
ผังมโนทัศน์หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง เพ่งพิศ วินิจสาร   

จ านวน ๒ ชั่วโมง 
    
 
 
 
 
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระที่ ๑ การอ่าน 
มาตรฐาน ท ๑.๑ 
ม.๒/๒, ม.๒/๔, ม.๒/๖ 

      การอ่านข่าว การวิเคราะห์ วิจารณ์ 
เหตุปัจจัยผลที่เกิด การป้องกันการ
ทุจริต เสนอแนะแนวทางการแก้ไข 

 

สาระที่ ๒ การเขียน 
มาตรฐาน ท ๒.๑ ม.๒/๗, ม.๒/๘ 

    เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดง
ความรู้ ความคิดเห็น จากบทความวิชาการ 
เรื่อง ปัญหาการคอรัปชั่น อย่างมีเหตุผล 
พร้อมแสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. ซื่อสัตย์สุจริต   ๒. มีวินัย  
๓. ใฝ่เรียนรู้  ๔. มุ่งมั่นในการ
ท างาน ๕. มีจิตสาธารณะ 
 

ชิ้นงาน / ภาระงาน  
๑. ใบงานที่ ๑ เรื่อง ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น 
๒. ใบงานที่ ๒ เรื่อง ถกประเด็น เห็นคอรัปชั่น 
๓. ใบงานที่ ๓ เรื่อง พิจารณ์ งานเขียน 
๔. ใบงานที่ ๔ เรื่อง วิเคราะห์ตัวตน ค้นหา
ความสุจริต 
 

คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  
๑. กระบวนการคิด ๒. มีวินัย 
๓. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
๔. มีความพอเพียง ๕. มีจิตสาธารณะ 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
๑. ความสามารถในการคิด  ๒. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

สาระที่ ๓ การฟัง  การดู  และการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑ 
ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓ 
          พูดสรุปใจความส าคัญของเรื่อง
ที่ฟัง และดู เพื่อน าข้อคิดมาประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชีวิต                              

 

ภาษาไทย 
 การวิเคราะห ์เป็นการแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณา
ออกเป็นส่วนย่อยท่ีมีความสัมพันธ์กัน เพื่อท าความเข้าใจแต่ละ
ส่วน ว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างไร ในปัจจุบันนั้น
ข่าวสารเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อสังคม นักเรียนจึงควร
สามารถวิเคราะห์ข่าวสารได้ เพื่อจ าแนกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น 
พิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั้น เพื่อท่ีจะสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาป้องกันการทุจริต 

คุณลักษณะท่ี ๑ ทักษะกระบวนการคิด 
 ม.๑ – ๓ (๑) จ าแนก เปรียบเทียบ แยกแยะแง่มุมต่างๆ ได้ เช่น 
ข้อดี/ ข้อเสีย ประโยชน์/ โทษ ความเหมาะสม/ ไม่เหมาะสม 
             ม.๑ – ๓ (๓) วิเคราะห์ผลดี ผลเสีย ประโยชน์ โทษ ท่ีตนเอง 
โรงเรียน และชุมชน จะได้รับจากการปฏิบัต/ิ ไม่ปฏิบัต ิ
             ม.๑ – ๓ (๔) มีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาการทุจริต 

 

คุณลักษณะท่ี ๔ อยู่อย่างพอเพียง 
 ม.๑ – ๓ (๑) ด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง 
มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 



โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต 

 รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๒๑๐๒ 

 
หน่วยที่/ ชื่อหน่วย/เรื่อง 

 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 
สาระการเรียนรู้ที่บูรณาการ 

 
สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

 
จ านวน
ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐  
เรื่อง เพ่งพิศ วินิจสาร 

 
 
 
 
 
 
 

สาระที่ ๑ การอ่าน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ 
        ม.๒/๒, ม.๒/๔, ม.๒/๖ 
สาระที่ ๒ การเขียน 

มาตรฐาน ท ๒.๑ 
        ม.๒/๗, ม.๒/๘ 

สาระที ่๓ การฟัง  การดู  และการ
พูด 

มาตรฐาน ท ๓.๑ 
        ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓ 
 

ภาษาไทย การวิเคราะห์ เป็นการแยกแยะ
สิ่งที่จะพิจารณาออกเป็น
ส่วนย่อยที่มีความสัมพันธ์กัน 
เพ่ือท าความเข้าใจแต่ละส่วนให้
แจ่มแจ้ง รวมทั้งการสืบค้น
ความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ 
เพ่ือดูว่าส่วนประกอบปลีกย่อย
นั้นสามารถเข้ากันได้หรือไม่ 
สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างไร ซึ่ง
จะช่วยให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดอย่างแท้จริง ซึ่งใน
ปัจจุบันนั้นข่าวสารเข้ามามี
บทบาทอย่างมากต่อสังคม 
นักเรียนจึงควรสามารถวิเคราะห์
ข่าวสารได้ เพ่ือจ าแนก

