุรติ
 ๔.๓ ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม จ�ำนวน ๖ กลุ่ม เลือกประธำนและเลขำนุกำร มีตัวแทนรับกระดำษปรู๊ฟ ปำกกำเคมี
 ๔.๔ ร่วมกันวิเครำะห์กรณีศึกษำจำกกำรชมวีดิทัศน์ของบุคคลที่ท�ำควำมดีในประเด็นต่อไปนี้

 กำรด�ำเนินชีวิตที่ยึดติดกับวัตถุนิยม บริโภคนิยม ท�ำให้คนในสังคมเกิดกำรแข่งขันกันท้ังทำงด้ำนวัตถุและ
แสวงหำผลประโยชน์ไม่มีที่สิ้นสุด สภำพจิตใจจึงขำดควำมเมตตำ กรุณำ แม้กระท่ังคนในครอบครัวเกิดผลกระทบ 
ในทกุภำคส่วนของสงัคม จงึจ�ำเป็นทีจ่ะต้องร่วมมอืกนัรณรงค์ให้เกดิกำรพฒันำทำงด้ำนจติใจบนพืน้ฐำนของคุณธรรม 
จริยธรรม ซึ่งจะส่งผลในกำรด�ำเนินชีวิตที่อยู่บนควำมซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อตนเอง สังคมและประเทศชำติ ส่งผลให้เกิด
ควำมสุขอย่ำงยั่งยืน
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   ๔.๔.๑ ภูมิหลังและแรงบันดำลใจ
   ๔.๔.๒ ภูมิรู้ ภูมิธรรมน�ำสู่กำรปฏิบัติ
   ๔.๔.๓ ผลที่เกิดแก่ตนเองและสังคม
   ๔.๔.๔ แนวคิดที่น�ำไปประยุกต์ใช้ในกำรด�ำเนินชีวิต
 ๔.๕ ทุกกลุ่มสร้ำงแผนผังควำมคิดลงในกระดำษปรู๊ฟ
 ๔.๖ ส่งตัวแทนกลุ่มน�ำเสนอ เปิดโอกำสให้มีกำรซักถำม ครูสรุปประเด็นส�ำคัญ
 ๔.๗ ครูอธบิำยสำระเรียนรู้ทัง้ ๖ สำระและจุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม พร้อมมอบหมำยงำนให้ทุกกลุม่ ๆ  ละ  
๑ สำระ และทุกคนในกลุ่มได้ร่วมกันศึกษำ วิเครำะห์และท�ำกิจกรรมตำมที่ก�ำหนดให้
 ๔.๘ ทกุกลุม่ส่งตัวแทนน�ำเสนอ เปิดโอกำสให้มกีำรซักถำม ครแูละผูเ้รยีนได้มกีำรแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ครสูรุป 
ประเด็นที่ส�ำคัญ
 ๔.๙ น�ำผลงำนของผู้เรียนติดป้ำยนิเทศและลงเว็บไซต์ของสถำนศึกษำเพื่อเผยแพร่ต่อสำธำรณชน

๕.	สื่อ	วัสดุ	อุปกรณ์	และแหล่งเรียนรู้	
 ๕.๑ ใบกิจกรรมที่ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๓.๔ ๓.๕ และ ๓.๖
 ๕.๒ เพลงประกอบภำพ “ผู้ปิดทองหลังพระ”
 ๕.๓ กระดำษปรู๊ฟ ปำกกำเคมี
 ๕.๔ สื่อ สิ่งพิมพ์

๖.	กำรวัดและประเมินผล	

 ๖.๑ แบบประเมินผลกำรสังเกตพฤติกรรมรำยบุคคล

 ๖.๒ แบบประเมินผลกำรสังเกตพฤติกรรมกำรท�ำงำนกลุ่ม

 ๖.๓ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติตนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

 ๖.๔ แบบประเมินตนเอง

๗.	กิจกรรมเสนอแนะ

 ๗.๑ ผู้เรียนค้นคว้ำประวัติบุคคลส�ำคัญในประเทศไทย ที่มีควำมพฤติปฏิบัติเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับ     

ด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ

 ๗.๒ น�ำเสนอข่ำวหน้ำเสำธงเกี่ยวกับบุคคลที่ท�ำควำมดี ทั้งในสถำนศึกษำและนอกสถำนศึกษำ

 ๗.๓ จัดท�ำ “ธนำคำรควำมดี” รับฝำกสมุดควำมดีในสถำนศึกษำและให้ประชำสัมพันธ์คนท�ำควำมดี     

อย่ำงต่อเนื่อง



เพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริตส�ำหรับนักเรียน นักศึกษำ 53

 

ชื่อหนวย 
ชื่อเรื่อง 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม  
๑. อธิบายความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม กับการดําเนินชีวิตได
๒. บอกประโยชนของการประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรม จริยธรรมได

คําชี้แจง ผูเรียนอานเรื่อง “เสาเข็มแหงความดี
 

      

                    การดํารงชีวิตประจําวัน การปฏิบัติงานตาง
หลายประการมาประกอบในการปฏิบัติงาน เชน ความซื่อสัตยตอตนเอง ซ่ือสัตยตอสังคม ทําส่ิงที่เกิดประโยชนและ
ศีลธรรม คือไมเห็นแกตัว เอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน ไมอิจฉาริษยาผูอ่ืน   
                    คุณธรรม หมายถึง
นํามาศึกษาจนเกิดความเขาใจแลวนํามาปฏิบัติโดยยึดถือเปนหลักธรรมประจําใจ นํามาประพฤติปฏิบัติตามส่ิงที่ดีงาม
เหลาน้ันใหปรากฏดวยความสํานึกในความดีเหลาน้ัน
                    ถาพิจารณาสภาพสังคมไทยในปจจุบัน
ขาดความรักสามัคคี การทุจริตคอรรัปชั
ที่เปนตัวฉุดรั้งการพัฒนาประเทศใหลาหลัง การขาดคุณธรรม จริยธรรมกอใหเกิดปญหาใหญ
                                                                                         
               
 

 

 

 

หนวยท่ี ๓ 
ใบกิจกรรมท่ี ๓.๑ 

คิดดี ทําดี ชีวีมีสุข 
เสาเข็มแหงความดี 

อธิบายความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม กับการดําเนินชีวิตได 
บอกประโยชนของการประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรม จริยธรรมได 

เสาเข็มแหงความดี” ศึกษาและวิเคราะหแลวนําความรูไปตอบคําถามตามที่กําหนดให

เสาเข็มแหงความดี 

การดํารงชีวิตประจําวัน การปฏิบัติงานตาง ๆ จะไดรับผลสําเร็จจําเปนตองอาศัยคุณธรรม จริยธรรม 
หลายประการมาประกอบในการปฏิบัติงาน เชน ความซื่อสัตยตอตนเอง ซ่ือสัตยตอสังคม ทําส่ิงที่เกิดประโยชนและ

คือไมเห็นแกตัว เอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน ไมอิจฉาริษยาผูอ่ืน    
หมายถึง คุณลักษณะหรือคุณความดีทั้งหลายที่มีอยูในคําสอ

นํามาศึกษาจนเกิดความเขาใจแลวนํามาปฏิบัติโดยยึดถือเปนหลักธรรมประจําใจ นํามาประพฤติปฏิบัติตามส่ิงที่ดีงาม
เหลาน้ันใหปรากฏดวยความสํานึกในความดีเหลาน้ัน 

สภาพสังคมไทยในปจจุบัน จะเห็นวามีความสับสนยุงยากเดือดรอน วุนวายไมสงบสุข 
ามรักสามัคคี การทุจริตคอรรัปชันมีอยูแทบทุกวงการ นับเปนความบกพรองในคุณธรรมของบุคคลในสังคม

ที่เปนตัวฉุดรั้งการพัฒนาประเทศใหลาหลัง การขาดคุณธรรม จริยธรรมกอใหเกิดปญหาใหญ
                                                                                  

 

จํานวน ๒ ชั่วโมง 

ศึกษาและวิเคราะหแลวนําความรูไปตอบคําถามตามที่กําหนดให 

จะไดรับผลสําเร็จจําเปนตองอาศัยคุณธรรม จริยธรรม 
หลายประการมาประกอบในการปฏิบัติงาน เชน ความซื่อสัตยตอตนเอง ซื่อสัตยตอสังคม ทําส่ิงที่เกิดประโยชนและ

คุณลักษณะหรือคุณความดีทั้งหลายที่มีอยูในคําสอนของพระพุทธเจา ซ่ึงจะตอง
นํามาศึกษาจนเกิดความเขาใจแลวนํามาปฏิบัติโดยยึดถือเปนหลักธรรมประจําใจ นํามาประพฤติปฏิบัติตามส่ิงที่ดีงาม

จะเห็นวามีความสับสนยุงยากเดือดรอน วุนวายไมสงบสุข 
นมีอยูแทบทุกวงการ นับเปนความบกพรองในคุณธรรมของบุคคลในสังคม    

ที่เปนตัวฉุดรั้งการพัฒนาประเทศใหลาหลัง การขาดคุณธรรม จริยธรรมกอใหเกิดปญหาใหญ ๆ ดังน้ี 

ชื่อหน่วย

ชื่อเรื่อง

คิดดี	ท�ำดี	ชีวีมีสุข

เสำเข็มแห่งควำมดี
จ�ำนวน	๒	ชั่วโมง

หนวยที่ ๓
ใบกิจกรรมที่ ๓.๑

เสำเข็มแห่งควำมดี

กำรด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน กำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ จะได้รับผลส�ำเร็จจ�ำเป็นต้องอำศัยคุณธรรม 
จริยธรรม หลำยประกำรมำประกอบในกำรปฏิบัติงำน เช่น ควำมซื่อสัตย์ต่อตนเอง ซื่อสัตย์ต่อสังคม 
ท�ำสิ่งที่เกิดประโยชน์และศีลธรรม คือไม่เห็นแก่ตัว เอำรัดเอำเปรียบผู้อื่น ไม่อิจฉำริษยำผู้อื่น   

คณุธรรม หมำยถงึ คุณลกัษณะหรอืคุณควำมดีท้ังหลำยท่ีมอียูใ่นค�ำสอนของพระพทุธเจ้ำ ซ่ึงจะต้อง
น�ำมำศึกษำจนเกิดควำมเข้ำใจแล้วน�ำมำปฏิบัติโดยยึดถือเป็นหลักธรรมประจ�ำใจ น�ำมำประพฤติปฏิบัติตำม
สิ่งที่ดีงำมเหล่ำนั้นให้ปรำกฏด้วยควำมส�ำนึกในควำมดีเหล่ำนั้น

จริยธรรม หมำยถึง กำรน�ำควำมดีงำมภำยในจิตใจ น�ำกำรรู้กฎธรรมชำติในหลักธรรมค�ำสอน
มำประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในกำรด�ำเนินชีวิต

ถ้ำพจิำรณำสภำพสงัคมไทยในปัจจบุนั จะเหน็ว่ำมคีวำมสบัสนยุง่ยำกเดอืดร้อน วุน่วำยไม่สงบสขุ 
ขำดควำมรักสำมัคคี กำรทุจริตคอร์รัปชันมีอยู่แทบทุกวงกำร นับเป็นควำมบกพร่องในคุณธรรมของบุคคล
ในสงัคมทีเ่ป็นตวัฉุดรัง้กำรพฒันำประเทศให้ล้ำหลงั กำรขำดคุณธรรม จรยิธรรมก่อให้เกดิปัญหำใหญ่ ๆ  ดงันี้
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                    ประเทศไทยเปนเมืองแหงพระพุทธศาสนาที่สืบตอกันมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน บานเมืองมีปญหา แตถา   
ทุกคนหันกลับมามองและพรอมใจกันปรับปรุงและพัฒนา ทุกสถาบันใหความรวมมือ รวมใจ คอยคิดแกไข โดยนําคุณธรรม
จริยธรรม เปนบรรทัดฐานในการประพฤติปฏิบัติ คิดวาอีกไมนานประเทศไทยคงเขาสูดินแดนแหงความสงบสุขได ขอใหทุกคน
ไดชวยกันตอกเสาเข็มเพื่อเปนฐานรากแหงความดีงามที่มั่นคงแข็งแรง ยอมสงผลตอความม่ันคงของชาติบานเมืองในอนาคต 
 

 

 

 

การขาดคุณธรรม จริยธรรม 

กอใหเกิดปญหามากมาย 

ขาดมนุษยธรรม 

ขาดความซื่อสัตย 

อิจฉาริษยาผูอื่น 

ขาดระเบียบวินัย 

ไมเสียสละ เห็นแกตัว 

การขาดความกตัญูกตเวที 

ประพฤติตนไมถูกกาลเทศะ 

เกียจครานในการทํางาน 

ขาดความออนนอมถอมตน 

การพูดจาสอเสียด 

ฟุงเฟอเกินฐานะ 

มีความโลภมาก 

มีโมหะและโทสะ 

ไมรูจักประหยัด 

ขาดเมตตากรณุา 

เกียจครานในการงาน 

ไมเกรงกลัวตอบาป 

เอาความคิดเห็นของตนเปนใหญ 

 ประเทศไทยเป็นเมืองแห่งพระพุทธศำสนำที่สืบต่อกันมำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บ้ำนเมืองมีปัญหำ 

แต่ถ้ำทุกคนหันกลับมำมองและพร้อมใจกันปรับปรุงและพัฒนำ ทุกสถำบันให้ควำมร่วมมือ ร่วมใจ ค่อยคิดแก้ไข 

โดยน�ำคณุธรรมจริยธรรม เป็นบรรทดัฐำนในกำรประพฤตปิฏบัิติ คดิว่ำอกีไม่นำนประเทศไทยคงเข้ำสูด่นิแดนแห่ง

ควำมสงบสุขได้ ขอให้ทุกคนได้ช่วยกันตอกเสำเข็มเพื่อเป็นฐำนรำกแห่งควำมดีงำมที่มั่นคงแข็งแรง ย่อมส่งผลต่อ

ควำมมั่นคงของชำติบ้ำนเมืองในอนำคต

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    ประเทศไทยเปนเมืองแหงพระพุทธศาสนาที่สืบตอกันมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน บานเมืองมีปญหา แตถา   
ทุกคนหันกลับมามองและพรอมใจกันปรับปรุงและพัฒนา ทุกสถาบันใหความรวมมือ รวมใจ คอยคิดแกไข โดยนําคุณธรรม
จริยธรรม เปนบรรทัดฐานในการประพฤติปฏิบัติ คิดวาอีกไมนานประเทศไทยคงเขาสูดินแดนแหงความสงบสุขได ขอใหทุกคน
ไดชวยกันตอกเสาเข็มเพื่อเปนฐานรากแหงความดีงามที่มั่นคงแข็งแรง ยอมสงผลตอความม่ันคงของชาติบานเมืองในอนาคต 
 

 

 

 

การขาดคุณธรรม จริยธรรม 

กอใหเกิดปญหามากมาย 

ขาดมนุษยธรรม 

ขาดความซื่อสัตย 

อิจฉาริษยาผูอื่น 

ขาดระเบียบวินัย 

ไมเสียสละ เห็นแกตัว 

การขาดความกตัญูกตเวที 

ประพฤติตนไมถูกกาลเทศะ 

เกียจครานในการทํางาน 

ขาดความออนนอมถอมตน 

การพูดจาสอเสียด 

ฟุงเฟอเกินฐานะ 

มีความโลภมาก 

มีโมหะและโทสะ 

ไมรูจักประหยัด 

ขาดเมตตากรณุา 

เกียจครานในการงาน 

ไมเกรงกลัวตอบาป 

เอาความคิดเห็นของตนเปนใหญ 

การขาดคุณธรรม 

จร�ยธรรม

กอใหเกิดปญหามากมาย
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คําส่ัง ผูเรียนเติมขอความในตารางดานขวามือใหสอดคลองกับการประพฤติปฏิบัติตนตามตารางดานซายมือ         
ใหสมบูรณที่สุด 
 

การประพฤติปฏิบัติตน ผลดีตอตนเองและสังคม 
๑. ความมีเมตตากรุณา …………………………………………………………………………………………………............ 

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

๒. การไมเบียดเบียนของสวนรวม
มาเปนของตน 

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

๓. การไมโลภ ไมขโมย …………………………………………………………………………………………………............ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

๔. การรูจักประหยัดอดออม …………………………………………………………………………………………………............ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

๕. ความขยันหม่ันเพียร …………………………………………………………………………………………………............ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………............ 
 

						กำรประพฤติปฏิบัติตน																																						ผลดีต่อตนเองและสังคม
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การประพฤติปฏิบัติตน ผลดีตอตนเองและสังคม 
๖. ความมีสติ มีเหตุผล …………………………………………………………………………………………………............ 

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

๗. การไมละเมิดของรักของผูอื่น …………………………………………………………………………………………………............ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

๘. การไมเสพส่ิงเสพติด …………………………………………………………………………………………………............ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

๙. ความรูรักสามัคคี …………………………………………………………………………………………………............ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

๑๐. การไมประทุษรายตอชีวิตและ
ทรัพยสินของผูอื่น 

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

 

 

 

						กำรประพฤติปฏิบัติตน																																						ผลดีต่อตนเองและสังคม
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ชื่อหนวย 
ชื่อเรื่อง 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม  
๑. อธิบายความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรมกับการดําเนินชีวิตได
๒. ประยุกตใชคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิตได

คําชี้แจง ผูเรียนศึกษาบทกลอน “

 

 

หนวยท่ี ๓ 
ใบกิจกรรมท่ี ๓.๒ 

คิดดี ทําดี ชีวีมีสุข 
ความรูคูคุณธรรม 

อธิบายความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรมกับการดําเนินชีวิตได 
ประยุกตใชคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิตได 

“ความรูคูคุณธรรม” แลวตอบคําถามตามที่กําหนดให

ความรูคูคุณธรรม 

       เมือ่ความรูยอดเย่ียมสูงเทียมเมฆ 
แตคุณธรรมต่ําเฉกยอดหญานั้น 
อาจเสกสรางมิจฉาสารพัน 
เพราะจิตอันไรอายในโลกา 
       แมนคุณธรรมสูงเย่ียมถึงเทียมเมฆ
แตความรูตํ่าเฉกแคยอดหญา 
อาจเปนเหย่ือทรชนจนอุรา 
เพราะปญญาออนดอยนานอยใจ 
       หากความรูสูงลํ้าคุณธรรมเลิศ 
แสนประเสริฐกอปรกิจวินิจฉัย 
จะพัฒนาประชาราษฎรท้ังชาติไทย 
ตองฝกใหความรูคูคุณธรรม 

ผูประพันธ : ศาสตราจารยอําไพ

 

จํานวน ๒ ชั่วโมง 

แลวตอบคําถามตามที่กําหนดให 

 

แมนคุณธรรมสูงเยี่ยมถึงเทียมเมฆ 

 
 

ศาสตราจารยอําไพ  สุจริตกุล 

ชื่อหน่วย

ชื่อเรื่อง

คิดดี	ท�ำดี	ชีวีมีสุข

ควำมรู้คู่คุณธรรม
จ�ำนวน	๒	ชั่วโมง

หนวยที่ ๓
ใบกิจกรรมที่ ๓.๒

       เมื่อควำมรู้ยอดเยี่ยมสูงเทียมเมฆ

แต่คุณธรรมต�่ำเฉกยอดหญ้ำนั้น

อำจเสกสร้ำงมิจฉำสำรพัน

เพรำะจิตอันไร้อำยในโลกำ

       แม้นคุณธรรมสูงเยี่ยมถึงเทียมเมฆ

แต่ควำมรู้ต�่ำเฉกแค่ยอดหญ้ำ

อำจเป็นเหยื่อทรชนจนอุรำ

เพรำะปัญญำอ่อนด้อยน่ำน้อยใจ

       หำกควำมรู้สูงล�้ำคุณธรรมเลิศ

แสนประเสริฐกอปรกิจวินิจฉัย

จะพัฒนำประชำรำษฎร์ทั้งชำติไทย

ต้องฝึกให้ควำมรู้คู่คุณธรรม

ผู้ประพันธ์ : ศำสตรำจำรย์อ�ำไพ  สุจริตกุล

ความรูคูคุณธรรม

เพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริตส�ำหรับนักเรียน นักศึกษำเพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริตส�ำหรับนักเรียน นักศึกษำเพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริตส�ำหรับนักเรียน นักศึกษำเพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริตส�ำหรับนักเรียน นักศึกษำเพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริตส�ำหรับนักเรียน นักศึกษำเพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริตส�ำหรับนักเรียน นักศึกษำเพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริตส�ำหรับนักเรียน นักศึกษำเพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริตส�ำหรับนักเรียน นักศึกษำเพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริตส�ำหรับนักเรียน นักศึกษำเพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริตส�ำหรับนักเรียน นักศึกษำเพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริตส�ำหรับนักเรียน นักศึกษำเพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริตส�ำหรับนักเรียน นักศึกษำเพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริตส�ำหรับนักเรียน นักศึกษำเพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริตส�ำหรับนักเรียน นักศึกษำเพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริตส�ำหรับนักเรียน นักศึกษำ
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คําถาม ผูเรียนตอบคําถามตอไปน้ีใหสมบูรณที่สุด 
๑. ผูเรียนคิดวาคุณธรรม จริยธรรม มีความจําเปนหรือไมที่จะนํามาใชในการดําเนินชีวิต 

             
             
             
             
             
              

๒. ผูเรียนคิดวาถาทุกคนแสวงหาแตความรูเพียงอยางเดียวจะเกิดอะไรข้ึนในสังคม 
             
             
             
             
             
              

๓. ถาคนสวนมากแสวงหาแตทางธรรมเพียงอยางเดียวผูเรียนคิดวาจะเกิดอะไรขึ้นในสังคม 
             
             
             
             
             
              

๔. ส่ิงที่ดีที่สุดในการดําเนินชีวิตทุกคนตองแสวงหาส่ิงใดจึงจะมีชีวิตที่ประเสริฐสุด 
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๕. ใหผูเรียนคิดหาแนวทางในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม โดยเติมขอความในตารางที่กําหนดไวให
สมบูรณที่สุด 
 

บาน 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
สถานที่ทํางาน 

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

 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษา 

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

ชุมชน / สังคม 

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

แนวทางการปลูกฝง 
คุณธรรมจริยธรรม 

 ๕. ให้ผู้เรียนคิดหำแนวทำงในกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โดยเติมข้อควำมในตำรำงที่ก�ำหนดไว้ให้

สมบูรณ์ที่สุด

แนวทางการปลูกฝัง

คุณธรรมจริยธรรม

๕. ใหผูเรียนคิดหาแนวทางในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม โดยเติมขอความในตารางที่กําหนดไวให
สมบูรณที่สุด 
 

บาน 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
สถานที่ทํางาน 

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

 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษา 

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

ชุมชน / สังคม 

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

แนวทางการปลูกฝง 
คุณธรรมจริยธรรม 

๕. ใหผูเรียนคิดหาแนวทางในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม โดยเติมขอความในตารางที่กําหนดไวให
สมบูรณที่สุด 
 

บาน 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
สถานที่ทํางาน 

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

 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษา 

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

ชุมชน / สังคม 

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

แนวทางการปลูกฝง 
คุณธรรมจริยธรรม 

๕. ใหผูเรียนคิดหาแนวทางในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม โดยเติมขอความในตารางที่กําหนดไวให
สมบูรณที่สุด 
 

บาน 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
สถานที่ทํางาน 

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

 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษา 

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

ชุมชน / สังคม 

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

แนวทางการปลูกฝง 
คุณธรรมจริยธรรม 
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ชื่อหนวย 
ชื่อเรื่อง 

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม  
๑. วิเคราะหแนวทางการดําเนินชีวิตที่อยูบนความซื่อสัตยสุจริตได
๒. ประยุกตใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางสุจริตได

คําช้ีแจง ผูเรียนอานเรื่อง “คนช่ือวินัย
 

 นายวินัยเปนคนขับแท็กซี่ เขาทํางานหนักเพื่อหาเล้ียงครอบครัว ซึ่งมีภรรยา
วันหน่ึงวินัยออกไปทํางานโดยมีเงินติดตัวไป 
บานชายคนน้ันก็จายคาแท็กซี่ ๗๕ บาท และเน่ืองจากแถวน้ันอยูใกลบานของวินัยเขาจึงแวะพักสักครู
ทํางานตอ วินัยพบวา ผูโดยสารไดลืมถุงใบหน่ึงไวในรถแท็กซี่ เขาจึงถือถุงน้ันเขาไปในบานดวย
ออกมารับดวยความดีใจ พลางควาถุงใบน้ันมาเปดดูโดยคิดวาพอมีของมาฝาก เมื่อเปดถุงใบน้ันแลวทุกคนก็ตกใจเพราะ
มีเงินสดอยูในถุงซึ่งเมื่อนับแลวเปนเงิน ๗,
กระวนกระวายใจนาดูเลย” เอ ลูกชายไดพูดเสริมวา
เจาของ เราตองมีความซื่อสัตย สุจริต” 
เจาของเงินจึงเคาะประตู ชายคนน้ันก็ออกมาเปดประตู บีพูดขึ้นวา 
เดือดเน้ือรอนใจจึงรีบเอามาคืนคุณคะ” ชายผูน้ันดีใจมากและขอบคุณสามพอลูกที่นําถุงเงินมาคื
จึงลากลับ กอนกลับชายผูน้ันบอกใหรอสักครู เขาบอกวาจะเก็บเงินไวแค 
ผูที่มีความซ่ือสัตย สุจริต วินัยปฏิเสธแตชายคนน้ัน ยืนยันที่จะให วินัยจึงรับเงินน้ันไวแลวพาลูก
ภูมิใจในความซื่อสัตยสุจริตของพอและทั้งคูก็ตั้งใจไววาจะเปนคนซ่ือสัตยตลอดไป วินัยตัดสินใจอยูบานกับลูก
ตกตอนบายก็มีขาวเก่ียวกับแท็กซี่ผูซื่อสัตยคืนเงินใหเจาของ ผูวาราชการจังหวัดไดมาพบนายวินัยและเขาก็ไดรับยกยอง
เปนบุคคลตัวอยางของจังหวัด 

 

หนวยท่ี ๓ 
ใบกิจกรรมท่ี ๓.๓ 

คิดดี ทําดี ชีวีมีสุข 
คุณคาความเปนมนุษย 

วิเคราะหแนวทางการดําเนินชีวิตที่อยูบนความซื่อสัตยสุจริตได 
ประยุกตใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางสุจริตได 

คนช่ือวินัย” ศึกษาและวิเคราะหแลวนําความรูไปตอบคําถามตามที่กําหนดให

คนชื่อวินัย 
นายวินัยเปนคนขับแท็กซี่ เขาทํางานหนักเพื่อหาเล้ียงครอบครัว ซึ่งมีภรรยา

วันหน่ึงวินัยออกไปทํางานโดยมีเงินติดตัวไป ๑๒๕ บาท ผูโดยสารคนแรกของเขาเปนผูชายซ่ึงใหขับไปสงที่บาน
บาท และเน่ืองจากแถวน้ันอยูใกลบานของวินัยเขาจึงแวะพักสักครู

วินัยพบวา ผูโดยสารไดลืมถุงใบหน่ึงไวในรถแท็กซี่ เขาจึงถือถุงน้ันเขาไปในบานดวย
ออกมารับดวยความดีใจ พลางควาถุงใบน้ันมาเปดดูโดยคิดวาพอมีของมาฝาก เมื่อเปดถุงใบน้ันแลวทุกคนก็ตกใจเพราะ

,๖๕๐ บาท บี ลูกสาวพูดกับพอวา “พอคะ สงสารเจาของเงินน้ีนะคะ ปาน
เอ ลูกชายไดพูดเสริมวา “คุณครูสอนเราวาถาเราเจอของอะไรที่ไมใชของเรา ก็รีบเอาไปคืน

” เม่ือพอไดฟงดังน้ันก็ตกลงกับลูกทั้งสองวาจะเอาเงินไปคืนเจาของ เมื่อไปถึงบาน
เจาของเงินจึงเคาะประตู ชายคนน้ันก็ออกมาเปดประตู บีพูดขึ้นวา “คุณลืมถุงใบน้ีไวในรถของพอหนู เราไมอยากใหคุณตอง

ชายผูน้ันดีใจมากและขอบคุณสามพอลูกที่นําถุงเงินมาคื
จึงลากลับ กอนกลับชายผูน้ันบอกใหรอสักครู เขาบอกวาจะเก็บเงินไวแค ๕,๐๐๐ บาท ที่เหลือเขายกใหวินัย ในฐานะที่เปน
ผูที่มีความซื่อสัตย สุจริต วินัยปฏิเสธแตชายคนน้ัน ยืนยันที่จะให วินัยจึงรับเงินน้ันไวแลวพาลูก

ความซื่อสัตยสุจริตของพอและทั้งคูก็ตั้งใจไววาจะเปนคนซ่ือสัตยตลอดไป วินัยตัดสินใจอยูบานกับลูก
ก็มีขาวเก่ียวกับแท็กซี่ผูซื่อสัตยคืนเงินใหเจาของ ผูวาราชการจังหวัดไดมาพบนายวินัยและเขาก็ไดรับยกยอง

ที่มา 

 

จํานวน ๒ ชั่วโมง 

ศึกษาและวิเคราะหแลวนําความรูไปตอบคําถามตามที่กําหนดให 

นายวินัยเปนคนขับแท็กซี่ เขาทํางานหนักเพื่อหาเล้ียงครอบครัว ซ่ึงมีภรรยาและลูกสองคน ช่ือเอ และบี    
บาท ผูโดยสารคนแรกของเขาเปนผูชายซึ่งใหขับไปสงที่บาน เมื่อไปถึง

บาท และเน่ืองจากแถวน้ันอยูใกลบานของวินัยเขาจึงแวะพักสักครู กอนที่จะออกไป
วินัยพบวา ผูโดยสารไดลืมถุงใบหน่ึงไวในรถแท็กซี่ เขาจึงถือถุงน้ันเขาไปในบานดวย ลูก ๆ เมื่อเห็นพอก็ว่ิง

ออกมารับดวยความดีใจ พลางควาถุงใบน้ันมาเปดดูโดยคิดวาพอมีของมาฝาก เมื่อเปดถุงใบน้ันแลวทุกคนก็ตกใจเพราะ      
พอคะ สงสารเจาของเงินน้ีนะคะ ปานน้ีเขาคง

คุณครูสอนเราวาถาเราเจอของอะไรที่ไมใชของเรา ก็รีบเอาไปคืน
งกับลูกทั้งสองวาจะเอาเงินไปคืนเจาของ เม่ือไปถึงบาน
คุณลืมถุงใบน้ีไวในรถของพอหนู เราไมอยากใหคุณตอง

ชายผูน้ันดีใจมากและขอบคุณสามพอลูกที่นําถุงเงินมาคืนเขา จากน้ันวินัยและลูก ๆ 
บาท ที่เหลือเขายกใหวินัย ในฐานะที่เปน

ผูที่มีความซ่ือสัตย สุจริต วินัยปฏิเสธแตชายคนน้ัน ยืนยันที่จะให วินัยจึงรับเงินน้ันไวแลวพาลูก ๆ กลับบาน ลูกทั้งสองคน
ความซื่อสัตยสุจริตของพอและทั้งคูก็ตั้งใจไววาจะเปนคนซื่อสัตยตลอดไป วินัยตัดสินใจอยูบานกับลูก ๆ ในวันน้ัน     

ก็มีขาวเก่ียวกับแท็กซี่ผูซื่อสัตยคืนเงินใหเจาของ ผูวาราชการจังหวัดไดมาพบนายวินัยและเขาก็ไดรับยกยอง   

ที่มา : อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา  

คนชื่อวินัย

นำยวินัยเป็นคนขับแท็กซี่ เขำท�ำงำนหนักเพื่อหำเลี้ยงครอบครัว ซ่ึงมีภรรยำและลูกสองคน ช่ือเอ 

และบี วันหนึ่งวินัยออกไปท�ำงำนโดยมีเงินติดตัวไป ๑๒๕ บำท ผู้โดยสำรคนแรกของเขำเป็นผู้ชำยซึ่งให้ขับไป

ส่งที่บ้ำน เมื่อไปถึงบ้ำนชำยคนนั้นก็จ่ำยค่ำแท็กซี่ ๗๕ บำท และเนื่องจำกแถวนั้นอยู่ใกล้บ้ำนของวินัยเขำจึงแวะ

พักสักครู่ ก่อนที่จะออกไปท�ำงำนต่อ วินัยพบว่ำ ผู้โดยสำรได้ลืมถุงใบหนึ่งไว้ในรถแท็กซี่ เขำจึงถือถุงนั้นเข้ำไป

ในบ้ำนด้วย ลูก ๆ  เมื่อเห็นพ่อก็วิ่งออกมำรับด้วยควำมดีใจ พลำงคว้ำถุงใบนั้นมำเปิดดูโดยคิดว่ำพ่อมีของมำฝำก 

เมื่อเปิดถุงใบน้ันแล้วทุกคนก็ตกใจเพรำะมีเงินสดอยู่ในถุงซ่ึงเมื่อนับแล้วเป็นเงิน ๗,๖๕๐ บำท บี ลูกสำวพูด

กับพ่อว่ำ “พ่อคะ สงสำรเจ้ำของเงินนี้นะคะ ป่ำนนี้เขำคงกระวนกระวำยใจน่ำดูเลย” เอ ลูกชำยได้พูดเสริมว่ำ 

“คุณครูสอนเรำว่ำถ้ำเรำเจอของอะไรที่ไม่ใช่ของเรำ ก็รีบเอำไปคืนเจ้ำของ เรำต้องมีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต” 

เมื่อพ่อได้ฟังดังน้ันก็ตกลงกับลูกทั้งสองว่ำจะเอำเงินไปคืนเจ้ำของ เม่ือไปถึงบ้ำนเจ้ำของเงินจึงเคำะประตู 

ชำยคนน้ันกอ็อกมำเปิดประตู บพีดูขึน้ว่ำ “คุณลมืถงุใบนีไ้ว้ในรถของพ่อหน ูเรำไม่อยำกให้คณุต้องเดือดเนือ้ร้อนใจ

จึงรีบเอำมำคืนคุณค่ะ” ชำยผู้นั้นดีใจมำกและขอบคุณสำมพ่อลูกที่น�ำถุงเงินมำคืนเขำ จำกนั้นวินัยและลูก ๆ 

จึงลำกลับ ก่อนกลับชำยผู้นั้นบอกให้รอสักครู่ เขำบอกว่ำจะเก็บเงินไว้แค่ ๕,๐๐๐ บำท ที่เหลือเขำยกให้วินัย 

ในฐำนะที่เป็นผู้ที่มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต วินัยปฏิเสธ แต่ชำยคนนั้นยืนยันที่จะให้ วินัยจึงรับเงินนั้นไว้แล้วพำลูก ๆ  

กลับบ้ำน ลูกทั้งสองคนภูมิใจในควำมซื่อสัตย์สุจริตของพ่อและท้ังคู่ก็ตั้งใจไว้ว่ำจะเป็นคนซื่อสัตย์ตลอดไป 

วินยัตดัสนิใจอยู่บ้ำนกบัลกู ๆ  ในวนันัน้ ตกตอนบ่ำยกม็ข่ีำวเก่ียวกบัแทก็ซีผู่ซ้ือ่สตัย์คนืเงนิให้เจ้ำของ ผูว่้ำรำชกำร

จังหวัดได้มำพบนำยวินัยและเขำก็ได้รับยกย่อง เป็นบุคคลตัวอย่ำงของจังหวัด

ที่มำ	:	อำจอง ชุมสำย ณ อยุธยำ

ชื่อหน่วย

ชื่อเรื่อง

คิดดี	ท�ำดี	ชีวีมีสุข

คุณค่ำควำมเป็นมนุษย์
จ�ำนวน	๒	ชั่วโมง

หนวยที่ ๓
ใบกิจกรรมที่ ๓.๓
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คําส่ัง  ผูเรียนตอบคําถามตอไปน้ีใหสมบูรณที่สุด 
๑. ผูเรียนคิดวาการกระทําของนายวินัยถูกตองหรือไม เพราะเหตุใด 

             
             
             
             
             
              

๒. ลูกสาวและลูกชายของนายวินัยไดเตือนสติพอเปนการกระทําที่ถูกตองหรือไม เพราะเหตุใด 
             
             
             
             
             
              

๓. ผูเรียนคิดวาในสังคมไทยคนที่ทําความดีสมควรจะไดรับการยกยองหรือไม เพราะเหตุใด 
             
             
             
             
             
              

๔.  “ทําดีแมไมมีใครเห็นก็เปนความดี” ใหผูเรียนอธิบายขอความตอไปน้ี พรอมยกตัวอยางประกอบ 
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๕. ผูเรียนบอกพฤติกรรมที่ถือวาเปนการทุจริตคอรรัปชันของนักการเมือง ขาราชการ พอคา และประชาชน 
๕.๑ นักการเมือง :            
            
             
๕.2 นักการเมือง :            
            
             
๕.3 นักการเมือง :            
            
             
5.4 ขาราชการ :            
            
             
๕.๕ ขาราชการ :            
            
             
๕.๖ ขาราชการ :           
            
             
๕.๗ พอคา :           
            
             
๕.๘ พอคา :            
            
             
๕.๙ ประชาขน :           
            
             
๕.๑๐ ประชาขน :          
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ชื่อหนวย 
ชื่อเรื่อง 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม  
1. อธิบายหลักธรรมคําสอนที่เปนแบบแผนในการดําเนินชีวิตได
2. ประยุกตหลักธรรมคําสอนมาเปนแนวทาง

คําชี้แจง ผูเรียนอานเรื่อง “ดี เกง และมีสุข

 พระพุทธเจาตรัสทุกคําเปนคําจริงหมด ไมมีเลน ทุกอยางเมื่อไดมาแลวก็ยอมตองสูญเสียในที่สุด 
จริงไหม คนสวนใหญเคยสูญเสียมากันทั้งน้ัน ไมวาจะเปนโภคทรัพย ไปจนถึงชีวิต บางคนเสียพอแมเสียลูก มีใคร
ในโลกไมเคยเสียอะไรบาง ตระกูลไหนไมมีใครสูญเสียบางวามาสิ ทุกคนก็มีทั้งไดทั้งเสียอยูอยางน้ี เราตองนอม
พิจารณาใหเกิดปญญาจากการเสียทรัพย เสียที่อยูอาศัย เขาใกลตัวเองมากเขาที่สุดก็สูญเสียคนรัก ญาติสนิทมิตรสหาย 
เสียมาเรื่อย ๆ เรื่องทรัพยเปนเร่ืองปลายแถว เรือกสวนไรนา เ
กับชีวิตเรา สุดทายก็ตองสูญเสียและลาจาก มีใครไดอะไรไปบาง ทุกคนตองทิ้งหมด
        ดังน้ัน การไดมาก็ตองสูญเสียไปเปนเรื่องปกติ
ทุกข นินทา สรรเสริญเปนของคูกัน พระพุทธเจาพูดจริงสถานเดียว มีลาภแลวตองรักษา ทุกขไหม ทุกขเพราะหวงแหน 
แลวมันจะตองเส่ือมลาภไหม เส่ือม ดีใจก็เส่ือม ไมดีใจก็เส่ือมทุกอยางเลย ฉะน้ัน เม่ือไดอะไรมาก็ตองใชใหเกิด
ประโยชน คนมีเงินเปนแสนลานก็ตองสละทั้งหมดในที่สุด บั้นปลายใคร
รางกายเราแท ๆ ก็สมมุติ ใชช่ัวคราว น่ันคือภพหน่ึง ชาติหน่ึงของแตละดวงจิตที่ตองมาพบเจอ ใชแลวก็ตองทิ้ง ถาคิด
ไดเกิดมาแลวทําคุณงามความดี บําเพ็ญเพียรมาก
อะไร อาจถอยหลังดวยซํ้าไป สูญเสียไปเปลา
        พระพุทธเจาสรางแบบแผนของการดําเนินชีวิตไวหมดแลว สําหรับฆราวาส ดังที่ทานตรัสไว สําหรับ
ผูครองเรือนใหหม่ันขยันทํามาหากินอยางสุจริตสัมมาอาชีวะ เมื่อมีโภคทรัพยมาก็แบงเปน
ใหม ๓. ฝงไว ๔. ทิ้งเหว  
        ใชหน้ีเกา คือ ใหพอแม ทานใหกําเนิดและเล้ียงเรามา เราเปนหน้ีบุญคุณทาน ใชหน้ีใหม คือ ใหลูก 
ลูกเปนเจาหน้ีที่เราสรางมาทีหลังเปนเจาหน้ีใหม ฝงไว คือ ใหทาน 
เหวทองเราน่ีทิ้งลงไปเทาไหรมันก็ไมเต็ม

หนวยท่ี ๓ 
ใบกิจกรรมท่ี ๓.๔ 

คิดดี ทําดี ชีวีมีสุข 
ดี เกง และมีสุข 

อธิบายหลักธรรมคําสอนที่เปนแบบแผนในการดําเนินชีวิตได 
หลักธรรมคําสอนมาเปนแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกตองได 

ดี เกง และมีสุข” ศึกษาและวิเคราะหแลวนําความรูไปตอบคําถามตาม

ดี เกง และมีสุข 
พระพุทธเจาตรัสทุกคําเปนคําจริงหมด ไมมีเลน ทุกอยางเมื่อไดมาแลวก็ยอมตองสูญเสียในที่สุด 

คนสวนใหญเคยสูญเสียมากันทั้งน้ัน ไมวาจะเปนโภคทรัพย ไปจนถึงชีวิต บางคนเสียพอแมเสียลูก มีใคร
ตระกูลไหนไมมีใครสูญเสียบางวามาสิ ทุกคนก็มีทั้งไดทั้งเสียอยูอยางน้ี เราตองนอม
เสียทรัพย เสียที่อยูอาศัย เขาใกลตัวเองมากเขาที่สุดก็สูญเสียคนรัก ญาติสนิทมิตรสหาย 

ๆ เร่ืองทรัพยเปนเรื่องปลายแถว เรือกสวนไรนา เปนของนอกกายทั้งน้ันก็ตองสูญเสีย นับประสาอะไร
กับชีวิตเรา สุดทายก็ตองสูญเสียและลาจาก มีใครไดอะไรไปบาง ทุกคนตองทิ้งหมด 

ดังน้ัน การไดมาก็ตองสูญเสียไปเปนเรื่องปกติเปนกฎไตรลักษณ ไดลาภ เส่ือมลาภ ไดยศ เส่ือมยศ สุข 
องคูกัน พระพุทธเจาพูดจริงสถานเดียว มีลาภแลวตองรักษา ทุกขไหม ทุกขเพราะหวงแหน 

แลวมันจะตองเส่ือมลาภไหม เส่ือม ดีใจก็เส่ือม ไมดีใจก็เส่ือมทุกอยางเลย ฉะน้ัน เม่ือไดอะไรมาก็ตองใชใหเกิด
ประโยชน คนมีเงินเปนแสนลานก็ตองสละทั้งหมดในที่สุด บั้นปลายใครหอบไปไดบาง เพราะมันเปนของสมมุติ แมแต

ก็สมมุติ ใชช่ัวคราว น่ันคือภพหน่ึง ชาติหน่ึงของแตละดวงจิตที่ตองมาพบเจอ ใชแลวก็ตองทิ้ง ถาคิด
ทําคุณงามความดี บําเพ็ญเพียรมาก ๆ น่ีถือวาไดกําไร แตถาไมทําเลย ทําตรงกันขาม 

อะไร อาจถอยหลังดวยซํ้าไป สูญเสียไปเปลา ๆ อีกชาติหน่ึง 
พระพุทธเจาสรางแบบแผนของการดําเนินชีวิตไวหมดแลว สําหรับฆราวาส ดังที่ทานตรัสไว สําหรับ

เรือนใหหม่ันขยันทํามาหากินอยางสุจริตสัมมาอาชีวะ เม่ือมีโภคทรัพยมาก็แบงเปน

ใชหน้ีเกา คือ ใหพอแม ทานใหกําเนิดและเล้ียงเรามา เราเปนหน้ีบุญคุณทาน ใชหน้ีใหม คือ ใหลูก 
ลูกเปนเจาหน้ีที่เราสรางมาทีหลังเปนเจาหน้ีใหม ฝงไว คือ ใหทาน ใหเปนสาธารณประโยชนและ ทิ้งเหว คือ กินเขาไป 
เหวทองเราน่ีทิ้งลงไปเทาไหรมันก็ไมเต็ม 

 

จํานวน ๒ ชั่วโมง 

ศึกษาและวิเคราะหแลวนําความรูไปตอบคําถามตามหัวขอที่กําหนดให 

พระพุทธเจาตรัสทุกคําเปนคําจริงหมด ไมมีเลน ทุกอยางเม่ือไดมาแลวก็ยอมตองสูญเสียในที่สุด       
คนสวนใหญเคยสูญเสียมากันทั้งน้ัน ไมวาจะเปนโภคทรัพย ไปจนถึงชีวิต บางคนเสียพอแมเสียลูก มีใคร      

ตระกูลไหนไมมีใครสูญเสียบางวามาสิ ทุกคนก็มีทั้งไดทั้งเสียอยูอยางน้ี เราตองนอม
เสียทรัพย เสียที่อยูอาศัย เขาใกลตัวเองมากเขาที่สุดก็สูญเสียคนรัก ญาติสนิทมิตรสหาย 

ปนของนอกกายทั้งน้ันก็ตองสูญเสีย นับประสาอะไร   

เปนกฎไตรลักษณ ไดลาภ เส่ือมลาภ ไดยศ เส่ือมยศ สุข 
องคูกัน พระพุทธเจาพูดจริงสถานเดียว มีลาภแลวตองรักษา ทุกขไหม ทุกขเพราะหวงแหน 

แลวมันจะตองเส่ือมลาภไหม เส่ือม ดีใจก็เส่ือม ไมดีใจก็เส่ือมทุกอยางเลย ฉะน้ัน เมื่อไดอะไรมาก็ตองใชใหเกิด
หอบไปไดบาง เพราะมันเปนของสมมุติ แมแต

ก็สมมุติ ใชช่ัวคราว น่ันคือภพหน่ึง ชาติหน่ึงของแตละดวงจิตที่ตองมาพบเจอ ใชแลวก็ตองทิ้ง ถาคิด
ๆ น่ีถือวาไดกําไร แตถาไมทําเลย ทําตรงกันขาม เทากับภพน้ันไมได

พระพุทธเจาสรางแบบแผนของการดําเนินชีวิตไวหมดแลว สําหรับฆราวาส ดังที่ทานตรัสไว สําหรับ   
เรือนใหหม่ันขยันทํามาหากินอยางสุจริตสัมมาอาชีวะ เม่ือมีโภคทรัพยมาก็แบงเปนส่ีสวน ๑. ใชหน้ีเกา ๒. ใชหน้ี

ใชหน้ีเกา คือ ใหพอแม ทานใหกําเนิดและเล้ียงเรามา เราเปนหน้ีบุญคุณทาน ใชหน้ีใหม คือ ใหลูก 
ใหเปนสาธารณประโยชนและ ทิ้งเหว คือ กินเขาไป 

ดี	เก่ง	และมีสุข

พระพุทธเจ้ำตรัสทุกค�ำเป็นค�ำจริงหมด ไม่มีเล่น ทุกอย่ำงเมื่อได้มำแล้วก็ย่อมต้องสูญเสียในท่ีสุด 

จริงไหม คนส่วนใหญ่เคยสญูเสยีมำกนัท้ังนัน้ ไม่ว่ำจะเป็นโภคทรพัย์ ไปจนถงึชวีติ บำงคนเสยีพ่อแม่เสยีลกู มใีคร

ในโลกไม่เคยเสียอะไรบ้ำง ตระกูลไหนไม่มีใครสูญเสียบ้ำงว่ำมำสิ ทุกคนก็มีทั้งได้ทั้งเสียอยู่อย่ำงนี้ เรำต้องน้อม

พิจำรณำให้เกิดปัญญำจำกกำรเสียทรัพย์ เสียที่อยู่อำศัย เข้ำใกล้ตัวเองมำกเข้ำที่สุดก็สูญเสียคนรัก ญำติสนิท

มิตรสหำย เสียมำเรื่อย ๆ เรื่องทรัพย์เป็นเรื่องปลำยแถว เรือกสวนไร่นำ เป็นของนอกกำยท้ังนั้นก็ต้องสูญเสีย 

นับประสำอะไรกับชีวิตเรำ สุดท้ำยก็ต้องสูญเสียและลำจำก มีใครได้อะไรไปบ้ำง ทุกคนต้องทิ้งหมด

ดังนั้น กำรได้มำก็ต้องสูญเสียไปเป็นเรื่องปกติเป็นกฎไตรลักษณ์ ได้ลำภ เสื่อมลำภ ได้ยศ เสื่อมยศ 

สุข ทกุข์ นินทำ สรรเสรญิเป็นของคูก่นั พระพทุธเจ้ำพดูจรงิสถำนเดยีว มลีำภแล้วต้องรกัษำ ทกุข์ไหม ทกุข์เพรำะ

หวงแหน แล้วมันจะต้องเสื่อมลำภไหม เสื่อม ดีใจก็เสื่อม ไม่ดีใจก็เสื่อมทุกอย่ำงเลย ฉะนั้น เมื่อได้อะไรมำก็ต้อง

ใช้ให้เกิดประโยชน์ คนมีเงินเป็นแสนล้ำนก็ต้องสละทั้งหมดในที่สุด บั้นปลำยใครหอบไปได้บ้ำง เพรำะมันเป็น

ของสมมุติ แม้แต่ร่ำงกำยเรำแท้ ๆ  ก็สมมุติ ใช้ชั่วครำว นั่นคือภพหนึ่ง ชำติหนึ่งของแต่ละดวงจิตที่ต้องมำพบเจอ 

ใช้แล้วกต้็องทิง้ ถ้ำคดิได้เกดิมำแล้วท�ำคณุงำมควำมด ีบ�ำเพญ็เพยีรมำก ๆ  นีถ่อืว่ำได้ก�ำไร แต่ถ้ำไม่ท�ำเลย ท�ำตรง

กันข้ำม เท่ำกับภพนั้นไม่ได้อะไร อำจถอยหลังด้วยซ�้ำไป สูญเสียไปเปล่ำ ๆ อีกชำติหนึ่ง

พระพุทธเจ้ำสร้ำงแบบแผนของกำรด�ำเนินชีวิตไว้หมดแล้ว ส�ำหรับฆรำวำส ดังที่ท่ำนตรัสไว้ ส�ำหรับ

ผู้ครองเรือนให้หมั่นขยันท�ำมำหำกินอย่ำงสุจริตสัมมำอำชีวะ เมื่อมีโภคทรัพย์มำก็แบ่งเป็นสี่ส่วน ๑. ใช้หนี้เก่ำ 

๒. ใช้หนี้ใหม่ ๓. ฝังไว้ ๔. ทิ้งเหว 

ใช้หนี้เก่ำ คือ ให้พ่อแม่ ท่ำนให้ก�ำเนิดและเลี้ยงเรำมำ เรำเป็นหนี้บุญคุณท่ำน ใช้หนี้ใหม่ คือ ให้ลูก 

ลูกเป็นเจ้ำหนี้ที่เรำสร้ำงมำทีหลังเป็นเจ้ำหนี้ใหม่ ฝังไว้ คือ ให้ทำน ให้เป็นสำธำรณประโยชน์และท้ิงเหว คือ 

กินเข้ำไป เหวท้องเรำนี่ทิ้งลงไปเท่ำไหร่มันก็ไม่เต็ม

ชื่อหน่วย

ชื่อเรื่อง

คิดดี	ท�ำดี	ชีวีมีสุข

ดี	เก่ง	และมีสุข
จ�ำนวน	๒	ชั่วโมง

หนวยที่ ๓
ใบกิจกรรมที่ ๓.๔
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        หลักส่ีขอน้ีถาทําไดก็เบาใจวา ไดสรางอริยทรัพยไวบางแลว เม่ือประสบความสําเร็จในชีวิตก็ไมเหลิง
ลอย คือ ไมประมาท เพราะเมื่อไปถึงสูงสุดก็มีวันต่ําสุดเชนกัน แลวก็ใหเตรียมใจกับความสูญเสียที่จะมาเยือนดวย
ต้ังแตเรื่องเล็กนอยไปจนถึงเรื่องใหญก็คือชีวิตเราน้ี ถาเดินตามที่พระพุทธองคทานช้ีทางก็จะสบายเม่ือตอนที่จะจากไป
สัมปรายภพ ก็มีเทาน้ันเอง 
ที่มา : อิทธิโชโต หนังสือพิมพ คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

คําส่ัง ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปน้ีใหสมบูรณที่สุด 
๑. ผูเรียนยกตัวอยางใหสอดคลองกับโลกธรรม ๘ และเขียนลงในตารางดานขวามือใหสมบูรณ  

 
โลกธรรม ๘ ยกตัวอยางใหชัดเจน 

คูที่ ๑ 
     มีลาภ         เส่ือมลาภ 

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

คูที่ ๒ 
     มียศ         เส่ือมยศ 

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

คูที่ ๓ 
     มีสุข         มีทุกข 

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

คูที่ ๔ 
     มีสรรเสริญ         มีนินทา 

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

หลักสี่ข้อน้ีถ้ำท�ำได้ก็เบำใจว่ำ ได้สร้ำงอริยทรัพย์ไว้บ้ำงแล้ว เมื่อประสบควำมส�ำเร็จในชีวิตก็ไม่

เหลิงลอย คือ ไม่ประมำท เพรำะเมื่อไปถึงสูงสุดก็มีวันต�่ำสุดเช่นกัน แล้วก็ให้เตรียมใจกับควำมสูญเสียที่จะ