๑. ใบงานที่ ๑ เรื่อง  
ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น 
๒. ใบงานที่ ๒ เรื่อง ถก
ประเด็น เห็นคอรัปชั่น 
๓. ใบงานที่ ๓ เรื่อง พิจารณ์ 
งานเขียน 
๔. ใบงานที่ ๔ เรื่อง 
วเิคราะห์ตัวตน ค้นหาความ
สุจริต 
 

๒ 

คุณลักษณะท่ี ๑ ทักษะ
กระบวนการคิด 
 ม.๑ – ๓ (๑) จ าแนก 
เปรียบเทียบ แยกแยะแง่มุมต่างๆ 
ได้ เช่น ข้อด/ี ข้อเสีย ประโยชน์/ 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล

ในสถานศึกษา  
“ป้องกันการทุจริต 



 
หน่วยที่/ ชื่อหน่วย/เรื่อง 

 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 
สาระการเรียนรู้ที่บูรณาการ 

 
สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

 
จ านวน
ชั่วโมง 

โทษ ความเหมาะสม/ ไม่เหมาะสม 
            ม.๑ – ๓ (๓) วิเคราะห์
ผลดี ผลเสีย ประโยชน์ โทษ ท่ี
ตนเอง โรงเรียน และชุมชน จะ
ได้รับจากการปฏิบัต/ิ ไม่ปฏิบัต ิ
           ม.๑ – ๓ (๔) มี
วิจารณญาณในการแก้ปัญหาการ
ทุจริต 
คุณลักษณะท่ี ๔ อยู่อย่างพอเพียง 

           ม.๑ – ๓ (๑) ด าเนินชีวิต
อย่างพอเพียง มีเหตุผล รอบคอบ มี
คุณธรรม 

ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น พิจารณา
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั้น 
เพ่ือที่จะสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 

  
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน   รหัสวิชา ท๒๒๑๐๒                          
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ รู้เรื่อง เพ่งพิศ วินิจสาร  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

เรื่อง  เพ่งพิศ วินิจสาร  เวลา ๒ ชั่วโมง  
สอนโดย  นางสาวมุฑิตา  ทิพย์คูนอก 

 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ
ด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 

            ม.๒/๒ จับใจความส าคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน 

            ม.๒/๔ อภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อโต้แย้งเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน 
            ม.๒/๖ ระบุข้อสังเกตการชวนเชื่อ การโน้มน้าว หรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน 

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ  

            ม.๒/๗ เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้งในเรื่องท่ีอ่านอย่างมี  
           เหตุผล 
            ม.๒/๘ มีมารยาทในการเขียน 

มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ
ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์          

            ม.๒/๑ พูดสรุปใจความส าคัญของเรื่องที่ฟังและดู 

            ม.๒/๒ วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อต่างๆ  
            ม.๒/๓ วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผลเพ่ือน าข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต                              
 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
คุณลักษณะที่ ๑ ทักษะกระบวนการคิด 
              ม.๑ – ๓ (๑) จ าแนก เปรียบเทียบ แยกแยะแง่มุมต่างๆ ได้ เช่น ข้อด/ี ข้อเสีย ประโยชน์/ โทษ ความเหมาะสม/ 
ไม่เหมาะสม 



จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระส า
คัญ 

 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

 

สาระการเรียนรู้ 

             ม.๑ – ๓ (๓) วิเคราะห์ผลดี ผลเสีย ประโยชน์ โทษ ท่ีตนเอง โรงเรียน และชุมชน จะได้รับจากการปฏิบัต/ิ ไม่
ปฏิบัต ิ

             ม.๑ – ๓ (๔) มีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาการทุจริต 
คุณลักษณะที่ ๔ อยู่อย่างพอเพียง 

             ม.๑ – ๓ (๑) ด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 

  

 
 การวิเคราะห์ เป็นการแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเป็นส่วนย่อยที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อท าความเข้าใจ
แต่ละส่วนให้แจ่มแจ้ง รวมทั้งการสืบค้นความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ เพ่ือดูว่าส่วนประกอบปลีกย่อยนั้นสามารถ
เข้ากันได้หรือไม่ สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างแท้จริง  ซึ่งใน
ปัจจุบันนั้นข่าวสารเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อสังคม นักเรียนจึงควรสามารถวิเคราะห์ข่าวสารได้ เพ่ือจ าแนก
ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น พิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั้น เพื่อที่จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 
 

 ๑. ระบุหลักการวิเคราะห์ข่าวสารได้อย่างถูกต้อง (K) 

 ๒. จ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นของข่าวสารได้ (P) 

 ๓. เขียนวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย ที่ตนเองหรือโรงเรียนจะได้รับ จากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ (P) 
 ๔. ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (A)  

 
 
๑. หลักการวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็นจากบทความท่ีอ่าน  

           ๒. หลักการอภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อโต้แย้งเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน  

           ๓. หลักการระบุข้อสังเกตการชวนเชื่อ การโน้มน้าว หรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน 

           ๔. หลักการเขียนผังความคิดเพ่ือแสดงความเข้าใจในบทเรียนต่างๆ ที่อ่าน 
 

 
๑. ซื่อสัตย์สุจริต 
๒. มีวินัย  
๓. ใฝ่เรียนรู้ 
๔. มุ่งมั่นในการท างาน 
๕. มีจิตสาธารณะ 
 
 



กระบวนการจัดการเรียนรู้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : ๕E) 
 

ชิ้นงาน/ ภาระงาน (หลักฐานร่องรอยแสดงความรู้) 
 

คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
  

๑. กระบวนการคิด 
๒. มีวินัย 
๓. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
๔. มีความพอเพียง 
๕. มีจิตสาธารณะ 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
๑. ความสามารถในการคิด 
๒. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 
 

๑. ใบงานที่ ๑ เรื่อง ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น 
๒. ใบงานที่ ๒ เรื่อง ถกประเด็น เห็นคอรัปชั่น 
๓. ใบงานที่ ๓ เรื่อง พิจารณ์ งานเขียน 
๔. ใบงานที่ ๔ เรื่อง วิเคราะห์ตัวตน ค้นหาความสุจริต 

 
 
ชั่วโมงท่ี ๑ 
 ขั้นที ่๑ กระตุ้นความสนใจ   
                    ๑. นักเรียนชมวีดิทัศน์ เรื่องปัญหา การคอรัปชั่น เมืองไทย (เวลา ๔ นาท)ี จากนั้นนักเรียน
และครูสนทนาในประเด็นต่อไปนี้ 
   - วีดิทัศน์ข้างต้นเก่ียวข้องกับเรื่องใด (แนวค าตอบ : การคอรัปชั่น เมืองไทย มีเพ่ิม
มากขึ้นเรื่อยๆ ในทุกปี ซึ่งเงินจากการคอรัปชั่นนั้นเป็นเงินจ านวนมาก สามารถน าไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้อีก
มากมาย) 
   - หากประเทศไทยไม่มีการคอรัปชั่นนั้น จะเกิดผลดี/ ผลเสียอย่างไรบ้าง (แนว
ค าตอบ : สามารถน าเงินเหล่านี้ไปใช้พัฒนาประเทศในหลายๆ ด้าน เช่น การน าไปใช้พัฒนาด้านการศึกษาท า
ให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษามากยิ่งข้ึน เป็นต้น) 
                   ๒. นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ ๓ – ๔ คน จากการจับสลาก จากนั้นนักเรียนมารับใบงานที่ ๑ 
เรื่อง ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น จากครู 
                   ๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มท าใบงานที่ ๑ (ให้เวลาในการท า ๕ นาที) 
                   ๕. เมื่อครบเวลาที่ก าหนด นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  



                  ๖. นักเรียนคนอื่นๆ และครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของใบงานนักเรียนกลุ่มท่ีน าเสนอ  
                  ๗. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปหลักการจ าแนกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น โดยนักเรียนดูโปรแกรม
ดีบุ๊ค (Dbook ประกอบการอภิปรายร่วมกัน) 
 ขั้นที ่๒ ส ารวจค้นหา  