มำเยือนด้วยตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยไปจนถึงเรื่องใหญ่ก็คือชีวิตเรำนี้ ถ้ำเดินตำมที่พระพุทธองค์ท่ำนชี้ทำงก็จะสบำย

เมื่อตอนที่จะจำกไปสัมปรำยภพ ก็มีเท่ำนั้นเอง
ที่มำ	:	หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ ๒๗ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๙

        หลักส่ีขอน้ีถาทําไดก็เบาใจวา ไดสรางอริยทรัพยไวบางแลว เม่ือประสบความสําเร็จในชีวิตก็ไมเหลิง
ลอย คือ ไมประมาท เพราะเมื่อไปถึงสูงสุดก็มีวันต่ําสุดเชนกัน แลวก็ใหเตรียมใจกับความสูญเสียที่จะมาเยือนดวย
ต้ังแตเรื่องเล็กนอยไปจนถึงเรื่องใหญก็คือชีวิตเราน้ี ถาเดินตามที่พระพุทธองคทานช้ีทางก็จะสบายเม่ือตอนที่จะจากไป
สัมปรายภพ ก็มีเทาน้ันเอง 
ที่มา : อิทธิโชโต หนังสือพิมพ คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

คําส่ัง ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปน้ีใหสมบูรณที่สุด 
๑. ผูเรียนยกตัวอยางใหสอดคลองกับโลกธรรม ๘ และเขียนลงในตารางดานขวามือใหสมบูรณ  

 
โลกธรรม ๘ ยกตัวอยางใหชัดเจน 

คูที่ ๑ 
     มีลาภ         เส่ือมลาภ 

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

คูที่ ๒ 
     มียศ         เส่ือมยศ 

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

คูที่ ๓ 
     มีสุข         มีทุกข 

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

คูที่ ๔ 
     มีสรรเสริญ         มีนินทา 

 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
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๒. พระพุทธเจาสรางแบบแผนของการดําเนินชีวิตสําหรับฆราวาสวา “ใหหมั่นทํามาหากินโดยสุจริต” 
(สัมมาอาชีวะ) ใหผูเรียนบอกถึงการทํามาหากินโดยสุจริต ประกอบดวยอะไรบาง 
๒.๑            
            
             
๒.2            
            
             
๒.3            
            
             
๒.4            
            
             
๒.5            
            
             
๒.6            
            
             
๒.7            
            
             
๒.8            
            
             
๒.9            
            
             
๒.๑0            
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ใช้หนี้เก่ำ คือ

ทิ้งเหว คือ 

โภคทรัพย์ที่ได้มำ
จัดสรรออกเป็น 

๔ ส่วน

ฝังไว้ คือ  

ใช้หนี้ใหม่ คือ  

๓. พระพุทธเจ้ำทรงสอนว่ำ “เมื่อประสบควำมส�ำเร็จของชีวิตก็ไม่เหลิงลอย คือ ไม่ประมำท เตรียมใจ

กับกำรสูญเสีย” เมื่อมีโภคทรัพย์แล้วจึงควรแบ่งเป็น ๔ ส่วน ให้ผู้เรียนเติมข้อควำมลงในตำรำงให้ครบ ๔ ส่วน
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ชื่อหน่วย

ชื่อเรื่อง

คิดดี	ท�ำดี	ชีวีมีสุข

ไม่สำยเกินไป
จ�ำนวน	๒	ชั่วโมง

หนวยที่ ๓
ใบกิจกรรมที่ ๓.๕

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
 ๑. วิเครำะห์ผลกระทบของกำรทุจริตคอร์รัปชันต่อตนเองและส่วนรวมได้
 ๒. ประยุกต์ใช้เป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินชีวิตอย่ำงสุจริตได้

ค�ำชี้แจง ผู้เรียนอ่ำนเรื่อง “ไม่สำยเกินไป” ศึกษำและวิเครำะห์แล้วน�ำควำมรู้ไปตอบค�ำถำมตำมที่ก�ำหนดให้

ไม่สำยเกินไป
“อำจำรย์ครบั เครือ่งมอื วสัด ุอปุกรณ์พร้อมเคลือ่นทีสู่ช่มุชนครับ” อำจำรย์นพินธ์มองดลูกูศิษย์ก�ำลัง

ล�ำเลียงข้ำวของขึ้นรถยนต์ด้วยสำยตำที่มีควำมสุข

“หมู่บ้ำนที่เรำจะไปน้ีชำวบ้ำนได้น�ำรถไถเดินตำม จักรยำน เครื่องใช้ไฟฟ้ำต่ำง ๆ มำรวมตัวกัน

ที่ศำลำเอนกประสงค์ของโรงเรียนเพื่อรอพวกเรำไปช่วยซ่อมบ�ำรุงให้พวกเขำ”

“อย่ำลืมเอำกล่องอะไหล่ต่ำงๆ ขึ้นรถยนต์ด้วยนะ” อำจำรย์นิพนธ์ก�ำชับลูกศิษย์

“เรยีบร้อยแล้วครบัอำจำรย์...เคลือ่นทีเ่ลยครบัลงุโอม” ภำพรถหกล้อบรรทกุทัง้คนทัง้ของขบัออกไป

ช้ำ ๆ เพื่อมุ่งสู่หมู่บ้ำนที่ห่ำงจำกวิทยำลัยประมำณ ๒๐ กิโลเมตร

เมื่อไปถึงจุดนัดหมำยทุกคนท�ำหน้ำที่ซ่อมบ�ำรุงตำมท่ีอำจำรย์มอบหมำยงำนให้ เสียงพูดคุยของ

ชำวบ้ำนที่น่ังรอรับของที่ซ่อม เสียงจำกเสียงเคำะรวมท้ังกำรทดลองเครื่องยนต์ต่ำง ๆ ท�ำให้บริเวณลำน

เอนกประสงค์เหมือนเป็นวันงำนของหมู่บ้ำนที่มีคนมำรวมกันจ�ำนวนมำกมำย

วิชัยและมำนพถูกมอบหมำยให้รับผิดชอบกำรซ่อมจักรยำน ซึ่งมีประมำณ ๕ – ๖ คัน ซึ่งอำกำรที่

ทุกคนน�ำมำให้ซ่อมนั้นชิ้นส่วนต่ำง ๆ แทบจะแยกออกจำกกันเพรำะควำมเก่ำ

“ลูกลุงเขำใช้จักรยำนปั่นไปเรียนทุกวัน เสำร์อำทิตย์ก็ปั่นไปนำมันรับใช้ครอบครัวของลุงมำหลำยปี” 

ภำพที่ลุงลูบไล้จักรยำนไปมำท�ำให้มำนพมองดูด้วยควำมสงสำร

“วิชัยเรำจะเข้ำห้องน�้ำก่อนนะ ขอเวลำนอกหน่อย” มำนพขอตัวแล้วรีบเดินเข้ำห้องน�้ำที่มีอยู่ ๒ ห้อง 

ก่อนทีเ่ขำจะเปิดประตหู้องน�ำ้เข้ำไป ได้หนักลบัไปมองวชัิยทีก่�ำลงัซ่อมจักรยำนด้วยควำมเป็นห่วง แต่ภำพทีเ่หน็

ท�ำให้มำนพต้องรีบหลบเข้ำห้องน�้ำและแอบมองดูพฤติกรรมของเพื่อนด้วยควำมเศร้ำสลดใจ

“แกเก็บเงินกับลุงได้ยังไงวิชัย โครงกำรนี้ฟรีทุกอย่ำงนะ” มำนพต�ำหนิเพื่อนหลังจำกลุงจูงจักรยำน

ออกไป

“ค่ำแรงนิดหน่อยว่ะ อำจำรย์ไม่เห็นหรอก เดี๋ยวเรำเอำมำแบ่งกัน” วิชัยพูดอย่ำงอำรมณ์เสีย
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มานพตองรีบหลบเขาหองนํ้าและแอบมองดูพฤติกรรมของเพื่อนดวยความเศราสลดใจ 
        “แกเก็บเงินกับลุงไดยังไงวิชัย โครงการน้ีฟรีทุกอยางนะ” มานพตําหนิเพื่อนหลังจากลุงจูงจักรยานออกไป 
        “คาแรงนิดหนอยหวะ อาจารยไมเห็นหรอก เด๋ียวเราเอามาแบงกัน” วิชัยพูดอยางอารมณเสีย 
        “ขาไม เอากับแกหรอก จํานวนเงินไม สําคัญแตความซื่อสัตย ในวิชาชีพของแกมันไม มีเลย 
จรรยาบรรณในวิชาชีพที่แกเรียนมาถาไมไดนํามาใช มันก็หมดคุณคาของมนุษยและส่ิงสําคัญคือทําใหวงการวิชาชีพน้ี
มัวหมอง” วิชัยกมหนาน่ิง มานพจึงพูดตอ 
        “แกดูชาวไรชาวนาแตละคนที่มาใชบริการของเราสิ เขาแสนจะยากจนแกทําอยางน้ีไดยังไงวิชัย” 
วิชัยลุกขึ้นยืนชะเงอมองลุงที่ตนเองเรียกรับเงิน 
        “ลุงแกไมอยูแลวจะใหขาทํายังไง” 
        “เก็บเงินทุจริตของแกเอาไวเถอะ จะใชเงินจํานวนน้ีเมื่อไหรคิดถึงหนาลุงคนน้ีบางนะ” มานพพูดแลว
เดินจากไป 
        รถหกลอกําลังว่ิงผานทุงนาเพื่อกลับวิทยาลัย นักศึกษาหลายคนน่ังและนอนราบไปกับพื้นรถ มีเพียง
วิชัยและมานพที่น่ังเหมอมองสองขางทางอยางไมรูจุดหมาย นาน ๆ ครั้งจะมองสบตากันแตฝายมานพจะหลบสายตา
ทุกครั้ง 
        “ลุงโอมๆ จอดรถเด๋ียวน้ี...” เสียงทุบขางรถหกลอดังล่ัน ลุงโอมเบรกรถอยางแรงทุกคนในรถต่ืนตกใจกัน
นึกวามีเหตุการณอะไร 
        วิชัยกระโดดลงจากทายรถแลวยืนโบกรถจักรยานที่มีลุงแก ๆ ปนตามริมทางที่มีฝุนคละคลุงไปหมด 
        “ลุงครับผมเอาเงินคาซอมจักรยานมาคืนลุงครับ” วิชัยกําเงิน ๖๐ บาท ยื่นใสมือของลุง 
        “ขอบใจมากลูก ขอใหไดบุญกุศลมาก ๆ นะ ลุงจะไดเอาเงินไปซื้อยาที่ตลาดไปใหปาที่บานกิน เพราะ
แกปวยมาหลายวันแลว” 
        เสียงเพื่อน ๆ ในรถปรบมือใหวิชัยเพราะเขาใจวาเขาเอาเงินสวนตัวใหลุงคนน้ัน มานพยิ้มใหเพื่อน ๆ     
ทุกคน และพูดวา 
        “เพื่อน ๆ ปรบมือใหวิชัยดวย นายแนมาก” ทุกคนในรถพูดขึ้นพรอมกันวา “อาชีวะสรางชาติ...เย” 

คําส่ัง ผูเรียนตอบคําถามตอไปน้ีใหสมบูรณที่สุด 
๑. ถาผูเรียนมีโอกาสไดทํางานเหมือนวิชัย จะทําพฤติกรรมเหมือนเขาหรือไมเพราะเหตุใด 

             
             
             
              

๒. ผูเรียนคิดวามานพใชหลักธรรมขอใดในการดําเนินชีวิต 
             
             
             
              

“ข้ำไม่เอำกบัแกหรอก จ�ำนวนเงินไม่ส�ำคัญแต่ควำมซ่ือสตัย์ในวชิำชพีของแกมนัไม่มเีลย จรรยำบรรณ

ในวิชำชพีทีแ่กเรยีนมำถ้ำไม่ได้น�ำมำใช้ มนักห็มดคุณค่ำของมนษุย์และสิง่ส�ำคญัคอืท�ำให้วงกำรวชิำชพีนีม้วัหมอง” 

วิชัยก้มหน้ำนิ่ง มำนพจึงพูดต่อ

“แกดูชำวไร่ชำวนำแต่ละคนที่มำใช้บริกำรของเรำสิ เขำแสนจะยำกจนแกท�ำอย่ำงนี้ได้ยังไงวิชัย” 

วิชัยลุกขึ้นยืนชะเง้อมองลุงที่ตนเองเรียกรับเงิน

“ลุงแกไม่อยู่แล้วจะให้ข้ำท�ำยังไง”

“เก็บเงินทุจริตของแกเอำไว้เถอะ จะใช้เงินจ�ำนวนนี้เมื่อไหร่คิดถึงใบหน้ำลุงคนนี้บ้ำงนะ” มำนพพูด

แล้วเดินจำกไป

รถหกล้อก�ำลังวิ่งผ่ำนทุ่งนำเพื่อกลับวิทยำลัย นักศึกษำหลำยคนนั่งและนอนรำบไปกับพื้นรถ มีเพียง

วิชัยและมำนพทีน่ั่งเหม่อมองสองข้ำงทำงอย่ำงไร้จุดหมำย นำน ๆ ครัง้จะมองสบตำกันแต่ฝ่ำยวชัิยจะหลบสำยตำ

ทกุคร้ัง

“ลุงโอมๆ จอดรถเดี๋ยวนี้...” เสียงทุบข้ำงรถหกล้อดังลั่น ลุงโอมเบรกรถอย่ำงกระทันหันทุกคนในรถ

ตื่นตกใจกันนึกว่ำมีเหตุกำรณ์อะไร

วิชัยกระโดดลงจำกท้ำยรถแล้วยืนโบกรถจักรยำนที่มีลุงแก่ ๆ ปั่นตำมริมทำงที่มีฝุ่นคละคลุ้งไปหมด

“ลุงครับผมเอำเงินค่ำซ่อมจักรยำนมำคืนลุงครับ” วิชัยก�ำเงิน ๖๐ บำท ยื่นใส่มือของลุง

“ขอบใจมำกลูก ขอให้ได้บุญกุศลมำก ๆ นะ ลุงจะได้เอำเงินไปซื้อยำท่ีตลำดไปให้ป้ำท่ีบ้ำนกิน 

เพรำะแกป่วยมำหลำยวันแล้ว”

เสียงเพื่อน ๆ ในรถปรบมือให้วิชัยเพรำะเข้ำใจว่ำเขำเอำเงินส่วนตัวให้ลุงคนนั้น มำนพยิ้มให้เพื่อน ๆ 

ทุกคน และพูดว่ำ

“เพื่อน ๆ ปรบมือให้วิชัยด้วย นำยแน่มำก” ทุกคนในรถพูดขึ้นพร้อมกันว่ำ “อำชีวะสร้ำงชำติ...เย้”

๑. ถ้ำผู้เรียนมีโอกำสได้ท�ำงำนเหมือนวิชัย จะกระท�ำพฤติกรรมเหมือนเขำหรือไม่เพรำะเหตุใด

มานพตองรีบหลบเขาหองนํ้าและแอบมองดูพฤติกรรมของเพื่อนดวยความเศราสลดใจ 
        “แกเก็บเงินกับลุงไดยังไงวิชัย โครงการน้ีฟรีทุกอยางนะ” มานพตําหนิเพื่อนหลังจากลุงจูงจักรยานออกไป 
        “คาแรงนิดหนอยหวะ อาจารยไมเห็นหรอก เด๋ียวเราเอามาแบงกัน” วิชัยพูดอยางอารมณเสีย 
        “ขาไม เอากับแกหรอก จํานวนเงินไม สําคัญแตความซื่อสัตย ในวิชาชีพของแกมันไม มีเลย 
จรรยาบรรณในวิชาชีพที่แกเรียนมาถาไมไดนํามาใช มันก็หมดคุณคาของมนุษยและส่ิงสําคัญคือทําใหวงการวิชาชีพน้ี
มัวหมอง” วิชัยกมหนาน่ิง มานพจึงพูดตอ 
        “แกดูชาวไรชาวนาแตละคนที่มาใชบริการของเราสิ เขาแสนจะยากจนแกทําอยางน้ีไดยังไงวิชัย” 
วิชัยลุกขึ้นยืนชะเงอมองลุงที่ตนเองเรียกรับเงิน 
        “ลุงแกไมอยูแลวจะใหขาทํายังไง” 
        “เก็บเงินทุจริตของแกเอาไวเถอะ จะใชเงินจํานวนน้ีเมื่อไหรคิดถึงหนาลุงคนน้ีบางนะ” มานพพูดแลว
เดินจากไป 
        รถหกลอกําลังว่ิงผานทุงนาเพื่อกลับวิทยาลัย นักศึกษาหลายคนน่ังและนอนราบไปกับพื้นรถ มีเพียง
วิชัยและมานพที่น่ังเหมอมองสองขางทางอยางไมรูจุดหมาย นาน ๆ ครั้งจะมองสบตากันแตฝายมานพจะหลบสายตา
ทุกครั้ง 
        “ลุงโอมๆ จอดรถเด๋ียวน้ี...” เสียงทุบขางรถหกลอดังล่ัน ลุงโอมเบรกรถอยางแรงทุกคนในรถต่ืนตกใจกัน
นึกวามีเหตุการณอะไร 
        วิชัยกระโดดลงจากทายรถแลวยืนโบกรถจักรยานที่มีลุงแก ๆ ปนตามริมทางที่มีฝุนคละคลุงไปหมด 
        “ลุงครับผมเอาเงินคาซอมจักรยานมาคืนลุงครับ” วิชัยกําเงิน ๖๐ บาท ยื่นใสมือของลุง 
        “ขอบใจมากลูก ขอใหไดบุญกุศลมาก ๆ นะ ลุงจะไดเอาเงินไปซื้อยาที่ตลาดไปใหปาที่บานกิน เพราะ
แกปวยมาหลายวันแลว” 
        เสียงเพื่อน ๆ ในรถปรบมือใหวิชัยเพราะเขาใจวาเขาเอาเงินสวนตัวใหลุงคนน้ัน มานพยิ้มใหเพื่อน ๆ     
ทุกคน และพูดวา 
        “เพื่อน ๆ ปรบมือใหวิชัยดวย นายแนมาก” ทุกคนในรถพูดขึ้นพรอมกันวา “อาชีวะสรางชาติ...เย” 

คําส่ัง ผูเรียนตอบคําถามตอไปน้ีใหสมบูรณที่สุด 
๑. ถาผูเรียนมีโอกาสไดทํางานเหมือนวิชัย จะทําพฤติกรรมเหมือนเขาหรือไมเพราะเหตุใด 

             
             
             
              

๒. ผูเรียนคิดวามานพใชหลักธรรมขอใดในการดําเนินชีวิต 
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๓. “ไมสายเกินไป” ในเรื่องน้ีผูเรียนคิดวาเปนใครและการสํานึกผิดและยอมรับผิด เปนส่ิงที่ควรกระทํา
หรือไม เพราะเหตุใด 

             
             
             
              

๔. ใหผูเรียนบอก “หนาที่ของนักเรียน นักศึกษา” ที่ควรปฏิบัติวามีอะไรบาง 
4.1           

             
              

4.2           
             
              

4.3           
             
              

๕. ผูเรียนคิดวา “ความซื่อสัตยสุจริต” มีความจําเปนหรือไม ที่จะตองสอนแบบบูรณาการลงไปในทุก
รายวิชาและทุกกิจกรรม เพราะเหตุใด        

             
             
             
              
             
             
    
 
 
 

หรือไม่ เพรำะเหตุใด

 ๕. ผู้เรยีนคดิวำ่ “ควำมซือ่สตัยส์จุรติ” มีควำมจ�ำเปน็หรอืไม ่ทีจ่ะตอ้งสอนแบบบรูณำกำรลงไปในทกุรำยวชิำ 

และทุกกิจกรรม เพรำะเหตุใด         
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ชื่อหนวย 
ชื่อเรื่อง 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม  
๑. บอกแนวทางการดําเนินชีวิตบนหลักธรรมคําสอนได
๒. ประยุกตใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางสุจริตได

คําช้ีแจง ผูเรียนอานเรื่อง “ลูกไมหลนไมไกลตน

        

                   “เพลง” เสียงจานขาวในมือของหญิงวัยชราไดหลนลงพื้นปูนซีเมนต จานแตกออกเปนเส่ียง
ขาวไดกระเด็นไปคนละทิศละทาง 
                   “พอเปดโทรทัศนใหดังกวาน้ีหนอย
ฟงอยางตั้งอกตั้งใจ 
                   “นายกิจรุงกาญจน
                   “ลูกแม” หญิงชราลมทั้งยืนเมื่อรูวาลูกชายคนเดียวถูกตํารวจจับพรอมตั้งขอหาอุกฉกรรจ
                   หลังจากฟงคําพิพากษาของศาลที่ลงโทษลูกชายใหจําคุกตลอดชีวิต พอและแมไดเปนลมลมหมดสติ
ดวยวัยที่ชราทําใหทั้งสองเสนโลหิตแตกและเปนอัมพาตทั้งคู โชคดีที่มีนองชายและหลาน
บานและพาไปโรงพยาบาล หลังเสร็จภารกิจการดูแล
บานที่มีแตหญาขึ้นเต็มไปหมด ใบไ
                  “คุณ...เรากําลังมีตําแหนงใหญโตถาไมกอบโก
                  “เอาง้ันเหรอ ผมจะเรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับตําแหนงมันก็
หลังบานนาจะพูดงายกวาผม” พี่สะใภยิ้มอยางมีความสุขที่ไดรับมอบงานที่ตนถนัด
                   หลายวันตอมามีคนมากหนาหล
เปนฟอน ๆ ภาพพี่สะใภนับเงินอยางมีความสุข มีรายช่ือเปนหางวาวที่มอบใหสามีเพื่อแตงตั้งตําแหนงตาง
เปนภาพที่คุนชิน มีลูกชายหัวแกวหัวแหวนไดรับรูในเหตุการณทุกอยางต้ังแตเด็กจนโต การว่ิงเ
แมกระทั่งการสอบเขารับตําแหนงและการเล่ือนตําแหนงของลูกชายก็แลกมาดวยเงินทั้งน้ัน พอลูกชายมีตําแหนง
สูงขึ้นก็เรียกรับเงินเพื่อแลกกับตําแหนงตาง

หนวยท่ี ๓ 
ใบกิจกรรมท่ี ๓.๖ 

คิดดี ทําดี ชีวีมีสุข 
ลูกไมหลนไมไกลตน 

บอกแนวทางการดําเนินชีวิตบนหลักธรรมคําสอนได 
ประยุกตใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางสุจริตได 

ลูกไมหลนไมไกลตน” ศึกษาและวิเคราะหแลวนําความรูไปตอบคําถามตามหัวขอที่กําหนดให

ลูกไมหลนไมไกลตน 

เสียงจานขาวในมือของหญิงวัยชราไดหลนลงพื้นปูนซีเมนต จานแตกออกเปนเส่ียง
 

พอเปดโทรทัศนใหดังกวาน้ีหนอย” ภาพของหญิงชราอายุ ๘๐ ป เดินเขาไปใกลโทรทัศนและเง่ียหู

นายกิจรุงกาญจน...อธิบดี...ไดถูกตํารวจรวบตัวพรอมเงินของกลางจํานวน 
หญิงชราลมทั้งยืนเมื่อรูวาลูกชายคนเดียวถูกตํารวจจับพรอมต้ังขอหาอุกฉกรรจ

หลังจากฟงคําพิพากษาของศาลที่ลงโทษลูกชายใหจําคุกตลอดชีวิต พอและแมไดเปนลมลมหมดสติ
ดวยวัยที่ชราทําใหทั้งสองเสนโลหิตแตกและเปนอัมพาตทั้งคู โชคดีที่มีนองชายและหลาน
บานและพาไปโรงพยาบาล หลังเสร็จภารกิจการดูแลแลว นองชายไดปลีกตัวออกมาพักนอกหองเขากวาดสายตาดูรอบ

นเต็มไปหมด ใบไมแหงไดรวงกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณ ภาพในอดีตไดผุดขึ้นในความทรงจํา
เรากําลังมีตําแหนงใหญโตถาไมกอบโกยตอนน้ีก็โงเต็มทนนะ” ภาพของพี่สะใภบงการสามี

เอาง้ันเหรอ ผมจะเรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับตําแหนงมันก็ดูจะนาเกลียด มอบภาระน้ีใหคุณแลว
พี่สะใภยิ้มอยางมีความสุขที่ไดรับมอบงานที่ตนถนัด 

หลายวันตอมามีคนมากหนาหลายตาเขาออกบาน ทุกคนที่มาตองมีกระเปา ถุงกระดาษที่บรรจุเงิน
ๆ ภาพพี่สะใภนับเงินอยางมีความสุข มีรายช่ือเปนหางวาวที่มอบใหสามีเพื่อแตงตั้งตําแหนงตาง

มีลูกชายหัวแกวหัวแหวนไดรับรูในเหตุการณทุกอยางต้ังแตเด็กจนโต การว่ิงเ
งการสอบเขารับตําแหนงและการเล่ือนตําแหนงของลูกชายก็แลกมาดวยเงินทั้งน้ัน พอลูกชายมีตําแหนง

สูงขึ้นก็เรียกรับเงินเพื่อแลกกับตําแหนงตาง ๆ ของผูใตบังคับบัญชาเหมือนพอและแมที่เคยทํามา

 

จํานวน ๒ ชั่วโมง 

ศึกษาและวิเคราะหแลวนําความรูไปตอบคําถามตามหัวขอที่กําหนดให 

เสียงจานขาวในมือของหญิงวัยชราไดหลนลงพื้นปูนซีเมนต จานแตกออกเปนเส่ียง ๆ พรอม

เดินเขาไปใกลโทรทัศนและเง่ียหู

ไดถูกตํารวจรวบตัวพรอมเงินของกลางจํานวน ๒ ลานบาท...” 
หญิงชราลมทั้งยืนเมื่อรูวาลูกชายคนเดียวถูกตํารวจจับพรอมตั้งขอหาอุกฉกรรจ 

หลังจากฟงคําพิพากษาของศาลที่ลงโทษลูกชายใหจําคุกตลอดชีวิต พอและแมไดเปนลมลมหมดสติ
ดวยวัยที่ชราทําใหทั้งสองเสนโลหิตแตกและเปนอัมพาตทั้งคู โชคดีที่มีนองชายและหลาน ๆ คอยดูแลปรนนิบัติทั้งที่

แลว นองชายไดปลีกตัวออกมาพักนอกหองเขากวาดสายตาดูรอบ ๆ 
วงกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณ ภาพในอดีตไดผุดข้ึนในความทรงจํา 

ภาพของพี่สะใภบงการสามี 
ดูจะนาเกลียด มอบภาระน้ีใหคุณแลวกัน 

ายตาเขาออกบาน ทุกคนที่มาตองมีกระเปา ถุงกระดาษที่บรรจุเงิน   
ๆ ภาพพี่สะใภนับเงินอยางมีความสุข มีรายช่ือเปนหางวาวที่มอบใหสามีเพื่อแตงต้ังตําแหนงตาง ๆ        

มีลูกชายหัวแกวหัวแหวนไดรับรูในเหตุการณทุกอยางตั้งแตเด็กจนโต การว่ิงเตนเขาศึกษาตอทั้งเขาทั้งออก 
งการสอบเขารับตําแหนงและการเล่ือนตําแหนงของลูกชายก็แลกมาดวยเงินทั้งน้ัน พอลูกชายมีตําแหนง

ใตบังคับบัญชาเหมือนพอและแมที่เคยทํามา 

ชื่อหน่วย

ชื่อเรื่อง

คิดดี	ท�ำดี	ชีวีมีสุข

ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
จ�ำนวน	๒	ชั่วโมง

หนวยที่ ๓
ใบกิจกรรมที่ ๓.๖

 

ชื่อหนวย 
ชื่อเรื่อง 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม  
๑. บอกแนวทางการดําเนินชีวิตบนหลักธรรมคําสอนได
๒. ประยุกตใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางสุจริตได

คําช้ีแจง ผูเรียนอานเรื่อง “ลูกไมหลนไมไกลตน

        

                   “เพลง” เสียงจานขาวในมือของหญิงวัยชราไดหลนลงพื้นปูนซีเมนต จานแตกออกเปนเส่ียง
ขาวไดกระเด็นไปคนละทิศละทาง 
                   “พอเปดโทรทัศนใหดังกวาน้ีหนอย
ฟงอยางตั้งอกตั้งใจ 
                   “นายกิจรุงกาญจน
                   “ลูกแม” หญิงชราลมทั้งยืนเมื่อรูวาลูกชายคนเดียวถูกตํารวจจับพรอมตั้งขอหาอุกฉกรรจ
                   หลังจากฟงคําพิพากษาของศาลที่ลงโทษลูกชายใหจําคุกตลอดชีวิต พอและแมไดเปนลมลมหมดสติ
ดวยวัยที่ชราทําใหทั้งสองเสนโลหิตแตกและเปนอัมพาตทั้งคู โชคดีที่มีนองชายและหลาน
บานและพาไปโรงพยาบาล หลังเสร็จภารกิจการดูแล
บานที่มีแตหญาขึ้นเต็มไปหมด ใบไ
                  “คุณ...เรากําลังมีตําแหนงใหญโตถาไมกอบโก
                  “เอาง้ันเหรอ ผมจะเรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับตําแหนงมันก็
หลังบานนาจะพูดงายกวาผม” พี่สะใภยิ้มอยางมีความสุขที่ไดรับมอบงานที่ตนถนัด
                   หลายวันตอมามีคนมากหนาหล
เปนฟอน ๆ ภาพพี่สะใภนับเงินอยางมีความสุข มีรายช่ือเปนหางวาวที่มอบใหสามีเพื่อแตงตั้งตําแหนงตาง
เปนภาพที่คุนชิน มีลูกชายหัวแกวหัวแหวนไดรับรูในเหตุการณทุกอยางต้ังแตเด็กจนโต การว่ิงเ
แมกระทั่งการสอบเขารับตําแหนงและการเล่ือนตําแหนงของลูกชายก็แลกมาดวยเงินทั้งน้ัน พอลูกชายมีตําแหนง
สูงขึ้นก็เรียกรับเงินเพื่อแลกกับตําแหนงตาง

หนวยท่ี ๓ 
ใบกิจกรรมท่ี ๓.๖ 

คิดดี ทําดี ชีวีมีสุข 
ลูกไมหลนไมไกลตน 

บอกแนวทางการดําเนินชีวิตบนหลักธรรมคําสอนได 
ประยุกตใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางสุจริตได 

ลูกไมหลนไมไกลตน” ศึกษาและวิเคราะหแลวนําความรูไปตอบคําถามตามหัวขอที่กําหนดให

ลูกไมหลนไมไกลตน 

เสียงจานขาวในมือของหญิงวัยชราไดหลนลงพื้นปูนซีเมนต จานแตกออกเปนเส่ียง
 

พอเปดโทรทัศนใหดังกวาน้ีหนอย” ภาพของหญิงชราอายุ ๘๐ ป เดินเขาไปใกลโทรทัศนและเง่ียหู

นายกิจรุงกาญจน...อธิบดี...ไดถูกตํารวจรวบตัวพรอมเงินของกลางจํานวน 
หญิงชราลมทั้งยืนเมื่อรูวาลูกชายคนเดียวถูกตํารวจจับพรอมต้ังขอหาอุกฉกรรจ

หลังจากฟงคําพิพากษาของศาลที่ลงโทษลูกชายใหจําคุกตลอดชีวิต พอและแมไดเปนลมลมหมดสติ
ดวยวัยที่ชราทําใหทั้งสองเสนโลหิตแตกและเปนอัมพาตทั้งคู โชคดีที่มีนองชายและหลาน
บานและพาไปโรงพยาบาล หลังเสร็จภารกิจการดูแลแลว นองชายไดปลีกตัวออกมาพักนอกหองเขากวาดสายตาดูรอบ

นเต็มไปหมด ใบไมแหงไดรวงกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณ ภาพในอดีตไดผุดขึ้นในความทรงจํา
เรากําลังมีตําแหนงใหญโตถาไมกอบโกยตอนน้ีก็โงเต็มทนนะ” ภาพของพี่สะใภบงการสามี

เอาง้ันเหรอ ผมจะเรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับตําแหนงมันก็ดูจะนาเกลียด มอบภาระน้ีใหคุณแลว
พี่สะใภยิ้มอยางมีความสุขที่ไดรับมอบงานที่ตนถนัด 

หลายวันตอมามีคนมากหนาหลายตาเขาออกบาน ทุกคนที่มาตองมีกระเปา ถุงกระดาษที่บรรจุเงิน
ๆ ภาพพี่สะใภนับเงินอยางมีความสุข มีรายช่ือเปนหางวาวที่มอบใหสามีเพื่อแตงตั้งตําแหนงตาง

มีลูกชายหัวแกวหัวแหวนไดรับรูในเหตุการณทุกอยางต้ังแตเด็กจนโต การว่ิงเ
งการสอบเขารับตําแหนงและการเล่ือนตําแหนงของลูกชายก็แลกมาดวยเงินทั้งน้ัน พอลูกชายมีตําแหนง

สูงขึ้นก็เรียกรับเงินเพื่อแลกกับตําแหนงตาง ๆ ของผูใตบังคับบัญชาเหมือนพอและแมที่เคยทํามา

 

จํานวน ๒ ชั่วโมง 

ศึกษาและวิเคราะหแลวนําความรูไปตอบคําถามตามหัวขอที่กําหนดให 

เสียงจานขาวในมือของหญิงวัยชราไดหลนลงพื้นปูนซีเมนต จานแตกออกเปนเส่ียง ๆ พรอม

เดินเขาไปใกลโทรทัศนและเง่ียหู

ไดถูกตํารวจรวบตัวพรอมเงินของกลางจํานวน ๒ ลานบาท...” 
หญิงชราลมทั้งยืนเมื่อรูวาลูกชายคนเดียวถูกตํารวจจับพรอมตั้งขอหาอุกฉกรรจ 

หลังจากฟงคําพิพากษาของศาลที่ลงโทษลูกชายใหจําคุกตลอดชีวิต พอและแมไดเปนลมลมหมดสติ
ดวยวัยที่ชราทําใหทั้งสองเสนโลหิตแตกและเปนอัมพาตทั้งคู โชคดีที่มีนองชายและหลาน ๆ คอยดูแลปรนนิบัติทั้งที่

แลว นองชายไดปลีกตัวออกมาพักนอกหองเขากวาดสายตาดูรอบ ๆ 
วงกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณ ภาพในอดีตไดผุดข้ึนในความทรงจํา 

ภาพของพี่สะใภบงการสามี 
ดูจะนาเกลียด มอบภาระน้ีใหคุณแลวกัน 

ายตาเขาออกบาน ทุกคนที่มาตองมีกระเปา ถุงกระดาษที่บรรจุเงิน   
ๆ ภาพพี่สะใภนับเงินอยางมีความสุข มีรายช่ือเปนหางวาวที่มอบใหสามีเพื่อแตงต้ังตําแหนงตาง ๆ        

มีลูกชายหัวแกวหัวแหวนไดรับรูในเหตุการณทุกอยางตั้งแตเด็กจนโต การว่ิงเตนเขาศึกษาตอทั้งเขาทั้งออก 
งการสอบเขารับตําแหนงและการเล่ือนตําแหนงของลูกชายก็แลกมาดวยเงินทั้งน้ัน พอลูกชายมีตําแหนง

ใตบังคับบัญชาเหมือนพอและแมที่เคยทํามา 

ลูกไมหลนไมไกลตน

“เพล้ง” เสียงจำนข้ำวในมือของหญิงวัยชรำได้หล่นลงพื้นปูนซีเมนต์ จำนแตกออกเป็นเสี่ยง ๆ พร้อม

ข้ำวได้กระเด็นไปคนละทิศละทำง

“พ่อเปิดโทรทัศน์ให้ดังกว่ำนี้หน่อย” ภำพของหญิงชรำอำยุ ๘๐ ปี เดินเข้ำไปใกล้โทรทัศน์และเง่ียหู

ฟังอย่ำงตั้งอกตั้งใจ

“นำยกิจรุ่งกำญจน์...อธิบดี...ได้ถูกต�ำรวจรวบตัวพร้อมเงินของกลำงจ�ำนวน ๒ ล้ำนบำท...”

“ลูกแม่” หญิงชรำล้มทั้งยืนเมื่อรู้ว่ำลูกชำยคนเดียวถูกต�ำรวจจับพร้อมตั้งข้อหำอุกฉกรรจ์

หลังจำกฟังค�ำพิพำกษำของศำลที่ลงโทษลูกชำยให้จ�ำคุกตลอดชีวิต พ่อและแม่ได้เป็นลมล้มหมดสติ

ด้วยวัยที่ชรำท�ำให้ทั้งสองเส้นโลหิตแตกและเป็นอัมพำตทั้งคู่ โชคดีที่มีน้องชำยและหลำน ๆ คอยดูแลปรนนิบัติ

ทั้งที่บ้ำนและพำไปโรงพยำบำล หลังเสร็จภำรกิจกำรดูแลแล้ว น้องชำยได้ปลีกตัวออกมำพักนอกห้อง เขำกวำด

สำยตำดูรอบ ๆ บ้ำนที่มีแต่หญ้ำขึ้นเต็มไปหมด ใบไม้แห้งได้ร่วงกระจัดกระจำยไปทั่วบริเวณ ภำพในอดีตได้ผุดขึ้น

ในควำมทรงจ�ำ

“คุณ...เรำก�ำลังมีต�ำแหน่งใหญ่โตถ้ำไม่กอบโกยตอนนี้ก็โง่เต็มทนนะ” ภำพของพี่สะใภ้บงกำรสำมี

“เอำง้ันเหรอ ผมจะเรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับต�ำแหน่งมันก็ดูจะน่ำเกลียด มอบภำระนี้ให้คุณแล้วกัน 

หลังบ้ำนน่ำจะพูดง่ำยกว่ำผม” พี่สะใภ้ยิ้มอย่ำงมีควำมสุขที่ได้รับมอบงำนที่ตนถนัด

หลำยวันต่อมำมีคนมำกหน้ำหลำยตำเข้ำออกบ้ำน ทุกคนท่ีมำต้องมีกระเปำ ถุงกระดำษท่ีบรรจุเงิน   

เป็นฟ่อน ๆ ภำพพี่สะใภ้นับเงินอย่ำงมีควำมสุข มีรำยช่ือเป็นหำงว่ำวท่ีมอบให้สำมีเพื่อแต่งตั้งต�ำแหน่งต่ำง ๆ 

เป็นภำพที่คุ้นชิน มีลูกชำยหัวแก้วหัวแหวนได้รับรู้ในเหตุกำรณ์ทุกอย่ำงตั้งแต่เด็กจนโต กำรวิ่งเต้นเข้ำศึกษำต่อ

ท้ังเข้ำทั้งออก แม้กระทั่งกำรสอบเข้ำรับต�ำแหน่งและกำรเลื่อนต�ำแหน่งของลูกชำยก็แลกมำด้วยเงินทั้งนั้น 
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                   เสียงถอนหายใจของนองชายที่สงสารและเวทนาครอบครัวของพี่ชายที่ตองมาพบกับความทุกข
ทรมานทั้งรางกายและจิตใจในบั้นปลายของชีวิต 
                   “พอครับ ถอนหายใจทําไมมีเรื่องไมสบายใจเหรอครับ” เสียงลูกชายถามพอที่น่ังหันหลังใหลูก      
พอเรียกลูกชายวัย   ๒๕ ป มาคุย ใชมือโอบกอดลูกและพูดวา “ซ่ือกินไมหมด คดกินไมนาน” จําคําที่พอสอนนะลูก 
ลูกจะอยูจุดไหนของสังคมตองรักศักดิ์ศรี หลีกเล่ียงการทุจริตทุกอยาง กฎแหงกรรมมีจริงนะลูกดูครอบครัวของลุง   
กับปาเปนตัวอยาง 
                   “ตกนรกทั้งที่ยังไมตายนะครับพอ” สองพอลูกมองหนากันและหันไปทางพระบรมฉายาลักษณ     
สองมือประนมยกข้ึนเหนือศีรษะแลวพูดวา “ครอบครัวเรานอมนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
มาประพฤติปฏิบัติตลอดเวลา” พอลูกพูดทวนซ้ําพระราชดํารัสดวยเสียงดังฟงชัดวา “...ความซ่ือสัตยสุจริตน้ีคือไมโกง 
ไมคอรรัปชัน...ไมยอมพายแพแกความโลภ...”          

คําส่ัง  ผูเรียนทํากิจกรรมตามหัวขอที่กําหนดให 
๑. ผูเรียนคิดคําคลองจองหรือสุภาษิตที่เก่ียวของกับความซื่อสัตยและกฎแหงกรรมตามความคิดเห็นของ

ผูเรียนลงในชองวางตอไปน้ี 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําคลองจองหรือสุภาษิต 
ที่เก่ียวของกับความ

ซื่อสัตยและกฎแหงกรรม 

    

    

    

    
    

    

    

    

    

    

    

        

    

    

    

ค�ำคล้องจองหรือสุภำษิต

ที่เกี่ยวข้องกับควำม

ซื่อสัตย์และกฎแห่งกรรม
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ค�ำคล้องจองหรือสุภำษิต

ที่เกี่ยวข้องกับควำม

ซื่อสัตย์และกฎแห่งกรรมซื่อสัตย์และกฎแห่งกรรม

พอลูกชำยมีต�ำแหน่งสูงขึ้นก็เรียกรับเงินเพ่ือแลกกับต�ำแหน่งต่ำง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชำเหมือนพ่อและแม่

ที่เคยท�ำมำ

เสยีงถอนหำยใจของน้องชำยทีส่งสำรและเวทนำครอบครวัของพีช่ำยทีต้่องมำพบกบัควำมทกุข์ทรมำน

ทั้งร่ำงกำยและจิตใจในบั้นปลำยของชีวิต

“พ่อครบั ถอนหำยใจท�ำไมมเีรือ่งไม่สบำยใจเหรอครบั” เสยีงลกูชำยถำมพ่อทีน่ัง่หนัหลงัให้ลกู พ่อเรยีก

ลูกชำยวัย   ๒๕ ปี มำคุย ใช้มือโอบกอดลูกและพูดว่ำ “ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นำน” จ�ำค�ำที่พ่อสอนนะลูก ลูกจะ

อยูจ่ดุไหนของสังคมต้องรกัศกัด์ิศร ีหลกีเลีย่งกำรทจุรติทกุอย่ำง กฎแห่งกรรมมจีรงินะ ลกูดคูรอบครวัของลงุกบัป้ำ

เป็นตัวอย่ำง

“ตกนรกทั้งที่ยังไม่ตำยนะครับพ่อ” สองพ่อลูกมองหน้ำกันและหันไปทำงพระบรมฉำยำลักษณ์ 

สองมอืประนมยกข้ึนเหนือศีรษะแล้วพดูว่ำ “ครอบครวัเรำน้อมน�ำพระรำชด�ำรสัของพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูหั่ว  

มำประพฤติปฏิบัติตลอดเวลำ” พ่อลูกพูดทวนซ�้ำพระรำชด�ำรัสด้วยเสียงดังฟังชัดว่ำ “...ควำมซื่อสัตย์สุจริตนี้คือ

ไม่โกง ไม่คอร์รัปชัน...ไม่ยอมพ่ำยแพ้แก่ควำมโลภ...”         
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๒. ผูเรียนเขียนเรื่องประสบการณจริงที่เคยพบเห็นมาวา “การทุจริตคอรรัปชัน” ทําใหชีวิตและครอบครัว
ประสบปญหาอยางไรและกฎแหงกรรมที่ไดรับคืออะไร 

 
เร่ืองเลา “กฎแหงกรรม” 
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ชื่อหน่วย ส�ำนึกดีที่ควรท�ำ จ�ำนวน	๒	ชั่วโมง

หนวยที่ ๔

๑.	 แนวคิด

  หลักคุณธรรมเป็นกลไกในกำรสร้ำงจิตส�ำนึกท่ีดีในทุกระดับ เด็กและเยำวชนซ่ึงเป็นอนำคตของชำติ 

จึงมีควำมจ�ำเป็นที่จะต้องได้รับกำรปลูกฝังจิตส�ำนึกและค่ำนิยมให้ยึดมั่นในควำมดีงำม ซื่อสัตย์ สุจริตเพื่อให้เป็น

พลเมอืงด ีทีย่ดึควำมถกูต้องและยตุธิรรม พร้อมทัง้มคีวำมกตญักูตเวทีต่อผูม้ีพระคณุ ตลอดทัง้แผ่นดนิเกดิของตน

๒.	 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

  ๒.๑ วิเครำะห์แนวทำงกำรด�ำเนินชีวิตบนหลักธรรมค�ำสอนทำงศำสนำได้

  ๒.๒ ระบุแนวทำงกำรปฏิบัติตนบนควำมซื่อสัตย์สุจริตได้

  ๒.๓ ประยุกต์ใช้เป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินชีวิตอย่ำงสุจริตได้

๓.	 สำระกำรเรียนรู้

  ๓.๑ ภำพลักษณ์ของสังคมไทย

  ๓.๒ วิถีธรรม วิถีไทย

  ๓.๓ ร่วมด้วยช่วยกัน

  ๓.๔ ต้องลงโทษให้ถึงที่สุด

  ๓.๕ กลไกใหม่…ปรำบโกง

  ๓.๖ “สติ” เปลี่ยนแปลงโลกได้

๔.	 ขั้นตอนกำรด�ำเนินกิจกรรม

  ๔.๑ ครูเปิดเพลง “ต้นไม้ของพ่อ” พร้อมภำพประกอบกำรทรงงำนของพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั 

ครูตั้งค�ำถำมให้ผู้เรียนได้วิเครำะห์เกี่ยวกับบทเพลง

   ๔.๑.๑ ควำมหมำยของเนื้อหำในบทเพลง

   ๔.๑.๒ กำรทรงงำนที่ผู้เรียนประทับใจ

   ๔.๑.๓ แนวคิดที่น�ำไปประยุกต์ใช้ในกำรด�ำเนินชีวิต

   ๔.๑.๔ ครูและผู้เรียนร่วมกันอภิปรำยและสรุปประเด็นที่ส�ำคัญ

  ๔.๒ ผู้เรียนแบ่งกลุ่มจ�ำนวน ๖ กลุ่ม เลือกประธำนและเลขำนุกำร 

  ๔.๓ ครอูธบิำยสำระกำรเรยีนรูท้ัง้ ๖ และจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม พร้อมมอบหมำยงำนให้ทุกกลุม่ ๆ  ละ 

๑ สำระ และทุกคนในกลุ่มได้ร่วมกันศึกษำวิเครำะห์และท�ำกิจกรรม ตำมที่ก�ำหนดให้
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4.4 ทุกกลุมสงตัวแทนนําเสนอ เปดโอกาสใหผูเรียนเสนอความคิดเห็น หลังจากน้ันครูและผูเรียน
ชวยกันสรุปประเด็นสําคัญของทุกกิจกรรม 

4.5 นําผลงานของผูเรียนติดปายนิเทศ และลงเว็บไซตของสถานศึกษา เพื่อเผยแพรตอสาธารณชน 

5. ส่ือ วัสดุ อุปกรณและแหลงเรียนรู 
5.1 ใบกิจกรรมที่ 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 และ 4.6 
5.2 เพลงประกอบภาพ “ตนไมของพอ” 
5.3 ส่ือส่ิงพิมพ 

6. การวัดและประเมิน 
6.1 แบบประเมินการสังเกตการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
6.2 แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมกลุม 
6.3 การประเมินผลแบบรวมของการทํากิจกรรม 

7. กิจกรรมเสนอแนะ 
ผูเรียนศึกษาเรื่องที่องคกรตอตานคอรรัปชันไดจัดทําเรื่องราวตาง ๆ เผยแพรตอสาธารณชน  

แลวใหแบงกลุมวิเคราะหผลกระทบที่บุคคลเหลาน้ันไดรับในดานตาง ๆ แลวสงตัวแทนนําเสนอหนาช้ันเรียน
ตลอดทั้งประชาสัมพันธ ใหชุมชนและสังคมไดรับทราบ 
  

 ๖.๑ แบบประเมินผลกำรสังเกตพฤติกรรมรำยบุคคล

 ๖.๒ แบบประเมินผลกำรสังเกตพฤติกรรมกำรท�ำงำนกลุ่ม

 ๖.๓ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติตนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

 ๖.๔ แบบประเมินตนเอง

4.4 ทุกกลุมสงตัวแทนนําเสนอ เปดโอกาสใหผูเรียนเสนอความคิดเห็น หลังจากน้ันครูและผูเรียน
ชวยกันสรุปประเด็นสําคัญของทุกกิจกรรม 

4.5 นําผลงานของผูเรียนติดปายนิเทศ และลงเว็บไซตของสถานศึกษา เพื่อเผยแพรตอสาธารณชน 

5. ส่ือ วัสดุ อุปกรณและแหลงเรียนรู 
5.1 ใบกิจกรรมที่ 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 และ 4.6 
5.2 เพลงประกอบภาพ “ตนไมของพอ” 
5.3 ส่ือส่ิงพิมพ 

6. การวัดและประเมิน 
6.1 แบบประเมินการสังเกตการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
6.2 แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมกลุม 
6.3 การประเมินผลแบบรวมของการทํากิจกรรม 

7. กิจกรรมเสนอแนะ 
ผูเรียนศึกษาเรื่องที่องคกรตอตานคอรรัปชันไดจัดทําเรื่องราวตาง ๆ เผยแพรตอสาธารณชน  

แลวใหแบงกลุมวิเคราะหผลกระทบที่บุคคลเหลาน้ันไดรับในดานตาง ๆ แลวสงตัวแทนนําเสนอหนาช้ันเรียน
ตลอดทั้งประชาสัมพันธ ใหชุมชนและสังคมไดรับทราบ 
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ชื่อหน่วย

ชื่อเรื่อง

ส�ำนึกดีที่ควรท�ำ

ภำพลักษณ์ของสังคมไทย
จ�ำนวน	๒	ชั่วโมง

หนวยที่ ๔
ใบกิจกรรมที่ ๔.๑

ภำพลักษณ์ของสังคมไทย

ควำมจริงใจซ่ือตรงเป็นข้อปฏิบัติที่ควรน�ำมำใช้เป็นหลักของชีวิตท่ีมีควำมผูกพันอยู ่กับสังคม 
อีกประกำรหนึ่ง เป็นข้อที่ส่งเสริมให้ชีวิตของเรำมีเกียรติคุณเป็นที่น่ำคบหำของสังคมทั่วไป ควำมจริงซื่อตรง
ต่อกันน้ันเป็นคุณลกัษณะทีแ่สดงถงึควำมในใจของคนเรำให้เป็นท่ีปรำกฏแก่ผูอ้ืน่ หรอืท�ำให้ผูอ้ืน่มองเหน็และรูถึ้ง
อัธยำศัยเรำว่ำเป็นบุคคลเช่นไร มีควำมน่ำเชื่อถือ น่ำเคำรพหรือไม่ ย่อมดูได้จำกจุดนี้ ดังนั้นจุดนี้ จึงเป็นจุด     
ทีส่�ำคญัก่อให้เกดิควำมไว้วำงใจขึน้ได้ เรำจึงควรค�ำนึงถงึจดุนีใ้ห้มำก หำกขำดคณุสมบตัข้ิอนีจ้ะท�ำให้ชวีติขำดกำร
ยอมรับนับถือจำกผู้อื่น ดังค�ำพังเพยที่ว่ำ “ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นำน” ควำมจริงใจซื่อตรงนี้ก็คือ ควำมจริงใจ
ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อหน้ำที่ที่เรำมี ต่อกำรงำนที่เรำท�ำต่อประเทศชำติ ตลอดจนมีควำมซ่ือสัตย์สุจริตด้วย 
เมือ่เรำมคีวำมจรงิใจซือ่ตรงกจ็ะเกิดผลส�ำเรจ็ขึน้ให้แก่เรำได้ หรอืเรำเรยีนหนงัสอืจรงิ ๆ  เรำก็เป็นจรงิ ๆ  และจบจรงิ ๆ  ได้ 
เป็นต้น ดังนั้น ควำมจริงใจซื่อตรงก็เป็นหลักที่ควรน�ำมำใช้ในชีวิตของเรำ เสริมคุณค่ำเสน่ห์นิยมให้ตัวเรำ
อีกประกำรหนึ่ง

ศำสตรำจำรย์พิเศษวิชำ	 มหำคุณ	 กล่ำวว่ำ กำรทุจริตในประเทศไทยมีปัญหำในเรื่องกำรท�ำ   
ควำมเข้ำใจว่ำกำรกระท�ำเป็นกำรทุจริตหรือไม่เป็นกำรทุจริต หรือมีปัญหำเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำม   
กำรทจุริตให้ได้ผล ส�ำหรบักำรก�ำหนดควำมหมำยของค�ำว่ำ “คอร์รปัชนั” นัน้ องค์กรเพือ่ควำมโปร่งใสนำนำชำติ 
(Transparency International : TI) ซึง่เป็นหน่วยงำนทีจ่ดัท�ำดชันช้ีีวดัภำพลกัษณ์ปัญหำคอร์รปัชัน (CPI) ของโลก 
และได้ริเริ่มให้มีอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ ได้แบ่งกำรคอร์รัปชันเป็น
หลำยระดบั แต่กำรคอร์รัปชนัทีมี่ปัญหำในกำรแก้ไขมำกทีสุ่ดคอื กำรคอร์รปัชนัขนำดใหญ่ (Grand corruption) 
เนือ่งจำกเป็นกำรคอร์รปัชนัทีต้่องจัดกำรโดยวธีิซบัซ้อน เกีย่วพนักบัสญัญำท่ีมมีลูค่ำสงูและมกีลโกงท่ีนกักำรเมอืง

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

 ๑. วิเครำะห์แนวทำงกำรด�ำเนินชีวิตบนหลักธรรมค�ำสอนได้

 ๒. ประยุกต์ใช้เป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินชีวิตอย่ำงสุจริตได้

ค�ำชีแ้จง ผูเ้รยีนอ่ำนเร่ือง “ภำพลกัษณ์ของสงัคมไทย” ศกึษำและวเิครำะห์ แล้วน�ำควำมรูไ้ปตอบค�ำถำมตำมหวัข้อ  

ที่ก�ำหนดให้
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เขาไปเก่ียวของอยูเสมอกอใหเกิดความเสียหายที่มีผลกระทบอันยาวนานตอการพัฒนาประเทศ เพราะมี           
การวางแผนกันต้ังแตกอนโครงการ เชน โครงการขนาดใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในระบบของการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
(procurement) เปนกระบวนการที่ เก่ียวของกับการคอรรัปชันมากที่ สุดจนทําใหเกิดส่ิงที่ เรียกวา “ทุจริต           
เชิงนโยบาย (corruption in policy)” กลาวคือ นักธุรกิจและนักการเมืองรวมกันวางแผนคอรรัปชันตั้งแตแรก หรือ
บางครั้งมีการบังคับหรือขูเข็ญใหเขาไปรวมในกระบวนการทําใหมีการผันเงินงบประมาณของรัฐ ไปเขากระเปา
ของตนเองหรือพรรคพวก ซึ่งเปนการกระทําที่แนบเนียนมาก เพราะมีการพวงเงินที่จะทุจริตคอรรัปชันเขาไป    
ในงบประมาณของรัฐแลว 
                   ปจจุบันกระบวนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของประเทศไทย ยังมีการทุจริตและมีการเรียกรับสินบน          
(เงินใตโตะ) จนทําใหไดงานที่มีคุณภาพต่ํา สงผลใหเกิดความไมคุมคาในการทําโครงการขนาดใหญ ทําใหรัฐ
สูญเสียเงินงบประมาณ เห็นไดวา การคอรรัปชันขนาดใหญ (Grand corruption) จึงเปนเปาหมายหลักของหลาย ๆ 
ประเทศ ที่จะแกไขปญหาคอรรัปชันดังกลาวและขอคําแนะนําจากองคการเพื่อความโปรงใสนานาชาติเก่ียวกับ
การบริหารจัดการวาจะมีวิธีการอยางไรที่จะทําใหการกอสรางคุมคากับเงินงบประมาณของรัฐและเปนประโยชน
ตอประชาชนภายในประเทศของตน ซ่ึงกระบวนการเหลาน้ี ข้ึนอยูกับบริษัทเอกชนที่เขามารับเหมาหรือทําสัญญา
กับหนวยงานของรัฐและขาราชการที่เก่ียวของ อยางไรก็ตาม ไมวาจะเปนการคอรรัปชันขนาดใหญหรือขนาดเล็ก 
ก็ตองดําเนินการปราบปรามอยางจริงจังเชนเดียวกันไมควรละเลยการปราบปรามคอรรัปชันขนาดเล็ก นอกจาก
การปราบปรามการคอรรัปชันแลวรัฐควรพยายามดําเนินการตาง ๆ เพื่อปองกันไมใหเกิดการคอรรัปชันขึ้นดวย 
 

คําส่ัง ผูเรียนศึกษามุมมองของสังคมไทย แลวแสดงความคิดเห็น 2 มุมมอง โดยเขียนขอความลงในชองวาง      
ใหตรงกับตารางที่กําหนดให 

 

สองคนยลตามชอง 
 

 

มุมมองของสังคมไทย 
 

 

แสดงความคิดเห็น 2 มุมมอง 
 

มุมมองของการทุจริตคอรรัปชัน 
                   คนไมโกงกินไมมีหรอก นักการเมืองที่เขาอาจจะคอรรัปชันบาง 
แตก็มีผลงานเราควรจะยอมรับการโกงแบบสุจริตใจของพวกเขาไว... คนในสังคม
กลุมหน่ึงกลาว 

มุมมองที่ 1 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………  
……………………………………………… 

                   แตอีกกลุมหน่ึง ยังคงหนักแนนวา... คนดีจริงตองไมโกง มันตอง
มีบางสินะ คนดี ที่มีฝมือ แลวมาอุทิศตนเพื่อชาติ แบบวา รวยแลวก็ไมโกง หรือ
จนอยูก็ยิ่งไมโกง จะทําอะไรก็จะไมทุจริตเด็ดขาด 
 
 
 
 
 

มุมมองที่ 2 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 
..................................................... 

เข้ำไปเก่ียวข้องอยู่เสมอก่อให้เกิดควำมเสียหำยที่มีผลกระทบอันยำวนำนต่อกำรพัฒนำประเทศ เพรำะมี
กำรวำงแผนกนัต้ังแต่ก่อนโครงกำร เช่น โครงกำรขนำดใหญ่ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในระบบของกำรจดัซือ้จดัจ้ำงภำครฐั 
(procurement) เป็นกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรคอร์รัปชันมำกท่ีสุดจนท�ำให้เกิดสิ่งท่ีเรียกว่ำ “ทุจริต           
เชิงนโยบำย (corruption in policy)” กล่ำวคือ นักธุรกิจและนักกำรเมืองร่วมกันวำงแผนคอร์รัปชันตั้งแต่แรก 
หรือบำงครั้งมีกำรบังคับหรือขู ่เข็ญให้เข้ำไปร่วมในกระบวนกำรท�ำให้มีกำรผันเงินงบประมำณของรัฐ 
ไปเข้ำกระเปำของตนเองหรือพรรคพวก ซึ่งเป็นกำรกระท�ำที่แนบเนียนมำก เพรำะมีกำรพ่วงเงินที่จะทุจริต
คอร์รัปชันเข้ำไปในงบประมำณของรัฐแล้ว

ปัจจุบันกระบวนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงภำครัฐของประเทศไทย ยังมีกำรทุจริตและมีกำรเรียกรับสินบน          
(เงินใต้โต๊ะ) จนท�ำให้ได้งำนที่มีคุณภำพต�่ำ ส่งผลให้เกิดควำมไม่คุ้มค่ำในกำรท�ำโครงกำรขนำดใหญ่ ท�ำให้รัฐ
สญูเสียเงนิงบประมำณ เหน็ได้ว่ำ กำรคอร์รัปชนัขนำดใหญ่ (Grand corruption) จงึเป็นเป้ำหมำยหลกัของหลำย ๆ  
ประเทศ ที่จะแก้ไขปัญหำคอร์รัปชันดังกล่ำวและขอค�ำแนะน�ำจำกองค์กำรเพื่อควำมโปร่งใสนำนำชำติเกี่ยวกับ
กำรบริหำรจดักำรว่ำจะมวีธิกีำรอย่ำงไรทีจ่ะท�ำให้กำรก่อสร้ำงคุม้ค่ำกับเงนิงบประมำณของรฐัและเป็นประโยชน์
ต่อประชำชนภำยในประเทศของตน ซึง่กระบวนกำรเหล่ำนี ้ข้ึนอยูก่บับริษทัเอกชนท่ีเข้ำมำรบัเหมำหรอืท�ำสญัญำ
กบัหน่วยงำนของรัฐและข้ำรำชกำรทีเ่กีย่วข้อง อย่ำงไรกต็ำม ไม่ว่ำจะเป็นกำรคอร์รปัชันขนำดใหญ่หรอืขนำดเลก็ 
ก็ต้องด�ำเนินกำรปรำบปรำมอย่ำงจรงิจงัเช่นเดยีวกนัไม่ควรละเลยกำรปรำบปรำมคอร์รปัชนัขนำดเลก็ นอกจำก
กำรปรำบปรำมกำรคอร์รัปชันแล้วรัฐควรพยำยำมด�ำเนินกำรต่ำง ๆ  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกำรคอร์รัปชันขึ้นด้วย

สองคนยลตำมช่อง

มุมมองของสังคมไทย แสดงควำมคิดเห็น	๒	มุมมอง

	มุมมองของกำรทุจริตคอร์รัปชัน

คนไม่โกงกนิไม่มหีรอก นักกำรเมืองทีเ่ขำอำจจะคอร์รปัชนับ้ำง 

แต่ก็มีผลงำนเรำควรจะยอมรับกำรโกงแบบสุจริตใจของพวกเขำไว้... 

คนในสังคมกลุ่มหนึ่งกล่ำว

มุมมองที่	๑

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

แต่อีกกลุ่มหนึ่ง ยังคงหนักแน่นว่ำ... คนดีจริงต้องไม่โกง 

มันต้องมีบ้ำงสินะ คนดี ที่มีฝีมือ แล้วมำอุทิศตนเพื่อชำติ แบบว่ำ 

รวยแล้วก็ไม่โกง หรือจนอยู่ก็ยิ่งไม่โกง จะท�ำอะไรก็จะไม่ทุจริตเด็ดขำด

มุมมองที่	๒

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………



เพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริตส�ำหรับนักเรียน นักศึกษำ 77

สองคนยลตำมช่อง

มุมมองของสังคมไทย แสดงควำมคิดเห็น	๒	มุมมอง

	มุมมองเรื่องกฎแห่งกรรม
ท�ำดไีด้ดมีทีีไ่หน - ท�ำชัว่ได้ดีมถีมไป... ดสูนิกักำรเมอืงคนโน้น นี ้นัน้ 

รับประทำนอิฐหนิดนิทรำย โรงบ�ำบดัน�ำ้เสยี สนำมบนิ ฯลฯ กนิกนัจนอ้วน
เป็นมหำเศรษฐ ีใคร ๆ  กร็ู ้ไม่เหน็พวกเขำจะเสวยผลแห่งกรรมชัว่นัน้ท่ีตรงไหน 
(คือ ยังมองไม่เห็นในชำตินี้) หมดสมัยกำรท�ำดีแล้ว สังคมยุคนี้ เขำนับถือ
เงินตรำมำกกว่ำควำมดี กฎแห่งกรรม ไม่มีจริงหรอก... คนส่วนหนึ่ง
ในชำติคิดแบบนี้

มุมมองที่	๑

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

ในขณะคนส่วนน้อยยงัหนกัแน่นอยูว่่ำสตัว์โลกย่อมเป็นไปตำมกรรม 
ท�ำดไีด้ด ี - ท�ำชัว่ได้ชัว่เป็นสิง่ทีม่อียูจ่รงิ เพยีงแต่ชวีติคนเรำมไิด้ตัง้อยูน่ำนพอ
จะเห็นผลกรรมของหมู่สัตว์จนครบทุกคนได้ พระพุทธองค์ทรงสอนไม่ให้
ประมำท แม้อกุศลกรรมเพยีงน้อยนดิ ทัง้ยงัเน้นย�ำ้ให้เรำหมัน่สร้ำงกุศลกรรม   
ไม่ปรำมำสแม้จะเป็นกำรท�ำควำมดีเพียงเล็กน้อย ก็ตำม

มุมมองที่	๒

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………………………

	มุมมองกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ

ในปัจจุบันกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในประเทศไทย ยังมีกำร

ทจุรติและมกีำรเรียกเกบ็เงินสินบน จนท�ำให้ได้งำนทีม่คีณุภำพต�ำ่ ยำกท่ีจะ

ปรำบปรำมได้ ท�ำไปก็เหนื่อย เสียเวลำเปล่ำ

มุมมองที่	๑

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

ไม่ว่ำจะเป็นกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในประเทศไทย จะต้อง

มีกำรด�ำเนินกำรปรำบปรำมอย่ำงจริงจังไม่ว่ำจะคอร์รัปชันขนำดเล็ก

หรือใหญ่ ต้องให้หมดไปจำกเมืองไทย ไม่นับหน่ึงก็ไม่มีสอง ช่วยกัน

ตอกเสำเข็มให้บ้ำนเมือง ในระยะยำวจะดีขึ้น

มุมมองที่	๒

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

	มุมมองของชำวพุทธที่มีต่อพระสงฆ์	

หมดส้ินแล้วพระอรหนัต์ในโลก แม้ว่ำไทยเรำจะเป็นสำยเถรวำท

ที่เข้มแข็งเพียงใดก็ตำม แต่บรรดำพระสงฆ์ไทย (บำงรูป) ก็แพ้รำบคำบ

ต่อเทคโนโลยีกิเลสตัณหำมำทำงสมำร์ทโฟนจนหมด บำงรปูพอดงัหน่อย

กค็วิยำวเป็นศลิปินใหญ่ ลำภยศสรรเสริญก็ไหลมำเทมำ อุบำสิกำล้อมหน้ำ

ล้อมหลัง ดกัเฝ้ำทัง้กฏุหิน้ำ ทัง้กฏุใิน สร้ำงสมวตัถเุป็นกำรส่วนตวั ไม่ต่ำงจำก

ฆรำวำสไปหมดแล้ว... ชำวพุทธส่วนใหญ่กล่ำว และหมดศรัทธำไม่อยำก

เข้ำวัดเข้ำวำกัน

มุมมองที่	๑																																																																																																																																						

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………
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สองคนยลตำมช่อง

มุมมองของสังคมไทย แสดงควำมคิดเห็น	๒	มุมมอง

ยงัมชีำวพทุธ ยงัศรัทธำแม้จะเป็นส่วนท่ีน้อยกว่ำ... ตรำบทีภ่กิษุ
ยังเป็นอยู่โดยชอบ โลกก็ยังไม่สิ้นพระอรหันต์หรอก พระธรรมวินัยยังอยู่ 
พระพุทธเจ้ำยังอยู่ ผู้ใดปฏิบัติตนจนเห็นธรรม ก็จะเห็นพระพุทธเจ้ำเอง
นั่นแล แม้จะมีพระสงฆ์บำงรูปเสื่อมไป ก็เป็นเรื่องเฉพำะบุคคลของท่ำน
นั้น ๆ พระศำสนำ พระธรรมยังคงเป็นสัจนิรันดร์ น�ำสู่กำรดับทุกข์ได้จริง 
น้อมปฏิบัติตำมแล้ว จิตของผู้นั้นก็จะเป็นอริยสงฆ์ได้จริง ๆ

มุมมองที่	๒

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

	มุมมองเรื่องกำรเจ็บปวยและควำมตำย
“เท่ำไหร่ผมกม็ปัีญญำจ่ำย ขอให้หมอรักษำพ่อผมจนหำยจำก

มะเร็งร้ำยนี้ให้ได้” ...เขำเพิ่งจะ ๙๐ เองแกแข็งแรงออกก�ำลังทุกวัน ไม่ใช่
เวลำที่จะต้องจำกไปเลย ...สรุปลูกชำยยอดกตัญูนำยนี้จะไม่ยอมรับ
สภำพอำกำรของบิดำผู้เป็นมะเร็งระยะสุดท้ำย เอำเสียเลย คิดว่ำเงิน
สำมำรถซื้อชีวิตพ่อได้

มุมมองที่	๑

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

ในขณะที่ครูบำอำจำรย์ท่ำนสอนไม่ให้เรำหอบสังขำรหนี       
ควำมตำย พระพุทธเจ้ำไม่เคยวิง่โร่เข้ำโรงพยำบำลชัน้ ๑ หรือร้องเรยีกหำหมอ
เทวดำแต่อย่ำงใด นอกจำกพระองค์จะยอมรับในควำมเส่ือมไปเป็นธรรมดำ
ของธำตุขันธ์แล้ว พระองค์ยังทรงใช้ร่ำงกำยของตน เป็นเครื่องเตือนสติ 
แสดงธรรมกับสำวกทั้งหลำย มิให้ประมำทด้วยซ�้ำไป ดังมีพุทธพจน์
ตรสัไว้ว่ำ... “ควำมแก่ มอียูใ่นหนุม่สำว ควำมเจบ็ไข้ มอียูใ่นควำมไม่มโีรค 
ควำมตำย มอียูใ่นชวีติ” และ “ดกู่อนภกิษท้ัุงหลำย อนัว่ำสงัขำรทัง้หลำย 
ย่อมมีควำมเสื่อมสลำยไปเป็นธรรมดำ ท่ำนทั้งหลำยจงยังกิจท้ังปวง
อันเป็นประโยชน์ของตน และประโยชน์ของผู้อื่นให้บริบูรณ์ด้วยควำม
ไม่ประมำทเถิด”

มุมมองที่	๒

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………
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ชื่อหน่วย

ชื่อเรื่อง

ส�ำนึกดีที่ควรท�ำ

วิถีธรรม	วิถีไทย
จ�ำนวน	๒	ชั่วโมง

หนวยที่ ๔
ใบกิจกรรมที่ ๔.๒

วิถีธรรม	วิถีไทย

      รู้รอยยิ้มพิมพ์ใจไว้ในบ้ำน

คือวิมำนถิ่นฐำนสำนสมัย

พ่อแม่ดีคือชีวิตและจิตใจ

เทิดไว้กตัญูต้องดูแล

     ศำสนำหลักธรรมน�ำชีวิต

เพ่งพินิจเปลี่ยนไปในกระแส

ล้วนเป็นอนิจจังต่ำงผันแปร

ไม่เที่ยงแท้เกิดดับสลับไป

     แดนสยำมเมืองทองที่ผ่ำนมำ

บรรพบุรุษเก่งกล้ำทุกสมัย

เสียเลือดเนื้อปกป้องแผ่นดินไทย

ลูกหลำนสืบสำนไว้ด้วยชีวี

     วัฒนธรรมล�้ำค่ำตำมท�ำนอง

ประพฤติตำมครรลองด้วยศักดิ์ศรี

ประเพณีล�้ำค่ำล้วนมำกมี

ค่ำนิยมเด่นดีต้องด�ำรง

     ควำมซื่อสัตย์สุจริตคิดให้ชอบ

อยู่ในกรอบดีงำมตำมเสริมส่ง

รักชำติศำสน์กษัตริย์เคียงคู่คง

ควำมเป็นไทยยืนยงตลอดไป

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

 ๑. วิเครำะห์กำรด�ำเนินชีวิต ตำมรอยวิถีธรรม วิถีไทยได้

 ๒. ประยุกต์ตำมรอยวิถีธรรม วิถีไทยมำใช้ในกำรด�ำเนินชีวิตได้

ค�ำชี้แจง ผู้เรียนอ่ำนบทกลอน “วิถีธรรม วิถีไทย” ศึกษำและวิเครำะห์แล้วน�ำไปตอบค�ำถำมตำมที่ก�ำหนดให้

79
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คําส่ัง ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปน้ี 
1. “พอแมคือชีวิตและจิตใจ เทิดไวกตัญูตองดูแล” หมายความวาอยางไร   

           
           
           
           
            
 

2. ใหผูเรียน ยกตัวอยางในการดําเนินชีวิตที่เคยนําหลักธรรมคําสอนทางศาสนามาประยุกตใชจนประสบ
ผลสําเร็จ 
            
            
            
            
   

3. ใหผูเรียนยกตัวอยางบรรพบุรุษในดวงใจมาเพียง 1 ทาน พรอมบอกประวัติและผลงานของทาน        
พอสังเขป 
           
           
           
            
 

4. “คานิยมเดนดีตองดํารง” ใหผูเรียนบอกคานิยมของไทยที่ดีงาม และควรสืบสานไวคูกับความเปนไทย 
มา 5 ขอ 
4.1             
4.2             
4.3             
4.4             
4.5             

5.  “ความซื่อสัตยสุจริต” ที่คนไทยทุกคนตองปฏิบัติเพื่อชวยกันพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติ        
ใหผูเรียนบอกมา 5 ขอ 
5.1             
5.2             
5.3             
5.4             
5.5             
 

๓. ให้ผู้เรียนยกตัวอย่ำงบรรพบุรุษของไทยในดวงใจมำเพียง ๑ ท่ำน พร้อมบอกประวัติและผลงำน 

ของท่ำน พอสังเขป

๒. ให้ผูเ้รยีน ยกตวัอย่ำงในกำรด�ำเนนิชวีติทีเ่คยน�ำหลักธรรมค�ำสอนทำงศำสนำมำประยุกต์ใช้จนประสบ

ผลส�ำเร็จ

๔. “ค่ำนยิมเด่นดต้ีองด�ำรง” ให้ผูเ้รียนบอกค่ำนยิมของไทยทีด่งีำมและควรสบืสำนไว้คูกั่บควำมเป็นไทย  

มำ ๕ ข้อ
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ชื่อหนวย 
ชื่อเรื่อง 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
1. วิเคราะหแนวทางในการเสริมสรางสังคมไทยในดานคุณธรรมเชิงความรูได
2. ประยุกตการมีสวนรวมเสริมสรางความซื่อตรงมาใชในการดําเนินชีวิตได

คําช้ีแจง ผูเรียนอานเรื่อง “รวมดวยชวยกัน
 

                   สังคมไทยมีปญหาและมีความบกพรองในความซื่อตรงที่ดํารงอยูในทุกแวดวง ในทุกกลุมทุกภาคสว
โดยที่ความไมซื่อสัตยซื่อตรงของผูนําหรือบุคลากรทางการเมือง และเจาหนาที่ภาครัฐน้ัน จะถูกสะทอนออกสู
สังคมหรือสาธารณะมากกวาบุคคลทั่วไป ในขณะที่บุคคลดังกลาวแมไดกระทําความผิด กระทําการอันไมซ่ือสัตย
ซื่อตรง แตโดยสวนใหญแลวไมไดรับการลงโทษ ทั้งทางกฎหมาย แล
                   สถาบันหลักของสังคม ทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศ
ในการปลูกฝงหลอหลอมกลอมเกลาสมาชิกในสังคม ดวยสาเหตุหลักจากการขาดแบบอยางที่ดีจากผูนํา ระบบ
การศึกษาและการเรียนรูทั้งในและนอกระบบไมเอ้ือและไมเหมาะสม อีกทั้งขาดพลังในการปลูกฝง กลอมเกลา
คุณธรรมจริยธรรม ความซ่ือสัตย ซื่อตรง ทําใหไมสาม
                   อยางไรก็ดี ในสวนของสังคมไทยน้ัน แมวาจะพบความบกพรองในความซ่ือตรงดังกลาวมาแลว
ขางตน แตยังมีจุดแข็งที่ทําใหมีโอกาสที่จะทําใหบรรลุผลสําเร็จได 
ปฏิบัติที่ตัวเราเอง โดยประพฤติตนใหเปนคนซื่อตรงตอตนเอง และซื่อตรงตอหนาที่ และพยายามขยายผลสู
บุคคลที่อยูรอบขาง เชน สมาชิกในครอบครัวและเพื่อนรวมงาน ซึ่งนับเปนกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม 
(Socialization) ที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุด
                   การสรางสังคมที่เห็นคุณคาและความสําคัญของคุณธรรมความซ่ือตรง โดยเบ้ืองตนตองมีระบบ
การศึกษาและสรางกระบวนการเรียนรู และกระบวนการปรับเปล่ียนกระบวนทัศนของคนในสังคม ใหมีความเช่ือ
และปทัสถาน หรือบรรทัดฐาน (Norm
 
 

หนวยท่ี 4 
ใบกิจกรรมท่ี 4.3 

สํานึกดีที่ควรทํา จํานวน รวมดวยชวยกัน 

วิเคราะหแนวทางในการเสริมสรางสังคมไทยในดานคุณธรรมเชิงความรูได 
ประยุกตการมีสวนรวมเสริมสรางความซ่ือตรงมาใชในการดําเนินชีวิตได 

รวมดวยชวยกัน” ศึกษาและวิเคราะหแลวนําความรูไปตอบคําถามตามหัวขอที่กําหนดให
 

รวมดวยชวยกัน 
 

 
มีปญหาและมีความบกพรองในความซ่ือตรงที่ดํารงอยูในทุกแวดวง ในทุกกลุมทุกภาคสว

โดยที่ความไมซื่อสัตยซื่อตรงของผูนําหรือบุคลากรทางการเมือง และเจาหนาที่ภาครัฐน้ัน จะถูกสะทอนออกสู
สาธารณะมากกวาบุคคลทั่วไป ในขณะที่บุคคลดังกลาวแมไดกระทําความผิด กระทําการอันไมซ่ือสัตย

ไดรับการลงโทษ ทั้งทางกฎหมาย และการลงโทษทางสังคมแตอยางใด
สถาบันหลักของสังคม ทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศ

ในการปลูกฝงหลอหลอมกลอมเกลาสมาชิกในสังคม ดวยสาเหตุหลักจากการขาดแบบอยางที่ดีจากผูนํา ระบบ
การศึกษาและการเรียนรูทั้งในและนอกระบบไมเอ้ือและไมเหมาะสม อีกทั้งขาดพลังในการปลูกฝง กลอมเกลา
คุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย ซ่ือตรง ทําใหไมสามารถพัฒนา “ความรูคูคุณธรรม” ไดอยางแทจริง

อยางไรก็ดี ในสวนของสังคมไทยน้ัน แมวาจะพบความบกพรองในความซ่ือตรงดังกลาวมาแลว
แตยังมีจุดแข็งที่ทําใหมีโอกาสที่จะทําใหบรรลุผลสําเร็จได ในการเสริมสรางความซื่อตรงน้ันตองเริ่ม

ปฏิบัติที่ตัวเราเอง โดยประพฤติตนใหเปนคนซื่อตรงตอตนเอง และซื่อตรงตอหนาที่ และพยายามขยายผลสู
ในครอบครัวและเพื่อนรวมงาน ซึ่งนับเปนกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม 

ที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุด 
การสรางสังคมที่เห็นคุณคาและความสําคัญของคุณธรรมความซื่อตรง โดยเบ้ืองตนตองมีระบบ

การศึกษาและสรางกระบวนการเรียนรู และกระบวนการปรับเปล่ียนกระบวนทัศนของคนในสังคม ใหมีความเช่ือ
Norm) ดานความซ่ือตรงเชนเดียวกันทําใหสังคมมีแบบแผนความประพฤติหรือ

 

จํานวน 2 ชั่วโมง 

ศึกษาและวิเคราะหแลวนําความรูไปตอบคําถามตามหัวขอที่กําหนดให 

มีปญหาและมีความบกพรองในความซ่ือตรงที่ดํารงอยูในทุกแวดวง ในทุกกลุมทุกภาคสวน 
โดยที่ความไมซื่อสัตยซื่อตรงของผูนําหรือบุคลากรทางการเมือง และเจาหนาที่ภาครัฐน้ัน จะถูกสะทอนออกสู

สาธารณะมากกวาบุคคลทั่วไป ในขณะที่บุคคลดังกลาวแมไดกระทําความผิด กระทําการอันไมซื่อสัตย
ะการลงโทษทางสังคมแตอยางใด 

สถาบันหลักของสังคม ทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนาขาดความเขมแข็ง
ในการปลูกฝงหลอหลอมกลอมเกลาสมาชิกในสังคม ดวยสาเหตุหลักจากการขาดแบบอยางที่ดีจากผูนํา ระบบ
การศึกษาและการเรียนรูทั้งในและนอกระบบไมเอ้ือและไมเหมาะสม อีกทั้งขาดพลังในการปลูกฝง กลอมเกลา

ไดอยางแทจริง 
อยางไรก็ดี ในสวนของสังคมไทยน้ัน แมวาจะพบความบกพรองในความซื่อตรงดังกลาวมาแลว

ในการเสริมสรางความซ่ือตรงน้ันตองเริ่ม
ปฏิบัติที่ตัวเราเอง โดยประพฤติตนใหเปนคนซื่อตรงตอตนเอง และซื่อตรงตอหนาที่ และพยายามขยายผลสู

ในครอบครัวและเพื่อนรวมงาน ซ่ึงนับเปนกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม 

การสรางสังคมที่เห็นคุณคาและความสําคัญของคุณธรรมความซื่อตรง โดยเบื้องตนตองมีระบบ
การศึกษาและสรางกระบวนการเรียนรู และกระบวนการปรับเปล่ียนกระบวนทัศนของคนในสังคม ใหมีความเช่ือ 

ดานความซ่ือตรงเชนเดียวกันทําใหสังคมมีแบบแผนความประพฤติหรือ 

ชื่อหน่วย

ชื่อเรื่อง

ส�ำนึกดีที่ควรท�ำ

ร่วมด้วยช่วยกัน
จ�ำนวน	๒	ชั่วโมง

หนวยที่ ๔
ใบกิจกรรมที่ ๔.๓

ร่วมด้วยช่วยกัน
สังคมไทยมีปัญหำและมีควำมบกพร่องในควำมซ่ือตรงท่ีด�ำรงอยู่ในทุกแวดวง ในทุกกลุ่มทุกภำคส่วน 

โดยที่ควำมไม่ซ่ือสัตย์ซื่อตรงของผู้น�ำหรือบุคลำกรทำงกำรเมืองและเจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐนั้น จะถูกสะท้อนออกสู่

สงัคมหรือสำธำรณะมำกกว่ำบุคคลทัว่ไป  ในขณะทีบ่คุคลดงักล่ำวแม้ได้กระท�ำควำมผดิ กระท�ำกำรอนัไม่ซือ่สัตย์

ซื่อตรง แต่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้รับกำรลงโทษ ทั้งทำงกฎหมำยและกำรลงโทษทำงสังคมแต่อย่ำงใด

 สถำบนัหลกัของสงัคม ทัง้สถำบนัครอบครวั สถำบนักำรศกึษำ สถำบนัศำสนำขำดควำมเข้มแข็งในกำร

ปลกูฝังหล่อหลอมกล่อมเกลำสมำชกิในสงัคม ด้วยสำเหตหุลกัจำกกำรขำดแบบอย่ำงท่ีดจีำกผูน้�ำ ระบบกำรศกึษำ

และกำรเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบไม่เอื้อและไม่เหมำะสม อีกท้ังขำดพลังในกำรปลูกฝัง กล่อมเกลำคุณธรรม

จริยธรรม ควำมซื่อสัตย์ ซื่อตรง ท�ำให้ไม่สำมำรถพัฒนำ “ควำมรู้คู่คุณธรรม” ได้อย่ำงแท้จริง

อย่ำงไรก็ดี ในส่วนของสังคมไทยนั้น แม้ว่ำจะพบควำมบกพร่องในควำมซื่อตรงดังกล่ำวมำแล้วข้ำงต้น 

แต่ยังมีจุดแข็งที่ท�ำให้มีโอกำสที่จะท�ำให้บรรลุผลส�ำเร็จได้ ในกำรเสริมสร้ำงควำมซื่อตรงนั้นต้องเริ่มปฏิบัติ

ที่ตัวเรำเอง โดยประพฤติตนให้เป็นคนซื่อตรงต่อตนเองและซื่อตรงต่อหน้ำที่ และพยำยำมขยำยผลสู่บุคคล

ที่อยู ่รอบข้ำง เช่น สมำชิกในครอบครัวและเพื่อนร่วมงำน ซึ่งนับเป็นกระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสังคม 

(Socialization) ที่ทรงประสิทธิภำพมำกที่สุด

กำรสร้ำงสังคมที่เห็นคุณค่ำและควำมส�ำคัญของคุณธรรมควำมซื่อตรง โดยเบื้องต้นต้องมีระบบ

กำรศึกษำและสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู ้ และกระบวนกำรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของคนในสังคม 

ให้มีควำมเชื่อและปทัสถำน หรือบรรทัดฐำน (Norm) ด้ำนควำมซ่ือตรงเช่นเดียวกันท�ำให้สังคมมีแบบแผน

ควำมประพฤติหรือ เกณฑ์กลำงด้ำนควำมซื่อตรงที่เป็นมำตรฐำนกลำง และมีกำรสร้ำง “ระบบและกระบวนกำร

ยกย่องเชิดชูดูแลคนดี ที่ซ่ือตรงอย่ำงเป็นรูปธรรม” ในขณะเดียวกันต้องมีกำรพัฒนำปรับปรุงระบบและ
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กระบวนกำรลงโทษผู ้ที่กระท�ำผิดหรือฝ่ำฝืนกฎหมำย กฎเกณฑ์กติกำและมำรยำทของสังคมให้เกิด

ประสิทธิภำพและประสิทธิผลอย่ำงแท้จริง ทั้งน้ีกำรลงโทษทำงกฎหมำยและกำรลงโทษทำงสังคมต้องมีผล

ท�ำให้สมำชิกของสังคมเกรงกลัว ไม่กล้ำละเมิดหรือฝ่ำฝืน ส�ำหรับสื่อมวลชนต้องปรับบทบำทเป็นสื่อสร้ำงสรรค์ 

โดยกำรท�ำหน้ำทีส่ือ่สำรกบัสงัคมตำมหลกัจรรยำบรรณสือ่อย่ำงเคร่งครดั น�ำเสนอข้อมลูควำมรูแ้ละยกย่องเชดิชู

คนดีที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงรวมทั้งกล้ำตีแผ่ควำมไม่ดีและคนท่ีไม่ซ่ือสัตย์ซ่ือตรง รณรงค์ปลูกฝังจิตส�ำนึกควำมซ่ือตรง

อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง เพรำะสื่อเป็นกลไกหลักที่มีควำมส�ำคัญต่อกำรชี้แนะน�ำสังคม หำกสื่อไม่แสดง

บทบำทดังกล่ำวแล้ว กำรอบรมกล่อมเกลำ  ในครอบครัวและในสถำบันกำรศึกษำคงจะบรรลุผลส�ำเร็จได้ยำก

ภำคส่วนที่ควรเข้ำมำเป็นฝ่ำยสนับสนุนให้กระบวนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมซื่อตรงให้บรรลุ

ส�ำเร็จได้ ประกอบด้วย ภำคประชำสังคม ภำคธุรกิจเอกชน และกำรสร้ำงภำคีเครือข่ำยควำมซื่อตรงซึ่งนอกจำก

เป็นกำรรวมกลุม่ของสมำชกิทีม่คีวำมซ่ือตรงแล้วยงัช่วยเป็นกำรรณรงค์ขยำยผลออกไปในวงกว้ำง และช่วยตดิตำม

สอดส่องดูแลและให้กำรปรึกษำหำรือในด้ำนควำมซื่อตรงอีกด้วย
ที่มำ	:	ถวิลวดี  บุรีกุลและคณะ “กำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมซื่อตรงในสังคมไทย”

ในวำรสำรวิชำกำรคุณธรรมควำมดี ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ กันยำยน ๒๕๕๖ หน้ำ ๑๖ - ๑๗

ค�ำสั่ง ผู้เรียนตอบค�ำถำมต่อไปนี้ให้สมบูรณ์

 ๑. ผูเ้รยีนบอกข้อบกพร่องของโครงสร้ำงสถำบนัสงัคมไทย ในเรือ่งควำมซือ่ตรงโดยเขยีนลงไปในตำรำงที่

ก�ำหนดให้

โครงสร้ำง	/	สถำบัน ควำมบกพร่องในเรื่องควำมซื่อตรง

สถำบันครอบครัว
๑. ................................................................................................

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

๒. ................................................................................................

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

๓. ................................................................................................

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

สถำบันกำรศึกษำ
๑. ................................................................................................

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

......................................................................................................
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สถำบันกำรศึกษำ  
๒. ................................................................................................

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

๓. ................................................................................................

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

ศำสนำและวัฒนธรรม  
๑. ................................................................................................

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

๒. ................................................................................................

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

๓. ................................................................................................

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

หน่วยงำนของรัฐ  
๑. ................................................................................................

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

๒. ................................................................................................

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

๓. ................................................................................................

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

สื่อมวลชน  
๑. ................................................................................................

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

๒. ................................................................................................

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

๓. ................................................................................................

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



แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 84

 ๒. ผู้เรียนบอกแนวทำงเสริมสร้ำงควำมซื่อตรงในสังคมไทยโดยเขียนลงในตำรำงที่ก�ำหนดให้

โครงสร้ำง	/	สถำบัน แนวทำงเสริมสร้ำงควำมซื่อตรง

สถำบันครอบครัว

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

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

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

สถำบันกำรศึกษำ

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

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

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

ศำสนำและวัฒนธรรม

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

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

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

หน่วยงำนของรัฐ

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

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

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

สื่อมวลชน

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

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

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

หมำยเหต ุแนวค�ำตอบอยู่ในเกร็ดควำมรู้เพิ่มเติม
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ชื่อหนวย 
ชื่อเรื่อง 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
1. วิเคราะหแนวทางปฏิบัติตนบนความซื่อสัตยสุจริตได
2. ประยุกตใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางสุจริต

คําช้ีแจง ผูเรียนอานเรื่อง “ตองลงโทษใหถึงที่สุด
ตอบคําถามตามหัวขอที่กําหนดให 
 

 

เร่ืองที่ 1 
 

                   
                  ถือเปนเร่ืองสะเทือนใจสังคมอยางรายแรง
ชาวบานแทบทุกหัวระแหงอยูในขณะน้ี ก
หลาย ๆ ฝายไดเคยวิพากษทวงติงกันไวลวงหนา ขอใหรั
งบประมาณจากโครงการตาง ๆ ที่ถูกสรางข้ึนเปนการเรงดวน เพื่อบรรเทาความเดือนรอนของประชาชนอันเปน
ผลมาจากความแหงแลงรุนแรงตอเน่ืองกันมาหลายป เหมือ
เพื่อปองกันอุทกภัย รวมถึงเยียวยาผูไดรับผลกระ
ซึ่งสุดทายผูที่ไดรับเคราะหซ้ํากรรมซัดก็หนีไมพนประชาชนตาดํา
                  เม่ือวันที่ 27 เมษายนที่ผานมา นายประสงค ปรียาจิตต
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป
แถลงผลการตรวจสอบโครงการอุดกลบบอนํ้าบาดาลปงบประมาณ 
สงสัยวาอาจมีเจาหนาที่ของรัฐกระทําการทุจริตในการดําเนินโครงการดังกลาวของสํานักพัฒนานํ้าบาดาล 
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยเปนงบจากกองทุนพัฒนานํ้าบาดาล 
ซึ่งจากการตรวจสอบขอมูลเบื้องตนดวยการสุมตรวจพบวา เกิดการทุจริตขึ้นจริง
                        พล.ต.อ.จรัมพร  สุระมณี กรรมการ
เน่ืองจากในฎีกาเบิกจายพบวามีใบเสร็จคานํ้ามันเช้ือเพลิงเปาล
บอบาดาล และใบเสร็จคาจางตัดทอบอนํ้าบาดาลถูกทําปลอมข้ึนโดยบริษัทที่มีช่ืออยูหัวใบเสร็จยืนยันวาปลอม 
บางรายใหขอมูลวา  มีโรงพิมพติดตอใหไปรับใบเสร็จ

หนวยท่ี 4 
ใบกิจกรรมท่ี 4.4 

สํานึกดีที่ควรทํา จํานวน ตองลงโทษใหถึงท่ีสุด 

วิเคราะหแนวทางปฏิบัติตนบนความซื่อสัตยสุจริตได 
ใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางสุจริตได 

ตองลงโทษใหถึงที่สุด” และ “พอแมรังแกฉัน” ศึกษาและวิเคราะหแลวนําความรูไป
 

 

ตองลงโทษใหถึงที่สุด 

ถือเปนเร่ืองสะเทือนใจสังคมอยางรายแรง ดวยในยามวิกฤติภัยแลงที่กําลังโหมกระหนํ่า
ชาวบานแทบทุกหัวระแหงอยูในขณะน้ี กลับมีเรื่องเขามาซํ้าเติมอยางที่ไมควรจะปลอยใหเกิดข้ึนได หลังจากที่

ๆ ฝายไดเคยวิพากษทวงติงกันไวลวงหนา ขอใหรัฐบาลระมัดระวังใหดี อาจจะมีกรณี
ๆ ที่ถูกสรางข้ึนเปนการเรงดวน เพื่อบรรเทาความเดือนรอนของประชาชนอันเปน

ผลมาจากความแหงแลงรุนแรงตอเน่ืองกันมาหลายป เหมือนเชนที่เคยเกิดขึ้นกับหลายโปรเจค
เพื่อปองกันอุทกภัย รวมถึงเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณนํ้าทวม ที่เกิดการทุจริตกันแทบจะ
ซึ่งสุดทายผูที่ไดรับเคราะหซ้ํากรรมซัดก็หนีไมพนประชาชนตาดํา ๆ 

เมษายนที่ผานมา นายประสงค ปรียาจิตต เลขาธิการคณะกรรมการ
ป.ป.ท.) ในฐานะเลขาฯ ศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ 

แถลงผลการตรวจสอบโครงการอุดกลบบอนํ้าบาดาลปงบประมาณ 2552  2558 พบขอพิรุธและมีเหตุอันควร
สงสัยวาอาจมีเจาหนาที่ของรัฐกระทําการทุจริตในการดําเนินโครงการดังกลาวของสํานักพัฒนานํ้าบาดาล 

ยากรนํ้าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยเปนงบจากกองทุนพัฒนานํ้าบาดาล 
ซึ่งจากการตรวจสอบขอมูลเบ้ืองตนดวยการสุมตรวจพบวา เกิดการทุจริตขึ้นจริง 

จรัมพร  สุระมณี กรรมการ ป.ป.ท. อธิบายวา โครงการน้ีนาจะมีความเสียหาย 
เน่ืองจากในฎีกาเบิกจายพบวามีใบเสร็จคานํ้ามันเช้ือเพลิงเปาลางบอ คาใบเสร็จนํ้าปูนซีเมนตใน
บอบาดาล และใบเสร็จคาจางตัดทอบอนํ้าบาดาลถูกทําปลอมข้ึนโดยบริษัทที่มีช่ืออยูหัวใบเสร็จยืนยันวาปลอม 

มีโรงพิมพติดตอใหไปรับใบเสร็จ ทั้ง ๆ ที่ไมเคยจางผลิต นอกจากน้ีพบพยานบุคคลใหการ

 

จํานวน 2 ชั่วโมง 

ศึกษาและวิเคราะหแลวนําความรูไป

ดวยในยามวิกฤติภัยแลงที่กําลังโหมกระหนํ่า
ไมควรจะปลอยใหเกิดข้ึนได หลังจากที่

ฐบาลระมัดระวังใหดี อาจจะมีกรณีทุจริตโกงกิน
ๆ ที่ถูกสรางข้ึนเปนการเรงดวน เพื่อบรรเทาความเดือนรอนของประชาชนอันเปน

นเชนที่เคยเกิดข้ึนกับหลายโปรเจคทที่ถูกนํามาใช  
นํ้าทวม ที่เกิดการทุจริตกันแทบจะทุกขั้นตอน     

คณะกรรมการปองกันและ
ในฐานะเลขาฯ ศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) 

พบขอพิรุธและมีเหตุอันควร
สงสัยวาอาจมีเจาหนาที่ของรัฐกระทําการทุจริตในการดําเนินโครงการดังกลาวของสํานักพัฒนานํ้าบาดาล       

ยากรนํ้าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยเปนงบจากกองทุนพัฒนานํ้าบาดาล 

งการน้ีนาจะมีความเสียหาย 90% 
างบอ คาใบเสร็จนํ้าปูนซีเมนตในการอุดกลบ      

บอบาดาล และใบเสร็จคาจางตัดทอบอนํ้าบาดาลถูกทําปลอมข้ึนโดยบริษัทที่มีช่ืออยูหัวใบเสร็จยืนยันวาปลอม 
ๆ ที่ไมเคยจางผลิต นอกจากน้ีพบพยานบุคคลใหการ

ชื่อหน่วย

ชื่อเรื่อง

ส�ำนึกดีที่ควรท�ำ

ต้องลงโทษให้ถึงที่สุด
จ�ำนวน	๒	ชั่วโมง

หนวยที่ ๔
ใบกิจกรรมที่ ๔.๔

เรื่องที่	๑																											 ต้องลงโทษให้ถึงที่สุด
ถือเป็นเร่ืองสะเทือนใจสังคมอย่ำงร้ำยแรง ด้วยในยำมวิกฤติภัยแล้งท่ีก�ำลังโหมกระหน�่ำ

ชำวบ้ำนแทบทุกหัวระแหงอยู่ในขณะนี้ กลับมีเรื่องเข้ำมำซ�้ำเติมอย่ำงที่ไม่ควรจะปล่อยให้เกิดขึ้นได้ หลังจำก

ที่หลำย ๆ ฝ่ำยได้เคยวิพำกษ์ท้วงติงกันไว้ล่วงหน้ำ ขอให้รัฐบำลระมัดระวังให้ดี อำจจะมีกรณีทุจริตโกงกิน

งบประมำณจำกโครงกำรต่ำง ๆ  ทีถ่กูสร้ำงข้ึนเป็นกำรเร่งด่วน เพือ่บรรเทำควำมเดอืนร้อนของประชำชนอนัเป็น

ผลมำจำกควำมแห้งแล้งรุนแรงต่อเนื่องกันมำหลำยปี เหมือนเช่นที่เคยเกิดขึ้นกับหลำยโครงกำรท่ีถูกน�ำมำใช้  

เพ่ือป้องกันอุทกภัย รวมถงึเยยีวยำผูไ้ด้รบัผลกระทบจำกเหตกุำรณ์น�ำ้ท่วม ท่ีเกิดกำรทุจรติกันแทบจะทุกข้ันตอน     

ซึ่งสุดท้ำยผู้ที่ได้รับเครำะห์ซ�้ำกรรมซัดก็หนีไม่พ้นประชำชนตำด�ำ ๆ

เมื่อวันที่	 ๒๗	 เมษำยนที่ผ่ำนมำ	 นำยประสงค์	 ปรียำจิตต์ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ป.ป.ท.) ในฐำนะเลขำฯ ศูนย์อ�ำนวยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตแห่งชำติ (ศอตช.) 

แถลงผลกำรตรวจสอบโครงกำรอดุกลบบ่อน�ำ้บำดำลปีงบประมำณ ๒๕๕๒ - ๒๕๕๘ พบข้อพริธุและมเีหตอุนัควร

สงสัยว่ำอำจมีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระท�ำกำรทุจริตในกำรด�ำเนินโครงกำรดังกล่ำวของส�ำนักพัฒนำน�้ำบำดำล 

กรมทรพัยำกรน�ำ้บำดำล กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม โดยเป็นงบจำกกองทนุพฒันำน�ำ้บำดำล 

ซึ่งจำกกำรตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นด้วยกำรสุ่มตรวจพบว่ำ เกิดกำรทุจริตขึ้นจริง

พล.ต.อ.จรัมพร	 สุระมณี	 กรรมกำร	 ป.ป.ท.	อธิบำยว่ำ โครงกำรนี้น่ำจะมีควำมเสียหำย ๙๐% 

เนื่องจำกในฎีกำเบิกจ่ำยพบว่ำมีใบเสร็จค่ำน�้ำมันเชื้อเพลิงเป่ำล้ำงบ่อ ค่ำใบเสร็จน�้ำปูนซีเมนต์ในกำรอุดกลบ      

บ่อบำดำล และใบเสร็จค่ำจ้ำงตัดท่อบ่อน�้ำบำดำลถูกท�ำปลอมขึ้นโดยบริษัทที่มีชื่ออยู่หัวใบเสร็จยืนยันว่ำปลอม 

บำงรำยให้ข้อมูลว่ำ  มีโรงพิมพ์ติดต่อให้ไปรับใบเสร็จ ทั้ง ๆ ที่ไม่เคยจ้ำงผลิต นอกจำกนี้พบพยำนบุคคลให้กำร
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ยืนยันวาไมไดใชนํ้ามันเช้ือเพลิงเขาไปเปาลางบอตามที่ระบุในใบเสร็จ แตกลับมีการตั้งเบิกเต็มวงเงิน บางแหง
ตองอุดดวยซีเมนตลึก 70 เมตร แตเมื่อตรวจสอบพบวา ผูรับเหมาอุดกลบเพียง 50 เซนติเมตรเทาน้ัน โดยให
เจาหนาที่ระดับซี 2  4 เซ็นรับงานมูลคาสูง ซึ่งตั้งขอสังเกตวาเปนกลอุบายใช “ช้ันผูนอย” เขามารับผิดชอบ 
                        อยางไรก็ตาม พล.อ.ไพบูลย คุมฉายา รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ไดลงพื้นที่จังหวัด   
ในภาคอีสานในทันทีที่มีรายงานการทุจริตเกิดข้ึน ซ่ึงน่ันก็ตองถือเปนหนาที่ในอันที่จะปราบปรามพวกโกงบาน     
โกงเมืองหากินบนความทุกขยากของชาวบาน แตที่จะตองไมลืมก็คือ กรณีที่เกิดข้ึนแสดงใหเห็นอีกครั้งหน่ึงวา 
ปญหาการทุจริตไดซึมลึกลงในสังคมไทยอยางชนิดที่เรียกวา ลูบตรงไหนก็เจอตรงน้ัน มีชอง มีโอกาสเมื่อไร     
เปนตองหาเศษหาเลยจากภาษีของชาติไมวางเวนแมแตในหวงยามที่ประชาชนกําลังเดือดรอนกันอยางแสนสาหัส 
เมื่อหนวยงานตนสังกัดตั้งคณะกรรมการข้ึนตรวจสอบก็ชอบแลว แตเร่ืองจะตองไมจบเพียงแตลงโทษปลาซิวปลา
สรอย เพราะถึงอยางไร ไมวาระดับสูงจะรูเห็นเปนใจหรือไมก็ตาม แตก็พึงจะตองรับผิดชอบดวย เน่ืองจากกรณี
ทํานองน้ี นอกจากเปนนโยบายรัฐบาลแลว มีสัญญาณเตือนลวงหนากันมาไมรูกี่คร้ังก่ีหน 
ที่มา: หนังสือพิมพคม ชัด ลึก ฉบับวันศุกรที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 

คําส่ัง 
1. ผูเรียนตอบคําถามตอไปน้ีใหสมบูรณ 

1.1 หากรายงานขาวเรื่อง “ตองลงโทษใหถึงที่สุด” เปนความจริง ผูเรียนมีความคิดเห็นอยางไรกับเรื่องน้ี 
            
           
            
             
 

1.2 เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) แถลงผลการ
ตรวจสอบโครงการอุดกลบบอบาดาลปงบประมาณ 2552  2558 พบขอพิรุธและมีเหตุอันควร
สงสัยวา    อาจมีเจาหนาที่ของรัฐกระทําการทุจริต ใหผูเรียนบอกขอพิรุธที่เก่ียวของกับโครงการ
ดังกลาว 

1)             
2)             
3)             
4)             
5)             
 

1.3 สมมุติวาผูเรียนมีญาติที่เก่ียวของกับการทุจริตในโครงการน้ีจะสงผลกระทบตอผูเรียนอยางไร 
           
            
           
            
 

ยืนยันว่ำไม่ได้ใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงเข้ำไปเป่ำล้ำงบ่อตำมที่ระบุในใบเสร็จ แต่กลับมีกำรตั้งเบิกเต็มวงเงิน บำงแห่ง
ต้องอุดด้วยซีเมนต์ลึก ๗๐ เมตร แต่เมื่อตรวจสอบพบว่ำ ผู้รับเหมำอุดกลบเพียง ๕๐ เซนติเมตรเท่ำนั้น โดยให้
เจ้ำหน้ำที่ระดับซี ๒ - ๔ เซ็นรับงำนมูลค่ำสูง ซึ่งตั้งข้อสังเกตว่ำเป็นกลอุบำยใช้ “ชั้นผู้น้อย” เข้ำมำรับผิดชอบ

อย่ำงไรก็ตำม พล.อ.ไพบูลย์ คุ ้มฉำยำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม ได้ลงพื้นที่จังหวัด
ในภำคอีสำนในทันทีที่มีรำยงำนกำรทุจริตเกิดขึ้น ซึ่งนั่นก็ต้องถือเป็นหน้ำที่ในอันที่จะปรำบปรำมพวกโกงบ้ำน
โกงเมืองหำกินบนควำมทุกข์ยำกของชำวบ้ำน แต่ที่จะต้องไม่ลืมก็คือ กรณีที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่ำ 
ปัญหำกำรทุจริตได้ซึมลึกลงในสังคมไทยอย่ำงชนิดที่เรียกว่ำ ลูบตรงไหนก็เจอตรงนั้น มีช่อง มีโอกำสเมื่อไร 
เป็นต้องหำเศษหำเลยจำกภำษีของชำติไม่ว่ำงเว้นแม้แต่ในห้วงยำมทีป่ระชำชนก�ำลงัเดอืดร้อนกนัอย่ำงแสนสำหสั 
เมื่อหน่วยงำนต้นสังกัดตั้งคณะกรรมกำรขึ้นตรวจสอบก็ชอบแล้ว แต่เรื่องจะต้องไม่จบเพียงแต่ลงโทษปลำซิว
ปลำสร้อย เพรำะถึงอย่ำงไร ไม่ว่ำระดับสูงจะรู้เห็นเป็นใจหรือไม่ก็ตำม แต่ก็พึงจะต้องรับผิดชอบด้วย เนื่องจำก
กรณีท�ำนองนี้ นอกจำกเป็นนโยบำยรัฐบำลแล้ว มีสัญญำณเตือนล่วงหน้ำกันมำไม่รู้กี่ครั้งกี่หน

ที่มำ	:	หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ ๒๙ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๙

๑.๒ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ป.ป.ท.) แถลงผลกำร

ตรวจสอบโครงกำรอุดกลบบ่อบำดำลปีงบประมำณ ๒๕๕๒ - ๒๕๕๘ พบข้อพิรุธและมีเหตุอันควร

สงสัยว่ำ อำจมีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระท�ำกำรทุจริต ให้ผู ้เรียนบอกข้อพิรุธท่ีเก่ียวข้องกับโครงกำร

ดังกล่ำว
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1.4 พล.อ.ไพบูลย คุมฉายา รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม กลาววา “ปญหาการทุจริตไดซึมลึกลง     
ในสังคมไทยอยางชนิดที่เรียกวา ลูบตรงไหนก็เจอตรงน้ัน มีชองมีโอกาสเมื่อไหร เปนตองหาเศษหาเลย
จากภาษีของชาติไมวางเวนแมแตในหวงยามที่ประชาชนกําลังเดือดรอนกันอยางแสนสาหัส” ผูเรียน
เห็นดวยกับคํากลาวน้ีหรือไม จงอธิบาย 