   
  รูปภาพที่ ๑      รูปภาพที่ ๒    
                     ๑. นักเรียนดูรูปภาพที่ครูติดบนกระดานด า ๒ รูปภาพ จากนั้นนักเรียนและครูสนทนาใน
ประเด็นต่อไปนี้  
   - จากรูปภาพข้างต้น ทั้ง ๒ รูปภาพมีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร (แนวค าตอบ 
: มีความแตกต่างกัน เพราะรูปภาพที่ ๑ เป็นรูปภาพที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองและความร่ ารวย ส่วน
รูปภาพที่ ๒ เป็นรูปภาพที่แสดงให้เห็นถึงความเสื่อมโทรมของบ้านเมือง แสดงให้เห็นถึงความยากจนของ
พลเมืองในพ้ืนที่นั้นๆ) 
   - หากนักเรียนเลือกได้นักเรียนอยากจะอาศัยอยู่ในพื้นท่ีใด 
   - นักเรียนทราบหรือไม่ว่ารูปภาพที่ ๑ และรูปภาพที่ ๒ เป็นประเทศใด (แนว
ค าตอบ: รูปภาพที่ ๑ คือ ประเทศสิงคโปร์ รูปภาพที่ ๒ คือ ประเทศไทย) 
   - ทราบหรือไม่ว่าเพราะเหตุใดประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศเล็กๆ มี
ทรัพยากรธรรมชาติไม่มากนัก แต่เศรษฐกิจของสิงคโปร์กลับเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง ท าให้สิงคโปร์กลายเป็น
ผู้น าด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นเมืองท่าท่ีส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย 
และหากวัดจาก GDP สิงคโปร์คือประเทศท่ีรวยเป็นอันดับ ๕ ของโลก (แนวค าตอบ: เพราะประเทศสิงคโปร์
เป็นประเทศที่มีการคอรัปชั่นภายในประเทศน้อยมาก เห็นได้จากการที่องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ 
(Transparency International: TI) เผยผลการจัดอันดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นทั่วโลกปี ๒๐๑๓ พบว่า 
สิงคโปร์ได้ล าดับที่ ๕ จัดเป็นประเทศที่มีปัญหาทุจริตคอรัปชั่นน้อยที่สุดในเอเชีย ท าให้ประเทศสิงคโปร์เป็น
ประเทศท่ีมีความเจริญอย่างมาก เมื่อเทียบกับประเทศไทย ) 
                    ๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายในหัวข้อที่ครูก าหนด (ให้เวลา ๕ นาท)ี ดังนี้ 
                               ๒.๑ ปัญหาความไม่สุจริตของคนไทย หรือการคอรัปชั่นนั้น ก่อให้เกิดผลดี/ ผลเสีย
ต่อนักเรียน ครอบครัว หรือชุมชน อย่างไรบ้าง 
                               ๒.๒ นักเรียนมีวิธีการอย่างไรที่จะช่วยให้ประเทศไทยมีความโปร่งใสมากขึ้น โดยลด
ปัญหาการคอรัปชั่นให้เหลือน้อยที่สุด  



                     ๓. เมื่อนักเรียนร่วมกันอภิปรายเรียบร้อยแล้ว ให้ตัวแทนนักเรียนออกมารับใบงานที่ ๒ เรื่อง 
ถกประเด็น เห็นปัญหา จากครู 
                     ๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท าใบงานที่ ๒ (ให้เวลาในการท างาน ๕ นาที) 
                     ๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
 
ชั่วโมงท่ี ๒ 
 ขั้นที ่๓ อธิบายความรู้ 
                    ๑. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารับบทความเชิงวิชาการ เรื่อง ปัญหาการคอรัปชั่น 
กลุ่มละ ๒ ชุด (ชุดละ ๓ หน้า) จากครู 
                      ๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอ่านบทความเชิงวิชาการ เรื่อง ปัญหาการคอรัปชั่น (จ านวน 
๓ หน้า) (ให้เวลา ๑๐ นาท)ี 
                      ๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอธิปรายตามหัวข้อที่ก าหนดต่อไปนี้  (ให้เวลา ๑๐ นาท)ี 
                                ๑. นักเรียนคิดว่าบทความวิชาการข้างต้น มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ เพราะเหตุใด 
                                ๒. ปัญหาการคอรัปชั่น ส่งผลกระทบในระดับประเทศอย่างไรบ้าง 
                                ๓. นักเรียนคิดว่าตนเองได้รับผลกระทบจากการคอรัปชั่นโดยตรงหรือไม่ อย่าง 
 ไรบ้าง  
                                 ๔. หากนักเรียนกลายเป็นบุคคลที่มีอ านาจในการสั่งการ นักเรียนจะเริ่มแก้ปัญหา
 ที่ส่วนใดก่อน อย่างไร  
                     ๔. นักเรียนออกมารับใบงานที่ ๓ เรื่อง พิจารณ์ งานเขียน จากครู จากนั้นให้นักเรียนแต่ละ
กลุ่มร่วมกันสรุปผลจากการอภิปราย ตามหัวข้อที่ก าหนด (ให้เวลา ๕ นาท)ี 
                     ๕. เมื่อครบเวลาที่ก าหนด นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาอธิบายค าตอบของตนเองหน้าชั้นเรียน
 ขั้นที ่๔ ขยายความเข้าใจ 
                     ๑. นักเรียนแต่ละคนรับใบงานที่ ๔ เรื่อง วิเคราะห์ตัวตน ค้นหาความสุจริต (ให้เวลา ๑๐ 
นาท)ี   
 ขั้นที ่๕ ตรวจสอบผล 
                    ๑. เมื่อครบเวลาตามที่ก าหนด นักเรียนจากการสุ่มของครู ออกมาน าเสนอ ใบงานที่ ๔ หน้า
ชั้นเรียน  
 
สื่อการเรียนรู้ 
   
           ๑. วีดีทัศน์ เรื่องปัญหา การคอรัปชั่น เมืองไทย 
           ๒. รูปภาพสลัมประเทศไทย 
           ๓. รูปภาพประเทศสิงคโปร์ 