            
           
             
 

1.5 ใหผูเรียนบอกหลักธรรมที่สามารถนําไปปฏิบัติแลวจะไมเกิดการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทย 
            
            
            

 

เร่ืองที่ 2 
 

 

พอแมรังแกฉัน 
                  

                 การทุจริตสอบบรรจุครู เปนขาวคราวที่สังคมใหความสนใจ การทุจริตที่พบเห็นมีหลากหลาย
รูปแบบ มีหลายครอบครัวที่ตกอยูในหลุมพรางที่มืดบอดของวงจรอุบาทวที่คิดวาการทุจริตเปนเรื่องธรรมดา 
ดังเชนครอบครัวของพิมพใจ 
                 “แมคะหนูตองสอบบรรจุครูใหไดนะแม หนูอายเพื่อนแน ๆ ถาไมไดตองใชกําลังภายในชวยหนูนะแม”  
                 กําลังภายในที่น้ีคือ การวางแผนใชกลโกงทุจริตในการสอบบรรจุครู “ใชเงินเทาไหรไมวากันนะ    
พี่ทุมเงินเพื่อลูก ขออยาทําใหเขาผิดหวัง ตองบรรจุครูรุนน้ีใหไดนะ” 
                 การวางแผนกลโกงทุจริตสอบบรรจุครูเริ่มทํางานกันเปนขบวนการ โดยมีการจัดหาผูรับจางสมัคร
สอบเขามา เม่ือถึงเวลาสอบจะเขาหองสอบ โดยสวมแวนตาที่มีกลองถายภาพวีดีโอติดตั้งอยูเรียกวากลองแวนตา 
เขามาบันทึกภาพขอสอบทุกหนา หลังจากน้ันจะน่ังในหองสอบ 45 นาที ตามขอกําหนดและเม่ือครบเวลา       
ที่กําหนดไวจะออกจากหองสอบทันที แลวเอากลองแวนตาน้ีไปสงมอบใหสถาบันกวดวิชา เพื่อดึงขอมูลลง
คอมพิวเตอร สงไฟลวิดิโอไปใหผูที่ทําหนาที่เฉลยขอสอบ ซ่ึงมีไมนอยกวา 10 คน ชวยกันเฉลย เม่ือเสร็จแลวจึง
สงคําตอบในรูปแบบขอความเอสเอ็มเอสไปยังนาฬิกาสมารทวอทซ ที่พิมพใจไดสวมใส 
                 “แมขาประกาศผลแลว หนูสอบบรรจุไดลําดับตน ๆ เลยคะ” ครอบครัวไดจัดเล้ียงแสดงความยินดี    
ทุกคนในสังคมไดช่ืนชมความเกงของลูกสาว 
                 “แมจายไปเปนหลักแสนนะลูก กวาจะไดบรรจุครูในครั้งน้ี พอแมรักหนูนะ อะไรที่หนูอยากได   
แมจะหามาใหทุกส่ิงทุกอยาง ยกเวนเดือนกับดาวบนทองฟา” 3 คน พอแมลูกโอบกอดกันอยางมีความสุข 
                 หลายวันผานไป หนังสือพิมพลงขาวจับขบวนการกลโกงทุจริตการสอบบรรจุครูในรุนของพิมพใจได 
และมีการยกเลิกการสอบครั้งน้ี และส่ิงที่ครอบครัวของพิมพใจอับอายมากที่สุดคือ บัญชีรายช่ือที่รวมการทุจริต
ครั้งน้ีมีช่ือของพิมพใจเปน 1 ใน 10 ของผูตองหาที่รวมขบวนการทุจริต 
                 “แมขาชวยหนูดวย” เสียงกรีดรองสลับกับเสียงรํ่าไห 3 ชีวิตกอดกันและทรุดตัวลงกับพื้น         
มีสายตาหลายคูเพงมองและมีเสียงเล็ดลอดผานเขามาวา “ซื่อกินไมหมด คดกินไมนาน” 

เรื่องที่	๒																											 พ่อแม่รังแกฉัน

กำรทุจริตสอบบรรจุครู เป็นข่ำวครำวที่สังคมให้ควำมสนใจ กำรทุจริตที่พบเห็นมีหลำกหลำย

รูปแบบ มีหลำยครอบครัวที่ตกอยู่ในหลุมพรำงที่มืดบอดของวงจรอุบำทว์ท่ีคิดว่ำกำรทุจริตเป็นเรื่องธรรมดำ 

ดังเช่นครอบครัวของพิมพ์ใจ

“แม่คะหนตู้องสอบบรรจคุรใูห้ได้นะแม่ หนอูำยเพือ่นแน่ ๆ  ถ้ำไม่ได้ต้องใช้ก�ำลงัภำยในช่วยหนนูะแม่” 

ก�ำลังภำยในที่น้ีคือ กำรวำงแผนใช้กลโกงทุจริตในกำรสอบบรรจุครู “ใช้เงินเท่ำไหร่ไม่ว่ำกันนะ    

พี่ทุ่มเงินเพื่อลูก ขออย่ำท�ำให้เขำผิดหวัง ต้องบรรจุครูรุ่นนี้ให้ได้นะ”

กำรวำงแผนกลโกงทุจริตสอบบรรจุครูเริ่มท�ำงำนกันเป็นขบวนกำร โดยมีกำรจัดหำผู้รับจ้ำงสมัคร

สอบเข้ำมำ เมือ่ถงึเวลำสอบจะเข้ำห้องสอบ โดยสวมแว่นตำท่ีมกีล้องถ่ำยภำพวดีโีอตดิตัง้อยูเ่รยีกว่ำกล้องแว่นตำ 

เข้ำมำบันทึกภำพข้อสอบทุกหน้ำ หลังจำกนั้นจะนั่งในห้องสอบ ๔๕ นำที ตำมข้อก�ำหนดและเมื่อครบเวลำ       

ที่ก�ำหนดไว้จะออกจำกห้องสอบทันที แล้วเอำกล้องแว่นตำนี้ไปส่งมอบให้สถำบันกวดวิชำ เพื่อดึงข้อมูลลง

คอมพิวเตอร์ ส่งไฟล์วิดิโอไปให้ผู้ที่ท�ำหน้ำที่เฉลยข้อสอบ ซึ่งมีไม่น้อยกว่ำ ๑๐ คน ช่วยกันเฉลย เมื่อเสร็จแล้วจึง

ส่งค�ำตอบในรูปแบบข้อควำมเอสเอ็มเอสไปยังนำฬิกำสมำร์ทวอทซ์ ที่พิมพ์ใจได้สวมใส่

“แม่ขำประกำศผลแล้ว หนูสอบบรรจุได้ล�ำดับต้น ๆ เลยค่ะ” ครอบครัวได้จัดเลี้ยงแสดงควำมยินดี    

ทุกคนในสังคมได้ชื่นชมควำมเก่งของลูกสำว

“แม่จ่ำยไปเป็นหลักแสนนะลูก กว่ำจะได้บรรจุครูในครั้งนี้ พ่อแม่รักหนูนะ อะไรที่หนูอยำกได้   

แม่จะหำมำให้ทุกสิ่งทุกอย่ำง ยกเว้นเดือนกับดำวบนท้องฟ้ำ” ๓ คน พ่อแม่ลูกโอบกอดกันอย่ำงมีควำมสุข

หลำยวันผ่ำนไป หนังสือพิมพ์ลงข่ำวจับขบวนกำรกลโกงทุจริตกำรสอบบรรจุครูในรุ่นของพิมพ์ใจได้ 

และมกีำรยกเลิกกำรสอบครัง้นี ้และสิง่ทีค่รอบครวัของพมิพ์ใจอบัอำยมำกทีส่ดุคอื บญัชรีำยชือ่ทีร่่วมกำรทจุรติ

ครั้งนี้มีชื่อของพิมพ์ใจเป็น ๑ ใน ๑๐ ของผู้ต้องหำที่ร่วมขบวนกำรทุจริต

“แม่ขำช่วยหนูด้วย” เสียงกรีดร้องสลับกับเสียงร�่ำไห้ ๓ ชีวิตกอดกันและทรุดตัวลงกับพื้น          

มีสำยตำหลำยคู่เพ่งมองและมีเสียงเล็ดลอดผ่ำนเข้ำมำว่ำ “ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นำน”
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2. ผูเรียนตอบคําถามตอไปน้ีใหสมบูรณ 
2.1 ถาผูเรียนเปนพิมพใจ จะประพฤติปฏิบัติตนอยางไร จึงจะสอบบรรจุครูไดตามความประสงคของตนเอง 

           
            
           
             
 

2.2 ผูมีสวนรวมในการทุจริต ประกอบไปดวยใครบาง ผูเรียนคิดวาใครเปนตนเหตุในการทุจริตครั้งน้ี        
จงอธิบาย 

            
           
            
             
 

2.3 ถาผูเรียนเปนพอแมของพิมพใจ จะมีแนวทางในการส่ังสอนลูกอยางไร จึงจะไมเกิดเหตุการณเชนน้ี 
           
            
           
             
 

2.4 ครอบครัวของพิมพใจนอกจากจะถูกลงโทษทางกฎหมายแลวใหผูเรียนบอกถึงการถูกลงโทษทางสังคม
ที่ครอบครัวน้ีจะไดรับคืออะไรบาง 

           
            
           
             

2.5 ถาพิมพใจบรรจุไปเปนครู ผูเรียนคิดวาจะเปนครูที่ดีไดหรือไม เพราะเหตุใด 
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ชื่อหนวย 
ชื่อเรื่อง 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
1. วิเคราะหกลไกใหมในการนํามาปราบปรามและปองกันการทุจริตคอรรัปชัน
2. ประยุกตใชเปนแนวทางในการดําเนิ

คําช้ีแจง ผูเรียนอานเรื่อง “ศาลคดีทุจริต
 

                   

                  ตามปกติแลวคดีอาญาทั่ว
แตคดีที่เก่ียวของกับการทุจริต และประพฤติมิชอบเปนคดีอาญาที่ตองนําข้ึนสูการพิจารณาของ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบ” ซึ่งขอบเขตอํานาจพิจารณาคดีดังตอไปน้ี

1. คดีอาญาที่ฟองใหลงโทษเจาหนาที่รัฐในความผิดตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิด
ตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมหรือทุจริตต

2. คดีอาญาที่ฟอง ใหลงโทษเจาหนาที่รัฐหรือบุคคลธรรมดาท่ีกระทําความผิดฟอกเงิน 
ที่เก่ียวเน่ืองกับความรับผิดชอบ (1) 
กฎหมายวาดวยการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือกฎหมายอ่ื
ปราบปรามการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

3. คดีอาญาที่ฟองใหลงโทษบุคคลธรรมดา
ประทุษราย หรือใชอิทธิพลเพื่อจูงใจหรือขมขืน
การกระทําใด 

4. คดีอาญาที่ฟองใหลงโทษเจาหนาที่รัฐหรือบุคคลธรรมดา
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

5. คดีอาญาที่ฟองใหลงโทษบุคคลที่รวมกระทําความผิดกับเจาหนา
ไมวาในฐานะตัวการ ผูใช ผูสนับสนุน หรือผูสมคบ

6. คดีเก่ียวกับการจงใจไมย่ื
ที่ควรแจงใหทราบ 

7. คดีที่รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เพราะเหตุร่ํารวยผิดปกติ หรือมีทรัพยสินเพิ่มข้ึน
ปกติคดีเขาสูการพิจารณาของศาลอาญาคดีทุจริตฯ จะเปนคดีที่

หนวยท่ี 4 
ใบกิจกรรมท่ี 4.5 

สํานึกดีท่ีควรทํา จํานวน กลไกใหม...ปราบโกง 

วิเคราะหกลไกใหมในการนํามาปราบปรามและปองกันการทุจริตคอรรัปชันได 
ใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางสุจริตได 

ศาลคดีทุจริต” ศึกษาและวิเคราะหแลวนําความรูไปตอบคําถามตามขอที่กําหนดให
 

ศาลคดีทุจริต 
 

ตามปกติแลวคดีอาญาทั่ว ๆ ไปจะอยูในเขตอํานาจคดีของศาลอาญา หรือศาลจังหวัดแลวแตกรณี 
และประพฤติมิชอบเปนคดีอาญาที่ตองนําข้ึนสูการพิจารณาของ 

เขตอํานาจพิจารณาคดีดังตอไปน้ี 
คดีอาญาที่ฟองใหลงโทษเจาหนาที่รัฐในความผิดตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิด

ตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมหรือทุจริตตอหนาที่ 
คดีอาญาที่ฟอง ใหลงโทษเจาหนาที่รัฐหรือบุคคลธรรมดาที่กระทําความผิดฟอกเงิน 

) หรือทําผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาตอหนวยงานรัฐ
กฎหมายวาดวยการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือกฎหมายอ่ืนที่มีวัตถุประสงคในการปองกันและ

หรือประพฤติมิชอบ 
คดีอาญาที่ฟองใหลงโทษบุคคลธรรมดาเก่ียวกับการเรียก รับ หรือใหสินบน หรือการใชกําลัง

ประทุษราย หรือใชอิทธิพลเพื่อจูงใจหรือขมขืนใจใหเจาหนาที่ของรัฐกระทําการ ไมกระทําการ หรือประวิง

คดีอาญาที่ฟองใหลงโทษเจาหนาที่รัฐหรือบุคคลธรรมดา ตามกฎหมายที่กําหนดใหเปนคดี

คดีอาญาที่ฟองใหลงโทษบุคคลที่รวมกระทําความผิดกับเจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลตาม 
ไมวาในฐานะตัวการ ผูใช ผูสนับสนุน หรือผูสมคบ 

เก่ียวกับการจงใจไมย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินฯ หรือปกปดขอเท็จจริง

คดีที่รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เพราะเหตุร่ํารวยผิดปกติ หรือมีทรัพยสินเพิ่มข้ึน
คดีเขาสูการพิจารณาของศาลอาญาคดีทุจริตฯ จะเปนคดีที่ ป.ป.ช. ป.ป.ท. และพนักงานสอบสวน สรุป

 

จํานวน 2 ชั่วโมง 

ศึกษาและวิเคราะหแลวนําความรูไปตอบคําถามตามขอที่กําหนดให 

ๆ ไปจะอยูในเขตอํานาจคดีของศาลอาญา หรือศาลจังหวัดแลวแตกรณี 
และประพฤติมิชอบเปนคดีอาญาที่ตองนําข้ึนสูการพิจารณาของ “ศาลอาญาคดี

คดีอาญาที่ฟองใหลงโทษเจาหนาที่รัฐในความผิดตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิด           

คดีอาญาที่ฟอง ใหลงโทษเจาหนาที่รัฐหรือบุคคลธรรมดาที่กระทําความผิดฟอกเงิน          
หรือทําผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาตอหนวยงานรัฐ 

นที่มีวัตถุประสงคในการปองกันและ

เก่ียวกับการเรียก รับ หรือใหสินบน หรือการใชกําลัง
ใหเจาหนาที่ของรัฐกระทําการ ไมกระทําการ หรือประวิง      

ตามกฎหมายที่กําหนดใหเปนคดี

ของรัฐหรือบุคคลตาม (1)  (4) 

นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินฯ หรือปกปดขอเท็จจริง    

คดีที่รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เพราะเหตุร่ํารวยผิดปกติ หรือมีทรัพยสินเพิ่มข้ึน
และพนักงานสอบสวน สรุป

ชื่อหน่วย

ชื่อเรื่อง

ส�ำนึกดีที่ควรท�ำ

กลไกใหม่...ปรำบโกง
จ�ำนวน	๒	ชั่วโมง

หนวยที่ ๔
ใบกิจกรรมที่ ๔.๕

ศำลคดีทุจริต

ตำมปกติแล้วคดีอำญำทั่ว ๆ ไปจะอยู่ในเขตอ�ำนำจคดีของศำลอำญำ หรือศำลจังหวัดแล้วแต่กรณี 

แต่คดีที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริต และประพฤติมิชอบเป็นคดีอำญำที่ต้องน�ำขึ้นสู่กำรพิจำรณำของ “ศำลอำญำคดี

ทุจริตและประพฤติมิชอบ” ซึ่งขอบเขตอ�ำนำจพิจำรณำคดีดังต่อไปนี้

๑. คดีอำญำที่ฟ้องให้ลงโทษเจ้ำหน้ำท่ีรัฐในควำมผิดต�ำแหน่งหน้ำท่ีรำชกำร หรือควำมผิด           

ต่อต�ำแหน่งหน้ำที่ในกำรยุติธรรมหรือทุจริตต่อหน้ำที่

๒. คดีอำญำที่ฟ ้องให ้ลงโทษเจ ้ำหน้ำที่รัฐหรือบุคคลธรรมดำที่กระท�ำควำมผิดฟอกเงิน         

ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัควำมรบัผดิชอบ (๑) หรอืท�ำผดิตำมกฎหมำยว่ำด้วยควำมผดิเก่ียวกบักำรเสนอรำคำต่อหน่วยงำนรฐั 

กฎหมำยว่ำด้วยกำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ หรือกฎหมำยอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

๓. คดีอำญำที่ฟ้องให้ลงโทษบุคคลธรรมดำเกี่ยวกับกำรเรียก รับ หรือให้สินบน หรือกำรใช้ก�ำลัง

ประทุษร้ำย หรือใช้อิทธิพลเพื่อจูงใจหรือข่มขืนใจให้เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐกระท�ำกำร ไม่กระท�ำกำร หรือประวิง      

กำรกระท�ำใด

๔. คดีอำญำที่ฟ้องให้ลงโทษเจ้ำหน้ำที่รัฐหรือบุคคลธรรมดำ ตำมกฎหมำยที่ก�ำหนดให้เป็นคดี

ทุจริตและประพฤติมิชอบ

๕. คดีอำญำที่ฟ้องให้ลงโทษบุคคลที่ร่วมกระท�ำควำมผิดกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือบุคคลตำม (๑) - (๔) 

ไม่ว่ำในฐำนะตัวกำร ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน หรือผู้สมคบ

๖. คดีเกี่ยวกับกำรจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินฯ หรือปกปิดข้อเท็จจริง    

ที่ควรแจ้งให้ทรำบ

๗. คดีที่ร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพรำะเหตุร�่ำรวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึน

ปกติคดีเข้ำสู่กำรพิจำรณำของศำลอำญำคดีทุจริตฯ จะเป็นคดีท่ี ป.ป.ช. ป.ป.ท. และพนักงำนสอบสวนสรุป
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สํานวนสงใหอัยการยื่นฟอง ขาราชการทุกระดับ และคดีที่มีเอกชนรวมกระทําผิดกับเจาหนาที่รัฐ ตามกฎหมาย
ทุจริตและประพฤติมิชอบที่ระบุไวเปนความผิดดวย เชน เอกชนกับเอกชน รวมกันทําผิดฮ้ัวประกวดราคา หรือ
ความผิดเก่ียวกับเสนอสินบนของเอกชน หรือการใชอิทธิพล ส่ังการครอบงําเจาหนาที่รัฐ รวมทั้งคดีที่ขอให
ทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เพราะเหตุขาราชการมีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติและทรัพยสินเพิ่มข้ึนผิดปกติ สวน
คดีทุจริต และคดีจงใจยื่นบัญชีทรัพยสินหรือหน้ีสินอันเปนเท็จ ที่เก่ียวของกับการเมือง ยังคงอยูในอํานาจศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
                   ศาลอาญาคดีทุจริตฯ จะมีศาลที่อยูสวนกลาง 1 แหงและภาคถึง 9 แหง ทําใหใชเวลาไมนาน    
ในการพิจารณาคดีหน่ึง ๆ อีกทั้งใชระบบไตสวน ที่พิจารณาคดีติดตอกันอยางตอเน่ืองจนเสร็จการพิจารณาคดี
รูปแบบศาลอาญาคดีทุจริตฯ ยังมีถึง 3 ช้ันศาล คือ ช้ันตน  อุทธรณ  ฎีกาได แตยื่นการฎีกาจะเปนระบบการ
ขออนุญาตโดยศาลฎีกาตรวจดูวาการถวงคดี หรือมีเหตุควรยื่นฎีกาหรือไม กฎหมายจัดต้ังศาลอาญาคดีทุจริตฯ 
ถือวา ครบเครื่องที่จะแกปญหาทั้งเรื่องจําเลยหลบหนีคดี เพราะมีบทบัญญัติใหลงโทษสําหรับจําเลยที่หนีคดี โดย
คดีหยุดการนับอายุความระหวางที่จําเลยหนีคดี และคดีสามารถเดินหนาสืบพยานในช้ันศาลตอไปได และมี      
คําพิพากษาโดยไมตองมีตัวจําเลย อีกทั้งหากจําเลยจะอุทธรณคดีก็ตองมายื่นเอง หากหลบหนีก็ถือสละสิทธ์ิน้ันไป 
ศาลช้ันตนตัดสินไปแลววาอยางไร ก็เปนไปตามน้ัน 
                  สวน “คดีริบทรัพย” หากไปทําทุจริตแลวไดทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดมา อยางเชน สิทธิ      
ที่ไมใชเงินทอง แตเปนสิทธิประโยชนทางธุรกิจ การคา ที่สามารถตีประโยชนน้ันเปนมูลคาได ก็จะตามริบหมด 
เพราะบางครั้งการทุจริตอาจไมไดเปนเงินอยางที่เห็นก็ได หรือแมทรัพยที่ไดมาจากการทุจริตหายไปแลว ก็จะตอง
ตีเปนมูลคาเงินวาก่ีลาน แลวตามยึดจากทรัพยสินอ่ืน  
                  การจัดองคคณะก็มีความสําคัญ ซ่ึงการพิจารณาคดีตองมีระดับหัวหนาคณะ ที่ผานการเปน
หัวหนาศาลมาแลว อายุงานอยางนอย 25 ป สวนลูกคณะ ก็ตองผานการทําคดีมาแลวอยางนอย 10 ป 
คําส่ัง 

1. จงอธิบายหัวขอตอไปน้ีตามขอเท็จจริง 
1.1 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ มีอํานาจพิจารณาคดีประเภทใด 
           
            
           
              

1.2 คดีทุจริตและคดีจงใจยื่นบัญชีทรัพยสินหรือหน้ีสินอันเปนเท็จเก่ียวกับนักการเมือง อยูในเขตอํานาจ
ของศาลใด 

           
           
            
            
 

ส�ำนวนส่งให้อัยกำรยื่นฟ้อง ข้ำรำชกำรทุกระดับ และคดีที่มีเอกชนร่วมกระท�ำผิดกับเจ้ำหน้ำที่รัฐ ตำมกฎหมำย

ทุจริตและประพฤติมิชอบที่ระบุไว้เป็นควำมผิดด้วย เช่น เอกชนกับเอกชน ร่วมกันท�ำผิดฮั้วประกวดรำคำ หรือ

ควำมผิดเก่ียวกับเสนอสินบนของเอกชน หรือกำรใช้อิทธิพล สั่งกำรครอบง�ำเจ้ำหน้ำท่ีรัฐ รวมท้ังคดีท่ีขอให้

ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพรำะเหตุข้ำรำชกำรมีพฤติกำรณ์ร�่ำรวยผิดปกติและทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 

ส่วนคดีทุจริต และคดีจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือหนี้สินอันเป็นเท็จ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเมือง ยังคงอยู่ในอ�ำนำจ

ศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมือง

ศำลอำญำคดีทุจริตฯ จะมีศำลที่อยู่ส่วนกลำง ๑ แห่งและภำคถึง ๙ แห่ง ท�ำให้ใช้เวลำไม่นำน    

ในกำรพิจำรณำคดีหนึ่ง ๆ อีกทั้งใช้ระบบไต่สวน ที่พิจำรณำคดีติดต่อกันอย่ำงต่อเนื่องจนเสร็จกำรพิจำรณำคดี

รูปแบบศำลอำญำคดีทุจริตฯ ยังมีถึง ๓ ชั้นศำล คือ ชั้นต้น - อุทธรณ์ - ฎีกำ แต่กำรยื่นฎีกำจะเป็นระบบกำร

ขออนุญำตโดยศำลฎีกำตรวจดูว่ำกำรถ่วงคดี หรือมีเหตุควรยื่นฎีกำหรือไม่ กฎหมำยจัดตั้งศำลอำญำคดีทุจริตฯ 

ถือว่ำ ครบเครื่องที่จะแก้ปัญหำทั้งเร่ืองจ�ำเลยหลบหนีคดี เพรำะมีบทบัญญัติให้ลงโทษส�ำหรับจ�ำเลยท่ีหนีคดี 

โดยคดีหยุดกำรนับอำยุควำมระหว่ำงที่จ�ำเลยหนีคดี และคดีสำมำรถเดินหน้ำสืบพยำนในชั้นศำลต่อไปได้ 

และมีค�ำพิพำกษำโดยไม่ต้องมีตัวจ�ำเลย อีกทั้งหำกจ�ำเลยจะอุทธรณ์คดีก็ต้องมำยื่นเอง หำกหลบหนี

ก็ถือสละสิทธิ์นั้นไป ศำลชั้นต้นตัดสินไปแล้วว่ำอย่ำงไร ก็เป็นไปตำมนั้น

ส่วน “คดีริบทรัพย์” หำกไปท�ำทุจริตแล้วได้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดมำ อย่ำงเช่น สิทธิ      

ที่ไม่ใช่เงินทอง แต่เป็นสิทธิประโยชน์ทำงธุรกิจ กำรค้ำ ที่สำมำรถตีประโยชน์นั้นเป็นมูลค่ำได้ ก็จะตำมริบหมด 

เพรำะบำงครั้งกำรทุจริตอำจไม่ได้เป็นเงินอย่ำงที่เห็นก็ได้ หรือแม้ทรัพย์ที่ได้มำจำกกำรทุจริตหำยไปแล้ว 

ก็จะต้องตีเป็นมูลค่ำเงินว่ำกี่ล้ำน แล้วตำมยึดจำกทรัพย์สินอื่น 

กำรจัดองค์คณะก็มีควำมส�ำคัญ ซึ่งกำรพิจำรณำคดีต้องมีระดับหัวหน้ำคณะ ท่ีผ่ำนกำรเป็น

หัวหน้ำศำลมำแล้ว อำยุงำนอย่ำงน้อย ๒๕ ปี ส่วนลูกคณะ ก็ต้องผ่ำนกำรท�ำคดีมำแล้วอย่ำงน้อย ๑๐ ปี
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1.3 การพิจารณาคดีในศาลคดีทุจริต และประพฤติมิชอบ จะพิจารณาคดีติดตอกันอยางตอเน่ือง       
จนเสร็จส้ินคดี การพิจารณาคดีใชระบบอะไรในการไตสวน 

           
            
           
              

1.4 ผูเรียนอธิบายถึงอายุความกรณีที่จําเลยหลบหนี 
           
            
           
             

 1.5 คดีริบทรัพย สามารถริบทรัพยสินอะไรไดบาง 
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ผลดีของกำรจัดตั้ง
ศำลอำญำ

คดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

๒. ผู้เรียนบอกผลดีของกำรจัดตั้ง “ศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ”
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ชื่อหน่วย

ชื่อเรื่อง

ส�ำนึกดีที่ควรท�ำ

“สติ”	เปลี่ยนแปลงโลกได้
จ�ำนวน	๒	ชั่วโมง

หนวยที่ ๔
ใบกิจกรรมที่ ๔.๖

 

หน่วยท่ี 4 
ใบกิจกรรมท่ี 4.6 

 

ชื่อหน่วย ส ำนึกดีท่ีควรท ำ จ ำนวน 2 ชั่วโมง ชื่อเรื่อง “สติ” เปลี่ยนแปลงโลกได้ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. วิเคราะห์การใช้สติท าให้ชีวิตเกิดการเรียนรู้และพัฒนาได้ 
2. ประยุกต์การใช้สติกับปัญญามาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตได้ 

 

ค ำชี้แจง ผู้เรียนอ่านเรื่อง “สติเปลี่ยนแปลงโลกได้” ศึกษาและวิเคราะห์แล้วน าความรู้ไปตอบค าถามตามหัวข้อที่ก าหนดให้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“สติ” เปลี่ยนแปลงโลกได้ 

                     พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่อง “สติ” ไว้มาก เพราะสติเป็นพ้ืนฐานส าคัญของหนทางด้านดับทุกข์ หากขาดสติก็ยาก  
จะเกิดคุณธรรมข้ออ่ืนตามมา ยากท่ีจะรักษาคุณธรรมที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมได้ และไม่มีทางที่จะบรรลุธรรมได้ 
                    การด าเนินในชีวิตของมนุษย์ตลอด 24 ช่ัวโมง ตั้งแต่ตื่นนอน ท ากิจกรรมจนหลับ มนุษย์จะใช้ชีวิตอยู่ 2 รูปแบบ 
(Mode) ดังนี ้

 รูปแบบที่ 1 รูปแบบด้ังเดิม เป็นรูปแบบที่วิวัฒนาการผ่านกาลเวลาตั้งแต่เป็นสัตว์มาเป็นมนุษย์ยุคปัจจุบันใช้ชีวิต คิด พูด ท า 
ตามที่ถูกก าหนดในสายพันธุ์ ตามประสบการณ์ ตามธรรมชาติแล้วมีการตอบสนองโดยอัตโนมัติตามความชอบไม่ชอบปล่อยกายและใจ
ตามกระแสเหตุการณ์อาจเรียกได้ว่าเป็น...รูปแบบของสัญชาตญาณดิบ (Instinct) 

 รูปแบบที่ 2 รูปแบบท่ีจิตมีควำมยั้งคิด (สติ) เป็นจิตที่ก าหนดรู้ ระลึกอยู่กับการกระท าในปัจจุบัน หรือระลึกสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่าง
ต่อเนื่อง อาการจิตที่ระลึกได้หรือก าหนดรู้เรียกว่า “สติ” ชีวิตใน Mode สติ นี่แหละ ที่ท าให้ชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการพัฒนา    
สต ิคือสิ่งท่ีก ากับชีวิต ท าให้ชีวิตมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงโลกสู่สิ่งที่ดีกว่า ยิ่งใช้ชีวิตใน Mode สติมากเท่าใด มนุษย์และโลกก็จะยิ่งเจริญ
มากขึ้นเท่านั้น สติ จึงมีความส าคัญและมีประโยชน์อย่างมากต่อการด ารงชีวิต มีแต่คุณไม่มีโทษ เมื่อฝึกและใช้อย่างถูกต้อง แต่หาก
น าไปใช้กับสิ่งอ่ืนท่ีไม่ถูกต้อง ก็จะเกิดโทษเป็นทวีคูณ เช่น ใช้สติด้วยความเห็นผิดเจตนาท าช่ัวมีปัญญาเฉโก สต ิท าให้เกิดความไม่ประมาท 
ยิ่งถ้าใช้คู่กับ สัมปชัญญะ ท่ีหมายถึง ท่ัวพร้อม ก็ยิ่งส่งเสริมเกื้อกูลกันท าให้เกิดความต่อเนื่องมีสมาธินาน งานส าเร็จง่ายขึ้น ความรู้สึกตัว 
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จึงมีค ากล่าวของคนโบราณพูดถึงสติสัมปชัญญะ ควบคู่กัน สติ กับ ปัญญำ ก็เป็นสิ่งที่ส่งเสริม และเกื้อกูลกัน      
สติท าให้เกิดการคิด พูด ท าที่แยบคาย บ่มเพาะปัญญา เมื่อมีปัญญาแล้ว แต่ขาด สติก ากับสุดท้ายก็อาจไม่ส าเร็จหรือส าเร็จอย่าง           
ไม่สมบูรณ์ไม่ยั่งยืน 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

 ๑. วิเครำะห์กำรใช้สติท�ำให้ชีวิตเกิดกำรเรียนรู้และพัฒนำได้

 ๒. ประยุกต์กำรใช้สติกับปัญญำมำเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินชีวิตได้

ค�ำชี้แจง ผู้เรียนอ่ำนเรื่อง “สติเปลี่ยนแปลงโลกได้” ศึกษำและวิเครำะห์แล้วน�ำควำมรู้ไปตอบค�ำถำมตำมหัวข้อที่

ก�ำหนดให้
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ค�ำสั่ง ผู้เรียนยกตัวอย่ำงกำรด�ำเนินชีวิตโดยให้สอดคล้องกับข้อควำมทำงด้ำนซ้ำยมือ

ข้อควำม ยกตัวอย่ำงกำรด�ำเนินชีวิต

ตัวอย่ำง
๑.	สติและปัญญำ	จะต้องอยู่คู่กันเสมอ
เช่นเดียวกับ	“สติสัมปชัญญะ”

๑. กำรตั้งใจศึกษำเล่ำเรียนต้องมี “สติ” เมื่อถูกมอบหมำยให้จัดท�ำ
โครงงำน ต้องมีควำมขยันอดทนในกำรคิดค้นกระบวนกำรต่ำง ๆ  
ให้ประสบผลส�ำเร็จ จนเกิดทักษะและปัญญำ ดังนั้นสติและปัญญำ
จะต้องอยู่คู่กันเสมอ

๒.	เรำต้องใช้ชีวิตใน	Mode	ของสติ
มำกกว่ำ	Mode	ของสัญชำตญำณดิบ

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

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

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

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

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

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

๓.	เมื่อคุณปลูกควำมซื่อสัตย์	คุณก็จะได้
รับควำมไว้วำงใจ

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

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

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

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

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

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

๔.	เมื่อคุณปลูกควำมดี	คุณก็จะได้รับ
มิตรภำพ

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

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

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

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

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

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

๕.	เมื่อคุณปลูกควำมอ่อนน้อมถ่อมตน	
คุณก็จะได้รับควำมยิ่งใหญ่

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

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

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

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

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

........................................................................................................
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ชื่อหน่วย จิตอำสำสร้ำงคุณค่ำให้สังคม จ�ำนวน	๒	ชั่วโมง

หนวยที่ ๕

๑.	 แนวคิด

  กำรสร้ำงคนให้มีจิตอำสำหรือจิตสำธำรณะ มีควำมส�ำคัญต่อบุคคล องค์กร สังคมและประเทศชำติ

อย่ำงมำก ถ้ำสำมำรถปลูกฝัง ส่งเสริมหรือพัฒนำให้คนมีจิตส�ำนึกสำธำรณะด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ จะท�ำให้คนในชำติ

มจีติใจทีเ่อือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ กำรเหน็ประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน ท�ำให้ปัญหำกำรเอำรดัเอำเปรยีบกนั

ในสังคมก็จะลดลง น�ำไปสู่ชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งจนเกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

๒.	 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

  ๒.๑ อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับจิตอำสำได้

  ๒.๒ วิเครำะห์กำรท�ำงำนด้ำนจิตอำสำได้

  ๒.๓ ประยุกต์ใช้จิตอำสำเพื่อพัฒนำตนเองและสังคมได้

๓.	 สำระกำรเรียนรู้

  ๓.๑ จิตสำธำรณะ : ค่ำนิยมใหม่ที่ควรมี

  ๓.๒ คุณลักษณะของคนไทยที่ชำติต้องกำร

  ๓.๓ ท�ำดีต้องไม่ลังเล

  ๓.๔ วีรบุรุษบนท้องถนน

  ๓.๕ พลังควำมดีเริ่มที่ตัวเรำ

  ๓.๖ อำชีวะสร้ำงชำติ

๔.	 ขั้นตอนกำรด�ำเนินกิจกรรม

  ๔.๑ ครูเปิดเพลง “อยูอ่ย่ำงจงรกั ตำยอย่ำงภกัดี” พร้อมภำพประกอบกำรทรงงำนของพระบำทสมเดจ็

พระเจ้ำอยู่หัว ครูสนทนำกับผู้เรียนและให้ช่วยกันถอดเนื้อหำในบทเพลง “ควำมจงรักภักดี” ที่มีต่อพระองค์ท่ำน

แล้วจดสรุปกันทุกคน

  ๔.๒ ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม จ�ำนวน ๖ กลุ่ม เลือกประธำนและเลขำนุกำร ส่งตัวแทนกลุ่มรับกระดำษปรู๊ฟ 

และปำกกำเคมี

  ๔.๓ ครูน�ำเสนอ “จิตอำสำหรือจิตสำธำรณะ” ด้วย Power Point เสนอตัวอย่ำงและกิจกรรม       

 ในหลำกหลำยรูปแบบให้ผูเ้รยีนได้รบัฟังแล้วเปิดโอกำสให้มกีำรอภิปรำย ซกัถำม ครแูละผูเ้รยีนร่วมกนัสรปุประเดน็

ที่ส�ำคัญ
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  ๔.๔ ทุกกลุ่มสรุปควำมหมำย ควำมส�ำคัญ ตลอดทั้งกิจกรรมต่ำง ๆ ของ “จิตอำสำ” แล้วสรุปด้วย

แผนผังควำมคิดในกระดำษปรู๊ฟ ส่งตัวแทนน�ำเสนอหน้ำชั้นเรียน

  ๔.๕ ครูอธิบำยสำระกำรเรียนรู้ทั้ง ๖ สำระและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม พร้อมมอบหมำยงำนให ้

ทุกกลุ่ม ๆ ละ ๑ สำระ

  ๔.๖ ทุกคนช่วยกันระดมสมอง อภิปรำย วิเครำะห์ แสดงควำมคิดเห็นและร่วมกันท�ำกิจกรรมท่ี 

มอบหมำยตำมเวลำที่ก�ำหนดให้

  ๔.๗ ทุกกลุ่มส่งตัวแทนน�ำเสนอ และเชื่อมโยงกิจกรรมต่ำง ๆ สู่กำรปฏิบัติจริงในชีวิตประจ�ำวันได้

  ๔.๘ น�ำผลงำนเผยแพร่ เช่น กำรจัดป้ำยนิเทศ ลงเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ต่อสำธำรณชน

๕.	 สื่อ	วัสดุ	อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้

  ๕.๑ ใบกิจกรรมที่ ๕.๑  ๕.๒   ๕.๓   ๕.๔   ๕.๕  และ ๕.๖

  ๕.๒ เพลงประกอบภำพ “อยู่อย่ำงจงรัก ตำยอย่ำงภักดี”

  ๕.๓ Power Point

  ๕.๔ กระดำษปรู๊ฟ ปำกกำเคมี

  ๕.๕ สื่อ สิ่งพิมพ์

๖.	 กำรวัดและประเมินผล

  ๖.๑ แบบประเมินผลกำรสังเกตพฤติกรรมรำยบุคคล

  ๖.๒ แบบประเมินผลกำรสังเกตพฤติกรรมกำรท�ำงำนกลุ่ม

  ๖.๓ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติตนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

  ๖.๔ แบบประเมินตนเอง

๗.	 กิจกรรมเสนอแนะ

  ให้ผู้เรียนศึกษำค้นคว้ำตัวอย่ำงกิจกรรมสร้ำงจิตสำธำรณะใน ๕ ด้ำน ได้แก่ 

   ด้ำนที่ ๑ ด้ำนกำรพัฒนำเยำวชนและส่งเสริมกำรเรียนรู้ เช่น กำรบริจำคร่ำงกำย ธนำคำรไทย

พำณิชย์กับกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นต้น

   ด้ำนที่ ๒ ด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น เอปสัน...ปันน�้ำใจสู่สังคม กิจกรรมปลูกป่ำชำยเลน

ลดภำวะโลกร้อน เป็นต้น

   ด้ำนที ่๓ ด้ำนสำธำรณสขุและพฒันำคณุภำพชวีติ เช่น วดัพระบำทน�ำ้พ ุโครงกำรธนำคำรแว่นตำ  

กำรฟื้นฟูชุมชนผู้ประสบภัยสึนำมิ เป็นต้น

   ด้ำนที่ ๔ ด้ำนศำสนำและศิลปวัฒนธรรม เช่น โครงกำรกล้ำใหม่ สร้ำงสรรค์ชุมชน กำรพัฒนำ

และบูรณะสวนมัทนะพำธำ เป็นต้น
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ช่ือหนวย จิตอาสาสรางคุณคาใหสังคม
ช่ือเร่ือง จิตสาธารณะ

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1. บอกความหมายของจิตสาธารณะได
 2. วิเคราะหจิตสาธารณะกับการพัฒนาได

คําช้ีแจง ผูเรียนอานเรื่อง “จิตสาธารณะ
คําถามตามหัวขอท่ีกําหนดให 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   ในคําวาจิตสาธารณะ 
ซ่ึงหมายถึง 

  1. Professional
(profession) รูลึกในหนาท่ี ๆ รับผิดชอบ รูรอบในงานท่ีเก่ียวของ ตองพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา หาความรูใหมเสมอ
 2. Unity เอกภาพ คานิยมใหมตองเปนไปในทิศทางของความสามัคคีในหมูคณะ ไมกลัว
การไดหนา หรืออิจฉาริษยากัน ควรจะฝกการทํางานเปนทีม เพราะการท่ีคนในองคกรมีเอกภาพ จะชวยใหการ
ขับเคลื่อนภาระงานเพ่ือมวลประชา เปนไปดวยความเรียบรอย มีหลายองคกรท่ีคนในองคการกลัวการไดดี เลยไมมี
ใครทําอะไร คนไทยทุกคนก็ไมไดอะไรดวย แตในความเปนเอกภาพ
 3.  Believe ความเชื่อ คนไทยทุกคนจะตองทํางานดวยความเชื่อ เชื่อคําสอนของพระพุทธเจา 
เชื่อในสิ่งท่ีถูกตอง แลวยึดใหม่ัน ถาคนไทยทุกคนขาดแลวซ่ึงความเชื่อ การทํางานก็จะขาดพลัง
 4. Locally ภูมิปญญาทองถ่ิน คนไทยทุกคนจ
ท่ียิ่งใหญของภูมิปญญาไทย ลดความเชื่อทันสมัยนิยมลง 
จะนําไปสูการแกปญหาอยางเปนระบบและเขากับบริบทของสังคมไทย คนไทยทุกคน ตองเลิกดูถูกภูมิปญญาของ
คนในระดับรากหญา แลวหันไปสูวิถีของการเรียนรูรวมกัน เขาไปเปนสวนหนึ่งของการเรียนรูในชุมชน
 5. Integrity ความซ่ือสัตย คนไทยทุกคนจะตองยึดเอาความซ่ือสัตยเปนท่ีต้ัง เพ่ือเปนแบบอยาง
ท่ีดีใหกับสังคม คิดดี ทําดี เพ่ือชาติ งานทุกชิ้นจะตองตรวจสอบได มีความโปรงใส
 6. Creative สรางสรรค คนไทยทุกคนจะตองคิดและทํางานท่ีสรางสรรคพัฒนานวัตกรรม 
(innovation) ใหม ๆ ใหเกิดข้ึนกับสังคม ตองไมหยุดนิ่ง ตองมีความเปนพลวัต ท้ังนี้
ประเทศชาติ 
  

หนวยท่ี 5 
ใบกิจกรรมท่ี 5.1 

จิตอาสาสรางคุณคาใหสังคม จํานวน จิตสาธารณะ : คานิยมใหมท่ีควรมี 

บอกความหมายของจิตสาธารณะได 
วิเคราะหจิตสาธารณะกับการพัฒนาได 

จิตสาธารณะ : คานิยมใหมท่ีควรมี” ศึกษาและวิเคราะหแลวนําความรูไปตอบ

“จิตสาธารณะ : คานิยมใหมท่ีควรมี” 
 

ในคําวาจิตสาธารณะ (Public Mind) มีคําวา “สาธารณะ (Public)” ประกอบดวย 

Professional ทํางานแบบมืออาชีพ คนไทยทุกคนท่ีคิดใหม ทําใหมจะตองเปนมืออาชีพ 
ๆ รับผิดชอบ รูรอบในงานท่ีเก่ียวของ ตองพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา หาความรูใหมเสมอ

เอกภาพ คานิยมใหมตองเปนไปในทิศทางของความสามัคคีในหมูคณะ ไมกลัว
การไดหนา หรืออิจฉาริษยากัน ควรจะฝกการทํางานเปนทีม เพราะการท่ีคนในองคกรมีเอกภาพ จะชวยใหการ
ขับเคลื่อนภาระงานเพ่ือมวลประชา เปนไปดวยความเรียบรอย มีหลายองคกรท่ีคนในองคการกลัวการไดดี เลยไมมี
ใครทําอะไร คนไทยทุกคนก็ไมไดอะไรดวย แตในความเปนเอกภาพก็ยอมใหมีความแตกตางได แตอยาแตกแยก

ความเชื่อ คนไทยทุกคนจะตองทํางานดวยความเชื่อ เชื่อคําสอนของพระพุทธเจา 
เชื่อในสิ่งท่ีถูกตอง แลวยึดใหม่ัน ถาคนไทยทุกคนขาดแลวซ่ึงความเชื่อ การทํางานก็จะขาดพลัง

ภูมิปญญาทองถ่ิน คนไทยทุกคนจะตองเปนผูท่ีเชื่อและศรัทธาในความเป
ท่ียิ่งใหญของภูมิปญญาไทย ลดความเชื่อทันสมัยนิยมลง (Modernization) Local wisdom 
จะนําไปสูการแกปญหาอยางเปนระบบและเขากับบริบทของสังคมไทย คนไทยทุกคน ตองเลิกดูถูกภูมิปญญาของ

กหญา แลวหันไปสูวิถีของการเรียนรูรวมกัน เขาไปเปนสวนหนึ่งของการเรียนรูในชุมชน
ความซ่ือสัตย คนไทยทุกคนจะตองยึดเอาความซ่ือสัตยเปนท่ีต้ัง เพ่ือเปนแบบอยาง

ท่ีดีใหกับสังคม คิดดี ทําดี เพ่ือชาติ งานทุกชิ้นจะตองตรวจสอบได มีความโปรงใส 
สรางสรรค คนไทยทุกคนจะตองคิดและทํางานท่ีสรางสรรคพัฒนานวัตกรรม 

ๆ ใหเกิดข้ึนกับสังคม ตองไมหยุดนิ่ง ตองมีความเปนพลวัต ท้ังนี้

 

จํานวน 2 ชั่วโมง 

ศึกษาและวิเคราะหแลวนําความรูไปตอบ

ประกอบดวย P+U+B+L+I+C      

ทํางานแบบมืออาชีพ คนไทยทุกคนท่ีคิดใหม ทําใหมจะตองเปนมืออาชีพ 
ๆ รับผิดชอบ รูรอบในงานท่ีเก่ียวของ ตองพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา หาความรูใหมเสมอ 

เอกภาพ คานิยมใหมตองเปนไปในทิศทางของความสามัคคีในหมูคณะ ไมกลัว    
การไดหนา หรืออิจฉาริษยากัน ควรจะฝกการทํางานเปนทีม เพราะการท่ีคนในองคกรมีเอกภาพ จะชวยใหการ
ขับเคลื่อนภาระงานเพ่ือมวลประชา เปนไปดวยความเรียบรอย มีหลายองคกรท่ีคนในองคการกลัวการไดดี เลยไมมี

ก็ยอมใหมีความแตกตางได แตอยาแตกแยก 
ความเชื่อ คนไทยทุกคนจะตองทํางานดวยความเชื่อ เชื่อคําสอนของพระพุทธเจา 

เชื่อในสิ่งท่ีถูกตอง แลวยึดใหม่ัน ถาคนไทยทุกคนขาดแลวซ่ึงความเชื่อ การทํางานก็จะขาดพลัง 
ะตองเปนผูท่ีเชื่อและศรัทธาในความเปนพลัง     

(Modernization) Local wisdom ในดานตาง ๆ        
จะนําไปสูการแกปญหาอยางเปนระบบและเขากับบริบทของสังคมไทย คนไทยทุกคน ตองเลิกดูถูกภูมิปญญาของ

กหญา แลวหันไปสูวิถีของการเรียนรูรวมกัน เขาไปเปนสวนหนึ่งของการเรียนรูในชุมชน 
ความซ่ือสัตย คนไทยทุกคนจะตองยึดเอาความซ่ือสัตยเปนท่ีต้ัง เพ่ือเปนแบบอยาง

สรางสรรค คนไทยทุกคนจะตองคิดและทํางานท่ีสรางสรรคพัฒนานวัตกรรม 
ๆ ใหเกิดข้ึนกับสังคม ตองไมหยุดนิ่ง ตองมีความเปนพลวัต ท้ังนี้ก็เพ่ือประชาชนและ

ชื่อหน่วย

ชื่อเรื่อง

จิตอำสำสร้ำงคุณค่ำให้สังคม

จิตสำธำรณะ	:	ค่ำนิยมใหม่ที่ควรมี
จ�ำนวน	๒	ชั่วโมง

หนวยที่ ๕
ใบกิจกรรมที่ ๕.๑

“จิตสำธำรณะ	:	ค่ำนิยมใหม่ที่ควรมี”

ในค�ำว่ำจิตสำธำรณะ (Public Mind) มีค�ำว่ำ “สำธำรณะ (Public)” ประกอบด้วย P+U+B+L+I+C      
ซึ่งหมำยถึง

๑. Professional ท�ำงำนแบบมืออำชีพ คนไทยทุกคนที่คิดใหม่ ท�ำใหม่จะต้องเป็นมืออำชีพ 
(profession) รู้ลึกในหน้ำที่ ๆ รับผิดชอบ รู้รอบในงำนที่เกี่ยวข้อง ต้องพัฒนำตนเองอยู่ตลอดเวลำ หำควำมรู้
ใหม่เสมอ

๒. Unity เอกภำพ ค่ำนิยมใหม่ต้องเป็นไปในทิศทำงของควำมสำมัคคีในหมู่คณะ ไม่กลัว กำรได้หน้ำ 
หรืออิจฉำริษยำกัน ควรจะฝึกกำรท�ำงำนเป็นทีม เพรำะกำรที่คนในองค์กรมีเอกภำพ จะช่วยให้กำรขับเคลื่อน
ภำระงำนเพื่อมวลประชำ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีหลำยองค์กรที่คนในองค์กำรกลัวกำรได้ดี เลยไม่มีใคร
ท�ำอะไร คนไทยทุกคนก็ไม่ได้อะไรด้วย แต่ในควำมเป็นเอกภำพก็ยอมให้มีควำมแตกต่ำงได้ แต่อย่ำแตกแยก

๓.  Believe ควำมเชื่อ คนไทยทุกคนจะต้องท�ำงำนด้วยควำมเชื่อ เชื่อค�ำสอนของพระพุทธเจ้ำ 
เชื่อในสิ่งที่ถูกต้อง แล้วยึดให้มั่น ถ้ำคนไทยทุกคนขำดแล้วซึ่งควำมเชื่อ กำรท�ำงำนก็จะขำดพลัง

๔. Locally ภูมปัิญญำท้องถิน่ คนไทยทกุคนจะต้องเป็นผูท้ีเ่ชือ่และศรทัธำในควำมเป็นพลงัทีย่ิง่ใหญ่
ของภูมิปัญญำไทย ลดควำมเชื่อทันสมัยนิยมลง (Modernization) Local wisdom ในด้ำนต่ำง ๆ จะน�ำไปสู่
กำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบและเข้ำกับบริบทของสังคมไทย คนไทยทุกคน ต้องเลิกดูถูกภูมิปัญญำของคนใน
ระดับรำกหญ้ำ แล้วหันไปสู่วิถีของกำรเรียนรู้ร่วมกัน เข้ำไปเป็นส่วนหนึ่งของกำรเรียนรู้ในชุมชน

๕. Integrity ควำมซื่อสัตย์ คนไทยทุกคนจะต้องยึดเอำควำมซื่อสัตย์เป็นที่ตั้ง เพื่อเป็นแบบอย่ำงที่ดี
ให้กับสังคม คิดดี ท�ำดี เพื่อชำติ งำนทุกชิ้นจะต้องตรวจสอบได้ มีควำมโปร่งใส

๖. Creative สร้ำงสรรค์ คนไทยทุกคนจะต้องคิดและท�ำงำนที่สร้ำงสรรค์พัฒนำนวัตกรรม 
(Innovation) ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นกับสังคม ต้องไม่หยุดนิ่ง ต้องมีควำมเป็นพลวัต ทั้งนี้ก็เพื่อประชำชนและ
ประเทศชำติ
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คําส่ัง 
1. ผูเรียนนําขอความในชอง         ไปเติมลงหนาขอท่ีมีความหมายสอดคลองกัน 

 
 
 

  
 
 

  1.1 วิเชียรทํางานดวยความรับผิดชอบในหนาท่ีและแสวงหาความรูเพ่ิมเติมอยูตลอดเวลา 
  1.2 นิยมไปเชิญลุงมีมาสอนเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมไทยในทองถ่ิน 
  1.3 ชาติชายดํารงชีวิตตามหลักธรรมคําสอน เชื่อทุกอยางดวยเหตุและผล 
 1.4 มณฑา เปนหัวหนาท่ียอมรับฟงความคิดเห็นของลูกนองยึดมติของเสียงสวนใหญในการ 

ทํางาน 
  1.5 ผูบริหารท่ีดีตองทําทุกอยางบนความถูกตอง โปรงใส สามารถตรวจสอบได  
 
 
 
 
 
 

จิตสาธารณะ เปนการกระทําดวยจิตวิญญาณท่ีมีความรักความหวงใย ความเอ้ืออาทรตอคนอ่ืนและสังคมโดยรวม 
การมีคุณธรรมจริยธรรมและการไมกระทําท่ีเสื่อมเสียหรือเปนปญหาตอสังคม ประเทศชาติ การมีจิตท่ีคิด
สรางสรรค เปนกุศล และมุงทํากรรมดีท่ีเปนประโยชนตอสวนรวม คิดในทางท่ีดี ไมทําลายเบียดเบียนบุคคล 
สังคม วัฒนธรรม ประเทศชาติและสิ่งแวดลอม การกระทําและคําพูดท่ีมาจากความคิดท่ีดี การลดความขัดแยง
และการใหขวัญและกําลังใจตอกันเพ่ือใหสังคมโดยสวนรวมมีความสุข 
 

ระดับของจิตสาธารณะ 
 1. จิตสาธารณะระดับครอบครัว ไดแก ความพอมีพอกิน ความสัมพันธระหวางญาติพ่ีนอง 
ความขยัน มีท่ีอยูอาศัย มีท่ีทํากิน และการแบงหนาท่ีรับผิดชอบ 
 2. จิตสาธารณะระดับหมูบาน ไดแก คนดี ความดี การแบงปน การอาศัยไหววาน การ
ชวยเหลือเก้ือกูล และการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
 3. จิตสาธารณะระดับสังคม ไดแก ความรวมมือรวมใจ สามัคคี การมีสวนรวมทางสังคม งานบุญ 
งานประเพณี และปฏิบัติตามโครงการพัฒนาตาง ๆ 
  จิตสาธารณะมีหลายระดับ โดยเริ่มท่ีระดับแคบใกลตัวเรามากท่ีสุด คือ จิตสาธารณะระดับ
ครอบครัว และเม่ือมองกวางออกไปจะเปนจิตสาธารณะระดับชุมชนและระดับกวางท่ีสุดจะเปนจิตสาธารณะ
ระดับสังคม ซ่ึงจะมองกวางถึงระดับประเทศและระดับนานาชาติได 

ภูมิปญญา ความเช่ือ ความซ่ือสัตย เอกภาพ ทํางานแบบมืออาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คําส่ัง 
1. ผูเรียนนําขอความในชอง         ไปเติมลงหนาขอท่ีมีความหมายสอดคลองกัน 

 
 
 

  
 
 

  1.1 วิเชียรทํางานดวยความรับผิดชอบในหนาท่ีและแสวงหาความรูเพ่ิมเติมอยูตลอดเวลา 
  1.2 นิยมไปเชิญลุงมีมาสอนเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมไทยในทองถ่ิน 
  1.3 ชาติชายดํารงชีวิตตามหลักธรรมคําสอน เชื่อทุกอยางดวยเหตุและผล 
 1.4 มณฑา เปนหัวหนาท่ียอมรับฟงความคิดเห็นของลูกนองยึดมติของเสียงสวนใหญในการ 

ทํางาน 
  1.5 ผูบริหารท่ีดีตองทําทุกอยางบนความถูกตอง โปรงใส สามารถตรวจสอบได  
 
 
 
 
 
 

จิตสาธารณะ เปนการกระทําดวยจิตวิญญาณท่ีมีความรักความหวงใย ความเอ้ืออาทรตอคนอ่ืนและสังคมโดยรวม 
การมีคุณธรรมจริยธรรมและการไมกระทําท่ีเสื่อมเสียหรือเปนปญหาตอสังคม ประเทศชาติ การมีจิตท่ีคิด
สรางสรรค เปนกุศล และมุงทํากรรมดีท่ีเปนประโยชนตอสวนรวม คิดในทางท่ีดี ไมทําลายเบียดเบียนบุคคล 
สังคม วัฒนธรรม ประเทศชาติและสิ่งแวดลอม การกระทําและคําพูดท่ีมาจากความคิดท่ีดี การลดความขัดแยง
และการใหขวัญและกําลังใจตอกันเพ่ือใหสังคมโดยสวนรวมมีความสุข 
 

ระดับของจิตสาธารณะ 
 1. จิตสาธารณะระดับครอบครัว ไดแก ความพอมีพอกิน ความสัมพันธระหวางญาติพ่ีนอง 
ความขยัน มีท่ีอยูอาศัย มีท่ีทํากิน และการแบงหนาท่ีรับผิดชอบ 
 2. จิตสาธารณะระดับหมูบาน ไดแก คนดี ความดี การแบงปน การอาศัยไหววาน การ
ชวยเหลือเก้ือกูล และการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
 3. จิตสาธารณะระดับสังคม ไดแก ความรวมมือรวมใจ สามัคคี การมีสวนรวมทางสังคม งานบุญ 
งานประเพณี และปฏิบัติตามโครงการพัฒนาตาง ๆ 
  จิตสาธารณะมีหลายระดับ โดยเริ่มท่ีระดับแคบใกลตัวเรามากท่ีสุด คือ จิตสาธารณะระดับ
ครอบครัว และเม่ือมองกวางออกไปจะเปนจิตสาธารณะระดับชุมชนและระดับกวางท่ีสุดจะเปนจิตสาธารณะ
ระดับสังคม ซ่ึงจะมองกวางถึงระดับประเทศและระดับนานาชาติได 

ภูมิปญญา ความเช่ือ ความซ่ือสัตย เอกภาพ ทํางานแบบมืออาชีพ 

จิตสำธำรณะ เป็นกำรกระท�ำด้วยจิตวิญญำณที่มีควำมรักควำมห่วงใย ควำมเอื้ออำทรต่อคนอื่นและสังคม
โดยรวม กำรมีคุณธรรมจริยธรรมและกำรไม่กระท�ำที่เสื่อมเสียหรือเป็นปัญหำต่อสังคม ประเทศชำติ กำรมีจิต
ทีค่ดิสร้ำงสรรค์ เป็นกุศล และมุง่ท�ำกรรมดีทีเ่ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม คดิในทำงท่ีด ีไม่ท�ำลำยเบียดเบียนบุคคล 
สังคม วฒันธรรม ประเทศชำติและสิ่งแวดล้อม กำรกระท�ำและค�ำพูดที่มำจำกควำมคิดทีด่ี กำรลดควำมขัดแย้ง
และกำรให้ขวัญและก�ำลังใจต่อกันเพื่อให้สังคมโดยส่วนรวมมีควำมสุข
ระดับของจิตสำธำรณะ

๑. จิตสำธำรณะระดบัครอบครวั ได้แก่ ควำมพอมพีอกนิ ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงญำตพิีน้่อง ควำมขยนั 
มีที่อยู่อำศัย มีที่ท�ำกิน และกำรแบ่งหน้ำที่รับผิดชอบ

๒. จิตสำธำรณะระดับหมู่บ้ำน ได้แก่ คนดี ควำมดี กำรแบ่งปัน กำรอำศัยไหว้วำน กำรช่วยเหลือ
เกื้อกูล และกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร

๓. จิตสำธำรณะระดับสังคม ได้แก่ ควำมร่วมมือร่วมใจ สำมัคคี กำรมีส่วนร่วมทำงสังคม งำนบุญ 
งำนประเพณี และปฏิบัติตำมโครงกำรพัฒนำต่ำง ๆ

จติสำธำรณะมหีลำยระดบั โดยเร่ิมทีร่ะดบัแคบใกล้ตวัเรำมำกทีส่ดุ คอื จติสำธำรณะระดบัครอบครวั 
และเมื่อมองกว้ำงออกไปจะเป็นจิตสำธำรณะระดับชุมชนและระดับกว้ำงท่ีสุดจะเป็นจิตสำธำรณะระดับสังคม 
ซึ่งจะมองกว้ำงถึงระดับประเทศและระดับนำนำชำติได้

ภูมิปัญญำ ควำมเชื่อ ควำมซื่อสัตย์ เอกภำพ ท�ำงำนแบบมืออำชีพ
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2. ผูเรียนระบุกิจกรรมของจิตสาธารณะ ท่ีสามารถทําไดในทุกระดับตามบริบทและภูมิสังคมท่ีแตกตางกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จิตสาธารณะ 

กิจกรรม 
ระดับหมูบาน 

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

.

กิจกรรม 
ระดับครอบครัว 

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

.

กิจกรรม 
ระดับสังคม 

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

.

2. ผู้เรียนระบุกิจกรรมของจิตสาธารณะ ที่สามารถท าได้ในทุกระดับตามบริบทและภูมิสังคมที่แตกต่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จิตสาธารณะ 

กิจกรรม 
ระดับหมู่บ้าน 

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

 

กิจกรรม 
ระดับครอบครัว 

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

 

กิจกรรม 
ระดับสังคม 

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

 

2. ผู้เรียนระบุกจิกรรมของจิตสาธารณะ ที่สามารถท าได้ในทุกระดบัตามบริบทและภูมสิังคมที่แตกต่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จิตสาธารณะ 

กิจกรรม 
ระดับหมู่บ้าน 

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

. 
 

กิจกรรม 
ระดับครอบครัว 

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

. 
 

กิจกรรม 
ระดับสังคม 

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

. 
 

2. ผู้เรียนระบุกิจกรรมของจิตสาธารณะ ที่สามารถท าได้ในทุกระดับตามบริบทและภูมิสังคมที่แตกต่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จิตสาธารณะ 

กิจกรรม 
ระดับหมู่บ้าน 

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

 

กิจกรรม 
ระดับครอบครัว 

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

 

กิจกรรม 
ระดับสังคม 

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

 

จิตสาธารณะ

จิตสำธำรณะ
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ชื่อหน่วย

ชื่อเรื่อง

จิตอำสำสร้ำงคุณค่ำให้สังคม

คุณลักษณะของคนไทยที่ชำติต้องกำร
จ�ำนวน	๒	ชั่วโมง

หนวยที่ ๕
ใบกิจกรรมที่ ๕.๒

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

 ๑. วิเครำะห์คุณลักษณะของคนไทยที่ชำติต้องกำรได้

 ๒. ยกตัวอย่ำงบุคคลที่ท�ำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินได้

ค�ำชีแ้จง ผูเ้รียนอ่ำนเร่ือง “คุณลกัษณะของคนไทยทีช่ำติต้องกำร” ศกึษำและวเิครำะห์แล้วน�ำควำมรู้ไปตอบค�ำถำม
ตำมหัวข้อที่ก�ำหนดให้

คุณลักษณะของคนไทยที่ชำติต้องกำร

จริยศึกษำ คือ กำรศึกษำที่จัดเพื่อสร้ำงคุณลักษณะของพลเมืองให้มีคุณธรรม บุคลิกลักษณะ 

อุปนิสัย และพฤติกรรมให้เป็นคนดีมีศีลธรรมตำมควำมต้องกำรและจ�ำเป็นของประเทศชำติ

คุณลักษณะของคนไทยที่ประเทศชำติต้องกำรและมีควำมจ�ำเป็นต้องปลูกฝังให้ถึงควำมพร้อม

ในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน มีดังนี้

  ๑. มีระเบียบวินัย

  ๒. มีควำมซื่อสัตย์ สุจริตและยุติธรรม

  ๓. ขยัน ประหยัดและยึดมั่นในสัมมำชีพ

  ๔. ส�ำนึกในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชำติ

  ๕. รู้จักคิดริเริ่ม วิจำรณ์และตัดสินใจอย่ำงมีเหตุผล

  ๖. รักและเทิดทูนชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ตลอดจนกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย

  ๗. มีพลำนำมัยสมบูรณ์ทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ

  ๘. รู้จักพึ่งตนเองและมีอุดมคติ

  ๙. มีควำมภำคภูมิใจ รู้จักท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมและทรัพยำกรธรรมชำติ

๑๐. มีควำมเสียสละ เมตตำอำรี กตัญูกตเวที กล้ำหำญและสำมัคคีกัน

ส่วนค�ำว่ำ จริยธรรม มำจำก ๒ ค�ำ คือ จริยะ + ธรรม ซึ่งแปลตำมศัพท์ คือ จริยะ แปลว่ำ 

ควำมประพฤติ กิริยำที่ควรประพฤติ ธรรม แปลว่ำ คุณควำมดี ค�ำสั่งสอนในศำสนำ หลักปฏิบัติในทำงศำสนำ 

ควำมจริง ควำมยุติธรรม ควำมถูกต้อง กฎเกณฑ์ เมื่อน�ำเอำค�ำว่ำ จริยะ มำต่อกับค�ำว่ำ ธรรม เป็น จริยธรรม    

แปลเอำควำมหมำยว่ำ กฎเกณฑ์แห่งควำมประพฤตหิรอืหลกัควำมจรงิทีเ่ป็นแนวทำงแห่งควำมประพฤตปิฏบัิติ
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ค�ำสอนของพระพุทธเจ้ำที่เรียกว่ำ ธรรม นั้น แบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภท คือ

๑.  ประเภททีค่วรบ�ำเพญ็ ควรน�ำมำปฏบิตัใิห้เกิดข้ึนในตน เพือ่ปรบัปรงุตนให้เป็นคนด ีเรยีกว่ำ กุศลธรรม

๒.  ประเภททีค่วรละเว้น ไม่ควรน�ำมำประพฤตปิฏบิตั ิเพรำะเป็นธรรมท่ีท�ำให้เป็นสิง่ไม่ด ีเรยีกว่ำ อกศุลธรรม

๓. ประเภทที่จัดเป็นกุศลหรืออกุศลไม่ได้ เป็นสิ่งที่ควรศึกษำให้รู้ไว้ ไม่ใช่สิ่งที่ต้องละเว้นหรือต้อง

บ�ำเพ็ญ เรียกว่ำ อัพยำกตธรรม

ธรรมท่ีเป็นกุศลนั้น เป็นสิ่งที่ให้คุณอย่ำงเดียว สำมำรถน�ำมำประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลดีแก่ผู้ปฏิบัติ

ตำมสมควรแก่กำรปฏิบัติ กุศลธรรมบำงข้อสำมำรถน�ำมำประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลดีในทุกกรณี เช่น 

สติสัมปชัญญะ เป็นต้น ส่วนอกุศลธรรมนั้น เป็นสิ่งที่ให้โทษอย่ำงเดียว จึงจัดว่ำเป็นสิ่งที่ควรละเว้นไม่ควรน�ำมำ

ประพฤติปฏิบัติโดยแท้

คุณลักษณะของคนไทยที่ชำติต้องกำร กำรปฏิบัติตำมคุณลักษณะ

๑.๑ มีระเบียบวินัย (ตัวอย่ำง) สมพรแต่งตัวถูกต้องตำมระเบียบของสถำนศึกษำ

๑.๒ ควำมซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม
......................................................................................

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

๑.๓ ขยัน ประหยัดและยึดมั่นในสัมมำชีพ
......................................................................................

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

๑.๔ รู้จักพึ่งตนเองและมีอุดมคติ
......................................................................................

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

๑.๕ มีควำมเมตตำ กตัญูกตเวทีและควำมสำมัคคี
......................................................................................

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

ค�ำสั่ง

๑. ผู้เรียนพิจำรณำข้อควำมด้ำนซ้ำยมือ แล้วเขียนข้อควำมด้ำนขวำมือให้สอดคล้องกัน
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๒. ผู้เรียนค้นหำบุคคลตัวอย่ำงในชุมชน ที่ท�ำคุณประโยชน์ให้แผ่นดิน

ชื่อ – นำมสกุล................................

ที่อยู่................................................

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

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

ผลงำนและควำมส�ำคัญ
.......................................
.......................................
.......................................

๒.๑

ชื่อ – นำมสกุล................................

ที่อยู่................................................

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

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

ผลงำนและควำมส�ำคัญ
.......................................
.......................................
.......................................

๒.๒

ชื่อ – นำมสกุล................................

ที่อยู่................................................

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

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

ผลงำนและควำมส�ำคัญ
.......................................
.......................................
.......................................

๒.๓

ชื่อ – นำมสกุล................................

ที่อยู่................................................

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

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

ผลงำนและควำมส�ำคัญ
.......................................
.......................................
.......................................

๒.๔

ชื่อ – นำมสกุล................................

ที่อยู่................................................

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

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

ผลงำนและควำมส�ำคัญ
.......................................
.......................................
.......................................

๒.๕
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ชื่อหน่วย

ชื่อเรื่อง

จิตอำสำสร้ำงคุณค่ำให้สังคม

ท�ำดีไม่ต้องลังเล
จ�ำนวน	๒	ชั่วโมง

หนวยที่ ๕
ใบกิจกรรมที่ ๕.๓

ท�ำดีไม่ต้องลังเล

“ชัช	อุบลจินดำ”
ท�ำดีไม่ต้องลังเล

ควำมหลงใหลในควำมงำมของธรรมชำติ

ริมแม ่น�้ำกระบี่ ในจังหวัดกระบี่ของสองสำมีภรรยำ

ชำวนอร์เวย์และชำวจีนคู่นี้ เกือบจมลงด้วยโศกนำฏกรรม

ในนำทีควำมเป็นตำยนั้น ชัช อุบลจินดำ ชำวเลวัย ๔๔ ปี ก็

ปรำกฏตวัขึน้ ชชัพยำยำมทุกอย่ำงเพ่ือช่วยเหลอืนักท่องเท่ียว

โชคร้ำยสองคนนี้ แม้กระทั่งยอมเอำร่ำงกำยของตนเองให้

ทั้งสองคนเหยียบเพื่อให้รอดพ้นจำกอันตรำย ในเวลำเพียงไม่

กี่ชั่วโมงหลังจำกนั้น คลิปวีดีโอที่มีควำมยำว ๓.๕๘ นำทีนี้

ได้กลำยเป็นภำพเหตุกำรณ์ที่ถูกส่งต่อและสร้ำง

กระแสควำมชืน่ชมและแรงบนัดำลใจอย่ำง

ที่ไม่เคยปรำกฏมำก่อนในสังคมไทย

ในเวลำเพยีงชัว่ข้ำมคืน ชชั อบุลจินดำ 

ช่ำงรบัเหมำตอกเสำเขม็ทีแ่ทบไม่มใีคร

รูจ้กั ได้กลำยเป็นวรีบรุษุ ทีไ่ด้รับกำรกล่ำวขวัญ

ทั้งไทยและต่ำงประเทศ ไม่เฉพำะวีรกรรมเฉพำะหน้ำเท่ำนั้นที่ท�ำให้ชัชกลำยเป็นฮีโร่ แต่ควำมถ่อมตัว

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

 ๑. อธิบำยกำรท�ำงำนด้ำนจิตอำสำได้

 ๒. วิเครำะห์กำรเป็นจิตอำสำเพื่อพัฒนำสังคมได้

ค�ำชีแ้จง ผูเ้รยีนอ่ำนเรือ่ง “ท�ำดีไม่ต้องลงัเล” ศึกษำและวเิครำะห์แล้วน�ำควำมรูไ้ปตอบค�ำถำมตำมหวัข้อท่ีก�ำหนดให้
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และการแสดงน้ําใจชวยเหลือผูเดือดรอนโดยไมหวังสิ่งตอบแทน ทําใหชัชกลายเปนแรงบันดาลใจและสราง
ความหวังใหคนในสังคมท่ีกําลังโหยหาคนท่ีพรอมจะเสียสละเพ่ือคนอ่ืน สถานการณมักเปลี่ยนชีวิตของคนเสมอ 
แตชัชก็ยังยืนยันท่ีจะเปนชัชคนเดิม รางวัล ชื่อเสียงและเสียงชื่นชมไมไดทําใหชีวิตของการออกหาปลาและรับ
ตอกเสาเข็มเปลี่ยนแมแตนอย เพราะนี่คือวิถีชีวิตของเขามาต้ังแตเด็ก และเม่ือสื่อมวลชนสอบถามเขาเรื่องนี้ 
ชัชย้ําเสมอวา เขายังคงเปนชัชคนเดิม ถาจะมีความเปลี่ยนแปลงบาง ก็คือถนนลาดยาง และเสาไฟฟาถาวร
พรอมมิเตอรไฟฟาท่ีถูกหนวยงานท่ีเก่ียวของเนรมิตใหเกิดข้ึนชั่วขามคืนใหชุมชนเล็ก ๆ ของชัชและญาติๆ ยาน
ถนนคูเมือง ตําบลปากน้ํา เมืองกระบ่ี หลังจากความฮือฮาและเสียงชื่นชมเริ่มสงบลง ชัชก็ไดกลับมาใชชีวิต
ปกติกับครอบครัวอีกครั้ง “ผมไมคิดเหิมเกริมครับ” เปนคําตอบของชัชเม่ือถูกถามในรายการโทรทัศนวาชีวิต
ของเขาจะเปลี่ยนหรือไมเพราะเหตุการณท่ีเกิดข้ึน 
 

 
ท่ีมา : หนังสือพิมพคม ชัด ลึก ฉบับวันพุธท่ี 30 ธันวาคม 2558 
 

คําส่ัง ผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหสมบูรณ 

 1. ชัช อุบลจินดา ชวยเหลือนักทองเท่ียวตางชาติดวยวิธีใด 
            
            
             

 2. ไมเฉพาะวีรกรรมท่ีชวยชาวตางชาติเทานั้นท่ีทําใหเขากลายเปนฮีโร แตมีสิ่งหนึ่งเปนแรงบันดาลใจ
ใหคนในสังคมไดชื่นชมเขา เพราะอะไร 
            
            
             

 3. การชวยเหลือนักทองเท่ียวตางถ่ินหรือตางชาติ มีอะไรบางท่ีผูเรียนคิดวาเปนการกระทําท่ีเปนจิต
อาสาท่ีเสียสละเพ่ือสวนรวมได 
            
            
             

 4. “ผมไมคิดจะเหิมเกริมครับ” เปนคําพูดของชัชท่ีใหสัมภาษณออกในรายการโทรทัศน ผูเรียน       
จงอธิบายความหมายของคําพูดนี้ 
            
            
             

 5. ผูเรียนคิดวาสังคมไทย มีความจําเปนหรือไมท่ีจะตองมีคนแบบชัช อุบลจินดา เพราะเหตุใด 
            
            
             

และกำรแสดงน�้ำใจช่วยเหลือผู้เดือดร้อนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ท�ำให้ชัชกลำยเป็นแรงบันดำลใจและสร้ำง

ควำมหวงัให้คนในสงัคมทีก่�ำลงัโหยหำคนทีพ่ร้อมจะเสยีสละเพือ่คนอืน่ สถำนกำรณ์มกัเปลีย่นชวีติของคนเสมอ 

แต่ชัชก็ยังยืนยันที่จะเป็นชัชคนเดิม รำงวัล ชื่อเสียงและเสียงชื่นชมไม่ได้ท�ำให้ชีวิตของกำรออกหำปลำและ

รับตอกเสำเข็มเปลี่ยนแม้แต่น้อย เพรำะนี่คือวิถีชีวิตของเขำมำตั้งแต่เด็ก และเมื่อสื่อมวลชนสอบถำมเขำเรื่องนี้ 

ชัชย�้ำเสมอว่ำ เขำยังคงเป็นชัชคนเดิม ถ้ำจะมีควำมเปลี่ยนแปลงบ้ำง ก็คือถนนลำดยำง และเสำไฟฟ้ำถำวร

พร้อมมิเตอร์ไฟฟ้ำที่ถูกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเนรมิตให้เกิดขึ้นชั่วข้ำมคืนให้ชุมชนเล็ก ๆ  ของชัชและญำติ ๆ  ย่ำน

ถนนคูเมือง ต�ำบลปำกน�้ำ เมืองกระบี่ หลังจำกควำมฮือฮำและเสียงชื่นชมเริ่มสงบลง ชัชก็ได้กลับมำใช้ชีวิตปกติ

กบัครอบครวัอกีครัง้ “ผมไม่คดิเหมิเกรมิครับ” เป็นค�ำตอบของชชัเมือ่ถกูถำมในรำยกำรโทรทัศน์ว่ำชีวติของเขำ

จะเปลี่ยนหรือไม่เพรำะเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น

ที่มำ	:	หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ฉบับวันพุธที่ ๓๐ ธันวำคม ๒๕๕๘

 ๓. กำรช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่ำงถิ่นหรือต่ำงชำติ มีอะไรบ้ำงที่ผู ้เรียนคิดว่ำเป็นกำรกระท�ำที่เป็น

จิตอำสำที่เสียสละเพื่อส่วนรวมได้

 ๔. “ผมไม ่ คิดจะเหิมเกริมครับ” เป ็นค�ำพูดของชัชท่ีให ้ สัมภำษณ์ออกในรำยกำรโทรทัศน ์ 

ผู้เรียนจงอธิบำยควำมหมำยของค�ำพูดนี้
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ช่ือหนวย จิตอาสาสรางคุณคาใหสังคม
ช่ือเร่ือง 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
1. วิเคราะหการทํางานดานจิตอาสาได
2. บอกการมีสวนรวมขององคกรท่ีทําเพ่ือสังคมได

คําช้ีแจง ผูเรียนอานเรื่อง “วีรบุรุษบนทองถนน
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพเด็กหนุมในชุด รด.กุลีกุจอ ขับรถมอเตอรไซคคูกาย
นํารถพยาบาลฝาวงลอมรถติดเปนแพยาว ซอกแซกซายขวาและทํา
สัญญาณขอทาง ท่ีถูกแชรผานภาพถาย ครั้งแลวครั้งเลา 
การสืบหา วีรบุรุษในชุด รด. 

ปริญ เทอดเกียรติกุล หนุมนอยวัย 18 
ไดขับรถออกมากับกลุมเพ่ือนจากกองพลทหาร
พระน่ังเกลาใน ตําบลบางตีนเปด อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา
รถพยาบาล ท่ีเปดสัญญาณขอทางมาตามถนนสาย 
ติดขัดอยูกับความแออัดของรถยนตจํานวนมาก ท่ี
เล้ียวขวาเขาสูถนนศุขประยูร บริเวณส่ีแยกคอมเพล็กซ มุงหนาเขาสูตัว
จังหวัดฉะเชิงเทรา  

สัญญาณขอทางท่ีแจงใหทุกคนรูวา ในรถพยาบาลคันน้ันมี
“เจ็บหนัก” ตองรีบเดินทางไปใหถึงความชวยเหลือโดยเร็วท่ีสุด แต
กลับไมมีรถคันไหนขยับใหทาง 

ปริญ หรือ “นองออย” ตัดสินใจขับขี่รถมอเตอรไซคของเขา
เปดชองใหรถพยาบาล ดวยตระหนักถึงชีวิตท่ีอยูในภาวะวิกฤต แมใน
เวลาน้ัน เขายังไมอาจจะลวงรูดวยซํ้าวา ผูบาดเจ็บรายน้ันถูกงูกัดตอง
นําสงโรงพยาบาลโดยดวนท่ีสุด 

โรงพยาบาลพุทธโสธร (รพ. เมืองฉะเชิงเทรา
ปริญ นําพารถพยาบาลมาถึงในเวลาอันรวดเร็วทันกาล

แมปริญ จะเปนท่ีรูจักในวงกวาง ในเวลาตอมาผานการแชร
ภาพในโลกออนไลน และออกรายการโทรทัศนอีกหลายชอ
กอนหนาน้ัน กิจวัตรของเขาหลายครั้งไดอุทิศเพ่ือสวนรวมอยางเงียบๆ 
เชน ใหความชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุทุกครั้งท่ีพบเห็นซ่ึงมักตามมา
ดวยการโทรศัพทประสานงาน และขับรถนําสูโรงพยาบาล

ท่ีมา : หนังสือพิมพคม ชัด ลึก ฉบับวันพุธท่ี 

หนวยท่ี 5 
ใบกิจกรรมท่ี 5.4 

จิตอาสาสรางคุณคาใหสังคม จํานวน วีรบุรุษบนทองถนน 

วิเคราะหการทํางานดานจิตอาสาได 
บอกการมีสวนรวมขององคกรท่ีทําเพ่ือสังคมได 

วีรบุรุษบนทองถนน” ศึกษาและวิเคราะห แลวนําความรูไปตอบคําถามตามหัวขอท่ีกําหนดให
 

วีรบุรุษบนทองถนน 
 

 

กุลีกุจอ ขับรถมอเตอรไซคคูกาย      
าลฝาวงลอมรถติดเปนแพยาว ซอกแซกซายขวาและทํา

สัญญาณขอทาง ท่ีถูกแชรผานภาพถาย ครั้งแลวครั้งเลา คือท่ีมาของ

18 ป เลาวา หลังเลิกเรียน รด. 
ไดขับรถออกมากับกลุมเพ่ือนจากกองพลทหารราบท่ี 11 คายสมเด็จ

เมืองฉะเชิงเทรา พบเห็น
รถพยาบาล ท่ีเปดสัญญาณขอทางมาตามถนนสาย 304 แตตองมา
ติดขัดอยูกับความแออัดของรถยนตจํานวนมาก ท่ีรอสัญญาณไฟเพ่ือ

ยูร บริเวณส่ีแยกคอมเพล็กซ มุงหนาเขาสูตัว

สัญญาณขอทางท่ีแจงใหทุกคนรูวา ในรถพยาบาลคันน้ันมีคน 
ตองรีบเดินทางไปใหถึงความชวยเหลือโดยเร็วท่ีสุด แต

ตัดสินใจขับขี่รถมอเตอรไซคของเขา    
เปดชองใหรถพยาบาล ดวยตระหนักถึงชีวิตท่ีอยูในภาวะวิกฤต แมใน

ผูบาดเจ็บรายน้ันถูกงูกัดตอง

เมืองฉะเชิงเทรา) คือจุดหมายท่ี
ปริญ นําพารถพยาบาลมาถึงในเวลาอันรวดเร็วทันกาล 

แมปริญ จะเปนท่ีรูจักในวงกวาง ในเวลาตอมาผานการแชร
ภาพในโลกออนไลน และออกรายการโทรทัศนอีกหลายชอง หากแต
กอนหนาน้ัน กิจวัตรของเขาหลายครั้งไดอุทิศเพ่ือสวนรวมอยางเงียบๆ 
เชน ใหความชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุทุกครั้งท่ีพบเห็นซ่ึงมักตามมา
ดวยการโทรศัพทประสานงาน และขับรถนําสูโรงพยาบาล 

มีประกาศเชิดชูเกียรติจากจังหวัดฉะเชิงเทรา 
วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลบางคลา สถานีตํารวจภูธร
เมืองฉะเชิงเทรา กองพลทหารราบท่ี 
เพียงวัตถุ แตนามธรรมอันแฝงฝง ก็จะเปนหน่ึงในเครื่องย้ําเตือนถึง
ความดีงาม ระหว างออกเ ดินทางสูปลายฝน ท่ี สํา นักกฎหมาย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

“สังคมไทยยังขาดคนกลาท่ีจะตัดสินใจ หรือกลาท่ีจะยื่นมือเขา
ไปชวยเหลือผูอื่น หากไมจําเปน หรืออาจเห็นวา เปนเรื่องปกติธรรมดา 
ผมจึงอยากเชิญชวนให ผูคนในสังคมได หันมาชวยกันทําความดี 
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ไมเพิกเฉยตอเหตุการณท่ีเกิดขึ้น เม่ือเห็น
ตกทุกขไดยาก” คือความปรารถนาของปริญท่ีฝากถึงทุก ๆ คนในสังคม
 

หนังสือพิมพคม ชัด ลึก ฉบับวันพุธท่ี 30 ธันวาคม 2558 

 

จํานวน 2 ชั่วโมง 

ศึกษาและวิเคราะห แลวนําความรูไปตอบคําถามตามหัวขอท่ีกําหนดให 

มีประกาศเชิดชูเกียรติจากจังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลบางคลา สถานีตํารวจภูธร
เมืองฉะเชิงเทรา กองพลทหารราบท่ี 11 มอบใหปริญ เหลาน้ีแมเปน
เพียงวัตถุ แตนามธรรมอันแฝงฝง ก็จะเปนหน่ึงในเครื่องย้ําเตือนถึง
ความดีงาม ระหว างออกเ ดินทางสูปลายฝน ท่ี สํา นักกฎหมาย 

ยังขาดคนกลาท่ีจะตัดสินใจ หรือกลาท่ีจะยื่นมือเขา
ไปชวยเหลือผูอื่น หากไมจําเปน หรืออาจเห็นวา เปนเรื่องปกติธรรมดา 
ผมจึงอยากเชิญชวนให ผูคนในสังคมได หันมาชวยกันทําความดี 
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ไมเพิกเฉยตอเหตุการณท่ีเกิดขึ้น เม่ือเห็นคนอื่น

คือความปรารถนาของปริญท่ีฝากถึงทุก ๆ คนในสังคม 

ชื่อหน่วย

ชื่อเรื่อง

จิตอำสำสร้ำงคุณค่ำให้สังคม

วีรบุรุษบนท้องถนน
จ�ำนวน	๒	ชั่วโมง

หนวยที่ ๕
ใบกิจกรรมที่ ๕.๔

วีรบุรุษบนท้องถนน

ภำพเด็กหนุ่มในชุด รด.กุลีกุจอ ขับรถมอเตอร์ไซค์คู่กำย      
น�ำรถพยำบำลฝ่ำวงล้อมรถติดเป็นแพยำว ซอกแซกซ้ำยขวำและ
ท�ำสัญญำณขอทำง ที่ถูกแชร์ผ่ำนภำพถ่ำย ครั้งแล้วคร้ังเล่ำ คือ
ที่มำของกำรสืบหำ วีรบุรุษในชุด รด.

ปริญ	 เทอดเกียรติกุล หนุ่มน้อยวัย ๑๘ ปี เล่ำว่ำ 
หลงัเลิกเรยีน รด. ได้ขบัรถออกมำกบักลุม่เพือ่นจำกกองพลทหำร
รำบที่ ๑๑ ค่ำยสมเด็จพระนั่งเกล้ำ ในต�ำบลบำงตีนเป็ด อ�ำเภอ
เมืองฉะเชิงเทรำ พบเห็นรถพยำบำล ที่เปิดสัญญำณขอทำงมำ
ตำมถนนสำย ๓๐๔ แต่ต้องมำตดิขดัอยูก่บัควำมแออดัของรถยนต์
จ�ำนวนมำก ที่รอสัญญำณไฟเพื่อเลี้ยวขวำเข้ำสู่ถนนศุขประยูร 
บริเวณสี่แยกคอมเพล็กซ์ มุ่งหน้ำเข้ำสู่ตัวจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

สัญญำณขอทำงที่แจ้งให้ทุกคนรู้ว่ำ ในรถพยำบำลคันนั้น
มีคน “เจ็บหนัก” ต้องรีบเดินทำงไปให้ถึงควำมช่วยเหลือโดยเร็ว
ที่สุด แต่กลับไม่มีรถคันไหนขยับให้ทำง

ปริญ หรอื “น้องออย” ตดัสนิใจขบัขีร่ถมอเตอร์ไซค์ของเขำ 
เปิดช่องให้รถพยำบำล ด้วยตระหนักถึงชีวิตที่อยู่ในภำวะวิกฤต 
แม้ในเวลำนั้น เขำยังไม่อำจจะล่วงรู้ด้วยซ�้ำว่ำ ผู้บำดเจ็บรำยน้ัน
ถูกงูกัดต้องน�ำส่งโรงพยำบำลโดยด่วนที่สุด

โรงพยำบำลพทุธโสธร (รพ. เมอืงฉะเชงิเทรำ) คอืจดุหมำย
ที่ปริญ น�ำพำรถพยำบำลมำถึงในเวลำอันรวดเร็วทันกำล

แม้ปริญ จะเป็นที่รู้จักในวงกว้ำง ในเวลำต่อมำผ่ำนกำร
แชร์ภำพในโลกออนไลน์ และออกรำยกำรโทรทัศน์อีกหลำยช่อง 
หำกแต่ก่อนหน้ำนัน้ กิจวตัรของเขำหลำยคร้ังได้อทุศิเพือ่ส่วนรวม
อย่ำงเงียบๆ เช่น ให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทุกคร้ัง
ที่พบเห็นซึ่งมักตำมมำด้วยกำรโทรศัพท์ประสำนงำน และขับรถ
น�ำสู่โรงพยำบำล

มีประกำศเชิดชูเกียรติจำกจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
ส�ำนกังำนวัฒนธรรมจงัหวัดฉะเชงิเทรำ โรงพยำบำลบำงคล้ำ 
สถำนีต�ำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรำ กองพลทหำรรำบที่ ๑๑ 
มอบให้ปริญ เหล่ำนีแ้ม้เป็นเพียงวัตถุ แต่นำมธรรมอันแฝงฝัง 
ก็จะเป็นหนึ่งในเครื่องย�้ำเตือนถึงควำมดีงำม ระหว่ำง
ออกเดินทำงสู ่ปลำยฝันที่ส�ำนักกฎหมำย มหำวิทยำลัย
ธรรมศำสตร์

“สังคมไทยยังขำดคนกล้ำที่จะตัดสินใจ หรือกล้ำที่
จะยืน่มือเข้ำไปช่วยเหลอืผูอ้ืน่ หำกไม่จ�ำเป็น หรอือำจเห็นว่ำ 
เป็นเรือ่งปกตธิรรมดำ ผมจงึอยำกเชญิชวนให้ผูค้นในสงัคมได้
หันมำช่วยกันท�ำควำมดี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่เพิกเฉย
ต่อเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อเห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยำก” คือ
ควำมปรำรถนำของปริญที่ฝำกถึงทุก ๆ คนในสังคม

ที่มำ	: หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ฉบับวันพุธที่ ๓๐ ธันวำคม ๒๕๕๘

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

 ๑. วิเครำะห์กำรท�ำงำนด้ำนจิตอำสำได้

 ๒. บอกกำรมีส่วนร่วมขององค์กรที่ท�ำเพื่อสังคมได้

ค�ำชี้แจง ผู้เรียนอ่ำนเรื่อง “วีรบุรุษบนท้องถนน” ศึกษำและวิเครำะห์ แล้วน�ำควำมรู้ไปตอบค�ำถำมตำมหัวข้อที่ก�ำหนดให้
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2. ผูเรียนบอกถึงหนาท่ีของสถาบันตาง ๆ ท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาจิตสาธารณะ 

 

หนาท่ีสถาบันครอบครัว 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

 
 

     

  

 

 

หนาท่ีสถาบันการศึกษา 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

 

 

 

 

 

 

 

 

หนาท่ีสถาบันศาสนา 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

หนาท่ีสถาบันส่ือมวลชน 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

หนาที่ของสถาบัน
ตาง ๆ  ที่มีสวนรวม

ในการพัฒนา 
“จิตสาธารณะ” 

ค�ำส่ัง  ๑. ผู้เรยีนเขยีนเรือ่งเล่ำทีต่นเองได้เคยปฏบิตัหิรอืพบเหน็กำรกระท�ำของคนอืน่ทีไ่ด้ท�ำงำนแบบจติสำธำรณะ
มำอย่ำงละเอียด

เรื่อง...................................................................
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.........................................................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................................
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2. ผูเรียนบอกถึงหนาท่ีของสถาบันตาง ๆ ท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาจิตสาธารณะ 

 

หนาท่ีสถาบันครอบครัว 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

 
 

     

  

 

 

หนาท่ีสถาบันการศึกษา 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

 

 

 

 

 

 

 

 

หนาท่ีสถาบันศาสนา 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

หนาท่ีสถาบันส่ือมวลชน 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

หนาที่ของสถาบัน
ตาง ๆ  ที่มีสวนรวม

ในการพัฒนา 
“จิตสาธารณะ” 

2. ผูเรียนบอกถึงหนาท่ีของสถาบันตาง ๆ ท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาจิตสาธารณะ 

 

หนาท่ีสถาบันครอบครัว 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

 
 

     

  

 

 

หนาท่ีสถาบันการศึกษา 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

 

 

 

 

 

 

 

 

หนาท่ีสถาบันศาสนา 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

หนาท่ีสถาบันส่ือมวลชน 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

หนาที่ของสถาบัน
ตาง ๆ  ที่มีสวนรวม

ในการพัฒนา 
“จิตสาธารณะ” 

หน้ำที่สถำบันสื่อมวลชน

หน้ำที่สถำบันกำรศึกษำ

หน้ำที่สถำบันครอบครัว

หน้ำที่สถำบันศำสนำ
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ชื่อหน่วย

ชื่อเรื่อง

จิตอำสำสร้ำงคุณค่ำให้สังคม

พลังควำมดีเริ่มที่ตัวเรำ
จ�ำนวน	๒	ชั่วโมง

หนวยที่ ๕
ใบกิจกรรมที่ ๕.๕

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

 ๑. วิเครำะห์กำรมีส่วนร่วมในกำรลดปัญหำกำรทะเลำะวิวำทของนักเรียนอำชีวะได้

 ๒. บอกแนวทำงแก้ไขเพื่อลดปัญหำกำรทะเลำะวิวำทของนักเรียนอำชีวะได้

ค�ำชีแ้จง ผู้เรียนอ่ำนเร่ือง “จะหยดุกนัได้หรอืยงั” และ “คนเก่ง กบั คนด”ี ศกึษำและวเิครำะห์แล้วน�ำไปตอบค�ำถำม
ตำมที่ก�ำหนดให้

เรื่องที่	๑																													 “จะหยุดกันได้หรือยัง

พฤติกรรมยกพวกตีกันของกลุ ่มนักเรียนอำชีวะเป็นปัญหำที่หมักหมมมำนำน จำกควำมเชื่อ
ในเรื่องศักดิ์ศรีสถำบัน กำรสร้ำงควำมยอมรับในกลุ่มวัยท่ีคึกคะนอง ท่ีนับวันจะมีควำมรุนแรงจำกท่ีชกต่อย 
ไม้ที เหล็กฟุต สนับมือ มำเป็นเหล็กขูดชำฟท์ มีด ดำบ ปืนปำกกำ ระเบิดขวด มำถึงปืนจริงที่นับวันจะหำซื้อ
ในอินเตอร์เน็ตได้ง่ำยขึ้น จึงเกิดเหตุกำรณ์รุนแรงท้ำทำยอ�ำนำจรัฐจำกกลุ่มนักเรียนนักเลงเหล่ำนี้ ไล่เรียงไป
เร็ว ๆ  นี้ ก็เป็นนักเรียนหญิงวัย ๑๗ ปี แผนกช่ำงยนต์ของวิทยำลัยช่ำงอุตสำหกรรมแห่งหนึ่งย่ำนมีนบุรี ถูกอำวุธ
ปืนลกูซองยงิเสยีชวีติขณะซ้อนรถจักรยำนยนต์กบัเพือ่นย่ำนรำมอนิทรำ หรอืเดก็อำชีวะข่ีรถจกัรยำนยนต์ประกบ
รถเมล์ก่อนชักปืนยิงมีผู้ได้รับบำดเจ็บถึง ๔ คน ล่ำสุด พ่อเด็กนักเรียนอำชีวะปี ๑ ได้โพสต์รูปลูกที่นอนโคม่ำ
ร้องเรียนผู้น�ำประเทศช่วย หลังถูกอำชีวะต่ำงสถำบันไล่ฟันจนบำดเจ็บสำหัส

ข้อมูลกำรสืบสวนของต�ำรวจพบว่ำ แม้เด็กอำชีวะจะพกอำวุธมีดและปืนเป็นส่วนใหญ่แต่เมื่อ
ต้องเข้ำเรียน เด็กกลุ่มน้ีจะน�ำอำวุธมีดปืนซ่อนไว้ตำมจุดต่ำง ๆ ละแวกใกล้เคียงกับสถำบันอำชีวะก่อนเข้ำ
โรงเรียน ทั้งบริเวณใต้สะพำนทำงด่วน หรือฝำกไว้ตำมร้ำนค้ำ และตำมรถจักรยำนยนต์ของเด็กอำชีวะ

นับวันเหตุกำรณ์อันน่ำเศร้ำท�ำนองน้ีเกิดขึ้นถ่ี และทวีควำมรุนแรงมำกข้ึนจนบทลงโทษท่ีผุดออกมำ
เป็นเพียงเสียงขู ่ที่เด็กกลุ่มนี้ไม่ได้ใส่ใจอะไร ล�ำพังแต่ภำครัฐเพียงฝ่ำยเดียวจะมำแก้ไขปัญหำให้ส�ำเร็จ
ในชั่วพริบตำคงไม่ง่ำย ครั้นจะเพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงข้ึนก็อำจถูกมองและต่อต้ำนจำกสังคมได้ จึงเป็นหน้ำท่ี
ของทุกฝ่ำยต้องสร้ำงควำมเข้ำใจให้ตรงกัน เริ่มจำกครอบครัว กำรปลูกฝังค่ำนิยมนักเรียนตั้งแต่เข้ำสถำนศึกษำ 
เรื่องคุณธรรมจริยธรรม เป็นตัวของตัวเอง รวมไปถึงบุคลำกรในสถำบัน รุ่นพี่ เป็นต้น ซึ่งทุกฝ่ำยจะต้อง
ไม่ปล่อยปละละเลย ร่วมแรงร่วมใจสร้ำงภำพลักษณ์ใหม่ให้สถำบันอำชีวะไม่ได้น่ำกลัวในสำยตำของผู้ปกครอง
และบุคคลภำยนอก ตรงเป้ำหมำยของรัฐบำลที่ผลักดันให้เยำวชนมำเรียนในสำยอำชีพกันมำกขึ้น
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ปญหาการทะเลาะวิวาท 

คําส่ัง 
 1. ผูเรียนแบงกลุมแลวระดมสมองหาสาเหตุของการเกิดปญหาการทะเลาะวิวาท พรอมบอกแนวทาง
ท่ีตองการแกไขปญหามา 1 แนวทาง 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

1. ปญหานี้มีสาเหตุมาจาก 
 1.1       
 1.2       
  1.3       

2. มีแนวทางแกไขปญหาหลายแนวทาง 
 2.1       
 2.2       
  2.3       

3. แนวทางท่ีกลุมจะเลือกใชแกไขปญหา (เลือกจากขอ 2 มา 1 ขอ) 
         
 

แกไขปญหาโดย 
        
        
     

4. เม่ือแกไขปญหาแลวจะไมเกิดปญหาข้ึนอีก เพราะ 
        
         

5. หลักธรรมท่ีนํามาใชในการแกไขปญหาคือ 
        
        . 

ท่ีตองการแกไขปญหามา 1 แนวทาง 

 

 

ปัญหำกำรทะเลำะวิวำท

๑. ปัญหำนี้มีสำเหตุมำจำก

 ๑.๑ ..............................................................  
 ๑.๒ ..............................................................
  ๑.๓ ..............................................................  

๒. มีแนวทำงแก้ไขปัญหำหลำยแนวทำง
 ๒.๑ ..............................................................  
 ๒.๒ ..............................................................
  ๒.๓ ..............................................................  