            ๔. บทความเชิงวิชาการ เรื่อง ปัญหาการคอรัปชั่น 
            ๕. ใบงานที่ ๑ เรื่อง ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น 
            ๖. ใบงานที่ ๒ เรื่อง ถกประเด็น เห็นคอรัปชั่น 
            ๗. ใบงานที่ ๓ เรื่อง พิจารณ์ งานเขียน 
            ๘. ใบงานที่ ๔ เรื่อง วิเคราะห์ตัวตน ค้นหาความสุจริต  
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

สิ่งท่ีจะวัด วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้วัด เกณฑ์ผ่าน 

๑. ระบุหลักการวิเคราะห์ข่าวสาร
ได้อย่างถูกต้อง 

สังเกตการตอบค าถาม แบบสังเกตการตอบ
ค าถาม 

ระบถุูกต้องมากกว่า
ร้อยละ ๗๐ 

๒. จ าแนกข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นของข่าวสาร 

การน าเสนอหน้า 
ชั้นเรียน /ใบงาน 

เกณฑ์การประเมินใบงาน ได้คะแนนมากกว่า 
ร้อยละ ๗๐ 

๓. เขียนวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย ที่
ตนเองหรือโรงเรียนจะได้รับ จาก
การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ 

การน าเสนอหน้า 
ชั้นเรียน /ใบงาน 

เกณฑ์การประเมินใบงาน ได้คะแนนมากกว่า 
ร้อยละ ๗๐ 

๔. ตระหนักถึงผลเสียของการ
ทุจริต และต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ 

สังเกตการตอบค าถาม แบบสังเกตการตอบ
ค าถาม 

ตระหนักถึงผลเสีย
ของการทุจริต และ
ต่อต้านการทุจริตใน
ระดับปานกลางข้ึนไป 

 
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                ลงชื่อ……………………………………………………… 
                     (...................…………………………………….) 
                              หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย \ 
 
 
 
 
 
 



ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

 
 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                ลงชื่อ……………………………………………………… 
             ( ………………………………….. ) 
                      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 อนุมัติ ใช้สอนได้ 
 ไม่อนุมัติ  ควรปรับปรุง 

              
         ลงชื่อ……………………………………………………… 

               ( ……………………………………………… ) 
           ผูอ้ านวยการโรงเรยีน ………………………… 
 
 
ข้อสังเกตจากการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 ปัญหาหรืออุปสรรคการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 



แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

                                                  ลงชื่อ                                   ผูป้ระเมิน 

                                               (นางสาวมุฑิตา  ทิพย์คูนอก) 

                                               ต าแหนง่ครูผู้ช่วย 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



  

ค าชี้แจง :  ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ-สกุล 
ของผู้รับการประเมิน 