๓. แนวทำงที่กลุ่มจะเลือกใช้แก้ไขปัญหำ (เลือกจำกข้อ ๒ มำ ๑ ข้อ)

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

แก้ไขปัญหำโดย

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

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

๔. เมื่อแก้ไขปัญหำแล้วจะไม่เกิดปัญหำขึ้นอีก เพรำะ

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

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

๕. หลักธรรมที่น�ำมำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำคือ

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

..................................................................................................................................
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เรื่องท่ี	๒																														 “คนเก่ง	กับ	คนดี”

“คน” ถือเป็นทรัพยำกรที่ส�ำคัญและมีค่ำมำกที่สุดส�ำหรับองค์กร กำรที่องค์กรจะเคลื่อนไปข้ำงหน้ำ

ได้หรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับ “คน”	เป็นส�ำคัญ ดังนั้น หลำยองค์กรโดยเฉพำะองค์กรใหญ่ ๆ ที่เห็นควำมส�ำคัญต่ำง

กแ็ย่งกนัแสวงหำคนทีม่คีวำมสำมำรถในกำรขบัเคลือ่นองค์กรให้ไปสูเ่ป้ำหมำยอนัสงูสดุได้ ซึง่จะเป็นใครไปไม่ได้ 

หำกไม่ใช่ “คนเก่ง” ยิ่งองค์กรไหนสำมำรถรวบรวมคนเก่งเข้ำมำไว้รวมกันในองค์กรมำกเท่ำไหร่องค์กรนั้นก็ยิ่ง

มีโอกำสที่จะประสบควำมส�ำเร็จมำกขึ้นเร็วเท่ำนั้น

แต่ในควำมเป็นจริงแล้ว กำรทีอ่งค์กรมแีต่คนเก่งกไ็ม่ได้หมำยควำมว่ำจะท�ำให้บรษัิทอยูร่อดปลอดภยั

ไปจนตลอดรอดฝ่ัง ถ้ำคนเก่งเหล่ำนัน้ใช้ควำมเก่งในทำงทีผ่ดิ เช่น กำรคอร์รปัชนั กำรยกัยอกทรพัย์สนิของบรษิทั 

กำรหลอกลวงผู้บริโภค กำรไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้ำ กำรเอำเปรียบคู่ค้ำในทำงที่ไม่ถูกไม่ควร ฯลฯ ก็สำมำรถท�ำให้

บริษัทเสียหำยได้เช่นกัน เพรำะหำกมีแต่คนเก่งแต่ท�ำตัวไม่ดี ก็ไม่มีใครอยำกจะเข้ำมำคบค้ำสมำคมด้วย หรือ

ไม่อยำกเข้ำมำซื้อสินค้ำและใช้บริกำรกับบริษัทนั้น ที่สุดแล้วบริษัทนั้นก็ไปไม่รอด

ดังนั้น “คนเก่ง” จึงไม่ใช่เป็นค�ำตอบที่ดีที่สุดส�ำหรับองค์กรในปัจจุบันอีกต่อไปแล้ว หำกแต่ต้องเป็น 

“คนด”ี	ด้วย คอืทัง้ “เก่งและด”ี จึงถอืเป็น “สุดยอดคน”	ท่ีหลำยองค์กรต้องกำรครอบครอง เพรำะนอกเหนอืจำก

ควำมเก่ง คนดีจะมีจิตส�ำนึกควำมรู้สึกผิดชอบชั่วดีมำกกว่ำคนปกติทั่วไป ท�ำให้เขำมีควำมซื่อสัตย์ ไม่คอร์รัปชัน 

ไม่ใช้อ�ำนำจหน้ำที ่เอำเปรียบคูค้่ำ ไม่คดโกงลกูค้ำ ไม่หลอกลวงผูบ้รโิภคและไม่ยกัยอกทรพัย์สนิของบรษิทั ฯลฯ 

อนัเป็นกำรสร้ำงชือ่เสียงให้องค์กร ส่งผลให้องค์กรมีภำพลกัษณท์ีด่เีป็นทีช่ื่นชมและเป็นทีย่อมรับของผูม้ส่ีวนได้

ส่วนเสีย โดยเฉพำะคนในชุมชนและคนที่จะมำคบค้ำสมำคมด้วย

ยกตัวอย่ำงเช่น เมื่อเร็ว ๆ  นี้ กรณีที่ นำงสำวสมศรี  ใจหำญ ผู้จัดกำรร้ำนเซเว่นอีเลฟเว่น จังหวัดชลบุรี 

พบเงินสด ๙.๘ หมืน่บำท ในร้ำนแล้วน�ำไปแจ้งควำมทีส่ถำนตี�ำรวจภธูรหนองขำม จงัหวดัชลบุรี ทนัท ีเพือ่เตรยีม

ส่งคนืให้กบัเจ้ำของเงนิต่อไป ไม่ยกัยอกเงินไว้แม้แต่บำทเดยีว กลำยเป็นบคุคลตวัอย่ำงทีน่่ำยกย่องในชัว่ข้ำมคนื 

ถือเป็นแบบอย่ำงทีด่ใีห้กบัคนเป็นจ�ำนวนมำก เพรำะกำรเป็นคนด ีมคีวำมซือ่สัตย์ท่ีบรษิทัได้ร่วมบ่มเพำะมำอย่ำง

ต่อเนื่องถึง ๘ ปี ได้ส่งผลให้บริษัทพลอยมีชื่อเสียงตำมไปด้วย

ไม่เพียงแค่เฉพำะเหตุกำรณ์น้ีเท่ำน้ันที่คนดีสร้ำงช่ือเสียงให้องค์กรยังมีตัวอย่ำงอีกมำกมำยท่ีคนดี

เหล่ำนีไ้ด้ช่วยสร้ำงชือ่เสยีงและส่งผลทำงธรุกจิ ท�ำให้หลำยบรษิทัเตบิโตและอยูร่่วมกับสงัคมและชมุชนได้อย่ำง

ผำสุก

ดังนั้น จึงไม่น่ำแปลกใจที่วันนี้มีหลำยองค์กรได้เห็นควำมส�ำคัญในกำรส่งเสริมบุคลำกรให้เป็นคนดี 

ด้วยกำรรวมพลังกันต่อต้ำนคอร์รัปชัน ซึ่งเวลำพูดถึงก็มักจะนึกถึงแต่หน่วยงำนภำครัฐก่อนเสมอ ซ่ึงไม่น่ำจะ

เป็นเช่นนั้น และถ้ำจะให้ดีควรขยำยผลไปที่ภำคเอกชนให้ร่วมกันส่งเสริมให้คนในองค์กรของตนเองเป็นคนดี

มีควำมซื่อสัตย์สุจริตควบคู่ไปกับกำรเป็นคนเก่ง ก็น่ำจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชำติ

ที่มำ	:	บัญญัติ  ค�ำนูณวัฒน์
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เร่ืองท่ี	๒																														 “คนเก่ง	กับ	คนดี”

“คน” ถือเป็นทรัพยำกรที่ส�ำคัญและมีค่ำมำกที่สุดส�ำหรับองค์กร กำรที่องค์กรจะเคลื่อนไปข้ำงหน้ำ

ได้หรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับ “คน”	เป็นส�ำคัญ ดังนั้น หลำยองค์กรโดยเฉพำะองค์กรใหญ่ ๆ ที่เห็นควำมส�ำคัญต่ำง

กแ็ย่งกนัแสวงหำคนทีม่คีวำมสำมำรถในกำรขบัเคลือ่นองค์กรให้ไปสูเ่ป้ำหมำยอันสงูสดุได้ ซ่ึงจะเป็นใครไปไม่ได้ 

หำกไม่ใช่ “คนเก่ง” ยิ่งองค์กรไหนสำมำรถรวบรวมคนเก่งเข้ำมำไว้รวมกันในองค์กรมำกเท่ำไหร่องค์กรนั้นก็ยิ่ง

มีโอกำสที่จะประสบควำมส�ำเร็จมำกขึ้นเร็วเท่ำนั้น

แต่ในควำมเป็นจริงแล้ว กำรทีอ่งค์กรมแีต่คนเก่งกไ็ม่ได้หมำยควำมว่ำจะท�ำให้บรษัิทอยูร่อดปลอดภยั

ไปจนตลอดรอดฝ่ัง ถ้ำคนเก่งเหล่ำนัน้ใช้ควำมเก่งในทำงทีผ่ดิ เช่น กำรคอร์รปัชนั กำรยกัยอกทรัพย์สนิของบริษทั 

กำรหลอกลวงผู้บริโภค กำรไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้ำ กำรเอำเปรียบคู่ค้ำในทำงที่ไม่ถูกไม่ควร ฯลฯ ก็สำมำรถท�ำให้

บริษัทเสียหำยได้เช่นกัน เพรำะหำกมีแต่คนเก่งแต่ท�ำตัวไม่ดี ก็ไม่มีใครอยำกจะเข้ำมำคบค้ำสมำคมด้วย หรือ

ไม่อยำกเข้ำมำซื้อสินค้ำและใช้บริกำรกับบริษัทนั้น ที่สุดแล้วบริษัทนั้นก็ไปไม่รอด

ดังนั้น “คนเก่ง” จึงไม่ใช่เป็นค�ำตอบที่ดีที่สุดส�ำหรับองค์กรในปัจจุบันอีกต่อไปแล้ว หำกแต่ต้องเป็น 

“คนดี”	ด้วย คอืท้ัง “เก่งและดี” จงึถือเป็น “สดุยอดคน”	ทีห่ลำยองค์กรต้องกำรครอบครอง เพรำะนอกเหนอืจำก 

ควำมเก่ง คนดีจะมีจิตส�ำนึกควำมรู้สึกผิดชอบชั่วดีมำกกว่ำคนปกติทั่วไป ท�ำให้เขำมีควำมซื่อสัตย์ ไม่คอร์รัปชัน 

ไม่ใช้อ�ำนำจหน้ำที ่เอำเปรยีบคูค้่ำ ไม่คดโกงลกูค้ำ ไม่หลอกลวงผูบ้รโิภคและไม่ยกัยอกทรพัย์สนิของบรษิทั ฯลฯ 

อนัเป็นกำรสร้ำงชือ่เสยีงใหอ้งค์กร ส่งผลให้องค์กรมภีำพลกัษณ์ทีด่ีเป็นที่ชื่นชมและเป็นทีย่อมรบัของผูม้ส่ีวนได้

ส่วนเสีย โดยเฉพำะคนในชุมชนและคนที่จะมำคบค้ำสมำคมด้วย

ยกตัวอย่ำงเช่น เมื่อเร็ว ๆ  นี้ กรณีที่ นำงสำวสมศรี  ใจหำญ ผู้จัดกำรร้ำนเซเว่นอีเลฟเว่น จังหวัดชลบุรี 

พบเงนิสด ๙.๘ หมืน่บำท ในร้ำนแล้วน�ำไปแจ้งควำมทีส่ถำนตี�ำรวจภธูรหนองขำม จงัหวดัชลบรีุ ทนัท ีเพ่ือเตรยีม

ส่งคนืให้กบัเจ้ำของเงนิต่อไป ไม่ยกัยอกเงินไว้แม้แต่บำทเดยีว กลำยเป็นบคุคลตวัอย่ำงทีน่่ำยกย่องในชัว่ข้ำมคนื 

ถือเป็นแบบอย่ำงท่ีดใีห้กบัคนเป็นจ�ำนวนมำก เพรำะกำรเป็นคนดี มคีวำมซือ่สัตย์ท่ีบรษัิทได้ร่วมบ่มเพำะมำอย่ำง

ต่อเนื่องถึง ๘ ปี ได้ส่งผลให้บริษัทพลอยมีชื่อเสียงตำมไปด้วย

ไม่เพียงแค่เฉพำะเหตุกำรณ์นี้เท่ำนั้นท่ีคนดีสร้ำงชื่อเสียงให้องค์กรยังมีตัวอย่ำงอีกมำกมำยที่คนด ี

เหล่ำนีไ้ด้ช่วยสร้ำงชือ่เสยีงและส่งผลทำงธรุกจิ ท�ำให้หลำยบรษิทัเตบิโตและอยูร่่วมกับสงัคมและชมุชนได้อย่ำง

ผำสุก

ดังนั้น จึงไม่น่ำแปลกใจที่วันนี้มีหลำยองค์กรได้เห็นควำมส�ำคัญในกำรส่งเสริมบุคลำกรให้เป็นคนดี 

ด้วยกำรรวมพลังกันต่อต้ำนคอร์รัปชัน ซ่ึงเวลำพูดถึงก็มักจะนึกถึงแต่หน่วยงำนภำครัฐก่อนเสมอ ซึ่งไม่น่ำจะ

เป็นเช่นนั้น และถ้ำจะให้ดีควรขยำยผลไปที่ภำคเอกชนให้ร่วมกันส่งเสริมให้คนในองค์กรของตนเองเป็นคนด ี

มีควำมซื่อสัตย์สุจริตควบคู่ไปกับกำรเป็นคนเก่ง ก็น่ำจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชำติ

ที่มำ	:	บัญญัติ  ค�ำนูณวัฒน์

2. ผูเรียนเติมคําตอไปนี้ใหสมบูรณท่ีสุด 
 

คนเกง กับ คนดี ใครท่ีทําใหสถานศึกษาอยูรอด 
ลักษณะของคนเกงในสถานศึกษา ลักษณะของคนดีในสถานศึกษา 
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ถาเปนคนเกงและคนดีจะเกิดอะไรข้ึนในสถานศึกษา 
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ช่ือหนวย จิตอาสาสรางคุณคาใหสังคม
ช่ือเร่ือง 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1. วิเคราะหการทํางานดานจิตอาสาได
 2. ประยุกตใชจิตอาสา เพ่ือพัฒนาสังคมได

คําช้ีแจง 
 ผูเรียนอานเรื่อง “อาชีวะสรางชาติ
จากบทสนทนา “จิตอาสาของลูก” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                   30 มกราคม 2558 
การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) มีการจัดกิจกรรมสัมมนาตามโครงการจิตอาสาเพ่ือสังคม 
เรื่อง “พลังเยาวชนจิตอาสา สรางสังคมไทยโปรงใส
ปญหาการทุจริตเปนปญหาสําคัญ ป
วัฒนธรรมสุจริตกับทุกภาคสวนสังคม เพ่ื
พลังสําคัญท่ีสุดในการสรางประเทศคือพลังของเยาวชน ตัวอยางของประเทศจีนนั้น พลังของเยาวชนจากสายเรียน
อาชีวะเปนพลังท่ีทําใหทุกอยางขับเคลื่อนไปไดซึ่งประเทศเรากําลังขาดบุคลากรสวนนี้มาก แตประเทศ
ไปทางดานปริญญาจํานวนมาก บางคนจบมาทําอะไรไมเปน นอกจากนั้น คนท่ีจะเรียนสูง ๆ ตอไปตองมีพ้ืนฐาน
ดานการทํางาน พรอมกับการฝกฝนดานวิชาการ เพราะสิ่งที่นาเปนหวงก็คือการขาดคนท่ีรูทักษะในการทํางาน 
(Skill labour) แตละอาชีพก็ลวนแตตองการคนท่ีมีทักษ
มือ ในประเทศสิงคโปรไมไดเนนสรางคนในระดับปริญญา แตกลับเนนสรางคนระดับอาชีวศึกษามากท่ีสุด 
แลวคอยไปตอยอดในดานตาง ๆ และผูคนท่ีจบในสายอาชีพยังมีรายไดมากท่ีสุดดวย เพราะมีความสามารถและ
ควบคุมการทํางานได 
 “อาชีวะท้ังนั้นท่ีเปนผูกําหนดชะตากรรมของประเทศชาติ
 ศาสตราจารยวิชา กลาวดวยวา ความเจริญทางวัตถุไมสําคัญเทาพลังทางจิตท่ีมีความสําคัญมาก 
การเอ้ือเฟอเผื่อแผ ไมทอดท้ิงในยามทุกขยากนั้นเปนเรื่องดี ระบบอาชีวะก็ไมไดรั
แตคงไมใชชวยเหลือพวกพองเพ่ือไปตีกัน ถาจะชวยเหลือก็ชวยเหลือจิตอาสาเพ่ือชวยสังคม ลงไปในพ้ืนท่ี แสดงให
ชุมชนเห็นวาคนอาชีวะท้ังหลายนั้นสามารถสรางประโยชนแกชุมชน วามีบทบาทสําคัญในการชวยเหลือดานตาง ๆ 
แลวชุมชนจะมองเห็นวาจะขาดคนอาชีวะไมได

หนวยท่ี 5 
ใบกิจกรรมท่ี 5.6 

จิตอาสาสรางคุณคาใหสังคม จํานวน อาชีวะสรางชาติ 

วิเคราะหการทํางานดานจิตอาสาได 
ประยุกตใชจิตอาสา เพ่ือพัฒนาสังคมได 

อาชีวะสรางชาติ” ศึกษาและวิเคราะหแลวนําความรูไปตอบคําถาม ขอ 
” ใหนําไปตอบในขอ 2 

อาชีวะสรางชาติ 
 

2558 เม่ือเวลา 09.15 น. ท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
มีการจัดกิจกรรมสัมมนาตามโครงการจิตอาสาเพ่ือสังคม 

พลังเยาวชนจิตอาสา สรางสังคมไทยโปรงใส” โดยศาสตราจารยพิเศษวิชา  มหาคุณ กรรมการ ป
ปญหาการทุจริตเปนปญหาสําคัญ ป.ป.ช. เล็งเห็นถึงการศึกษาท่ีจะพัฒนาสงเสริมเยาวชน และสรางเสริม
วัฒนธรรมสุจริตกับทุกภาคสวนสังคม เพ่ือใหเกิดแนวรวมเครือขายการปองกันการทุจริต พรอมกับกลาววา 
พลังสําคัญท่ีสุดในการสรางประเทศคือพลังของเยาวชน ตัวอยางของประเทศจีนนั้น พลังของเยาวชนจากสายเรียน
อาชีวะเปนพลังท่ีทําใหทุกอยางขับเคลื่อนไปไดซึ่งประเทศเรากําลังขาดบุคลากรสวนนี้มาก แตประเทศ
ไปทางดานปริญญาจํานวนมาก บางคนจบมาทําอะไรไมเปน นอกจากนั้น คนท่ีจะเรียนสูง ๆ ตอไปตองมีพ้ืนฐาน
ดานการทํางาน พรอมกับการฝกฝนดานวิชาการ เพราะสิ่งที่นาเปนหวงก็คือการขาดคนท่ีรูทักษะในการทํางาน 

แตละอาชีพก็ลวนแตตองการคนท่ีมีทักษะ เรียนรูการทํางานดวยตนเอง พรอมกับหนึ่งสมองสอง
มือ ในประเทศสิงคโปรไมไดเนนสรางคนในระดับปริญญา แตกลับเนนสรางคนระดับอาชีวศึกษามากท่ีสุด 
แลวคอยไปตอยอดในดานตาง ๆ และผูคนท่ีจบในสายอาชีพยังมีรายไดมากท่ีสุดดวย เพราะมีความสามารถและ

อาชีวะท้ังนั้นท่ีเปนผูกําหนดชะตากรรมของประเทศชาติ” ศาสตราจารยพิเศษวิชากลาว
ศาสตราจารยวิชา กลาวดวยวา ความเจริญทางวัตถุไมสําคัญเทาพลังทางจิตท่ีมีความสําคัญมาก 

การเอ้ือเฟอเผื่อแผ ไมทอดท้ิงในยามทุกขยากนั้นเปนเรื่องดี ระบบอาชีวะก็ไมไดรังเกียจการชวยเหลือพรรคพวก 
แตคงไมใชชวยเหลือพวกพองเพ่ือไปตีกัน ถาจะชวยเหลือก็ชวยเหลือจิตอาสาเพ่ือชวยสังคม ลงไปในพ้ืนท่ี แสดงให
ชุมชนเห็นวาคนอาชีวะท้ังหลายนั้นสามารถสรางประโยชนแกชุมชน วามีบทบาทสําคัญในการชวยเหลือดานตาง ๆ 

จะขาดคนอาชีวะไมได

 

จํานวน 2 ชั่วโมง 

ศึกษาและวิเคราะหแลวนําความรูไปตอบคําถาม ขอ 1 สวนความรู

ท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม   
มีการจัดกิจกรรมสัมมนาตามโครงการจิตอาสาเพ่ือสังคม พรอมกับการบรรยายพิเศษ

โดยศาสตราจารยพิเศษวิชา  มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. กลาววา 
เล็งเห็นถึงการศึกษาท่ีจะพัฒนาสงเสริมเยาวชน และสรางเสริม

อใหเกิดแนวรวมเครือขายการปองกันการทุจริต พรอมกับกลาววา      
พลังสําคัญท่ีสุดในการสรางประเทศคือพลังของเยาวชน ตัวอยางของประเทศจีนนั้น พลังของเยาวชนจากสายเรียน
อาชีวะเปนพลังท่ีทําใหทุกอยางขับเคลื่อนไปไดซึ่งประเทศเรากําลังขาดบุคลากรสวนนี้มาก แตประเทศไทยกลับมุง
ไปทางดานปริญญาจํานวนมาก บางคนจบมาทําอะไรไมเปน นอกจากนั้น คนท่ีจะเรียนสูง ๆ ตอไปตองมีพ้ืนฐาน
ดานการทํางาน พรอมกับการฝกฝนดานวิชาการ เพราะสิ่งที่นาเปนหวงก็คือการขาดคนท่ีรูทักษะในการทํางาน 

ะ เรียนรูการทํางานดวยตนเอง พรอมกับหนึ่งสมองสอง
มือ ในประเทศสิงคโปรไมไดเนนสรางคนในระดับปริญญา แตกลับเนนสรางคนระดับอาชีวศึกษามากท่ีสุด        
แลวคอยไปตอยอดในดานตาง ๆ และผูคนท่ีจบในสายอาชีพยังมีรายไดมากท่ีสุดดวย เพราะมีความสามารถและ

ศาสตราจารยพิเศษวิชากลาว 
ศาสตราจารยวิชา กลาวดวยวา ความเจริญทางวัตถุไมสําคัญเทาพลังทางจิตท่ีมีความสําคัญมาก 

งเกียจการชวยเหลือพรรคพวก 
แตคงไมใชชวยเหลือพวกพองเพ่ือไปตีกัน ถาจะชวยเหลือก็ชวยเหลือจิตอาสาเพ่ือชวยสังคม ลงไปในพ้ืนท่ี แสดงให
ชุมชนเห็นวาคนอาชีวะท้ังหลายนั้นสามารถสรางประโยชนแกชุมชน วามีบทบาทสําคัญในการชวยเหลือดานตาง ๆ 

ชื่อหน่วย

ชื่อเรื่อง

จิตอำสำสร้ำงคุณค่ำให้สังคม

อำชีวะสร้ำงชำติ
จ�ำนวน	๒	ชั่วโมง

หนวยที่ ๕
ใบกิจกรรมที่ ๕.๖

อำชีวะสร้ำงชำติ

๓๐ มกรำคม ๒๕๕๘ เมื่อเวลำ ๐๙.๑๕ น. ที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทจุรติแห่งชำต ิ(ป.ป.ช.) มกีำรจัดกจิกรรมสมัมนำตำมโครงกำรจติอำสำเพือ่สงัคม พร้อมกบักำรบรรยำยพเิศษ
เรื่อง “พลังเยำวชนจิตอำสำ สร้ำงสังคมไทยโปร่งใส” โดยศำสตรำจำรย์พิเศษวิชำ  มหำคุณ กรรมกำร ป.ป.ช. 
กล่ำวว่ำ ปัญหำกำรทุจริตเป็นปัญหำส�ำคัญ ป.ป.ช. เล็งเห็นถึงกำรศึกษำที่จะพัฒนำส่งเสริมเยำวชน และสร้ำง
เสริมวฒันธรรมสจุริตกบัทกุภำคส่วนสงัคม เพือ่ให้เกดิแนวร่วมเครอืข่ำยกำรป้องกนักำรทจุรติ พร้อมกบักล่ำวว่ำ 
พลังส�ำคัญที่สุดในกำรสร้ำงประเทศคือพลังของเยำวชน ตัวอย่ำงของประเทศจีนนั้น พลังของเยำวชนจำกสำย
เรียนอำชวีะเป็นพลงัทีท่�ำให้ทกุอย่ำงขบัเคลือ่นไปได้ซึง่ประเทศเรำก�ำลงัขำดบคุลำกรส่วนนีม้ำก แต่ประเทศไทย
กลับมุ่งไปทำงด้ำนปริญญำจ�ำนวนมำก บำงคนจบมำท�ำอะไรไม่เป็น นอกจำกนั้น คนที่จะเรียนสูง ๆ ต่อไปต้อง
มีพื้นฐำนด้ำนกำรท�ำงำน พร้อมกับกำรฝึกฝนด้ำนวิชำกำร เพรำะสิ่งท่ีน่ำเป็นห่วงก็คือกำรขำดคนท่ีรู้ทักษะ
ในกำรท�ำงำน (Skill labour) แต่ละอำชีพก็ล้วนแต่ต้องกำรคนที่มีทักษะ เรียนรู้กำรท�ำงำนด้วยตนเอง พร้อมกับ
หนึ่งสมองสองมือ ในประเทศสิงคโปร์ไม่ได้เน้นสร้ำงคนในระดับปริญญำ แต่กลับเน้นสร้ำงคนระดับอำชีวศึกษำ
มำกที่สุด แล้วค่อยไปต่อยอดในด้ำนต่ำง ๆ และผู้คนที่จบในสำยอำชีพยังมีรำยได้มำกที่สุดด้วย เพรำะมีควำม
สำมำรถและควบคุมกำรท�ำงำนได้

“อำชีวะทั้งนั้นที่เป็นผู้ก�ำหนดชะตำกรรมของประเทศชำติ” ศำสตรำจำรย์พิเศษวิชำกล่ำว
ศำสตรำจำรย์พิเศษวิชำ กล่ำวด้วยว่ำ ควำมเจริญทำงวัตถุไม่ส�ำคัญเท่ำพลังทำงจิตที่มีควำมส�ำคัญมำก 

กำรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่ทอดทิ้งในยำมทุกข์ยำกนั้นเป็นเรื่องดี ระบบอำชีวะก็ไม่ได้รังเกียจกำรช่วยเหลือพรรคพวก 
แต่คงไม่ใช่ช่วยเหลอืพวกพ้องเพือ่ไปตกีนั ถ้ำจะช่วยเหลอืกช่็วยเหลอืจติอำสำเพือ่ช่วยสงัคม ลงไปในพืน้ที ่แสดงให้
ชมุชนเหน็ว่ำคนอำชวีะทัง้หลำยนัน้สำมำรถสร้ำงประโยชน์แก่ชมุชน ว่ำมบีทบำทส�ำคัญในกำรช่วยเหลอืด้ำนต่ำง ๆ  
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ท่ีมา : หนังสือพิมพคม ชัด ลึก ฉบับวันศุกรท่ี 30 มกราคม 2558 

คําส่ัง 
1. ผูเรียนบันทึกความดีจิตอาสาของตนเองท่ีทําในสถานศึกษาและครอบครัวลงในใบรับฝากของ

ธนาคาร “ความดีจิตอาสา” ลงในตารางท่ีกําหนดให 
 

ธนาคารความดีจิตอาสาในสถานศึกษา 
ใบนําฝาก 

 

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

กิจกรรม “จิตอาสา” สถานท่ีทํากิจกรรม ผลท่ีไดรับ 

(ตัวอยาง) 
1. ปลูกตนไม 

วิทยาลัยซ่ือตรงพาณิชยการ 
(15 กรกฎาคม 2559) 

สถานศึกษารมรื่น สราง
สภาพแวดลอมท่ีดีใหแกนักเรียน 
นักศึกษา ผูปกครอง และชุมชน 

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

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

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

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

 

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

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

 ดังนั้น สถานศึกษาหรืออาชีวะตองเขาไปสัมผัสกับชุมชน เพ่ือทําใหชุมชนนั้นรูสึกวาตองพ่ึงพา
อาศัย เห็นวาพวกเขามีประโยชน เชน สายไฟในหมูบานท่ีชํารุดจะชวยซอมไดอยางไร ทอน้ําประปารั่วจะชวยแกไข
ไดอยางไร ซ่ึงกระบวนการตาง ๆ เหลานี้จะนํามาซ่ึงความรัก ความสามัคคี และจะนํามาซ่ึงการสนับสนุนโดย
หนวยงานหรือสถาบันท่ีมีกําลังพรอม น้ําใจตาง ๆ จะหลั่งไหลมา แตนั่นก็ตองเริ่มตนท่ีพลังศรัทธาของพวกเรา
อาชีวะกอนแลวจะรูสึกวาตัวเองมีคุณคา เม่ือไดทําประโยชนใหกับชุมชน 

 ศาสตราจารยพิเศษวิชา กลาววา สังคมของฝรั่งมีเรื่องจิตอาสาเปนปกติในชุมชน คนท่ีครอบครัว
มีปญหาก็สามารถเยียวยาดวยวิธีจิตอาสา เพราะจะทําใหเห็นวาโลกนี้ยังมีคนท่ีทุกขยากกวาเราอีกมากมาย ฝรั่ง    
มีครูขางถนนเยอะมาก เพราะคนเราไมใชจะเทาเทียมกันท้ังหมด ยังมีคนอดม้ือกินม้ืออยูมาก คนท่ีทุกขทรมาน    
ในโลกนี้มีมหาศาล ลืมตามายังไมรูเลยวาจะเอาอะไรกิน โดยเฉพาะในแอฟริกา แลวยังตองระวังตัวมากดวยวาจะ
ถูกจับไปฝกอาวุธ เพราะฉะนั้นความรูสึกท่ีวาเราเปนคนพรอมสมบูรณ มีทัศนคติในเชิงบวก ตองปลดปลอยพลัง
ตรงนี้ใหกับสังคม พลังเชิงบวกจะทําใหสังคมเราดีข้ึน ไมมีอะไรท่ีจะแพพลังจิตท่ีกลาหาญ และ Service mind 

เปนสุดยอดของจิตวิญญาณของมนุษย 

ดงันัน้ สถำนศกึษำหรืออำชีวะต้องเข้ำไปสัมผสักับชมุชน เพือ่ท�ำให้ชมุชนนัน้รูส้กึว่ำต้องพึง่พำอำศัย เห็น
ว่ำพวกเขำมีประโยชน์ เช่น สำยไฟในหมูบ้่ำนทีช่�ำรดุจะช่วยซ่อมได้อย่ำงไร ท่อน�ำ้ประปำรัว่จะช่วยแก้ไขได้อย่ำงไร 
ซึ่งกระบวนกำรต่ำง ๆ เหล่ำนี้จะน�ำมำซ่ึงควำมรัก ควำมสำมัคคี และจะน�ำมำซึ่งกำรสนับสนุนโดยหน่วยงำน
หรือสถำบันที่มีก�ำลังพร้อม น�้ำใจต่ำง ๆ จะหลั่งไหลมำ แต่นั่นก็ต้องเริ่มต้นที่พลังศรัทธำของพวกเรำอำชีวะก่อน
แล้วจะรู้สึกว่ำตัวเองมีคุณค่ำ เมื่อได้ท�ำประโยชน์ให้กับชุมชน

ศำสตรำจำรย์พิเศษวิชำ กล่ำวว่ำ สังคมของฝรั่งมีเรื่องจิตอำสำเป็นปกติในชุมชน คนที่ครอบครัว
มีปัญหำก็สำมำรถเยียวยำด้วยวิธีจิตอำสำ เพรำะจะท�ำให้เห็นว่ำโลกน้ียังมีคนที่ทุกข์ยำกกว่ำเรำอีกมำกมำย 
ฝรัง่มคีรขู้ำงถนนเยอะมำก เพรำะคนเรำไม่ใช่จะเท่ำเทยีมกนัทัง้หมด ยงัมคีนอดมือ้กนิมือ้อยูม่ำก คนทีท่กุข์ทรมำน    
ในโลกนีมี้มหำศำล ลมืตำมำยังไม่รู้เลยว่ำจะเอำอะไรกิน โดยเฉพำะในแอฟรกิำ แล้วยงัต้องระวงัตวัมำกด้วยว่ำจะ
ถูกจับไปฝึกอำวุธ เพรำะฉะนั้นควำมรู้สึกที่ว่ำเรำเป็นคนพร้อมสมบูรณ์ มีทัศนคติในเชิงบวก ต้องปลดปล่อยพลัง
ตรงนี้ให้กับสังคม พลังเชิงบวกจะท�ำให้สังคมเรำดีขึ้น ไม่มีอะไรที่จะแพ้พลังจิตที่กล้ำหำญ และ Service mind 
เป็นสุดยอดของจิตวิญญำณของมนุษย์

ที่มำ	: หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๕๘

กิจกรรม	“จิตอำสำ” สถำนที่ท�ำกิจกรรม ผลที่ได้รับ

(ตัวอย่ำง)
๑. ปลูกต้นไม้

วิทยำลัยซื่อตรงพำณิชยกำร
(๑๕ กรกฎำคม ๒๕๕๙)

สถำนศึกษำร่มรื่น สร้ำงสภำพ
แวดล้อมที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษำ 
ผู้ปกครอง และชุมชน
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ชื่อผู้ฝำก....................................................................................................................................................................

ระดับชั้น…………………………………………………………………….แผนก............................................................................
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กิจกรรม “จิตอาสา” สถานท่ีทํากิจกรรม ผลท่ีไดรับ 
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ลงช่ือนายธนาคาร………………………………………………………………………………ครูท่ีปรึกษา 

ดอกเบ้ียท่ีไดรับ………………………………………………………………………………………………………….………………คะแนน 

 
** หมายเหตุ **  
1. ครูจัดทําใบรับฝากวางไวท่ีมุมหองเรียน 
2. ทํากลองรับฝากวางไว 
3. ต้ังกรรมการเพ่ือเก็บขอมูล (เปดกลองอานใบรับฝากทุก 1 เดือน) 
 
 
 

กิจกรรม	“จิตอำสำ” สถำนที่ท�ำกิจกรรม ผลที่ได้รับ
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บทสนทนำ	“จิตอำสำของลูก”

วันเสำร์นี้พ่อจะพำแม่ไปแจกเสื้อผ้ำเด็กแถวสลัม 

อย่ำลืมไปถ่ำยรูปให้พ่อด้วย จะได้เอำลงหนังสือพิมพ์ 

เพื่อพ่อจะได้รับเลือกเข้ำมำอีกสมัย

พ่อครับ เสื้อผ้ำพวกนี้ พ่อค้ำแถวตลำดนัดเอำมำให้ฟรี

ท�ำไมไม่ให้เขำเข้ำมำร่วมแจก

ลูกรู้ไหมว่ำพ่อคุมหมดทั้งตลำด อยำกได้อะไร

พวกเขำต้องเอำมำให้ลูกอยำกได้อะไรบอกพ่อมำนะ 

ขนมำให้ทั้งตลำดยังท�ำได้เลย

ครูสอนผมว่ำ “จิตอำสำ” จะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมและท�ำด้วยควำมสุข 

ระเบิดออกมำจำกข้ำงใน ข้อส�ำคัญต้องไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ จำกใคร

ที่พ่อแจกของนี่ มันเป็นกำรเบียดเบียนคนอื่นนะพ่อ
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แต่ผมจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ท�ำงำนด้วยควำมถูกต้องและซื่อสัตย์สุจริต       

เห็นประโยชน์ส่วนรวม มำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน ครูบอกว่ำ คลื่นลูกใหม่ต้องมีควำมรู้คู่คุณธรรม 

ผู้ใหญ่ที่ทุจริต คิดมิชอบต่อแผ่นดิน ก็ปล่อยให้กรรมลงโทษเขำและปล่อยให้เขำตำยไป 

เพรำะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้ำ ผู้ใหญ่ในวันนี้ก็คือผีในวันหน้ำ

แกโง่เหมือนใครนะ ควำมซื่อสัตย์สุจริต      

มันเป็นค�ำพูดที่พูดได้สวยหรู แต่ท�ำยำกมำก 
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2. วิเคราะหบทสนทนาระหวางพอกับลูกแลวตอบคําถามตอไปนี้ 
2.1 ผูเรียนมีความคิดเห็นอยางไร เก่ียวกับบทสนทนาระหวางพอกับลูก 

  
  
  
  
   

2.2 ถาผูใหญในบานเมืองมีความคิดเชนเดียวกับพอในบทสนทนานี้ จะเกิดอะไรข้ึนกับประเทศชาติ 

  
  
  
  
   
 

2.3 ถาผูเรียนเปนพอคาจะยอมนําสิ่งของมาใหคนอ่ืน เพ่ือแลกกับผลประโยชนหรือไม เพราะเหตุใด 

  
  
  
  
   

2.4 ผูเรียนคิดวาความคิดเห็นของลูกชายถูกตองหรือไม เพราะเหตุใด 
  
  
  
  
   

 3.5 การเรียนการสอนท่ีเนน “ความรูคูคุณธรรม” ผูเรียนคิดวา มีความจําเปนหรือไม เพราะเหตุใด 
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หน่วยท่ี 6 

 

ชื่อหน่วย โครงการพัฒนาสร้างคุณค่าในแผ่นดิน จ านวน 2 ชั่วโมง 
1. แนวคิด 

การจัดท าโครงการคุณธรรมกับการป้องกันการทุจริตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความตระหนักในการปฏิบัติตนรู้จักกระบวนการคิดค้นเป็นระบบ มีขั้นตอน          
มีการวางแผนที่ชัดเจน สร้างความรับผิดชอบ สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาองค์กร พัฒนาตนเอง และ   
ก่อเกิดอุปนิสัยที่คงทน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

2.1 เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันได้ 
2.2 เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการเรียนรู้จากโครงการได้ 
2.3 เห็นคุณค่าการจัดท าโครงการเพ่ือเกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ 

3. สาระการเรียนรู้ 
  3.1 แบบร่างโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต 
       ตัวอย่างที่ 1 “โครงการรถเรือนไทยเคลื่อนที่สู่ชุมชน” 
       ตัวอย่างที ่2 “โครงการออมเพ่ือให้ใส่ใจในสังคม” 
       ตัวอย่างที่ 3 “โครงการประกวดเรียงความ เรื่อง สืบสานวิถีไทย โตไปไม่โกง” 
       ตัวอย่างที่ 4 “โครงการต้นไม้พูดได”้ 
        ตัวอย่างที่ 5 “โครงการการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance for Corruption)” 
4. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
  4.1 ผู้เรียนชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในทุกองค์กร        
ทั้งภาครัฐ และเอกชน น ากรณีศึกษาต่าง ๆ มาร่วมกันอภิปราย ครูกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ จากค าถาม
ที่หลากหลาย เช่น 
   4.1.1 การทุจริตคือมะเร็งร้ายใช่หรือไม่ 
   4.1.2 การตัดไม้ท าลายป่าเพ่ือแลกกับเงินส่งผลอย่างไร 
   4.1.3 การซื้อขายต าแหน่งในวงราชการเกิดผลเสียอย่างไร 
   4.1.4 นักศึกษาซื้อเกรด...ครูขายเกรด ส่งผลร้ายต่อระบบการศึกษาอย่างไร 
   4.1.5 นักการเมืองมีการทุจริตเลือกตั้ง ประชาชนขายเสียงเพ่ือเงิน เกิดผลเสียต่อ
            ประเทศอย่างไร 

ชื่อหน่วย โครงกำรพัฒนำสร้ำงคุณค่ำในแผ่นดิน จ�ำนวน	๒	ชั่วโมง

หนวยที่ ๖

ตัวอย่ำงที่ ๑ “โครงกำรรถเรือนไทยเคลื่อนที่สู่ชุมชน”

ตัวอย่ำงที่ ๒ “โครงกำรออมเพื่อให้ใส่ใจสังคม”

ตัวอย่ำงที่ ๓ “โครงกำรประกวดเรียงควำม เรื่อง...สืบสำนวิถีไทย - โตไปไม่โกง”

ตัวอย่ำงที่ ๔ “โครงกำรต้นไม้พูดได้”

ตัวอย่ำงที่ ๕ “โครงกำรสร้ำงสงัคมทีไ่ม่ทนต่อกำรทุจรติ (Zero Tolerance for Corruption)”

มีกำรวำงแผนที่ชัดเจน สร้ำงควำมรับผิดชอบ สำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนำองค์กร พัฒนำตนเองและ   

ก่อเกิดอุปนิสัยที่คงทน ส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
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 ๔.๓ ครูน�ำเสนอสื่อ Power point เกี่ยวกับกระบวนกำรเรียนรู้จัดท�ำโครงกำรท่ีบูรณำกำร

คุณธรรมจริยธรรม ครูน�ำเสนอโครงกำรตัวอย่ำงที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชัน เปิดโอกำสให้

ผู้เรียนได้ซักถำม มีกำรอภิปรำยและหำข้อสรุปร่วมกัน

 ๔.๔ ผู ้เรียนแบ่งกลุ ่ม ๆ ละประมำณ ๕ – ๗ คน เพื่อท�ำโครงกำรเกี่ยวกับกำรป้องกัน

กำรทุจริตคอร์รัปชัน ทุกกลุ่มระดมควำมคิดเห็น และสรุปประเด็นส�ำคัญ จัดท�ำเป็นแผนผังควำมคิด พร้อมน�ำเสนอ

ในประเด็นต่อไปนี้

   ๔.๔.๑ ชื่อโครงกำร

   ๔.๔.๒ เหตุผลที่เลือกท�ำ

   ๔.๔.๓ วัตถุประสงค์ที่ท�ำ

   ๔.๔.๔ วิธีด�ำเนินงำน

   ๔.๔.๕ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

 ๔.๕ ทุกกลุ่มน�ำเสนอโครงกำร ครู ผู้เรียนร่วมกันอภิปรำยและสะท้อนผล ทุกกลุ่มจดบันทึก

ตำมที่ครูเสนอแนะ

 ๔.๖ ทุกกลุ ่มรับแบบเค้ำโครงกำรเขียนโครงกำร ครูชี้แจงกำรเขียนโครงกำรทุกขั้นตอน 

เปิดโอกำสให้มีกำรซักถำม

  4.2 ครูและผู้เรียนสรุปร่วมกันว่า สิ่งที่จะช่วยแก้วิกฤติในสังคมไทยได้นั้น ทุกคนต้องร่วมแรง
ร่วมใจกันปลูกจิตส านึกในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันให้เกิดกับทุกคน จึงต้องมีกระบวนการร่วมคิด ร่วมท า 
และร่วมรับผิดชอบโดยจัดท าโครงการเพื่อเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต ดังนี้ 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4.3 ครูน าเสนอสื่อ Power point เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้จัดท าโครงการที่บูรณาการ
คุณธรรมจริยธรรม ครูน าเสนอโครงการตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เปิ ดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ซักถาม มีการอภิปรายและหาข้อสรุปร่วมกัน 
  4.4 ผู้ เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละประมาณ 5 – 7 คน เพ่ือท าโครงการเกี่ยวกับการป้องกัน        
การทุจริตคอร์รัปชัน ทุกกลุ่มระดมความคิดเห็น และสรุปประเด็นส าคัญ จัดท าเป็นแผนผังความคิด พร้อมน าเสนอ
ในประเด็นต่อไปนี้ 
   4.4.1 ชื่อโครงการ 
   4.4.2 เหตุผลที่เลือกท า 
   4.4.3 วัตถุประสงค์ที่ท า 
   4.4.4 วิธีด าเนินงาน 
   4.4.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  4.5 ทุกกลุ่มน าเสนอโครงการ ครูและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย และสะท้อนผล ทุกกลุ่ม       
จดบันทึกตามท่ีครูเสนอแนะ 
  4.6 ทุกกลุ่มรับแบบเค้าโครงการเขียนโครงการ ครูชี้แจงการเขียนโครงการทุกขั้นตอน เปิด
โอกาสให้มีการซักถาม 
  4.7 ผู้เรียนระดมสมองเขียนโครงการ ครูสะท้อนผลพิจารณาเพ่ืออนุมัติโครงการ 

พระราชด ารัส พระราชด าริ 
หลักการทรงงาน 

จิตอาสา คุณธรรมจริยธรรม 

ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กระบวนการเสริมสร้างความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

พระรำชด�ำรัส พระรำชด�ำริ 

หลักกำรทรงงำน

คุณธรรมจริยธรรม
กระบวนกำรเสริมสร้ำง

ควำมซื่อสัตย์สุจริต
จิตอำสำ

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
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  4.8 ครูและผู้เรียนร่วมกันก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ก าหนดระยะเวลาจัดท าโครงการโดยใช้
เวลาประมาณ 8 – 9 สัปดาห์ โดยปฏิบัติตามโครงการตามที่ก าหนด ในระหว่างที่ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจัดท า
โครงการ ครูที่ปรึกษาต้องติดตามดูแลเพ่ือให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ ตลอดทั้งให้ก าลังใจตลอดระยะเวลา
ด าเนินงาน 
  4.9 ทุกโครงการต้องถอดรหัสโครงการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวันน าเสนอ
โครงการ 
  4.10 จัดนิทรรศการโครงการ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา และสถานศึกษา
ใกล้เคียงได้มาชมผลงาน 
  4.11 ลงเว็บไซตข์องสถานศึกษา เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 

5. สื่อ วัสดุอุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ 
  5.1 วีดิทัศน์ 
  5.2 Power point 
  5.3 เค้าโครงการเขียนโครงการ 
  5.4 ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ 
  5.5 สื่อสิ่งพิมพ์ 
 

6. การวัดและประเมินผล 
  6.1 แบบประเมินโครงการ 
  6.2 แบบประเมินสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม 
  6.3 แบบประเมินการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

7. กิจกรรมเสนอแนะ 
  การจัดท าโครงการที่ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ควรมี          
การมอบหมายให้ผู้เรียนทุกแผนก ทุกระดับชั้น ได้คิดจัดท าโครงการ เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นการปลูกฝังให้ก่อเกิดอุปนิสัยที่คงทนติดตัวไปจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี      
มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต ส่งผลให้ประเทศชาติได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๖.๑ แบบประเมินผลกำรสังเกตพฤติกรรมรำยบุคคล

 ๖.๒ แบบประเมินผลกำรสังเกตพฤติกรรมกำรท�ำงำนกลุ่ม

 ๖.๓ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติตนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

 ๖.๔ แบบประเมินตนเอง

 ๖.๕ แบบประเมินโครงกำร

  4.8 ครูและผู้เรียนร่วมกันก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ก าหนดระยะเวลาจัดท าโครงการโดยใช้
เวลาประมาณ 8 – 9 สัปดาห์ โดยปฏิบัติตามโครงการตามที่ก าหนด ในระหว่างที่ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจัดท า
โครงการ ครูที่ปรึกษาต้องติดตามดูแลเพ่ือให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ ตลอดทั้งให้ก าลังใจตลอดระยะเวลา
ด าเนินงาน 
  4.9 ทุกโครงการต้องถอดรหัสโครงการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวันน าเสนอ
โครงการ 
  4.10 จัดนิทรรศการโครงการ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา และสถานศึกษา
ใกล้เคียงได้มาชมผลงาน 
  4.11 ลงเว็บไซตข์องสถานศึกษา เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 

5. สื่อ วัสดุอุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ 
  5.1 วีดิทัศน์ 
  5.2 Power point 
  5.3 เค้าโครงการเขียนโครงการ 
  5.4 ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ 
  5.5 สื่อสิ่งพิมพ์ 
 

6. การวัดและประเมินผล 
  6.1 แบบประเมินโครงการ 
  6.2 แบบประเมินสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม 
  6.3 แบบประเมินการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

7. กิจกรรมเสนอแนะ 
  การจัดท าโครงการที่ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ควรมี          
การมอบหมายให้ผู้เรียนทุกแผนก ทุกระดับชั้น ได้คิดจัดท าโครงการ เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นการปลูกฝังให้ก่อเกิดอุปนิสัยที่คงทนติดตัวไปจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี      
มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต ส่งผลให้ประเทศชาติได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  กำรจัดท�ำโครงกำรที่ส ่งเสริมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชัน ควรมี

กำรมอบหมำยให้ผู ้เรียนทุกแผนก ทุกระดับชั้นได้คิดจัดท�ำโครงกำร เพื่อปลูกฝังจิตส�ำนึกกำรมีส่วนร่วม

ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เป็นกำรปลูกฝังให้ก่อเกิดอุปนิสัยที่คงทนติดตัวไปจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี 

มีคุณธรรมจริยธรรมในกำรด�ำเนินชีวิต ส่งผลให้ประเทศชำติได้รับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

  4.2 ครูและผู้เรียนสรุปร่วมกันว่า สิ่งที่จะช่วยแก้วิกฤติในสังคมไทยได้นั้น ทุกคนต้องร่วมแรง
ร่วมใจกันปลูกจิตส านึกในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันให้เกิดกับทุกคน จึงต้องมีกระบวนการร่วมคิด ร่วมท า 
และร่วมรับผิดชอบโดยจัดท าโครงการเพื่อเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต ดังนี้ 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4.3 ครูน าเสนอสื่อ Power point เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้จัดท าโครงการที่บูรณาการ
คุณธรรมจริยธรรม ครูน าเสนอโครงการตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เปิ ดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ซักถาม มีการอภิปรายและหาข้อสรุปร่วมกัน 
  4.4 ผู้ เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละประมาณ 5 – 7 คน เพ่ือท าโครงการเกี่ยวกับการป้องกัน        
การทุจริตคอร์รัปชัน ทุกกลุ่มระดมความคิดเห็น และสรุปประเด็นส าคัญ จัดท าเป็นแผนผังความคิด พร้อมน าเสนอ
ในประเด็นต่อไปนี้ 
   4.4.1 ชื่อโครงการ 
   4.4.2 เหตุผลที่เลือกท า 
   4.4.3 วัตถุประสงค์ที่ท า 
   4.4.4 วิธีด าเนินงาน 
   4.4.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  4.5 ทุกกลุ่มน าเสนอโครงการ ครูและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย และสะท้อนผล ทุกกลุ่ม       
จดบันทึกตามท่ีครูเสนอแนะ 
  4.6 ทุกกลุ่มรับแบบเค้าโครงการเขียนโครงการ ครูชี้แจงการเขียนโครงการทุกขั้นตอน เปิด
โอกาสให้มีการซักถาม 
  4.7 ผู้เรียนระดมสมองเขียนโครงการ ครูสะท้อนผลพิจารณาเพ่ืออนุมัติโครงการ 

พระราชด ารัส พระราชด าริ 
หลักการทรงงาน 

จิตอาสา คุณธรรมจริยธรรม 

ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กระบวนการเสริมสร้างความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
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  4.8 ครูและผู้เรียนร่วมกันก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ก าหนดระยะเวลาจัดท าโครงการโดยใช้
เวลาประมาณ 8 – 9 สัปดาห์ โดยปฏิบัติตามโครงการตามที่ก าหนด ในระหว่างที่ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจัดท า
โครงการ ครูที่ปรึกษาต้องติดตามดูแลเพ่ือให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ ตลอดทั้งให้ก าลังใจตลอดระยะเวลา
ด าเนินงาน 
  4.9 ทุกโครงการต้องถอดรหัสโครงการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวันน าเสนอ
โครงการ 
  4.10 จัดนิทรรศการโครงการ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา และสถานศึกษา
ใกล้เคียงได้มาชมผลงาน 
  4.11 ลงเว็บไซตข์องสถานศึกษา เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 

5. สื่อ วัสดุอุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ 
  5.1 วีดิทัศน์ 
  5.2 Power point 
  5.3 เค้าโครงการเขียนโครงการ 
  5.4 ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ 
  5.5 สื่อสิ่งพิมพ์ 
 

6. การวัดและประเมินผล 
  6.1 แบบประเมินโครงการ 
  6.2 แบบประเมินสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม 
  6.3 แบบประเมินการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

7. กิจกรรมเสนอแนะ 
  การจัดท าโครงการที่ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ควรมี          
การมอบหมายให้ผู้เรียนทุกแผนก ทุกระดับชั้น ได้คิดจัดท าโครงการ เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นการปลูกฝังให้ก่อเกิดอุปนิสัยที่คงทนติดตัวไปจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี      
มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต ส่งผลให้ประเทศชาติได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน่วยท่ี 6 
หน่วยท่ี 6.1 

 

ชื่อหน่วย โครงการพัฒนาสร้างคุณค่าในแผ่นดิน 
จ านวน 2 ชั่วโมง 

ชื่อเรื่อง แบบร่างโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจรติ 
 

ค าชี้แจง   
1. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มและศึกษาแบบร่างโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต 
2. ผู้สอนให้ทุกกลุ่มศึกษาตัวอย่างการเขียนโครงการ “รถเรือนไทยเคลื่อนที่สู่ชุมชน” 
3. ทุกกลุ่มระดมความคิดเห็นเพื่อเขียนโครงการ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการเรียนรู้จากโครงการได้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. ชื่อโครงการ           

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ          

3. ครูที่ปรึกษา 

3.1             
3.2             

4. สนองนโยบายหรือยุทธศาสตร์ 
4.1             
4.2             
4.3             
4.4             
4.5             

5. ระยะเวลาด าเนินโครงการ          

6. หลักการและเหตุผล 
             

             

                       
7. วัตถุประสงค์ 

             

             

  

 

หน่วยท่ี 6 
หน่วยท่ี 6.1 

 

ชื่อหน่วย โครงการพัฒนาสร้างคุณค่าในแผ่นดิน 
จ านวน 2 ชั่วโมง 

ชื่อเรื่อง แบบร่างโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจรติ 
 

ค าชี้แจง   
1. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มและศึกษาแบบร่างโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต 
2. ผู้สอนให้ทุกกลุ่มศึกษาตัวอย่างการเขียนโครงการ “รถเรือนไทยเคลื่อนที่สู่ชุมชน” 
3. ทุกกลุ่มระดมความคิดเห็นเพื่อเขียนโครงการ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการเรียนรู้จากโครงการได้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. ชื่อโครงการ           

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ          

3. ครูที่ปรึกษา 

3.1             
3.2             

4. สนองนโยบายหรือยุทธศาสตร์ 
4.1             
4.2             
4.3             
4.4             
4.5             

5. ระยะเวลาด าเนินโครงการ          

6. หลักการและเหตุผล 
             

             

                       
7. วัตถุประสงค์ 

             

             

  

ชื่อหน่วย

ชื่อเรื่อง

โครงกำรพัฒนำสร้ำงคุณค่ำในแผ่นดิน

แบบร่ำงโครงกำรเสริมสร้ำงควำมซื่อสัตย์สุจริต
จ�ำนวน	๒	ชั่วโมง

หนวยที่ ๖
ใบกิจกรรมที่ ๖.๑
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8.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

8.1 เชิงปริมาณ 
(1)            

(2)            

8.2 เชิงคุณภาพ 
(1)            

(2)            

9.  วิธีด าเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 

            
            
            . 

10.  งบประมาณ 

            
            
            . 

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1            
11.2            
11.3            
11.4            
11.5            

12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

12.1            

12.2            

12.3            
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1. ชื่อโครงการ  รถเรือนไทยเคลื่อนที่สู่ชุมชน 
2. สมาชิกผู้รับผิดชอบโครงการ 90 คน 

3. ครูที่ปรึกษา 
3.1 นางสุมาลี  โฆษิตนิธิกุล 

3.2 นางสาววรารัตน์  ค าเมือง 
3.3 นางกรกช  บ ารุงสวัสดิ์ 

4. สนองนโยบายหรือยุทธศาสตร์ 
4.1 พระราชด ารัส พระราชด าริ หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.2 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  
4.3 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
4.4 ค่านิยมหลัก 12 ประการ 
4.5 สถานศึกษาคุณธรรมจริยธรรม 

5. ระยะเวลาด าเนินโครงการ   1   ภาคเรียน 

6. หลกัการและเหตุผล 

  สังคมปัจจุบันมุ่งแข่งขันทางด้านวัตถุ การประพฤติปฏิบัติของผู้ใหญ่บางคนเป็นตัวแบบที่ไม่ดี 
ส่งผลให้เด็กและเยาวชนได้ยึดเอาเป็นแบบอย่าง ความเข้าใจ เอ้ืออาทรกันในสังคมลดลง การทุจริตคอร์รัปชัน       
เริ่มเกิดข้ึนในทุกวงการ ปัญหาอาชญากรรมมีทุกแห่งในสังคม คนดีแทบจะไม่มีที่จะให้ยืนในแผ่นดิน 

  นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความสามารถในการวาดภาพ จึงจัดท าโครงการคุณธรรมขึ้นมาเพ่ือ
เขียนเป็นนิทานประกอบภาพวาดที่เก่ียวกับความซื่อสัตย์สุจริต กฎแห่งกรรม พุทธศาสนสุภาษิตต่าง ๆ เพ่ือ
เป็นการปลูกจิตส านึกให้นักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในหลักธรรมค าสอนที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

7. วัตถุประสงค ์

 7.1 เพ่ือพัฒนาปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษา และชุมชน มีค่านิยมคุณธรรมในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 

 7.2 เพ่ือส่งเสริม พัฒนา นักเรียนนักศึกษาให้ท าประโยชน์เพื่อสังคม เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้สถานศึกษา 

 7.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษารู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
8. เป้าหมาย 

 8.1 เชิงปริมาณ 
  (1) นักเรียนนักศึกษาจัดท านิทานคุณธรรมจริยธรรม  จ านวน 90 คน 
  (2) นักเรียนโรงเรียนใกล้เคียงและชุมชน   จ านวน 500 คน 
 8.2 เชิงคุณภาพ 
  (1) นักเรียนนักศึกษามีจิตส านึกการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  (2) นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 (3) นักเรียนนักศึกษา และชุมชนได้รับความรู้คู่คุณธรรม และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ      
ด าเนินชีวิต 

ตัวอย่างท่ี 1 โครงการ “รถเรือนไทยเคลื่อนที่สู่ชุมชน” ตัวอย่ำงที่	๑ โครงกำร	“รถเรือนไทยเคลื่อนที่สู่ชุมชน”

(๑) นักเรียนนักศึกษำจัดท�ำนิทำนคุณธรรมจริยธรรม  จ�ำนวน   ๙๐ คน
(๒) นักเรียนโรงเรียนใกล้เคียงและชุมชน   จ�ำนวน ๕๐๐ คน

(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

๙๐ คน
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9. วิธีด าเนินการ 

 9.1 เสนอโครงการ 
 9.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 9.3 ประชุมคณะกรรมการ 
 9.4 ด าเนินโครงการ 
   (1) นักเรียนนักศึกษาศึกษาหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เน้นเรื่องความซื่อสัตย์

สุจริต กฎแห่งกรรม และพุทธศาสนสุภาษิต 
   (2) เขียนเรื่องและวาดภาพประกอบ ให้ครูที่ปรึกษาได้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและ

สอดคล้องกับหลักธรรมค าสอน (บูรณาการ 3 รายวิชาที่สอนในภาคเรียนเดียวกัน คือ วิชาวิถีธรรมวิถีไทย 
วิชาภาษาไทย และวิชาศิลปะ) 

   (3) น ารถเรือนไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากวัดบึงทองหลางจัดวางนิทานคุณธรรม เคลื่อนที่
ไปตามสถานศึกษาใกล้เคียงและชุมชน เพ่ือได้อ่านและศึกษาเนื้อหาด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   (4) น ารถเรือนไทยและนิทานคุณธรรมวางไว้ที่อาคารอเนกประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา
ได้อ่านในช่วงเวลาก่อนเข้าเรียนและพักเท่ียง 

10. งบประมาณ ได้รับการสนับสนุนจากวัดบึงทองหลาง จ านวน 50,000 บาท 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 11.1 นักเรียนนักศึกษามีจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

11.2 ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการรับรู้การท ากิจกรรมเพ่ือสังคมของนักเรียนนักศึกษา     
เกิดภาพลักษณ์ท่ีดี ท าให้สร้างภาคีเครือข่ายในด้านอื่น ๆ ได้ 

12. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 12.1 แบบประเมินผล 
 12.2 แบบสังเกตและสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ  รถเรือนไทยเคลื่อนที่สู่ชุมชน 
2. สมาชิกผู้รับผิดชอบโครงการ 90 คน 

3. ครูที่ปรึกษา 
3.1 นางสุมาลี  โฆษิตนิธิกุล 

3.2 นางสาววรารัตน์  ค าเมือง 
3.3 นางกรกช  บ ารุงสวัสดิ์ 

4. สนองนโยบายหรือยุทธศาสตร์ 
4.1 พระราชด ารัส พระราชด าริ หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.2 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  
4.3 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
4.4 ค่านิยมหลัก 12 ประการ 
4.5 สถานศึกษาคุณธรรมจริยธรรม 

5. ระยะเวลาด าเนินโครงการ   1   ภาคเรียน 

6. หลกัการและเหตุผล 

  สังคมปัจจุบันมุ่งแข่งขันทางด้านวัตถุ การประพฤติปฏิบัติของผู้ใหญ่บางคนเป็นตัวแบบที่ไม่ดี 
ส่งผลให้เด็กและเยาวชนได้ยึดเอาเป็นแบบอย่าง ความเข้าใจ เอ้ืออาทรกันในสังคมลดลง การทุจริตคอร์รัปชัน       
เริ่มเกิดข้ึนในทุกวงการ ปัญหาอาชญากรรมมีทุกแห่งในสังคม คนดีแทบจะไม่มีที่จะให้ยืนในแผ่นดิน 

  นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความสามารถในการวาดภาพ จึงจัดท าโครงการคุณธรรมขึ้นมาเพ่ือ
เขียนเป็นนิทานประกอบภาพวาดที่เก่ียวกับความซื่อสัตย์สุจริต กฎแห่งกรรม พุทธศาสนสุภาษิตต่าง ๆ เพ่ือ
เป็นการปลูกจิตส านึกให้นักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในหลักธรรมค าสอนที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

7. วัตถุประสงค ์

 7.1 เพ่ือพัฒนาปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษา และชุมชน มีค่านิยมคุณธรรมในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 

 7.2 เพ่ือส่งเสริม พัฒนา นักเรียนนักศึกษาให้ท าประโยชน์เพื่อสังคม เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้สถานศึกษา 

 7.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษารู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
8. เป้าหมาย 

 8.1 เชิงปริมาณ 
  (1) นักเรียนนักศึกษาจัดท านิทานคุณธรรมจริยธรรม  จ านวน 90 คน 
  (2) นักเรียนโรงเรียนใกล้เคียงและชุมชน   จ านวน 500 คน 
 8.2 เชิงคุณภาพ 
  (1) นักเรียนนักศึกษามีจิตส านึกการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  (2) นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 (3) นักเรียนนักศึกษา และชุมชนได้รับความรู้คู่คุณธรรม และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ      
ด าเนินชีวิต 

ตัวอย่างท่ี 1 โครงการ “รถเรือนไทยเคลื่อนที่สู่ชุมชน” 

๘.๒ เชิงคุณภำพ
 (๑) นักเรียนนักศึกษำมีจิตส�ำนึกกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
 (๒) นักเรียนนักศึกษำใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
 (๓) นักเรียนนักศึกษำ และชุมชนได้รับควำมรู้คู่คุณธรรม และสำมำรถน�ำมำประยุกต์ใช้
      ในกำรด�ำเนินชีวิต

 ๑๑.๑ นักเรียนนักศึกษำมีจิตส�ำนึกด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต สำมำรถน�ำมำประยุกต์ใช้ในกำรด�ำเนินชีวิต
 ๑๑.๒ ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในกำรรับรู ้กำรท�ำกิจกรรมเพื่อสังคมของนักเรียนนักศึกษำ     
เกิดภำพลักษณ์ที่ดี ท�ำให้สร้ำงภำคีเครือข่ำยในด้ำนอื่น ๆ ได้

๑๒.	กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร
 ๑๒.๑ แบบประเมินผล
 ๑๒.๒ แบบสังเกตและสัมภำษณ์



เพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริตส�ำหรับนักเรียน นักศึกษำ 125

ภำพกิจกรรม	“โครงกำรรถเรือนไทยเคลื่อนที่สู่ชุมชน”
วิทยำลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
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1. ชื่อโครงการ :   ออมเพ่ือให้ใส่ใจสังคม 

2. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ภาคเรียน 

3. ผู้รับผิดชอบ   นักศึกษาชั้น ปวส. 2 ที่เรียนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ครูที่ปรึกษา   นางสุมาลี  โฆษิตนิธิกุล 

5. สถานที ่   ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร 

6. หลักการและเหตุผล 

  วิชาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม รู้จักเอ้ือเฟ่ือเผื่อแผ่แก่สังคม ส่งเสริม
และสืบสานเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยให้ด ารงอยู่คู่กับคนไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นักศึกษาที่ได้เรียนวิชานี้มีความตระหนักและเห็นคุณค่าในวิถีของการด าเนินชีวิตของบรรพชนที่มีน้ าใจ       
มีการแบ่งปันและรู้รักสามัคคี จึงได้จัดท าโครงการออมเพ่ือให้ใส่ใจสังคมขึ้นมา โดยให้นักเรียนนักศึกษาทุกคน
ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและท างานด้วยจิตอาสาที่จะช่วยเหลือชุมชนและสังคม ก่อให้เกิดอุปนิสัย            
ที่พอเพียง มีคุณธรรมจริยธรรมเกิดขึ้นในตัวผู้เรียน มีความสุขจากความพอเพียงตาม อัตภาพของตน       
เมื่อพอแล้วก็ต้องรู้จักแบ่งปันให้สังคม 

7. วัตถุประสงค ์

  7.1 เพ่ือให้ผู้เรียนได้ร่วมท ากิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
  7.2 เพ่ือให้ผู้เรียนได้ท างานด้วยจิตอาสา เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
  7.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีในการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
8. เป้าหมาย 

  8.1 เชิงปริมาณ 
   (1) นักเรียนนักศึกษาทั้งหมด  จ านวน 350 คน 
   (2) ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และแม่ค้า จ านวน 80 คน 
  8.2 เชิงคุณภาพ 
   (1) นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาท ากิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม มีจิตอาสาใน     

การพัฒนาชุมชนและสังคม 
   (2) นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
   (3) มีเจตคติท่ีดีในการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างที่ 2 โครงการ “ออมเพื่อให้ใส่ใจสังคม” 

ตัวอย่ำงที่	๒ โครงกำร	“ออมเพื่อให้ใส่ใจสังคม”

(๑) นักเรียนนักศึกษำทั้งหมด  จ�ำนวน ๓๕๐ คน
(๒) ผู้บริหำร ครู เจ้ำหน้ำที่และแม่ค้ำ  จ�ำนวน   ๘๐ คน

  (๑) นักเรียนนักศึกษำในสถำนศึกษำท�ำกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม มีจิตอำสำใน
       กำรพัฒนำชุมชนและสังคม
  (๒) นักเรียนนักศึกษำใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
  (๓) มีเจตคติที่ดีในกำรน�ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในกำรด�ำเนินชีวิต

๑ ภำคเรียน
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1. ชื่อโครงการ :   ออมเพ่ือให้ใส่ใจสังคม 

2. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ภาคเรียน 

3. ผู้รับผิดชอบ   นักศึกษาชั้น ปวส. 2 ที่เรียนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ครูที่ปรึกษา   นางสุมาลี  โฆษิตนิธิกุล 

5. สถานที ่   ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร 

6. หลักการและเหตุผล 

  วิชาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม รู้จักเอ้ือเฟ่ือเผื่อแผ่แก่สังคม ส่งเสริม
และสืบสานเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยให้ด ารงอยู่คู่กับคนไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นักศึกษาที่ได้เรียนวิชานี้มีความตระหนักและเห็นคุณค่าในวิถีของการด าเนินชีวิตของบรรพชนที่มีน้ าใจ       
มีการแบ่งปันและรู้รักสามัคคี จึงได้จัดท าโครงการออมเพ่ือให้ใส่ใจสังคมขึ้นมา โดยให้นักเรียนนักศึกษาทุกคน
ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและท างานด้วยจิตอาสาที่จะช่วยเหลือชุมชนและสังคม ก่อให้เกิดอุปนิสัย            
ที่พอเพียง มีคุณธรรมจริยธรรมเกิดขึ้นในตัวผู้เรียน มีความสุขจากความพอเพียงตาม อัตภาพของตน       
เมื่อพอแล้วก็ต้องรู้จักแบ่งปันให้สังคม 

7. วัตถุประสงค ์

  7.1 เพ่ือให้ผู้เรียนได้ร่วมท ากิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
  7.2 เพ่ือให้ผู้เรียนได้ท างานด้วยจิตอาสา เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
  7.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีในการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
8. เป้าหมาย 

  8.1 เชิงปริมาณ 
   (1) นักเรียนนักศึกษาทั้งหมด  จ านวน 350 คน 
   (2) ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และแม่ค้า จ านวน 80 คน 
  8.2 เชิงคุณภาพ 
   (1) นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาท ากิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม มีจิตอาสาใน     

การพัฒนาชุมชนและสังคม 
   (2) นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
   (3) มีเจตคติท่ีดีในการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างที่ 2 โครงการ “ออมเพื่อให้ใส่ใจสังคม” 
9. ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 
   

ขั้นตอนด าเนินงาน พ.ย. 53 ธ.ค. 53 ม.ค. 54 ก.พ. 54 หมายเหตุ 
1.  ประชุมเลือกประธาน
และเลขานุการ ประธาน
ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการ
จัดท าโครงการและ
มอบหมายให้ทุกคนเขียน
โครงการคนละ 1 โครงการ 
แล้วน าเสนอ 
2. มีมติเลือกโครงการ   
“ออมเพ่ือให้ใส่ใจสังคม”   
แล้วช่วยกันเขียนโครงการ
น าเสนอครูที่ปรึกษา เพ่ือขอ
อนุมัติโครงการของนักศึกษา 
ปวส. 2 
3. แต่งตั้งกรรมการ
รับผิดชอบตามงานที่ถนัด
และสมัครใจ จัดท ากล่อง
กระดาษมีช่องใส่เงินด้านบน 
ตกแต่งให้สวยงาม 
4. ประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง
ในการน าเหรียญจากเงิน
ทอนที่โรงอาหารบริจาค    
ลงในกล่องที่จัดวางไว้ที่    
โรงอาหาร เพ่ือน าเงินไปซื้อ
ชุดนักเรียนให้นักเรียนที่ขาด
แคลนในโรงเรียนวัดบางพูน 
5. ออกส ารวจข้อมูลจ านวน
นักเรียนและขนาดของ
เสื้อผ้าและน าเงินบริจาค
จัดซื้อเสื้อผ้าตามความ
ต้องการ และน าไปมอบให้
นักเรียนที่โรงเรียนวัดบางพูน 
6. สรุปผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

     

 
  
 

ขั้นตอนด ำเนินงำน พ.ย. 53 ธ.ค. 53 ม.ค. 54 ก.พ. 54 หมำยเหตุ 

1.  ประชุมเลือกประธาน
และเลขานุการ ประธาน
ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการ
จัดท าโครงการและ
มอบหมายให้ทุกคนเขียน
โครงการคนละ 1 โครงการ 
แล้วน าเสนอ 

2. มีมติเลือกโครงการ   
“ออมเพ่ือให้ใส่ใจสังคม”   
แล้วช่วยกันเขียนโครงการ
น าเสนอครูที่ปรึกษา เพ่ือขอ
อนุมัติโครงการของนักศึกษา 
ปวส. 2 

3. แต่งตั้งกรรมการ
รับผิดชอบตามงานที่ถนัด
และสมัครใจ จัดท ากล่อง
กระดาษมีช่องใส่เงินด้านบน 
ตกแต่งให้สวยงาม 

4. ประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง
ในการน าเหรียญจากเงิน
ทอนที่โรงอาหารบริจาค    
ลงในกล่องที่จัดวางไว้ที่    
โรงอาหาร เพ่ือน าเงินไปซื้อ
ชุดนักเรียนให้นักเรียนที่ขาด
แคลนในโรงเรียนวัดบางพูน 

5. ออกส ารวจข้อมูลจ านวน
นักเรียนและขนาดของ
เสื้อผ้าและน าเงินบริจาค
จัดซื้อเสื้อผ้าตามความ
ต้องการ และน าไปมอบให้
นักเรียนที่โรงเรียนวัดบางพูน 

6. สรุปผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ 
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๑๐.	ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

  ผู้เรียนท�ำงำนด้วยจิตอำสำ มีเจตคติที่ดีในกำรมีน�้ำใจ รู้จักกำรแบ่งปันและมีควำมสุขจำกกำรท�ำงำน

ร่วมกัน สำมำรถน้อมน�ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในกำรด�ำเนินชีวิต

๑๑.	ปัญหำอุปสรรคที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นและแนวทำงแก้ไข

  จ�ำนวนเงินที่บริจำคอำจไม่เพียงพอในกำรจัดซ้ือเสื้อผ้ำตำมจ�ำนวนของผู ้เรียนได้ แต่ผู ้บริหำร  

คณะคร ูเจ้ำหน้ำที ่ตลอดทัง้แม่ค้ำในโรงอำหำรมคีวำมยนิดท่ีีจะบริจำคเพิม่เติม เพือ่จดัซ้ือเส้ือผ้ำให้ได้ครบตำมจ�ำนวน 

ที่ต้องกำร



เพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริตส�ำหรับนักเรียน นักศึกษำ 131

ภำพกิจกรรม	“โครงกำรออมเพื่อให้ใส่ใจสังคม”
ศูนย์ฝกอบรมวิศวกรรมเกษตร
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หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง		
หลักกำรทรงงำน	(ขำดทุนคือก�ำไร)

เงื่อนไขคุณธรรม มีน�้ำใจ	ควำมอดทน	เสียสละและแบ่งปัน

พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

•	 โครงกำรนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
วิชำเศรษฐกิจพอเพียงที่เปิด
สอนใน ๑ ภำคเรียน

•	 กำรจัดท�ำโครงกำรเป็นกำร
ถ่ำยทอดบทเรียนผ่ำน
กิจกรรม/โครงกำรสู่สังคม 
ที่เป็นรูปธรรม 

•	 งบประมำณที่ได้มำจำกเงิน
บริจำคของทุกคน

•	 เป็นกำรส่งเสริมวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของเศรษฐกิจ 
พอเพียง

•	 ปลูกฝังจิตส�ำนึกรักท้องถิ่น
ให้เกิดแก่ผู้เรียนให้มีควำม
เอื้ออำทรและแบ่งปันแก่
สังคม 

•	 ส่งเสริมกำรท�ำงำนด้วย
จิตอำสำ โดยไม่หวังผล
ตอบแทนเป็นกำรท�ำงำน 
ที่ระเบิดจำกข้ำงใน

•	 วำงแผนปฏิบัติงำนและมอบหมำย
งำนตำมควำมถนัดและควำมสมัครใจ 

•	 ประสำนผู้บริหำร ครู และ 
เจ้ำหน้ำที่ ให้รับทรำบถึงโครงกำร 
ที่จัดท�ำเพื่อจะได้ร่วมสมทบทุน
ในกำรจัดซื้อเสื้อผ้ำให้กับนักเรียน
โรงเรียนวัดบำงพูน

•	 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้ครูที่
ปรึกษำ และสมำชิกได้รับทรำบ 
กำรด�ำเนินงำนในทุกขั้นตอน

เงื่อนไขควำมรู้

กำรถอดรหัสปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในโครงกำร	“ออมเพื่อให้ใส่ใจสังคม”

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในกำรน�ำต้นทุนที่มีอยู่
มำประยุกต์ใช้ โดยให้
สอดคล้องกับบริบทและ
ภูมิสังคมของตนเอง

มีกำรท�ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
ร่วมคิดร่วมท�ำ และร่วม
รับผิดชอบ เห็นประโยชน์
ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์
ส่วนตน

กำรท�ำงำนทุกอย่ำงต้อง
ค�ำนึงถึงผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม 
และมีจิตส�ำนึกรับผิดชอบ
ต่อคนรุ่นหลัง

สืบสำนและด�ำรงวิถี
ในกำรด�ำเนินชีวิตให้
สอดคล้องกับภูมิปัญญำ
ชำวบ้ำน เพื่อให้เกิดควำม
ภำคภูมิใจและส�ำนึกรัก
บ้ำนเกิดของตนเอง

สมดุล	มั่นคง	และยั่งยืน

**หมำยเหตุ**	กำรถอดรหัสปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ครูผู้สอนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม 
ในบริบทและภูมิสังคมของตนเอง

น�ำสู่
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ผู้รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินงาน 1 – 30 มิถุนายน 2559 
สถานที ่  สถานศึกษา 

             
1. หลักการและเหตุผล 

  การเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่จะต้องได้รับการบ่มเพาะ       
มาตั้งแต่วัยเรียน โดยเฉพาะการด าเนินชีวิตโดยการสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต การท าให้ผู้เรียนเข้มแข็ง
ทางด้านจิตใจได้ดีน้ัน สถานศึกษามีพลังเพียงพอที่จะสร้างเกราะป้องกันให้เยาวชนได้มีทิศทางในการด าเนิน
ชีวิตที่ถูกต้อง 
  การจัดการเรียนรู้จึงมีหลายรูปแบบที่ช่วยในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ มาช่วยเสริมการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนให้เกิดการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของความเป็นพลเมืองดี ฝ่ายวิชาการจึงได้จัดการ
ประกวดเรียงความ เรื่อง...สืบสานวิถีไทย – โตไปไม่โกง ให้ด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
เพ่ือฝึกทักษะกระบวนการคิด และเผยแพร่แนวคิดท่ีมีประโยชน์ต่อนักเรียนนักศึกษา ชุมชนและสังคมต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเขียนเรียงความที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
 2.2 เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเขียนเรียงความที่เหมาะสมกับวัยและสอดคล้องกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ด้านความซื่อสัตย์) 
 2.3 เพ่ือคัดเลือกเรียงความที่เหมาะสมไว้ประกอบการเรียนการสอนและเผยแพร่ในสถานศึกษา 
ชุมชน และสังคม 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดเขียนเรียงความ จ านวน 500 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด การเขียน และเสริมสร้างคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ (ด้านความ
ซื่อสัตย์) ตลอดทั้งได้เผยแพร่แนวคิดท่ีดีมีประโยชน์ต่อสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
4. วิธีด าเนินการ 
 4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดประกวดเรียงความเพ่ือก าหนดกติกาและรายละเอียดต่าง ๆ 
 4.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงการปฏิบัติการตามบทบาทหน้าที่ 
 4.3 ประกาศกติกาและรายละเอียดในการประกวดเรียงความ 
 4.4 คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาตัดสินเรียงความที่ผู้เรียนส่งเข้าประกวด 

ตัวอย่างที่ 3 โครงการ “ประกวดเรียงความ  
เรื่อง...สืบสานวิถีไทย – โตไปไม่โกง” 

 กำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู ้เรียนเป็นสิ่งส�ำคัญท่ีสุดท่ีจะต้องได้รับกำรบ่มเพำะ

มำต้ังแต่วัยเรียน โดยเฉพำะกำรด�ำเนินชีวิตโดยกำยสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต กำรท�ำให้ผู้เรียนเข้มแข็ง

ทำงด้ำนจิตใจได้ดีนั้น สถำนศึกษำมีพลังเพียงพอที่จะสร้ำงเกรำะป้องกันให้เยำวชนได้มีทิศทำงในกำรด�ำเนินชีวิต

ที่ถูกต้อง 

 กำรจดักำรเรยีนรูจ้งึมหีลำยรปูแบบทีช่่วยในกำรพฒันำนวตักรรมกำรเรยีนรูใ้หม่ ๆ  มำช่วยเสรมิกำรเรียนรู้

ในชั้นเรียนให้เกิดกำรพัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของควำมเป็นพลเมืองดี ฝ่ำยวิชำกำรจึงได้จัดกำรประกวด

เรียงควำม เรื่อง...สืบสำนวิถีไทย – โตไปไม่โกง ให้ด�ำเนินชีวิตตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อฝึกทักษะ

กระบวนกำรคิด และเผยแพร่แนวคิดที่มีประโยชน์ต่อนักเรียนนักศึกษำ ชุมชนและสังคมต่อไป
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ระยะเวลาด าเนินงาน 1 – 30 มิถุนายน 2559 
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เรียนรู้ในชั้นเรียนให้เกิดการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของความเป็นพลเมืองดี ฝ่ายวิชาการจึงได้จัดการ
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ด้านความซื่อสัตย์) 
 2.3 เพ่ือคัดเลือกเรียงความที่เหมาะสมไว้ประกอบการเรียนการสอนและเผยแพร่ในสถานศึกษา 
ชุมชน และสังคม 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดเขียนเรียงความ จ านวน 500 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด การเขียน และเสริมสร้างคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ (ด้านความ
ซื่อสัตย์) ตลอดทั้งได้เผยแพร่แนวคิดท่ีดีมีประโยชน์ต่อสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
4. วิธีด าเนินการ 
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 4.4 คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาตัดสินเรียงความที่ผู้เรียนส่งเข้าประกวด 

ตัวอย่างที่ 3 โครงการ “ประกวดเรียงความ  
เรื่อง...สืบสานวิถีไทย – โตไปไม่โกง” 

ตัวอย่ำงที่	๓ โครงกำร	“ประกวดเรียงควำม	
เรื่อง...	“สืบสำนวิถีไทย	–	โตไปไม่โกง”

๓.	เป้ำหมำย
 ๓.๑ เชิงปริมำณ
  นักเรียน นักศึกษำ เข้ำร่วมประกวดเขียนเรียงควำม จ�ำนวน ๕๐๐ คน
 ๓.๒ เชิงคุณภำพ
  นักเรียน นักศึกษำได้ฝึกทักษะกระบวนกำรคิด กำรเขียน และเสริมสร้ำงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  (ด้ำนควำมซื่อสัตย์) ตลอดทั้งได้เผยแพร่แนวคิดที่ดีมีประโยชน์ต่อสถำนศึกษำ ชุมชน และสังคม
๔.	วิธีด�ำเนินกำร
 ๔.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรจัดประกวดเรียงควำมเพื่อก�ำหนดกติกำและรำยละเอียดต่ำง ๆ
 ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อชี้แจงกำรปฏิบัติกำรตำมบทบำทหน้ำที่
 ๔.๓ ประกำศกติกำและรำยละเอียดในกำรประกวดเรียงควำม
 ๔.๔ คณะกรรมกำรร่วมกันพิจำรณำตัดสินเรียงควำมที่ผู้เรียนส่งเข้ำประกวด
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 ๔.๕ ประกำศผลกำรตัดสิน
 ๔.๖ เผยแพร่สู่สถำนศึกษำต่ำง ๆ ชุมชนและสังคม

๕.	งบประมำณ
 งบประมำณได้รับกำรสนับสนุนจำกโครงกำรคุณธรรมน�ำควำมรู้

๖.	กำรประเมินผล
 กำรสังเกต สัมภำษณ์ และแบบสอบถำม

๗.	ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
 ผูเ้รียนได้มทีกัษะในกำรเขียนภำษำไทยและตระหนกัถึงควำมส�ำคญัในกำรปฏบัิตติน มคุีณธรรม จริยธรรม 
(ด้ำนควำมซื่อสัตย์) และสำมำรถน้อมน�ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด�ำเนินชีวิต
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1. ชื่อโครงการ   ต้นไม้พูดได้  
2. ระยะเวลาด าเนินงาน  1 ภาคเรียน 
3. ผู้รับผิดชอบ   นักศึกษาชั้น ปวส. 2 ที่เรียนวชิาชีวิตและวัฒนธรรมไทย 
4. ครูที่ปรึกษา   นางสุมาลี  โฆษิตนิธิกุล 
5. สถานที่   ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร 
             
6. หลักการและเหตุผล 

 วิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทยเป็นวิชาที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในวิถีชีวิต 
วัฒนธรรมไทยที่บรรพบุรุษได้สั่งสมและสืบทอดกันมาเนิ่นนาน เช่น ความซื่ อสัตย์ มีน้ าใจ การแบ่งปัน ฯลฯ 
การเรียนรู้และสืบทอดสังคมและวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนนั้น นับเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งมีวิธีการมากมาย    
ที่จะไปให้ถึงเป้าหมายได้ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการเรียนรู้จากการท า
โครงการที่จะต้องใช้แนวทางหลัก คือ ให้ทุกคนสามารถท างานร่วมกันอย่างมีความสุขและเอ้ืออาทร เคารพสิทธิ์
ซึ่งกันและกัน และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักศึกษาชั้น ปวส. 2 จึงได้จัดท าโครงการ เพ่ือสร้าง
จิตส านึกและเห็นคุณค่าของการด าเนินชีวิตตามหลักธรรมค าสอน และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

7. วัตถุประสงค์ 
 7.1 เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรู้จากการท าโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนนักศึกษา 
 7.2 เพ่ือให้ผู้เรียนได้ท างานด้วยจิตอาสา เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 7.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมไทย 
8. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 นักเรียน นักศึกษา จ านวน 350 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และเจตคติที่ดีต่อหลักธรรมค าสอน และรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 
 
 

ตัวอย่างที่ 4 
 

โครงการต้นไม้พูดได ้
 

ตัวอย่ำงที่	๔ โครงกำร	“ต้นไม้พูดได้”

๖.	หลักกำรและเหตุผล
 วิชำชีวิตและวัฒนธรรมไทยเป็นวิชำที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในวิถีชีวิต 
วัฒนธรรมไทยที่บรรพบุรุษได้สั่งสมและสืบทอดกันมำเนิ่นนำน เช่น ควำมซ่ือสัตย์ มีน�้ำใจ กำรแบ่งปัน ฯลฯ 
กำรเรียนรู้และสืบทอดสังคมและวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนนั้น นับเป็นควำมจ�ำเป็นอย่ำงยิ่ง ซึ่งมีวิธีกำรมำกมำย   
ที่จะไปให้ถึงเป้ำหมำยได้ จึงมีควำมจ�ำเป็นที่จะต้องมีกำรเรียนรู ้ท้ังภำคทฤษฎีและกำรเรียนรู ้จำกกำรท�ำ
โครงกำรที่จะต้องใช้แนวทำงหลัก คือ ให้ทุกคนสำมำรถท�ำงำนร่วมกันอย่ำงมีควำมสุขและเอื้ออำทร เคำรพสิทธิ์
ซึ่งกันและกัน และยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง นักศึกษำชั้น ปวส. ๒ จึงได้จัดท�ำโครงกำร เพื่อ
สร้ำงจิตส�ำนึกและเห็นคุณค่ำของกำรด�ำเนินชีวิตตำมหลักธรรมค�ำสอน และสำมำรถน�ำมำประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ�ำวันได้
๗.	วัตถุประสงค์
 ๗.๑ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีควำมรู้จำกกำรท�ำโครงกำรที่เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนนักศึกษำ
 ๗.๒ เพื่อให้ผู้เรียนได้ท�ำงำนด้วยจิตอำสำ เห็นประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน
 ๗.๓ เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อกำรส่งเสริมและสืบสำนวัฒนธรรมไทย
๘.	เป้ำหมำย
 ๓.๑ เชิงปริมำณ
   นักเรียน นักศึกษำ จ�ำนวน ๓๕๐ คน
 ๓.๒ เชิงคุณภำพ
   นักเรียน นักศึกษำ มีควำมรู้และเจตคติที่ดีต่อหลักธรรมค�ำสอน และรู้จักกำรใช้เวลำว่ำงให้เกิด
  ประโยชน์
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9. ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนด าเนินงาน มิ.ย. 52 ก.ค. 52 ส.ค. 52 ก.ย. 52 หมายเหตุ 
1.  ประชุมเลือกประธาน
และเลขานุการ ประธาน
ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการ
จัดท าโครงการ มอบหมาย
ให้ทุกคนเขียนโครงการคน
ละ 1 โครงการ 
2. ทุกคนน าเสนอโครงการ 
มีมติเลือกโครงการที่คิดว่า
เหมาะสมและตรงตาม
วัตถุประสงค์ เขียนโครงการ
น าเสนอเพ่ือขออนุมัติครูที่
ปรึกษา 
3. ทุกคนด าเนินการตามท่ี
ได้รับมอบหมาย เช่น การ
คัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ เลือก
ข้อความที่เป็นข้อคิดเตือนใจ
บนหลักธรรมค าสอนทาง
ศาสนา น าไปติดตามต้นไม้
ภายในสถานศึกษา 
4. ประชาสัมพันธ์ให้
นักเรียนนักศึกษาได้อ่าน
และศึกษา 
6. สรุปผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

     

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ผู้เรียนมีความรู้ในหลักธรรมค าสอน มีจิตส านึกในการท างานเพ่ือส่วนรวมและเห็นคุณค่าในการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย พร้อมที่จะด ารงและสืบสานต่อไป 

 

 

 

 

๑๐.	ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
	 ผูเ้รียนมีควำมรูใ้นหลกัธรรมค�ำสอน มจิีตส�ำนกึในกำรท�ำงำนเพือ่ส่วนรวมและเหน็คณุค่ำในกำรด�ำเนนิชีวติ
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และภำคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย พร้อมที่จะด�ำรงและสืบสำนต่อไป

ขั้นตอนด ำเนินงำน มิ.ย. 52 ก.ค. 52 ส.ค. 52 ก.ย. 52 หมำยเหตุ 

1.  ประชุมเลือกประธาน
และเลขานุการ ประธาน
ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการ
จัดท าโครงการ มอบหมาย
ให้ทุกคนเขียนโครงการ 
คนละ 1 โครงการ 

2. ทุกคนน าเสนอโครงการ 
มีมติเลือกโครงการที่คิดว่า
เหมาะสมและตรงตาม
วัตถุประสงค์ เขียนโครงการ
น าเสนอเพ่ือขออนุมัติครู 
ที่ปรึกษา 

3. ทุกคนด าเนินการตามท่ี
ได้รับมอบหมาย เช่น การ
คัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ เลือก
ข้อความที่เป็นข้อคิดเตือนใจ
บนหลักธรรมค าสอนทาง
ศาสนา น าไปติดตามต้นไม้
ภายในสถานศึกษา 

4. ประชาสัมพันธ์ให้
นักเรียนนักศึกษาได้อ่าน
และศึกษา 

๕. สรุปผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

     

 

ขั้นตอนด�ำเนินงำน มิ.ย.	๕๒ ก.ค.	๕๒ ส.ค.	๕๒ ก.ย.	๕๒ หมำยเหตุ
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ภาพกิจกรรม “โครงการต้นไม้พูดได้” 
ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร 

 
ภำพกิจกรรม	“โครงกำรต้นไม้พูดได้”

ศูนย์ฝกอบรมวิศวกรรมเกษตร
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ตัวอย่ำงที่	๕ โครงกำร	“สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต”
(Zero	Tolerance	for	Corruption)

๑.	ชื่อโครงกำร	:	สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต (Zero Tolerance for Corruption)

๒.	สมำชิกผู้รับผิดชอบโครงกำร		๑๐๐ คน

๓.	ครูที่ปรึกษำ	

	 ๓.๑ นำงสำว............................................................................................................................................

 ๓.๒ นำย..................................................................................................................................................

๔.	สนองนโยบำยหรือยุทธศำสตร์

	 ๔.๑ ค่ำนิยมหลัก ๑๒ ประกำร

 ๔.๒ ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๕.	ระยะเวลำด�ำเนินโครงกำร  ๑ ปีกำรศึกษำ

๖.	หลักกำรและเหตุผล	

 ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยเป็นปัญหำที่เรื้อรังมำเป็นเวลำนำนและดูเหมือนว่ำจะหำทำง
แก้ไขได้ยำก ทัง้นี ้มำจำกสำเหตทุีส่�ำคญัประกำรหนึง่คอื คนไทยส่วนใหญ่มนีสิยัปล่อยปละละเลยกบักำรกระท�ำผดิ
ของผู้อื่น แม้รู้เห็นก็จะนิ่งเฉยดูดำย ไม่เข้ำไปเกี่ยวข้อง ยิ่งผู ้กระท�ำผิดนั้นเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือตนเอง
ได้รับประโยชน์จำกกำรกระท�ำผิดนั้นด้วย ก็ยิ่งมองข้ำมไปหรือร่วมกระท�ำกำรไปด้วยกันเลย
 ควำมส�ำเร็จของกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผล อยู่ที่เงื่อนไขอย่ำงน้อย ๒ ประกำร คือ 
ประกำรแรก จะต้องมีกำรบังคับใช้กฎหมำยกับทุกคนอย่ำงเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้น และประกำรที่สอง
คนไทยต้องไม่ทนต่อกำรทุจริต ดังน้ัน นอกจำกจะส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐท�ำหน้ำท่ีบังคับใช้กฎหมำยแล้ว 
คนไทยทุกคนก็จะต้องช่วยกันสร้ำงให้สังคมไทยเกิดวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต ไปพร้อมกันด้วย
 นักเรียน นักศึกษำ นอกจำกมีหน้ำที่ในกำรศึกษำหำควำมรู ้แล้ว จ�ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะต้องพัฒนำ
ฐำนควำมคิดของตนเองให้ซื่อสัตย์สุจริต และทนไม่ได้เมื่อได้เห็นกำรกระท�ำที่เป็นกำรทุจริต กำรละเมิดสิทธิ 
กำรไม่เคำรพกฎระเบียบ กำรไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เช่น กำรแซงคิว กำรไม่ขับรถตำมกฎจรำจร กำรทิ้งขยะ
ในที่สำธำรณะ กำรเข้ำครอบครองใช้ประโยชน์พื้นที่ส่วนรวมแต่ผู้เดียว กำรเลือกปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม กำรท�ำ
เสียงอกึทกึจนเป็นทีเ่ดือดร้อนร�ำคำญแก่ผูอ้ืน่ ฯลฯ โดยจะต้องแสดงออกซึง่ควำมไม่เหน็ด้วยและต่อต้ำนกำรกระท�ำ
ที่ไม่ถูกต้องนั้น ได้อย่ำงเหมำะสมตำมวัยและสถำนภำพของนักเรียน นักศึกษำ เพื่อช่วยกันสร้ำงวัฒนธรรม
ไม่ทนต่อกำรทุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมไทยต่อไป
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๗.	วัตถุประสงค์	
 ๗.๑ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษำและชุมชนมีควำมซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอำรัดเอำเปรียบผู้อื่นและสังคม
โดยรวม
 ๗.๒ เพื่อเสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรไม่ทนต่อกำรทุจริตคอร์รัปชันให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยำวชนคนรุ่นใหม่

๘.	เป้ำหมำย	
 ๘.๑ เชิงปริมำณ 
   (๑) นักเรียนนักศึกษำปฏิบัติกิจกรรมตำมโครงกำร  จ�ำนวน ๑๐๐ คน
   (๒) นักเรียนนักศึกษำของสถำนศึกษำใกล้เคียงและชุมชนได้รับรู ้ถึงกำรปฏิบัติกิจกรรม 
    ตำมโครงกำร จ�ำนวน ๕๐๐ คน
 ๘.๒ เชิงคุณภำพ
   (๑) นักเรียนนักศึกษำปรับเปลี่ยนฐำนคิดของตนเองให้ซื่อสัตย์สุจริต 
   (๒) นักเรียนนักศึกษำมีจิตส�ำนึกในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน
   (๓) นักเรียนนักศึกษำสร้ำงวัฒนธรรมกำรไม่ทนต่อกำรทุจริตคอร์รัปชันให้เกิดขึ้นในกลุ่ม
         เยำวชนคนรุ่นใหม่
๙.	วิธีด�ำเนินกำร	
 ๙.๑ เสนอโครงกำร
 ๙.๒ แต่งตั้งคณะกรรมกำร
 ๙.๓ ประชุมคณะกรรมกำร 
 ๙.๔ ด�ำเนินโครงกำร

(๑) นักเรียนนักศึกษำค้นคว้ำข้อมูลทำงสื่อต่ำง ๆ ท่ีแสดงถึงกำรกระท�ำท่ีเป็นกำรทุจริต       
กำรละเมดิสทิธ ิกำรไม่เคำรพกฎระเบียบ กำรไม่เหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวม เช่น กำรแซงควิ  
กำรไม่ขับรถตำมกฎจรำจร กำรทิ้งขยะในที่สำธำรณะ กำรเข้ำครอบครองใช้ประโยชน์
พื้นที่ส่วนรวมแต่ผู้เดียว กำรเลือกปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม กำรท�ำเสียงอึกทึกจนเป็น 
ที่เดือดร้อนร�ำคำญแก่ผู้อื่น ฯลฯ  

(๒) จัดกำรเสวนำโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมำร่วมเสวนำในเรื่องกำรสร้ำงวัฒนธรรมสุจริตและ   
กำรไม่ทนต่อกำรทุจริต

(๓) สรุปข้อแนะน�ำในกำรแสดงออกซึ่งควำมไม่เห็นด้วยและต่อต้ำนกำรกระท�ำที่ไม่สุจริต    
อย่ำงเหมำะสมกับวัยและสถำนภำพของนักเรียนนักศึกษำ

(๔) นักเรียนนักศึกษำปฏิบัติตำมข้อแนะน�ำ ท้ังในสถำนศึกษำ สถำนศึกษำใกล้เคียง บ้ำน  
และชุมชน 

(๕) จดัประชมุเพือ่ให้นกัเรยีนนกัศกึษำรำยงำนผลกำรปฏิบตัติำมค�ำแนะน�ำ สรปุ จดัท�ำข้อมลู
เพื่อจัดบอร์ดนิทรรศกำร

๑๐.	งบประมำณ			๓,๐๐๐ บำท
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๑๑.	ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
 ๑๑.๑ นกัเรียนนกัศึกษำปรบัเปลีย่นฐำนคิดของตนเองให้ซือ่สตัย์สจุรติ มจีติส�ำนกึในกำรต่อต้ำนกำรทจุรติ
คอร์รัปชัน
 ๑๑.๒ นักเรียนนักศึกษำสร้ำงวัฒนธรรมกำรไม่ทนต่อกำรทุจริตคอร์รัปชันให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยำวชน 
คนรุ่นใหม่ และในชุมชน

๑๒.	กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร	
 ๑๒.๑ แบบประเมินผล 
 ๑๒.๒ สังเกตพฤติกรรม ผลงำน และสัมภำษณ์
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  
 พระราชด าริ...เศรษฐกิจพอเพียง 

ประดุจเสียงสวรรค์ประทานให้ 
เป็นปรัชญาแนวทางใกล้และไกล 
ปฏิบัติกันได้ทุกชั้นชน 
 ด าเนินไปในทางท่ีสายกลาง 
พอเพียงพอประมาณมีเหตุผล 
พร้อมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตน 
ปวงประชาสุขล้นตลอดไป 
 ความพอเพียงพอเหมาะและพอดี 
สามัคคีพึ่งตนเองเป็นหลักใหญ่ 
พร้อมคิดดีท าดีด้วยจิตใจ 
สิ่งแวดล้อมคงไว้ให้สมดุล 
 ความพอประมาณในการด ารงอยู่ 
ความเข้มแข็งคงคู่มิสิ้นสูญ 
พัฒนาภูมิปัญญาพาเกื้อกูล 
เมตตาค้ าจุนคนในสังคม 
 ความมีเหตุผลในการด ารงชีพ 
ยึดประหยัดประโยชน์ไว้ให้เหมาะ 
ลดละเลิกกิเลสพาทุกข์ตรม 
สุขสมตามอัตภาพฐานะตน 
 ความมีภูมิคุ้มกันที่ดีงาม 
รอบคอบและติดตามถามคิดค้น 
พร้อมรับการเปล่ียนแปลงในบัดดล 
สติปัญญาฝึกฝนเป็นแนวทาง 
  

 พระรำชด�ำริ...เศรษฐกิจพอเพียง

ประดุจเสียงสวรรค์ประทำนให้

เป็นปรัชญำแนวทำงใกล้และไกล

ปฏิบัติกันได้ทุกชั้นชน

 ด�ำเนินไปในทำงที่สำยกลำง

พอเพียงพอประมำณมีเหตุผล

พร้อมสร้ำงภูมิคุ้มกันให้แก่ตน

ปวงประชำสุขล้นตลอดไป

 ควำมพอเพียงพอเหมำะและพอดี

สำมัคคีพึ่งตนเองเป็นหลักใหญ่

พร้อมคิดดีท�ำดีด้วยจิตใจ

สิ่งแวดล้อมคงไว้ให้สมดุล

 ควำมพอประมำณในกำรด�ำรงอยู่

ควำมเข้มแข็งคงคู่มิสิ้นสูญ

พัฒนำภูมิปัญญำพำเกื้อกูล

เมตตำค�้ำจุนคนในสังคม

 ควำมมีเหตุผลในกำรด�ำรงชีพ

ยึดประหยัดประโยชน์ไว้ให้เหมำะ

ลดละเลิกกิเลสพำทุกข์ตรม

สุขสมตำมอัตภำพฐำนะตน

 ควำมมีภูมิคุ้มกันที่ดีงำม

รอบคอบและติดตำมถำมคิดค้น

พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงในบัดดล

สติปัญญำฝึกฝนเป็นแนวทำง

 มีเงื่อนไขควำมรู้เป็นคู่คิด

วิเครำะห์ติดต่อเติมและเสริมสร้ำง

น�ำวิชำกำรส่งเสริมสู่แนวทำง

วำงแผนด�ำเนินกำรทุกขั้นตอน

 มีเงื่อนไขคุณธรรมน�ำควำมรู้

ศำสนำเคียงคู่สู่ค�ำสอน

ท�ำดีละเว้นชั่วทุกขั้นตอน

แบ่งปันเอื้ออำทรในดวงใจ

 เรำชำวไทยขอตั้งปณิธำน

จะสืบสำนปรัชญำน่ำเลื่อมใส

เศรษฐกิจพอเพียงของคนไทย

ต้องยั่งยืนตลอดไป...ชั่วนิรันดร์



แนวทำงกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 142

ภำคผนวก
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เกร็ดควำมรู้เพิ่มเติม

แนวทำงกำรเสริมสร้ำงควำมซื่อตรง

  ถวิลวดี  บุรีกุล ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิจัยและพัฒนำ สถำบันพระปกเกล้ำและคณะได้ท�ำวิจัย
เร่ือง “กำรศกึษำเพ่ือเสรมิสร้ำงควำมซือ่ตรงในสงัคมไทย” พบว่ำ บุคคลท่ีมีควำมซือ่ตรง เป็นท่ีประจกัษ์และสำมำรถ
เป็นแบบอย่ำงทีด่ใีนกำรประพฤติปฏิบติัตำมได้ อนัดับแรกคอื พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัภูมพิลอดลุยเดชมหำรำช
  ส�ำหรับข้อบกพร่องด้ำนควำมซื่อตรงในสังคมไทย จำกกำรทบทวนวรรณกรรม สำมำรถน�ำเสนอ
รำยละเอียดในภำพประกอบ ๑ และแนวทำงเสริมสร้ำงควำมซื่อตรงในสังคมไทย รำยละเอียดในภำพประกอบ ๒
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โครงสร้าง/สถาบัน 
สถาบันครอบครัว 
- ขาดแบบอย่างท่ีดี 
- ขาดการกล่อมเกลาที่ดี 
สถาบันการศึกษา 
- ขาดแบบอย่างท่ีดี 
- ระบบการสอนที่ไม่เน้นการสร้างความซื่อตรง 
- รูปแบบวิธีการอบรมสั่ งสอนขัด เกลา หรือปลูกฝั ง           

ไม่เหมาะสม 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
- ไม่ท าหน้าท่ีขัดเกลาสังคม 
- วัฒนธรรมไม่เอื้อ เช่น ระบบอุปถัมภ์ 
- ขาดผู้สอนที่ดีงามเป็นแบบอย่าง 

หน่วยงานของรัฐ 
- ขาดต้นแบบ 
- ขาดการตรวจสอบ 
- กฎหมายไม่มีประสิทธิผล 
 
 
 
สื่อมวลชน 
- ไม่เน้นการยกย่องคนดี และตีแผ่ความไม่ดี คนไม่ดี 
- มุ่งตอบสนองต่อธุรกิจและการเมือง 
- ขาดการสื่อสารกับสังคมเพื่อให้มีการเรียนรู้ในคุณธรรม

ความซื่อตรง 

 

ภาพประกอบ 1 ข้อบกพร่องด้านความซื่อตรงในสังคมไทยที่สังเคราะห์จากการทบทวนวรรณกรรม 

   

 

ระบบและกระบวนการ 

- ขาดการบูรณาการระบบ กระบวนการ กลไกและเครื่องมือ กฎหมาย จารีตประเพณี 
หลักธรรมทางศาสนา จรรยาบรรณ ฯลฯ 

- ระบบการศึกษาไม่เอื้ออ านวยในการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม 
- ขาดระบบและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมความซื่อตรงที่มีประสิทธิภาพ 
- ขาดการถอดบทเรียนคนต้นแบบหรือองค์กรต้นแบบเพื่อขยายผลในวงกว้าง 
- โครงสร้างของระบบราชการที่ไม่เอื้ออ านวย และขาดการบูรณาการ 
- ระบบป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่เข้มแข็ง 
- ระบบการเมืองที่ขาดความซื่อตรง 
- ขาดบุคลากรที่มีศักยภาพในการถ่ายทอดหรืออบรมขัดเกลา 
- สังคมไม่ให้คุณค่ากับ “ความซื่อตรง” 
- ขาด “ระบบและกระบวนการยกย่องเชิดชูดูแล” และการลงโทษอย่างจริงจัง  

ปัจเจกบุคคล 
- ไม่รู้จักบทบาทหน้าท่ี 
- ขาดความรับผิดชอบ 
- ขาดวินัย 
- ขาดความรู้ 
- ขาดการปลูกฝังกล่อมเกลาทางจิตใจ 
- เจตคติไม่สอดคล้องกับการสร้างความ

ซื่อตรง 
- ไม่เคารพกติกาสังคม 

ผู้น า 
- ขาดแบบอย่างหรือต้นแบบท่ีดี 
- บริหารงานไม่ซื่อตรง การผูกขาด

อ านาจ และมีอ านาจดุลพินิจโดย
ปราศจากการตรวจสอบและความ
รับผิดชอบ  

- ขาดความตระหนักและยืนหยัดในสิ่ง
ที่ถูกต้อง 

- ขาดการยกย่องคนด ี

วิชาชีพ 
- จรรยาบรรณวิชาชีพขาดความเข้มแข็ง

ในการควบคุมก ากับดูแลสมาชิก 

ภาคธุรกิจเอกชน 
- ไม่ได้เข้าร่วมการเสริมสร้างความ

ซื่อตรงในสังคม 

ความบกพร่องของ
สังคมไทยในเรื่อง 

ความซ่ือตรง 

ส าหรับแนวทางเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทยนั้น คณะผู้วิจัยประมวลสรุปได้ ดังแสดงรายละเอียดใน
ภาพประกอบ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โครงสร้าง/สถาบัน 
ครอบครัว ผู้น าเป็นแบบอย่างที่ดี อบรมสั่งสอนขัดเกลา พร้อม
ยกตัวอย่างและมีกิจกรรมร่วมในครอบครัว ปลูกฝังระเบียบวินัย 
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ซื่อตรง โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา 
การสร้างครอบครัวเข้มแข็งและครอบครัวอบอุ่น 
สถาบันการศึกษา ปฏิรูประบบการศึกษาและระบบการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนา “ความรู้คู่คุณธรรม” โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา สร้างครู
ต้นแบบ หลักสูตรการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ และ
กิจกรรมเสริมสร้างความซื่อตรง ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ และยึดประโยชน์สาธารณะ ยกระดับกระบวนการเรียนรู้และ
การปฏิบัติตามกรอบคุณธรรม ความซื่อสัตย์ซื่อตรง กฎหมาย 
กฎเกณฑ์ กติกา มารยาทของสังคม 

หน่วยงานของรัฐ รัฐบาลเป็นเจ้าภาพการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมความ
ซื่อตรงโดยผ่านนโยบายสาธารณะ ผลักดันวาระแห่งชาติและประชาชน 
รณรงค์ส่งเสริมความซื่อตรงในทุกภาคส่วน เริ่มโดยหน่วยงานของรัฐและ
ขยายผลสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาสังคม และ
สื่อมวลชน ค้นหาองค์กรต้นแบบ และบุคคลต้นแบบ บูรณาการและพัฒนา
ศักยภาพองค์กรตรวจสอบ 
 
สื่อมวลชน ปฏิรูปสื่อให้เป็นสื่อสร้างสรรค์ท าหน้าที่สื่อสารกับสาธารณะเพื่อ
การสร้างสังคมคุณธรรมความซื่อตรง มุ่งเน้นน าเสนอข้อมูลความรู้ และการ
ยกย่องเชิดชูคนดีที่ซื่อตรง สื่อทุกประเภททุกระดับรณรงค์ปลูกฝังจิตส านึก
ความซื่อตรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเรียนรู้ต่อสังคม ท าหน้าที่สื่อสารกับ
สังคมโดยปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่ออย่างเคร่งครัด 

ระบบและกระบวนการ 
บูรณาการระบบ โครงสร้าง และกลไกทั้งหมดไปสู่ทิศทางเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรง 
โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ของตน รณรงค์ให้
มีการน าหลักความพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวันและการปฏิบัติหน้าที่ พัฒนาระบบ
การศึกษาและระบบการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม สร้าง
ระบบและกระบวนการยกย่อง เชิดชู ดูแลคนซื่อตรง และการลงโทษผู้ที่ไม่ซื่อตรง มี
แผนพัฒนาความซื่อตรงโดยมีหน่วยงานรับผิดชอบการประสานผลักดันการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาความซื่อตรง กระบวนการปลูกฝังกล่อมเกลาในและนอกระบบ โดยใช้
แบบอย่างท่ีดีและกิจกรรม โดยมีเครือข่ายความซื่อตรงหรือกลุ่มคุณธรรมความซื่อตรง 
พัฒนาปรับปรุงระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และบังคับใช้กฎหมายอย่าง
จริงจัง แนวทางการพัฒนาประเทศที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
ความซื่อตรง เป้าหมายคือความสุขของสมาชิกในสังคม 

ปัจเจกบุคคล 
เริ่มแก้ไขท่ีตนเอง ขยายสู่คนรอบข้างในครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ปรับเจตคติและ
จิตส านึกโดยใช้หลักธรรมทางศาสนาเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจ ปฏิบัติตามหลักความพอเพียงและ
แนวพระราชด าริ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
กติกาสังคม ดึงพลังทางบวกมาใช้ สร้างภูมิคุ้มกัน 
เพื่อด ารงตนเป็นคนดี 
 

ภาคธุรกิจเอกชน ด าเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เข้ามาร่วมสนับสนุน 
เพื่อการเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคม 
องค์กรวิชาชีพ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่าง
เคร่งครัด 
ภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมเสริมสร้างสังคมแห่ง
ความซื่อตรง 

ผู้น า  ผู้น าทุกระดับ โดยเฉพาะผู้น า
ประเทศควรเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งในการ
ด ารงชีวิตส่วนตัว และการปฏิบัติหน้าที่
การงาน 
- ควบคุมก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ

ตักเตือนเมื่อพบว่ามีการกระท าผิด
หรือไม่ถูกต้อง 

- ให้การยกย่องเชิดชูคนดีที่ซื่อตรง เพื่อ
เป็นขวัญก าลังใจและสร้างแรงจูงใจใน
การท าดี 

- สร้างระบบการตรวจสอบผู้น าด้วยกฎ
ทางสังคมควบคู่ กับกฎหมาย จารีต
ประเพณี และศีลธรรมจรรยา 

แนวทางเสริมสร้าง 
ความซ่ือตรง.ใน

สังคมไทย 

ศาสนาและวัฒนธรรม  เพิ่มบทบาทสถาบัน
ศาสนาในการพัฒนาจิตใจด้วยหลักธรรมทาง
ศาสนา เพื่อปลูกฝังกล่อมเกลาจิตใจ และมีการ
ปฏิบัติตามในชีวิตประจ าวัน ส่งเสริมการเรียนรู้ 
และน ากรอบวัฒนธรรมอันดีมาใช้ ประสานและ
เ ช่ื อ ม โ ย ง ก า ร ท า ง า น กั บ ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ
สถาบันการศึกษา 
 

ภาพประกอบ 2 แนวทางเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย 
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ส าหรับแนวทางเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทยนั้น คณะผู้วิจัยประมวลสรุปได้ ดังแสดงรายละเอียดใน
ภาพประกอบ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โครงสร้าง/สถาบัน 
ครอบครัว ผู้น าเป็นแบบอย่างที่ดี อบรมสั่งสอนขัดเกลา พร้อม
ยกตัวอย่างและมีกิจกรรมร่วมในครอบครัว ปลูกฝังระเบียบวินัย 
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ซื่อตรง โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา 
การสร้างครอบครัวเข้มแข็งและครอบครัวอบอุ่น 
สถาบันการศึกษา ปฏิรูประบบการศึกษาและระบบการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนา “ความรู้คู่คุณธรรม” โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา สร้างครู
ต้นแบบ หลักสูตรการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ และ
กิจกรรมเสริมสร้างความซื่อตรง ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ และยึดประโยชน์สาธารณะ ยกระดับกระบวนการเรียนรู้และ
การปฏิบัติตามกรอบคุณธรรม ความซื่อสัตย์ซื่อตรง กฎหมาย 
กฎเกณฑ์ กติกา มารยาทของสังคม 

หน่วยงานของรัฐ รัฐบาลเป็นเจ้าภาพการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมความ
ซ่ือตรงโดยผ่านนโยบายสาธารณะ ผลักดันวาระแห่งชาติและประชาชน 
รณรงค์ส่งเสริมความซื่อตรงในทุกภาคส่วน เริ่มโดยหน่วยงานของรัฐและ
ขยายผลสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาสังคม และ
สื่อมวลชน ค้นหาองค์กรต้นแบบ และบุคคลต้นแบบ บูรณาการและพัฒนา
ศักยภาพองค์กรตรวจสอบ 
 
สื่อมวลชน ปฏิรูปสื่อให้เป็นสื่อสร้างสรรค์ท าหน้าที่สื่อสารกับสาธารณะเพื่อ
การสร้างสังคมคุณธรรมความซื่อตรง มุ่งเน้นน าเสนอข้อมูลความรู้ และการ
ยกย่องเชิดชูคนดีที่ซื่อตรง สื่อทุกประเภททุกระดับรณรงค์ปลูกฝังจิตส านึก
ความซื่อตรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเรียนรู้ต่อสังคม ท าหน้าที่สื่อสารกับ
สังคมโดยปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่ออย่างเคร่งครัด 

ระบบและกระบวนการ 
บูรณาการระบบ โครงสร้าง และกลไกทั้งหมดไปสู่ทิศทางเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรง 
โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ของตน รณรงค์ให้
มีการน าหลักความพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวันและการปฏิบัติหน้าที่ พัฒนาระบบ
การศึกษาและระบบการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม สร้าง
ระบบและกระบวนการยกย่อง เชิดชู ดูแลคนซื่อตรง และการลงโทษผู้ที่ไม่ซื่อตรง มี
แผนพัฒนาความซื่อตรงโดยมีหน่วยงานรับผิดชอบการประสานผลักดันการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาความซื่อตรง กระบวนการปลูกฝังกล่อมเกลาในและนอกระบบ โดยใช้
แบบอย่างท่ีดีและกิจกรรม โดยมีเครือข่ายความซื่อตรงหรือกลุ่มคุณธรรมความซื่อตรง 
พัฒนาปรับปรุงระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และบังคับใช้กฎหมายอย่าง
จริงจัง แนวทางการพัฒนาประเทศที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
ความซื่อตรง เป้าหมายคือความสุขของสมาชิกในสังคม 