ความ 
ร่วมมือ

กัน 
ท า

กิจกรรม 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

การรับฟัง
ความ
คิดเห็น 

ความ
ตั้งใจ

ท างาน 

การแก้ไข 
ปัญหา/

หรือ 
ปรับปรุง 
ผลงาน
กลุ่ม 

รวม 
๒๐ 

คะแนน 

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

๑ ด.ช. กิตติพล  หม้อทิพย์                      

๒ ด.ช. คุณานนต์  ซอมประโคน                      
๓ ด.ช. เจตนิพัทธ์  แจ้งประโคน                      

๔ ด.ช. ฐาปกรณ์  ไกรประโคน                      

๕ ด.ช. ธีรโชต ิ บุญวิจิตร                      
๖ ด.ช. ธีรสิทธิ์  ยิงป่า                      

๗ ด.ช. ปกป้อง  ยงปัญญา                      
๘ ด.ช. พรรษา  ปุดประโคน                      

๙ ด.ช. วรวุฒ ิ เข็มเอ่ียม                      

๑๐ ด.ช. สุชาติ  ศรีเหลือง                      
๑๑ ด.ช. สุเทพ  ทะเลิงรัมย์                      

๑๒ ด.ช. สุรชัย  ห่านค าวงษ์                      

๑๓ ด.ช. อดิเทพ แพรใจ                      
๑๔ ด.ญ. กัญญารัตน์  ค าพะรัก                      

๑๕ ด.ญ. เกศรินทร์  เสนารินทร์                      
๑๖ ด.ญ. ญาณ ี ช่างอาจ                      

๑๗ ด.ญ. ธีราพร  ศรีวังราช                      

๑๘ ด.ญ. นันทิกานต์ ชมภูน้อย                      
๑๙ ด.ญ.นันทิดา  เติมประโคน                      

๒๐ ด.ญ. นิภาวรรณ  รอบแคว้น                      

๒๑ ด.ญ. นิศรา  ขันรัมย์                      

๒๒ ด.ญ. ปิยพร   เทพวาที                      

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 



ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ-สกุล 
ของผู้รับการประเมิน 

ความ 
ร่วมมือ

กัน 
ท า

กิจกรรม 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

การรับฟัง
ความ
คิดเห็น 

ความ
ตั้งใจ

ท างาน 

การแก้ไข 
ปัญหา/

หรือ 
ปรับปรุง 
ผลงาน
กลุ่ม 

รวม 
๒๐ 

คะแนน 

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

๒๓ ด.ญ. พนารินทร์  จริงประโคน                      

๒๔ ด.ญ. พิยะดา  คุณมาศ                      

๒๕ ด.ช. มรกตวงศ์  เงางาม                      

๒๖ ด.ญ. วรรณา   วันประโคน                      

๒๗ ด.ญ. วิทิตา  วาสะรัมย์                      

๒๘ ด.ญ. วิลาวรรณ  ราชประโคน                      

๒๙ ด.ญ. สมิตา  บรรจุทรัพย์                      

๓๐ ด.ญ. สุภาพร  พิลาวุธ                      
๓๑ ด.ญ. อรัญญา  อินพลูโสม                      

๓๒ ด.ญ. อาธิติยา  อินทรประชา                      

๓๓ ด.ช. สุชาติ  สินวิเศษ                      
๓๔ ด.ช. ณัฐพงษ์  บุญประสิทธิ์                      

๓๕ ด.ญ.บุญนาง  หลอมนาค                      

๓๖ ด.ญ. ศิรินยา  ศรีพันดอน                      

      

                                                                         ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน  
                                                                             ................ /................ /................ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรม อย่างสม่ าเสมอ ให้ ๔ คะแนน  
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรม บ่อยครั้ง ให้ ๓ คะแนน  
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรม บางครั้ง ให้ ๒ คะแนน  
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรม น้อยครั้ง ให้ ๑ คะแนน  
 
  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๘ – ๒๐ ดีมาก 
๑๔ – ๑๗ ดี 
๑๐ – ๑๓ พอใช้ 

 



 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน ประเมินการน าเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่ก าหนด แล้วขีด  ลงในช่อง 
 ที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ เนื้อหาละเอียดชัดเจน     

๒ ความถูกต้องของเนื้อหา     

๓ ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย     

๔ ประโยชน์ที่ได้จากการน าเสนอ     

๕ วิธีการน าเสนอผลงาน     

                                                                        
รวม 

 

           

                                                                         ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน  
                                                                             ................ /................ /................ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรม อย่างสม่ าเสมอ ให้ ๔ คะแนน  
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรม บ่อยครั้ง ให้ ๓ คะแนน  
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรม บางครั้ง ให้ ๒ คะแนน  
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรม น้อยครั้ง ให้ ๑ คะแนน  
 
 
 
 
  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๘ – ๒๐ ดีมาก 
๑๔ – ๑๗ ดี 
๑๐ – ๑๓ พอใช้ 
ต่ ากว่า ๑๐ ปรับปรุง 

 
 

แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
 



 
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ซื่อสัตย์ สุจริต  ๑.๑ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง     

๑.๒ ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะท าความผิด ท า
ตามสัญญาที่ตนให้ไว้กับเพ่ือน พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง และครู 

    

๑.๓ ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง ไม่หาประโยชน์ในทางท่ีไม่ถูกต้อง     

๒. มีวินัย 
รับผิดชอบ 

๒.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว 
และโรงเรียน ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน และรับผิดชอบในการท างาน 

    

๓. ใฝ่เรียนรู้  ๓.๑ แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ     

๓.๒ มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ     

๓.๓ สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล     

๔. มุ่งม่ันในการ 

ท างาน 

๔.๑ มีความตั้งใจและพยายามในการท างานที่ได้รับมอบหมาย     

๔.๒ มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ     

๕. มีจิตสาธารณะ ๕.๑ รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูท างาน     

๕.๒ อาสาท างาน ช่วยคิด ช่วยท า และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น     

๕.๓ ดูแล รักษาทรัพย์สมบัติของห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน      

๕.๔ เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน     

      

                                                                        ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน  
                                                                             ................ /................ /................ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ ๔ คะแนน  
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรม บ่อยครั้ง ให้ ๓ คะแนน  
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรม บางครั้ง ให้ ๒ คะแนน  
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรม น้อยครั้ง ให้ ๑ คะแนน 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
1๓๗ – ๕๒  ดีมาก 
๒๑ – ๓๖ ดี 
๕ – ๒๐ พอใช้ 
ต่ ากว่า ๔ ปรับปรุง 

 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



บทความเชิงวิชาการ 
เร่ือง ปัญหาการคอรัปชั่น 

 
 ประชาชนรับการคอรัปชั่นเป็นปัญหาต่อประเทศชาติในระดับมากถึงมากท่ีสุด  นิด้าโพล  
ท าการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเรื่อง “ปัญหาการคอรัปชั่น” จากการส ารวจ
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 76.63 มองว่าปัญหาการคอรัปชั่นเป็นเร่ืองส าคัญ ในขณะที่ 
ประชาชน ร้อยละ 23.37 มอง ว่าเป็นเรื่องธรรมดา ส าหรับด้านผลกระทบจากปัญหาการ
คอรัปชั่น พบว่า ประชาชน ร้อยละ 72.11 ระบุว่าปัญหาการคอรัปชั่นส่งผลกระทบต่อตนเอง 
เพราะเป็นการน าเงินภาษีของประชาชนไปใช้ในทางท่ีไม่โปร่งใส ประชาชน ร้อยละ 27.89 เห็น
ว่าไม่มีผลกระทบ เพราะไม่เดือดร้อนมาถึงตนเองและไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนด้านผลกระทบจาก
ปัญหาการคอรัปชั่นต่อประเทศชาติ พบว่า ประชาชน ร้อยละ 98.45 ระบุว่าปัญหาดังกล่าวมี
ผลกระทบต่อประเทศชาติ เพราะท าให้ประเทศพัฒนาล่าช้า ไม่เจริญก้าวหน้าเท่าท่ีควร รวมท้ังท า
ให้ประเทศล่มจม มีเพียงร้อยละ 1.55 เท่านั้นท่ีระบุว่าไม่มีผลกระทบต่อประเทศชาติ เพราะเป็น
เรื่องปกติ นอกจากนี้ ประชาชน ร้อยละ 86.78 ระบุว่าการคอรัปชั่นเป็นปัญหาต่อประเทศชาติ 
ในระดับมากถึงมากท่ีสุด  ท้ายสุด ประชาชน ร้อยละ 59.67 ระบุว่าจะแจ้งเบาะแสหากพบเห็น
การคอรัปชั่น โดยร้อยละ 39.89 จะแจ้งกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจ รองลงมา ร้อยละ 19.83 แจ้งกับ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และร้อยละ 13.64 แจ้งกับ
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
 ค าว่า “ คอรัปชั่น” นั้นนิยามอาจตีความได้อย่างกว้างขวางมาก เช่น การทุจริต การฉ้อโกง 
การฉ้อราษฎรบังหลวง เป็นต้น โดยแต่ละความหมายล้วนให้ความหมายในเชิงแง่ลบท้ังสิ้น  การ
ทุจริตโดยใช้หรืออาศัยต าแหน่งหน้าท่ีอ านาจและอิทธิพลท่ีตนมีอยู่เพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือ
ผู้อื่นรวมถึงการเลือกท่ีรักมักท่ีชัง  การเห็นแก่ญาติพี่น้องกินสินบนฉ้อราษฎร์บังหลวง  การใช้
ระบบอุปถัมภ์และความไม่เป็นธรรมอื่นๆที่ข้าราชการหรือบุคคลใดใช้เป็นเครื่องมือในการลิดรอน
ความเป็นธรรม  ปัญหาการคอรัปชั่นหลายคนอาจจะมองว่าไม่ส าคัญ เพราะอาจคิดว่าไม่ใช่ปัญหา
ของตัวเองบ้างไม่ใช่เร่ืองใกล้ตัวบ้าง  แต่หากย้อนกลับมาพิจารณาดูให้ดีแล้วปัญหาการคอรัปชั่นนี้
นับว่าเป็นสิ่งท่ีเกี่ยวพันกับชีวิตของเราทุกคนในฐานะท่ีเป็นประชาชนอย่างมากทีเดียว 
 สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาการคอรัปชั่น  ได้แก่ 
 ๑. การขาดคุณธรรม 
                ผู้ท่ีทุจริตฉอ้ราษฎร์บังหลวงกล่าวไดว้า่เปน็ผู้ขาดคุณธรรม  คุณธรรมท่ีขาด ไดแ้ก่  
ความซื่อสัตย์สุจริต  ความละอายบาปและเกรงกลัวบาป  ความกตัญญูกตเวที  ในพระพุทธศาสนา
ความซื่อสัตย์สุจริตหรือสัจจะถือเป็นหลักธรรมท่ีส าคัญ  สัจจะ หมายถึงความจริง  ความซื่อตรง  