ปัจเจกบุคคล 
เริ่มแก้ไขท่ีตนเอง ขยายสู่คนรอบข้างในครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ปรับเจตคติและ
จิตส านึกโดยใช้หลักธรรมทางศาสนาเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจ ปฏิบัติตามหลักความพอเพียงและ
แนวพระราชด าริ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
กติกาสังคม ดึงพลังทางบวกมาใช้ สร้างภูมิคุ้มกัน 
เพื่อด ารงตนเป็นคนดี 
 

ภาคธุรกิจเอกชน ด าเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เข้ามาร่วมสนับสนุน 
เพื่อการเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคม 
องค์กรวิชาชีพ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่าง
เคร่งครัด 
ภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมเสริมสร้างสังคมแห่ง
ความซื่อตรง 

ผู้น า  ผู้น าทุกระดับ โดยเฉพาะผู้น า
ประเทศควรเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งในการ
ด ารงชีวิตส่วนตัว และการปฏิบัติหน้าที่
การงาน 
- ควบคุมก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ

ตักเตือนเมื่อพบว่ามีการกระท าผิด
หรือไม่ถูกต้อง 

- ให้การยกย่องเชิดชูคนดีที่ซื่อตรง เพื่อ
เป็นขวัญก าลังใจและสร้างแรงจูงใจใน
การท าดี 

- สร้างระบบการตรวจสอบผู้น าด้วยกฎ
ทางสังคมควบคู่ กับกฎหมาย จารีต
ประเพณี และศีลธรรมจรรยา 

แนวทางเสริมสร้าง 
ความซ่ือตรง.ใน

สังคมไทย 

ศาสนาและวัฒนธรรม  เพิ่มบทบาทสถาบัน
ศาสนาในการพัฒนาจิตใจด้วยหลักธรรมทาง
ศาสนา เพื่อปลูกฝังกล่อมเกลาจิตใจ และมีการ
ปฏิบัติตามในชีวิตประจ าวัน ส่งเสริมการเรียนรู้ 
และน ากรอบวัฒนธรรมอันดีมาใช้ ประสานและ
เ ช่ื อ ม โ ย ง ก า ร ท า ง า น กั บ ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ
สถาบันการศึกษา 
 

ภาพประกอบ 2 แนวทางเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย 

แนวทำงเสริมสร้ำง
ควำมซื่อตรงใน

สังคมไทย

ส�ำหรับแนวทำงเสริมสร้ำงควำมซื่อตรงในสังคมไทยนั้น คณะผู้วิจัยประมวลสรุปได้ ดังแสดงรำยละเอียด

ในภำพประกอบ ๒

ส าหรับแนวทางเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทยนั้น คณะผู้วิจัยประมวลสรุปได้ ดังแสดงรายละเอียดใน
ภาพประกอบ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โครงสร้าง/สถาบัน 
ครอบครัว ผู้น าเป็นแบบอย่างที่ดี อบรมสั่งสอนขัดเกลา พร้อม
ยกตัวอย่างและมีกิจกรรมร่วมในครอบครัว ปลูกฝังระเบียบวินัย 
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ซื่อตรง โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา 
การสร้างครอบครัวเข้มแข็งและครอบครัวอบอุ่น 
สถาบันการศึกษา ปฏิรูประบบการศึกษาและระบบการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนา “ความรู้คู่คุณธรรม” โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา สร้างครู
ต้นแบบ หลักสูตรการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ และ
กิจกรรมเสริมสร้างความซื่อตรง ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ี และยึดประโยชน์สาธารณะ ยกระดับกระบวนการเรียนรู้และ
การปฏิบัติตามกรอบคุณธรรม ความซื่อสัตย์ซื่อตรง กฎหมาย 
กฎเกณฑ์ กติกา มารยาทของสังคม 

หน่วยงานของรัฐ รัฐบาลเป็นเจ้าภาพการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมความ
ซื่อตรงโดยผ่านนโยบายสาธารณะ ผลักดันวาระแห่งชาติและประชาชน 
รณรงค์ส่งเสริมความซื่อตรงในทุกภาคส่วน เริ่มโดยหน่วยงานของรัฐและ
ขยายผลสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาสังคม และ
สื่อมวลชน ค้นหาองค์กรต้นแบบ และบุคคลต้นแบบ บูรณาการและพัฒนา
ศักยภาพองค์กรตรวจสอบ 
 
สื่อมวลชน ปฏิรูปสื่อให้เป็นสื่อสร้างสรรค์ท าหน้าที่สื่อสารกับสาธารณะเพื่อ
การสร้างสังคมคุณธรรมความซื่อตรง มุ่งเน้นน าเสนอข้อมูลความรู้ และการ
ยกย่องเชิดชูคนดีที่ซื่อตรง สื่อทุกประเภททุกระดับรณรงค์ปลูกฝังจิตส านึก
ความซื่อตรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเรียนรู้ต่อสังคม ท าหน้าที่สื่อสารกับ
สังคมโดยปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่ออย่างเคร่งครัด 

ระบบและกระบวนการ 
บูรณาการระบบ โครงสร้าง และกลไกทั้งหมดไปสู่ทิศทางเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรง 
โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ของตน รณรงค์ให้
มีการน าหลักความพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวันและการปฏิบัติหน้าที่ พัฒนาระบบ
การศึกษาและระบบการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม สร้าง
ระบบและกระบวนการยกย่อง เชิดชู ดูแลคนซื่อตรง และการลงโทษผู้ที่ไม่ซื่อตรง มี
แผนพัฒนาความซื่อตรงโดยมีหน่วยงานรับผิดชอบการประสานผลักดันการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาความซื่อตรง กระบวนการปลูกฝังกล่อมเกลาในและนอกระบบ โดยใช้
แบบอย่างท่ีดีและกิจกรรม โดยมีเครือข่ายความซื่อตรงหรือกลุ่มคุณธรรมความซื่อตรง 
พัฒนาปรับปรุงระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และบังคับใช้กฎหมายอย่าง
จริงจัง แนวทางการพัฒนาประเทศที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
ความซื่อตรง เป้าหมายคือความสุขของสมาชิกในสังคม 

ปัจเจกบุคคล 
เริ่มแก้ไขท่ีตนเอง ขยายสู่คนรอบข้างในครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ปรับเจตคติและ
จิตส านึกโดยใช้หลักธรรมทางศาสนาเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจ ปฏิบัติตามหลักความพอเพียงและ
แนวพระราชด าริ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
กติกาสังคม ดึงพลังทางบวกมาใช้ สร้างภูมิคุ้มกัน 
เพื่อด ารงตนเป็นคนดี 
 

ภาคธุรกิจเอกชน ด าเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เข้ามาร่วมสนับสนุน 
เพื่อการเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคม 
องค์กรวิชาชีพ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่าง
เคร่งครัด 
ภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมเสริมสร้างสังคมแห่ง
ความซื่อตรง 

ผู้น า  ผู้น าทุกระดับ โดยเฉพาะผู้น า
ประเทศควรเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งในการ
ด ารงชีวิตส่วนตัว และการปฏิบัติหน้าที่
การงาน 
- ควบคุมก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ

ตักเตือนเมื่อพบว่ามีการกระท าผิด
หรือไม่ถูกต้อง 

- ให้การยกย่องเชิดชูคนดีที่ซื่อตรง เพื่อ
เป็นขวัญก าลังใจและสร้างแรงจูงใจใน
การท าดี 

- สร้างระบบการตรวจสอบผู้น าด้วยกฎ
ทางสังคมควบคู่ กับกฎหมาย จารีต
ประเพณี และศีลธรรมจรรยา 

แนวทางเสริมสร้าง 
ความซ่ือตรง.ใน

สังคมไทย 

ศาสนาและวัฒนธรรม  เพิ่มบทบาทสถาบัน
ศาสนาในการพัฒนาจิตใจด้วยหลักธรรมทาง
ศาสนา เพื่อปลูกฝังกล่อมเกลาจิตใจ และมีการ
ปฏิบัติตามในชีวิตประจ าวัน ส่งเสริมการเรียนรู้ 
และน ากรอบวัฒนธรรมอันดีมาใช้ ประสานและ
เ ช่ื อ ม โ ย ง ก า ร ท า ง า น กั บ ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ
สถาบันการศึกษา 
 

ภาพประกอบ 2 แนวทางเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย 
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กรอบความคิดในการสอน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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น�ำไปสู่

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ทางสายกลาง

พอประมาณ

ความรู้
รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง

คุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปญญา แบ่งปน

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี

วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
สมดุล/พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ทางสายกลาง 

พอประมา
ณ 

มีภมูิคุ้มกนั 
ในตวัที่ดี 

มีเหตผุล 

กรอบความคิดในการสอนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าถามหลัก 
ในการสอน 

ความรู้เกี่ยวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ทักษะการคิดตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ทักษะการปฏิบัติตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เจตคติต่อ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
สอนอะไร  3 ห่วง 

 2 เงื่อน 
 4 มิต ิ
 การปฏิบัต ิ

 ทักษะการคิดตามหลัก
คิดต่าง ๆ ของปรัชญา 

 ทักษะกระบวนการคิด
ตามปรัชญา 

 การน าความรู้และ
การคิดตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ/ลงมือท าจริง 

 การเห็นคุณค่า 
 การยอมรับ 
 การพัฒนาเป็น

ค่านิยมส่วนตัว 
 การพัฒนาเป็น

ลักษณะนิสัย 
สอนใคร ผู้เรียน : วัย ระดับชั้น ความรู้พ้ืนฐาน ความสนใจ ปัญหา ความต้องการ ฯลฯ 

วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
สมดลุ/พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 

น าไ
ปสู่ 

ความรู ้
รอบรู้  รอบคอบ ระมัดระวัง 

คุณธรรม 
ซ่ือสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา แบง่ปัน 

กรอบควำมคิดในกำรสอนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

  ทิศนำ แขมมณี ได้น�ำเสนอกรอบควำมคิดในกำรสอนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ครูผู้สอน

สำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ในกำรสอนและกำรด�ำเนินชีวิต ดังนี้
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จะวัดและ 
ประเมินผล 
การเรียนรู้
อย่างไร 

สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการวัดผลและเครื่องมือ วิธีการประเมิน 

 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญา  การสอบโดยใช้แบบสอบ 
ปรนัยและอัตนัย 

 ประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 ทักษะการคิดตามหลักคิด 
ของปรัชญา 

 ทักษะกระบวนการคิด 
ตามปรัชญา 

 ทั ก ษ ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
ปรัชญา 

 การใช้แบบวดัทักษะการ 
คิดและทักษะกระบวนการคิด 

 การสังเกตโดยใช้แบบสังเกต 
 การส ารวจและสอบถามโดย

ใ ช้ แ บ บ ส า ร ว จ แ ล ะ
แบบสอบถาม 

 ประเมินโดยใช้รูบริกส์ (RUBRICS) 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

แปลความหมายและสรุปผล 

 เจตคติต่อปรัชญา 
 

 การสังเกตพฤติกรรม 
 การสอบถาม 
 การวัดเจตคติโดยใช้แบบวัด

เจตคติ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 แปลความหมายและสรุปผล 
 ประเมินตามเกณฑ์ 

 

จะเกิดผลลัพธ์อะไร 
(เป้าหมายของการสอน) 

 ผู้เรียนสามารถน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นหลักคิด หลักการท างาน และ
หลักปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน จนกระทั่งเกิดอุปนิสัย “อยู่อย่างพอเพียง” สามารถรักษา
สมดุลในการด าเนินชีวิต และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนได้อย่างมีสติ รวมทั้ง
สามารถใช้ความรู้และปัญญาของตนไปในทางที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนและส่วนร่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 

สอนตรงไหน/
เมื่อไร 

 
 
 
 
 
 

สอนอย่างไร 
(แนวการสอน) 

 เมื่อมีการสอนสาระวิชาต่าง ๆ 
ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
- สอนสาระของปรัชญา 

โดยตรง 
- สอนสาระของปรัชญา 

โดยการบูรณาการ 

 เมื่อมีการจัดกิจกรรมเสริม 
หลักสูตร 

 เมื่อท ากิจกรรมต่าง ๆ อันเป็น 
วิถีชีวิตประจ าวันในโรงเรียน 
 

 เมื่อเกิดสถานการณ์ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

 เมื่อท ากิจกรรมต่าง ๆ อัน
เป็นวิถีชีวิตประจ าวันใน
ครอบครัว ชุมชน 

 

 สอนปรัชญาโดยตรง 
 สอนปรัชญาแบบแยกส่วน 

  สอนปรัชญาโดยการบูรณาการ 
 สอนปรัชญาแบบเน้นกระบวนการ 

(หลักการสอน)  หลักการสอนสาระ 
ประเภทความรู้ 

 หลักการสอนสาระ 
ประเภททักษะ 

 หลักการสอนสาระ 
ประเภทเจตคติ 

(วิธีสอน) ผู้เรียน : วัย ระดับชั้น ความรู้พื้นฐาน ความสนใจ ปัญหา ความต้องการ ฯลฯ 

      สิ่งที่วัดและประเมิน     วิธีกำรวัดผลและเครื่องมือ  วิธีกำรประเมิน

• ควำมรู้เกี่ยวกับปรัชญำ

• ทักษะกำรคิดตำมหลักคิด
  ของปรัชญำ
• ทักษะกระบวนกำรคิด
  ตำมปรัชญำ
• ทักษะกำรปฏิบัติตำมปรัชญำ

• เจตคติต่อปรัชญำ

• กำรสอบโดยใช้แบบสอบ
  ปรนัยและอัตนัย
• กำรใช้แบบวัดทักษะกำรคิด
  และทักษะกระบวนกำรคิด
• กำรสังเกตโดยใช้แบบสังเกต
• กำรส�ำรวจและสอบถำม
  โดยใช้แบบส�ำรวจและ 
  แบบสอบถำม

• กำรสังเกตพฤติกรรม
• กำรสอบถำม
• กำรวัดเจตคติโดยใช้แบบวัด 
  เจตคติ

• ประเมินตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนด

• ประเมินโดยใช้รูบริกส์ (RUBRICS)
• กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ  
  แปลควำมหมำยและสรุปผล

• กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ
• แปลควำมหมำยและสรุปผล
• ประเมินตำมเกณฑ์

ผู้เรียนสำมำรถน�ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นหลักคิด หลักกำรท�ำงำน และ
หลักปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวัน จนกระทั่งเกิดอุปนิสัย “อยู่อย่ำงพอเพียง” สำมำรถรักษำ
สมดุลในกำรด�ำเนินชีวิต และพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่ำงมีสติ รวมทั้ง
สำมำรถใช้ควำมรู้และปัญญำของตนไปในทำงที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม

จะเกิดผลลัพธ์อะไร	
(เป้ำหมำยของกำรสอน)

จะวัดและ
ประเมินผล
กำรเรียนรู้
อย่ำงไร
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เศรษฐกิจพอเพียง 

 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะ
แนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิด
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และ
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างม่ันคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 
ตั้งแต่ระดับ ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังภายในการพัฒนาและบริหารประเทศ 
ได้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ 
 

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมี
ระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงท้ัง
ภายนอกและภายใน 

 

ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง อย่างยิ่งในการน า
วิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน
จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและ
นักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึก คุณธรรมความซื่อสัตย์ สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่
เหมาะสม ให้ด าเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ 

 

กรอบ
แนวคิด 

   คุณลักษณะ 

ค านิยาม 

เงื่อนไข 

เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

 

แนวปฏิบัติ
และผลที่
คาดหมาย 

“เศรษฐกิจพอเพียง”	 เป็นปรัชญำท่ีพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงมีพระรำชด�ำรัสชี้แนะ
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คุณลักษณะ

เศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นปรัชญำชี้ถึงกำรด�ำรงอยู ่และปฏิบัติตนของประชำชนในทุกระดับ	
ตั้งแต่ระดับ	 ครอบครัว	 ระดับชุมชน	 จนถึงระดับรัฐ	 ทั้งภำยในกำรพัฒนำและบริหำรประเทศ	
ได้ด�ำเนินไปในทำงสำยกลำง	โดยเฉพำะกำรพัฒนำเศรษฐกิจให้ก้ำวทันต่อโลกยุคโลกำภิวัตน์

			ค�ำนิยำม

ควำมพอเพียง	 หมำยถึง	 ควำมพอประมำณ	 ควำมมีเหตุผล	 รวมถึงควำมจ�ำเป็นที่จะต้อง
มีระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีพอสมควร	 ต่อกำรมีผลกระทบใด	 ๆ	 อันเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ทั้งภำยนอกและภำยใน

เงื่อนไข

ทั้งนี้	จะต้องอำศัยควำมรอบรู้	ควำมรอบคอบ	และควำมระมัดระวัง	อย่ำงยิ่งในกำรน�ำวิชำกำร
ต่ำง	ๆ	มำใช้ในกำรวำงแผนและกำรด�ำเนินกำรทุกขั้นตอน	และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้ำง
พื้นฐำนจิตใจของคนในชำติ	 โดยเฉพำะเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ	 นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ	
ให้มสี�ำนกึ	คณุธรรมควำมซือ่สตัย์	สจุริต	และให้มคีวำมรอบรูท้ีเ่หมำะสม	ให้ด�ำเนินชวีติด้วยควำม
อดทนควำมเพียร	มีสติ	ปัญญำ	และควำมรอบคอบ

เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและกว้ำงขวำง	ทั้งด้ำนวัตถุ	
สังคม	สิ่งแวดล้อม	และวัฒนธรรมจำกโลกภำยนอกได้เป็นอย่ำงดี

	แนวปฏิบัติและ
ผลที่คำดหมำย



แนวทำงกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 150

แบบประเมินผลกำรเรียนรู้

**	หมำยเหตุ**	แบบประเมินและเกณฑ์กำรให้คะแนน เป็นเพียงแนวทำงหนึ่งเท่ำนั้น ครูผู้สอนสำมำรถปรับเปลี่ยน

และเพิ่มเติมได้ตำมควำมเหมำะสม

แนวทำงกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 150



เพื่อสร้างความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตสำาหรับนักเรียน นักศึกษา 151

แบบประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

ค าแนะน า ให้ใส่คะแนนที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดลงในช่องว่าง 

 พฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 5 5 5 5 5 5 30 
1         

2         

3         

หมายเหตุ เกณฑ์ที่ผ่านการประเมินพฤติกรรมคือคะแนนประเมินในแต่ละข้อไม่ต่ ากว่า 3 คะแนน 

    ผู้ประเมิน…………………………………………………วันที…่………………/………………/……………….. 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
การใฝ่รู้มีความคิดสร้างสรรค์อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ 

5 หมายถึง การแสดงความคิดเห็นที่น าพามาสู่แนวคิดที่มีการพัฒนาและสร้างสรรค์ให้เกิดความรู้
ใหม ่ๆ ในสิ่งที่ได้กระท ามากกว่า 5 ครั้ง 

4 หมายถึง การแสดงความคิดเห็นที่น าพามาสู่แนวคิดที่มีการพัฒนาและสร้างสรรค์ให้เกิดความรู้
ใหม ่ๆ ในสิ่งที่ได้กระท ามากกว่า 4 ครั้ง  

3 หมายถึง การแสดงความคิดเห็นที่น าพามาสู่แนวคิดที่มีการพัฒนาและสร้างสรรค์ให้เกิดความรู้
ใหม ่ๆ ในสิ่งที่ได้กระท ามากกว่า 3 ครั้ง 

2 หมายถึง การแสดงความคิดเห็นที่น าพามาสู่แนวคิดที่มีการพัฒนาและสร้างสรรค์ให้เกิดความรู้
ใหม ่ๆ ในสิ่งที่ได้กระท ามากกว่า 2 ครั้ง 

1 หมายถึง การแสดงความคิดเห็นที่น าพามาสู่แนวคิดที่มีการพัฒนาและสร้างสรรค์ให้เกิดความรู้
ใหม ่ๆ ในสิ่งที่ได้กระท ามากกว่า 1 ครั้ง 
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3 หมายถึง การแสดงความคิดเห็นที่น าพามาสู่แนวคิดที่มีการพัฒนาและสร้างสรรค์ให้เกิดความรู้
ใหม ่ๆ ในสิ่งที่ได้กระท ามากกว่า 3 ครั้ง 

2 หมายถึง การแสดงความคิดเห็นที่น าพามาสู่แนวคิดที่มีการพัฒนาและสร้างสรรค์ให้เกิดความรู้
ใหม ่ๆ ในสิ่งที่ได้กระท ามากกว่า 2 ครั้ง 

1 หมายถึง การแสดงความคิดเห็นที่น าพามาสู่แนวคิดที่มีการพัฒนาและสร้างสรรค์ให้เกิดความรู้
ใหม ่ๆ ในสิ่งที่ได้กระท ามากกว่า 1 ครั้ง 
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การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 5 หมายถึง การมีส่วนร่วมในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนตามลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมาย 

4 หมายถึง การขาดความร่วมมือในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนตามลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
มากกว่า 1 ครั้ง 

3 หมายถึง การขาดความร่วมมือในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนตามลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
มากกว่า 2 ครั้ง 

2 หมายถึง การขาดความร่วมมือในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนตามลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
มากกว่า 3 ครั้ง 

1 หมายถึง การขาดความร่วมมือในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนตามลักษณะงานที่ได้ รับมอบหมาย
มากกว่า 4 ครั้ง 

ความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ใหม่ 
5 หมายถึง การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และการซักถามในเรื่องท่ีสงสัยมากกว่า 5 ครั้ง 
4 หมายถึง การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และการซักถามในเรื่องท่ีสงสัยมากกว่า 4 ครั้ง 
3 หมายถึง การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และการซักถามในเรื่องท่ีสงสัยมากกว่า 3 ครั้ง 
2 หมายถึง การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และการซักถามในเรื่องท่ีสงสัยมากกว่า 2 ครั้ง 
1 หมายถึง การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และการซักถามในเรื่องท่ีสงสัยมากกว่า 1 ครั้ง 

ความซ่ือสัตย ์
 5 หมายถึงการมีความซื่อสัตย์และซื่อตรงในการท างานที่ได้รับมอบหมายสมบูรณ์ 
 4 หมายถึงการไม่มีความซื่อสัตย์และซื่อตรงในการท างานที่ได้รับมอบหมายมากกว่า 1 ครั้ง 
 3 หมายถึงการไม่มีความซื่อสัตย์และซื่อตรงในการท างานที่ได้รับมอบหมายมากกว่า 2 ครั้ง 
 2 หมายถึงการไม่มีความซื่อสัตย์และซื่อตรงในการท างานที่ได้รับมอบหมายมากกว่า 3 ครั้ง 
 1 หมายถึงการไม่มีความซื่อสัตย์และซื่อตรงในการท างานที่ได้รับมอบหมายมากกว่า 4 ครั้ง 
การรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

5 หมายถึง การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมากกว่า 5 ครั้ง 
4 หมายถึง การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนมากกว่า ไม่น้อย

กว่า 4 ครั้ง 
3 หมายถึง การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนมากกว่า ไม่น้อย

กว่า 3 ครั้ง 
2 หมายถึง การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนมากกว่า ไม่น้อย

กว่า 2 ครั้ง 
1 หมายถึง การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนมากกว่า ไม่น้อย

กว่า 1 ครั้ง 
ความอดทน – ความรอบคอบ 

5 หมายถึง ความพยายามและความรอบคอบในการท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
4 หมายถึง ความพยายามและความรอบคอบในการท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จน้อยกว่า 1 ครั้ง 
3 หมายถึง ความพยายามและความรอบคอบในการท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จน้อยกว่า 2 ครั้ง 
2 หมายถึง ความพยายามและความรอบคอบในการท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จน้อยกว่า 3 ครั้ง 
1 หมายถึง ความพยายามและความรอบคอบในการท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จน้อยกว่า 4 ครั้ง 
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แบบประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 

ชื่อผู้ถูกประเมิน...................................................................................... .......ชัน้.................................................... 
ผู้สังเกต        คร ู   นักเรียน   ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 

ที ่ พฤติกรรม 
 
 
 
 

ชื่อ – สกุล 

การวางแผนการ
ท างาน 

ความร่วมมือใน
การท างาน 

การแสดงความ
คิดเห็นอย่างมี
เหตุผลการ

ยอมรับฟังผู้อ่ืน 

ยอมรับข้อสรุป
และผลงานของ
กลุ่มและร่วม

ปรับปรุง 

เวลาที่ใช้ใน
การท า
กิจกรรม 

รวม
คะแนน 
(15) 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 

 
       ลงชื่อ......................................................ผู้สังเกต  
             (......................................................) 
       วันที่..................เดือน......................พ.ศ............. 
 
หมายเหตุ  ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของสมาชิกในกลุ่มเป็น

 รายบุคคล 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 3 – ปฏิบัติสม่ าเสมอ 2 – ปฏิบัติเป็นบางครั้ง 1 – ไม่เคยปฏิบัติ 
เกณฑ์การตัดสิน 
 14 – 15 คะแนน  ดีมาก 
 12 – 13 คะแนน  ดี 
 10 – 11 คะแนน  พอใช้ 
 ต่ ากว่า 10 คะแนน  ควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 

ชื่อผู้ถูกประเมิน...................................................................................... .......ชัน้.................................................... 
ผู้สังเกต        คร ู   นักเรียน   ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 

ที ่ พฤติกรรม 
 
 
 
 

ชื่อ – สกุล 

การวางแผนการ
ท างาน 

ความร่วมมือใน
การท างาน 

การแสดงความ
คิดเห็นอย่างมี
เหตุผลการ

ยอมรับฟังผู้อ่ืน 

ยอมรับข้อสรุป
และผลงานของ
กลุ่มและร่วม

ปรับปรุง 

เวลาที่ใช้ใน
การท า
กิจกรรม 

รวม
คะแนน 
(15) 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 

 
       ลงชื่อ......................................................ผู้สังเกต  
             (......................................................) 
       วันที่..................เดือน......................พ.ศ............. 
 
หมายเหตุ  ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของสมาชิกในกลุ่มเป็น

 รายบุคคล 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 3 – ปฏิบัติสม่ าเสมอ 2 – ปฏิบัติเป็นบางครั้ง 1 – ไม่เคยปฏิบัติ 
เกณฑ์การตัดสิน 
 14 – 15 คะแนน  ดีมาก 
 12 – 13 คะแนน  ดี 
 10 – 11 คะแนน  พอใช้ 
 ต่ ากว่า 10 คะแนน  ควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 

ชื่อผู้ถูกประเมิน.............................................................................................ชัน้........... ......................................... 
ผู้สังเกต        คร ู   นักเรียน   ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 

ที ่ พฤติกรรม 
 
 
 
 

ชื่อ – สกุล 

การวางแผนการ
ท างาน 

ความร่วมมือใน
การท างาน 

การแสดงความ
คิดเห็นอย่าง 
มีเหตุผลการ

ยอมรับฟังผู้อ่ืน 

ยอมรับข้อสรุป
และผลงานของ
กลุ่มและร่วม

ปรับปรุง 

เวลาที่ใช้ใน
การท า
กิจกรรม 

รวม
คะแนน 
(15) 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 

 
       ลงชื่อ......................................................ผู้สังเกต  
             (......................................................)  
       วันที่..................เดือน......................พ.ศ............. 
 
หมายเหตุ  ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของสมาชิกในกลุ่มเป็น

 รายบุคคล 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 3 – ปฏิบัติสม่่าเสมอ 2 – ปฏิบัติเป็นบางครั้ง 1 – ไม่เคยปฏิบัติ 
เกณฑ์การตัดสิน 
 14 – 15 คะแนน  ดีมาก 
 12 – 13 คะแนน  ดี 
 10 – 11 คะแนน  พอใช้ 
 ต่่ากว่า 10 คะแนน  ควรปรับปรุง 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

หน่วยที่…………………………เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 
 

     

       ลงชื่อ.....................................................ผู้ประเมิน  
       วันที่.................เดือน.........................พ.ศ............. 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี ปานกลาง ปรับปรุง 
คะแนน 4 3 2 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
หัวข้อประเมิน สรุป 

ความ
พอประมาณ 

ความมี
เหตุผล 

ความมี
ภูมิคุ้มกัน 

เงื่อนไข
ความรู้ 

เงื่อนไข
คุณธรรม 

รวม
คะแนน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

แบบประเมินผลการปฏิบัติตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

หน่วยที่…………………………เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 
 

     

       ลงชื่อ.....................................................ผู้ประเมิน  
       วันที่.................เดือน.........................พ.ศ............. 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี ปานกลาง ปรับปรุง 
คะแนน 4 3 2 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
หัวข้อประเมิน สรุป 

ความ
พอประมาณ 

ความมี
เหตุผล 

ความมี
ภูมิคุ้มกัน 

เงื่อนไข
ความรู้ 

เงื่อนไข
คุณธรรม 

รวม
คะแนน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          
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เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เกณฑ์ 4 คะแนน ต้องปฏิบัติดังนี้ 

 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกัน เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม 
ท า ง า น ตร ง ต า ม
เวลาที่ก าหนดให้ 

-  ท างานมุ่งมั่น 
-  กล้าตัดสินใจด้วย
เหตุและผล 

-  ความสนใจใฝ่รู้ 

- มีวัสดุ อุปกรณ์
เพียงพอกับงานท่ี
มอบหมาย 

- มีมนุษยสัมพันธ์
กับเพ่ือน พร้อมมี
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

- เก็บวัสดุอุปกรณ์
ทั้งของส่วนตน
และส่วนรวมให้
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยไม่ช ารุด 
เสียหาย 

- มีการวางแผนการ
ท างานในทุก
ขั้นตอนด้วยความ
รอบคอบ
ระมัดระวัง 

- มีน้ าใจ 
- ความสามัคคี 
- การแบ่งปัน 

หมายเหตุ คะแนนต่ ากว่า 4 ลงมาให้อยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหต ุคะแนนต�่ำกว่ำ ๔ ลงมำให้อยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน
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แบบประเมินโครงการ 
 

ชื่อโครงการ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ลักษณะโครงการ……………………………………………จ านวนคน………………………………………….ระยะเวลา……………………………………… 
 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช้ หมายเหตุ 
 
1. ชื่อโครงการมีความชัดเจนสื่อความหมาย 
2. หลักการและเหตุผลสมเหตุสมผล 
3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายชัดเจนเป็นไปได้ 
4. ช่วงเวลาในการด าเนินงานเหมาะสมเป็นไปได้ 
5. สถานที่ปฏิบัติงานเหมาะสมเป็นไปได้ 
6. งบประมาณและทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงาน

เหมาะสม 
7. แผนปฏิบัติงานละเอียดชัดเจนปฏิบัติได้ 
8. การติดตามประเมินผลชัดเจนปฏิบัติได้ 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับคุ้มค่ากับการด าเนินการ 
10. ความยากง่ายของงานที่เหมาะสมกับคนในกลุ่ม 
 

    

รวม     

 
หมายเหตุ การให้คะแนน  ดีมาก = 3 คะแนน 
     ดี = 2 คะแนน 
     พอใช้ = 1 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินโครงการ 
 

ชื่อโครงการ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ลักษณะโครงการ……………………………………………จ านวนคน………………………………………….ระยะเวลา……………………………………… 
 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช้ หมายเหตุ 
 
1. ชื่อโครงการมีความชัดเจนสื่อความหมาย 
2. หลักการและเหตุผลสมเหตุสมผล 
3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายชัดเจนเป็นไปได้ 
4. ช่วงเวลาในการด าเนินงานเหมาะสมเป็นไปได้ 
5. สถานที่ปฏิบัติงานเหมาะสมเป็นไปได้ 
6. งบประมาณและทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงาน

เหมาะสม 
7. แผนปฏิบัติงานละเอียดชัดเจนปฏิบัติได้ 
8. การติดตามประเมินผลชัดเจนปฏิบัติได้ 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับคุ้มค่ากับการด าเนินการ 
10. ความยากง่ายของงานที่เหมาะสมกับคนในกลุ่ม 
 

    

รวม     

 
หมายเหตุ การให้คะแนน  ดีมาก = 3 คะแนน 
     ดี = 2 คะแนน 
     พอใช้ = 1 คะแนน 
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แบบประเมินโครงงานคุณธรรม 
 

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

รายการประเมิน 
 
 
 
 

ร่างโครงงาน 
(10) 

กระบวนการ 
(การน าเสนอ) 

(20) 

รายงาน
โครงงาน 

(20) 

สรุป 

หลักการ
และ

หลักธรรมที่
น ามาใช้ 

(5) 

สอดคล้อง
กับสภาพ
ปัญหา 

 
(5) 

รวมคะแนน ผ่าน/ไม่ผ่าน  
 
 

กลุ่ม/สมาชิกกลุ่ม 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
เกณฑ์การประเมิน 

ถ้าได้คะแนนตั้งแต่ 40 – 50 ได้คุณภาพดี  แสดงว่าผ่าน 

ถ้าได้คะแนนตั้งแต่ 25 – 39 ได้คุณภาพปานกลาง แสดงว่าผ่าน 

ถ้าได้คะแนนต่ ากว่า 25 ได้คุณภาพต้องปรับปรุง แสดงว่าไม่ผ่าน 
 

       ลงชื่อ.....................................................ผู้ประเมิน 
             (.....................................................) 
       วันท่ี..............เดือน.............................พ.ศ............ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่ำงโครงงำน	
(๑๐)

กระบวนกำร
(กำรน�ำเสนอ)	

(๒๐)

รำยงำน
โครงงำน
(๒๐)

สรุป

หลักกำรและ
หลักธรรมที่
น�ำมำใช	้

(๕)

สอดคล้อง	
กับสภำพ
ปัญหำ	
(๕)

รวมคะแนน ผ่ำน/ไม่ผ่ำน

รำยกำร	
ประเมิน

กลุ่ม/

สมำชิกกลุ่ม

แบบประเมินโครงงานคุณธรรม 
 

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

รายการประเมิน 
 
 
 
 

ร่างโครงงาน 
(10) 

กระบวนการ 
(การน าเสนอ) 

(20) 

รายงาน
โครงงาน 

(20) 

สรุป 

หลักการ
และ

หลักธรรมที่
น ามาใช้ 

(5) 

สอดคล้อง
กับสภาพ
ปัญหา 

 
(5) 

รวมคะแนน ผ่าน/ไม่ผ่าน  
 
 

กลุ่ม/สมาชิกกลุ่ม 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
เกณฑ์การประเมิน 

ถ้าได้คะแนนตั้งแต่ 40 – 50 ได้คุณภาพดี  แสดงว่าผ่าน 

ถ้าได้คะแนนตั้งแต่ 25 – 39 ได้คุณภาพปานกลาง แสดงว่าผ่าน 

ถ้าได้คะแนนต่ ากว่า 25 ได้คุณภาพต้องปรับปรุง แสดงว่าไม่ผ่าน 
 

       ลงชื่อ.....................................................ผู้ประเมิน 
             (.....................................................) 
       วันท่ี..............เดือน.............................พ.ศ............ 
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แบบประเมินตนเอง หน่วยท่ี………………………….. 
ค าชี้แจง ผู้เรียนประเมินสมรรถนะของตนที่ได้รับจากบทเรียนนี้ โดยการเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องว่างที่

ตรงกับสิ่งที่ผู้เรียนได้รับมากที่สุด พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ 
 

หัวข้อการประเมิน เกณฑ์การประเมิน เหตุผล ด้านความรู้ น้อยลง เท่าเดิม มากขึ้น 
1. ความรู้ที่ได้รับ     

2. ความเข้าใจที่ได้รับ     

ด้านทักษะ     

1. การอ่านจับใจความจดจ ารายละเอียด     

2. การวิเคราะห์เรื่องราว     

3. การสรุปสาระส าคัญ     

4. การน าไปใช้     

ด้านความฉลาดทางอารมณ์     

1. รู้จักตนเอง     

2. เข้าถึงจิตใจผู้อ่ืน     

3. สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน     

4. การควบคุมตนเอง     

5. การทนต่อการปะทะอารมณ ์     

6. การรักษาน้ าใจผู้อ่ืน     

7. สุภาพอ่อนโยน     

ด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์     

1. ความตรงต่อเวลา     

2. ความสนใจใฝ่รู้     

3. ความรับผิดชอบ     

4. ความซื่อสัตย์     

5. การท างานร่วมกับผู้อ่ืน     

6. การมีสัมมาคารวะ     
 
 
 
     ชื่อ.............................................นามสกุล................................. ........ 
 

 

 

 
 

แบบประเมินตนเอง หน่วยท่ี………………………….. 
ค ำชี้แจง ผู้เรียนประเมินสมรรถนะของตนที่ได้รับจากบทเรียนนี้ โดยการเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องว่างที่

ตรงกับสิ่งที่ผู้เรียนได้รับมากที่สุด พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ 
 

หัวข้อกำรประเมิน เกณฑ์กำรประเมิน เหตุผล ด้ำนควำมรู้ น้อยลง เท่ำเดิม มำกขึ้น 
1. ความรู้ที่ได้รับ     

2. ความเข้าใจที่ได้รับ     

ด้ำนทักษะ     

1. การอ่านจับใจความจดจ ารายละเอียด     

2. การวิเคราะห์เรื่องราว     

3. การสรุปสาระส าคัญ     

4. การน าไปใช้     

ด้ำนควำมฉลำดทำงอำรมณ์     

1. รู้จักตนเอง     

2. เข้าถึงจิตใจผู้อ่ืน     

3. สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน     

4. การควบคุมตนเอง     

5. การทนต่อการปะทะอารมณ ์     

6. การรักษาน้ าใจผู้อ่ืน     

7. สุภาพอ่อนโยน     

ด้ำนพฤติกรรมที่พึงประสงค์     

1. ความตรงต่อเวลา     

2. ความสนใจใฝ่รู้     

3. ความรับผิดชอบ     

4. ความซื่อสัตย์     

5. การท างานร่วมกับผู้อ่ืน     

6. การมีสัมมาคารวะ     
 
 
 
     ชื่อ.............................................นามสกุล.........................................  
 

 

 

 
 

แบบประเมินตนเอง หน่วยท่ี………………………….. 
ค าชี้แจง ผู้เรียนประเมินสมรรถนะของตนที่ได้รับจากบทเรียนนี้ โดยการเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องว่างที่

ตรงกับสิ่งที่ผู้เรียนได้รับมากที่สุด พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ 
 

หัวข้อการประเมิน เกณฑ์การประเมิน เหตุผล ด้านความรู้ น้อยลง เท่าเดิม มากขึ้น 
1. ความรู้ที่ได้รับ     

2. ความเข้าใจที่ได้รับ     

ด้านทักษะ     

1. การอ่านจับใจความจดจ ารายละเอียด     

2. การวิเคราะห์เรื่องราว     

3. การสรุปสาระส าคัญ     

4. การน าไปใช้     

ด้านความฉลาดทางอารมณ์     

1. รู้จักตนเอง     

2. เข้าถึงจิตใจผู้อ่ืน     

3. สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน     

4. การควบคุมตนเอง     

5. การทนต่อการปะทะอารมณ ์     

6. การรักษาน้ าใจผู้อ่ืน     

7. สุภาพอ่อนโยน     

ด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์     

1. ความตรงต่อเวลา     

2. ความสนใจใฝ่รู้     

3. ความรับผิดชอบ     

4. ความซื่อสัตย์     

5. การท างานร่วมกับผู้อ่ืน     

6. การมีสัมมาคารวะ     
 
 
 
     ชื่อ.............................................นามสกุล................................. ........ 
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เฉลยกิจกรรม

หมำยเหตุ	เฉลยทุกกิจกรรมอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน
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เฉลย 
 

หน่วยที่ 2 ใบงานกิจกรรมที่ 2.1 ข้อ 2 (หน้า 35) 
 

ล าดับ 
 

 
เฉลย 

 
ล าดับ 

 
เฉลย 

 
2.1 ความมีเหตุผล 2.11 ความพอประมาณ 
2.2 ความพอประมาณ 2.12 เงื่อนไขคุณธรรม 
2.3 ความมีเหตุผล 2.13 ความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
2.4 ความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 2.14 4 มิต ิ
2.5 ความพอประมาณ 2.15 ความมีเหตุผล 
2.6 ความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 2.16 มิติด้านวัตถุ 
2.7 ความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 2.17 มิติด้านสังคม 
2.8 เงื่อนไขความรู้ 2.18 เงื่อนไขความรู้ 
2.9 มิติด้านสิ่งแวดล้อม 2.19 มิติด้านวัฒนธรรม 

2.10 เงื่อนไขคุณธรรม 2.20 มิติด้านวัฒนธรรม 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลย 

หน่วยที่	๒	กิจกรรมที่	๒.๑	ข้อ	๒	(หน้ำ	๓๔)

หมำยเหต ุกิจกรรมที่ไม่ได้เฉลยให้อยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน
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เฉลย 
หน่วยที่ 2 ใบงานกิจกรรมที่ 2.1 ข้อ 3 (หน้า 42) 

การถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เรื่อง “การมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต” 

 

เงื่อนไขความรู้  สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ 
เงื่อนไขคุณธรรม  หิริ โอตตัปปะ 

 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
 ด าเนินชีวิตบนทางสายกลาง รู้จัก

ประมาณตนในการใช้จ่ายทรัพย์ที่มี
อยู่ตามอัตภาพ 

 การด าเนินชีวิตประจ าวันจะต้องไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 

 พอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนเป็น
พร้อมท าหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด 
โดยไม่น าไปเปรียบเทียบกับชีวิตของ
บุคคลอื่น 

 รู้และเข้าใจในบทบาทของตนใน
ฐานะสมาชิกของรัฐและการมีส่วน
ร่วมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

 ยึดหลักการท างานบนความถูกต้อง
และเชื่อในการกระท าของตนว่า 
“ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว” 

 ค านึงถึงเกียรติยศและศักดิ์ศรีของ
วงศ์ตระกูล 

 เห็นประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 

 วางแผนในการด าเนินชีวิตทั้งการ
ครองตน ครองคน และครองงาน 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

 ศึกษากฎหมายที่ เกี่ยวข้องในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 มี เ งิ นออมตาม อัตภาพเ พ่ือการ
พ่ึงตนเอง 

 ใฝ่ศาสนธรรม น้อมน ามาประพฤติ
ปฏิบัติจนเป็นกิจนิสัย 

 
 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 
 มีความรู้ เกี่ ยวกับการมี

ส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทจุริต 

 รู้จักเลือกประกอบอาชีพที่
สุจริตและสามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข 

 มีความรู้ในการวางแผนการ
ใช้ชีวิตทั้ งด้านครอบครัว
และการท างาน 

 มีความเอ้ืออาทรต่อสังคม    
มีความสุขจากการให้และ
การแบ่งปันตามอัตภาพ 

 เห็นความส าคัญของการ
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ รู้จัก
การถนอมและรักษาเพ่ือมี
อายุการใช้งานที่ยาวนานขึน้ 

 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
และพัฒนา พร้อมทั้ งมี
ความรับผิดชอบต่อคนรุ่น
หลัง 

 เกิดความภาคภูมิใจใน
ความประพฤติ ปฏิบัติ 
บนความซื่อสัตย์สุจริต 

 ส่ ง เ ส ริ มและสื บส าน
เกียรติยศ และศักดิ์ศรี
ของวงศ์ตระกูล 

 เป็นแบบอย่างที่ดีงาม
ของคนในสังคม 

 
 
ศาสตร์พระราชา  :  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน (พ่ึงตนเอง ความซื่อสัตย์) 
ศาสตร์สากล  : ภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
    (United Nations Convention against Corruption – UNCAC) 
ศาสตร์ภูมิปัญญา          :           รากเหง้าแห่งความเป็นไทย มีการสืบสานความดีงามจากบรรพบุรุษ  
    ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต รักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

   

 
น าสู่ 

3 ศาสตร์ 

สมดลุ มั่นคง และยั่งยืน 

เฉลย 

หน่วยที่	๒	กิจกรรมที่	๒.๓	ข้อ	๓	(หน้ำ	๔๑)

กำรถอดรหัสปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

เรื่อง	กำรด�ำเนินชีวิตบนควำมถูกต้อง	ซื่อสัตย์สุจริตตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

พอประมำณ

ด�ำเนินชีวิตบนทำงสำยกลำง รู ้จัก
ประมำณตนในกำรใช้จ่ำยทรัพย์ที่มี
อยู่ตำมอัตภำพ

 กำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันจะต้องไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

 พอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนเป็น
พร้อมท�ำหน้ำที่ของตนเองให้ดีที่สุด 
โดยไม่น�ำไปเปรียบเทียบกับชีวิตของ
บุคคลอื่น

 รู ้และเข ้ำใจในบทบำทของตนใน
ฐำนะสมำชิกของรัฐและกำรมีส่วน
ร่วมในกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต

 ยึดหลักกำรท�ำงำนบนควำมถูกต้อง
และเชื่อในกำรกระท�ำของตนว ่ำ 
“ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว”

 ค�ำนึงถึงเกียรติยศและศักดิ์ศรีของ
วงศ์ตระกูล

 เ ห็นประโยชน ์ส ่วนรวมมำกกว ่ำ
ประโยชน์ส่วนตน

 วำงแผนในกำรด�ำเนินชีวิตทั้งกำร
ครองตน ครองคนและครองงำน 
ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต

 ศึกษำกฎหมำยที่ เกี่ยวข้องในกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

 มี เ งิ นออมตำม อัตภำพ เ พ่ื อกำร
พึ่งตนเอง

 ใฝ่ศำสนธรรม น้อมน�ำมำประพฤติ
ปฏิบัติจนเป็นกิจนิสัย

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

มีควำมรู ้ เกี่ยวกับกำรมี
ส ่วนร ่วมในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต

 รู ้จักเลือกประกอบอำชีพ
ที่สุจริตและสำมำรถด�ำรง
ชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุข

 เกิดควำมภำคภูมิใจใน
ควำมประพฤติ ปฏิบัติ 
บนควำมซื่อสัตย์สุจริต

 ส ่ ง เ ส ริ ม และสื บส ำน
เกียรติยศและศักดิ์ศรี
ของวงศ์ตระกูล

 เป ็นแบบอย ่ำงที่ ดีงำม
ของคนในสังคม

 เห็นควำมส�ำคัญของกำร
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ รู้จัก
กำรถนอมและรักษำเพื่อมี
อำยกุำรใช้งำนทีย่ำวนำนขึน้

 มีจิตส�ำนึกในกำรอนุรักษ์
และพัฒนำ พร ้อมทั้งมี
ควำมรับผิดชอบต่อคนรุ่น
หลัง

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม

เฉลย 
หน่วยที่ 2 ใบงานกิจกรรมที่ 2.1 ข้อ 3 (หน้า 42) 

การถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เรื่อง “การมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต” 

 

เงื่อนไขความรู้  สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ 
เงื่อนไขคุณธรรม  หิริ โอตตัปปะ 

 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
 ด าเนินชีวิตบนทางสายกลาง รู้จัก

ประมาณตนในการใช้จ่ายทรัพย์ที่มี
อยู่ตามอัตภาพ 

 การด าเนินชีวิตประจ าวันจะต้องไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 

 พอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนเป็น
พร้อมท าหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด 
โดยไม่น าไปเปรียบเทียบกับชีวิตของ
บุคคลอื่น 

 รู้และเข้าใจในบทบาทของตนใน
ฐานะสมาชิกของรัฐและการมีส่วน
ร่วมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

 ยึดหลักการท างานบนความถูกต้อง
และเชื่อในการกระท าของตนว่า 
“ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว” 

 ค านึงถึงเกียรติยศและศักดิ์ศรีของ
วงศ์ตระกูล 

 เห็นประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 

 วางแผนในการด าเนินชีวิตทั้งการ
ครองตน ครองคน และครองงาน 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

 ศึกษากฎหมายที่ เกี่ยวข้องในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 มี เ งิ นออมตาม อัตภาพเ พ่ือการ
พ่ึงตนเอง 

 ใฝ่ศาสนธรรม น้อมน ามาประพฤติ
ปฏิบัติจนเป็นกิจนิสัย 

 
 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 
 มีความรู้ เกี่ ยวกับการมี

ส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทจุริต 

 รู้จักเลือกประกอบอาชีพที่
สุจริตและสามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข 

 มีความรู้ในการวางแผนการ
ใช้ชีวิตทั้ งด้านครอบครัว
และการท างาน 

 มีความเอ้ืออาทรต่อสังคม    
มีความสุขจากการให้และ
การแบ่งปันตามอัตภาพ 

 เห็นความส าคัญของการ
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ รู้จัก
การถนอมและรักษาเพ่ือมี
อายุการใช้งานที่ยาวนานขึน้ 

 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
และพัฒนา พร้อมทั้ งมี
ความรับผิดชอบต่อคนรุ่น
หลัง 

 เกิดความภาคภูมิใจใน
ความประพฤติ ปฏิบัติ 
บนความซื่อสัตย์สุจริต 

 ส่ ง เ ส ริ มและสื บส าน
เกียรติยศ และศักดิ์ศรี
ของวงศ์ตระกูล 

 เป็นแบบอย่างที่ดีงาม
ของคนในสังคม 

 
 
ศาสตร์พระราชา  :  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน (พ่ึงตนเอง ความซื่อสัตย์) 
ศาสตร์สากล  : ภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
    (United Nations Convention against Corruption – UNCAC) 
ศาสตร์ภูมิปัญญา          :           รากเหง้าแห่งความเป็นไทย มีการสืบสานความดีงามจากบรรพบุรุษ  
    ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต รักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

   

 
น าสู่ 

3 ศาสตร์ 

สมดลุ มั่นคง และยั่งยืน 

 มีควำมรู้ในกำรวำงแผนกำร
ใช ้ชี วิตทั้ งด ้ำนครอบครัว
และกำรท�ำงำน

 มีควำมเอ้ืออำทรต่อสังคม    
มีควำมสุขจำกกำรให้และ
กำรแบ่งปันตำมอัตภำพ

๓	ศำสตร์

เฉลย 
หน่วยที่ 2 ใบงานกิจกรรมที่ 2.1 ข้อ 3 (หน้า 42) 

การถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เรื่อง “การมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต” 

 

เงื่อนไขความรู้  สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ 
เงื่อนไขคุณธรรม  หิริ โอตตัปปะ 

 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
 ด าเนินชีวิตบนทางสายกลาง รู้จัก

ประมาณตนในการใช้จ่ายทรัพย์ที่มี
อยู่ตามอัตภาพ 

 การด าเนินชีวิตประจ าวันจะต้องไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 

 พอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนเป็น
พร้อมท าหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด 
โดยไม่น าไปเปรียบเทียบกับชีวิตของ
บุคคลอื่น 

 รู้และเข้าใจในบทบาทของตนใน
ฐานะสมาชิกของรัฐและการมีส่วน
ร่วมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

 ยึดหลักการท างานบนความถูกต้อง
และเชื่อในการกระท าของตนว่า 
“ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว” 

 ค านึงถึงเกียรติยศและศักดิ์ศรีของ
วงศ์ตระกูล 

 เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 

 วางแผนในการด าเนินชีวิตทั้งการ
ครองตน ครองคน และครองงาน 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

 ศึกษากฎหมายที่ เกี่ยวข้องในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 มี เ งิ นออมตาม อัตภาพเ พ่ือการ
พ่ึงตนเอง 

 ใฝ่ศาสนธรรม น้อมน ามาประพฤติ
ปฏิบัติจนเป็นกิจนิสัย 

 
 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 
 มีความรู้ เกี่ ยวกับการมี

ส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทจุริต 

 รู้จักเลือกประกอบอาชีพที่
สุจริตและสามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข 

 มีความรู้ในการวางแผนการ
ใช้ชีวิตทั้ งด้านครอบครัว
และการท างาน 

 มีความเอ้ืออาทรต่อสังคม    
มีความสุขจากการให้และ
การแบ่งปันตามอัตภาพ 

 เห็นความส าคัญของการ
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ รู้จัก
การถนอมและรักษาเพ่ือมี
อายุการใช้งานที่ยาวนานขึน้ 

 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
และพัฒนา พร้อมทั้ งมี
ความรับผิดชอบต่อคนรุ่น
หลัง 

 เกิดความภาคภูมิใจใน
ความประพฤติ ปฏิบัติ 
บนความซื่อสัตย์สุจริต 

 ส่ ง เ ส ริ มและสื บส าน
เกียรติยศ และศักดิ์ศรี
ของวงศ์ตระกูล 

 เป็นแบบอย่างที่ดีงาม
ของคนในสังคม 

 
 
ศาสตร์พระราชา  :  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน (พ่ึงตนเอง ความซื่อสัตย์) 
ศาสตร์สากล  : ภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
    (United Nations Convention against Corruption – UNCAC) 
ศาสตร์ภูมิปัญญา          :           รากเหง้าแห่งความเป็นไทย มีการสืบสานความดีงามจากบรรพบุรุษ  
    ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต รักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

   

 
น าสู่ 

3 ศาสตร์ 

สมดลุ มั่นคง และยั่งยืน 

: 
:

                                               :           

เงื่อนไขควำมรู้  สิทธิ	เสรีภำพ	และหน้ำที่ของประชำชนชำวไทยตำมรัฐธรรมนูญ

 หิริ	โอตตัปปะเงื่อนไขคุณธรรม
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