ความซื่อสัตย์  ความจริงใจ ผู้มีสัจจะจะต้องมีความจริงต่อค าพูดการกระท า  หน้าท่ีและบุคคลคือ
จะต้องพูดจริงท าจริง ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีความจริงใจต่อผู้อื่น ผู้มีสัจจะจะไม่เป็นผู้ทุจริตไม่ว่าใน
กรณีใดๆ   
 ๒. การขาดอุดมการณ์และอุดมคติ 
                อุดมการณ์  หมายถงึอุดมคตอินัสูงสง่ท่ีจูงใจมนษุย์ให้พยายามบรรลถุงึ  
                อุดมคต ิ หมายถงึจินตนาการท่ีถอืว่าเป็นมาตรฐานแห่งความดคีวามงาม และความ
จริงใจทางใดทางหนึ่ง ท่ีมนุษย์ถือว่าเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตของตน 
คนท่ีมีอุดมการณ์หรืออุดมคติจะเป็นผู้มีเป้าหมายของชีวิตและจะด าเนินชีวิตด้วยอุดมการณ์หรือ
อุดมคติ คือคุณธรรมความดี  ผิดกับผู้ท่ีไม่มีอุดมการณ์หรืออุดมคติที่จะท าทุกอย่างเพื่อให้ตนได้รับ
ประโยชน์ว่าการกระท านั้นจะผิดและไม่ถูกต้องตามศีลธรรม 
 ๓. มีค่านิยมที่ผิด 
                ในปัจจบุนัค่านิยมของสังคมไดเ้ปล่ียนไปจากเดมิ  ก่อนนี้เราเคยยกย่องคนด ี คนท่ีมี
ความซื่อสัตย์สุจริต แต่ในปัจจุบันเรากลับยกย่องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี  คนท่ีมี
ต าแหน่งหน้าท่ีการงานสูง 
 ๔. ใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม 
 บุคคลใดที่มีอ านาจและมีความโลภเห็นแก่เงิน  ก็ย่อมจะคอร์รัปชั่น การมีอ านาจอย่าง
เดียวก็ย่อมจะคอร์รัปชั่น การมีอ านาจอย่างเดียวจึงไม่ท าให้คนทุจริตแต่การมีอ านาจโดยมีความ
โลภเห็นแก่เงิน จึงท าให้คนทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง 
สาเหตุอีกประการของการทุจริต  คือการมีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายท าให้ต้องเป็นหนี้สิน  เมื่อไม่
สามารถจะหาเงินมาได้โดยทางสุจริต  ก็ใช้วิธีทุจริต 
 ประเภทของการคอรัปชั่นแบ่งได้  3  ลักษณะ คือการคอรัปชั่นของบุคคล คอรัปชั่นระดับ
สถาบัน และคอรัปชั่นในรูประบบซึ่งแต่ละลักษณะก็มีที่มาแตกต่างกันออกไป โดยการคอรัปชั่น
ของบุคคลเป็นคอรัปชั่นขั้นพื้นฐานท่ีมีอยู่ท่ัวไปในกลุ่มประเทศท่ีก าลังพัฒนา ซึ่งมีสาเหตุมาจากทั้ง
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก อันได้แก่  ความย่อหย่อนในศีลธรรมและคุณธรรม  ความขาด
แคลนรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย  ความอยากได้ใคร่ดี  ความกลัวว่าจะน้อยหน้าคนอื่น  การ
แข่งขันในทางวัตถุ ความมักได้  ความเคยชินและความคิดว่าคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติใครๆเขาก็ท า
กันทั้งนั้น โดยเร่ิมจากการรับหรือเรียกร้องสินน้ าใจ ค่าน้ าร้อนน้ าชา ค่าซื้อความสะดวก เงินใต้โต๊ะ 
เพื่อให้เรื่องต่างๆด าเนินไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วไม่ติดขัด หากไม่ได้รับเงินพิเศษหรือการ
เลี้ยงดูปูเส่ือก็อาจจะเกิดการกั๊กเร่ืองหรือกลั่นแกล้งให้เกิดความล่าช้าและความเสียหายได้ 
                จาก การคอรัปช่ันของบุคคล คอรัปช่ันไดแ้พร่ขยายเขา้ไปสู่สถาบันกลายเปน็
ประเพณีปฏิบัติขององค์กร โดยเฉพาะบางองค์กรซึ่งมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับพ่อค้า นักธุรกิจและ



ประชาชนเกิดเป็นระบบหน้าม้าท่ีรับติดต่อกับองค์กรเหล่านั้นแทนประชาชนเกิดการกินหัวคิว 
สินบน การส่งส่วย การฮั้วการประมูลไปจนถึงลูกเล่นพลิกแพลงต่างๆ  ซึ่งส่วนมากคอรัปชั่นใน
ระดับสถาบันนี้จะท ากันเป็นทีม มีการแบ่งหน้าท่ีและผลประโยชน์กันอย่างเป็นขบวนการ  ซึ่งเมื่อ
ปล่อยท้ิงไว้นานเข้าก็กลายเป็นการยากท่ีจะถอนยวงหรือสืบสาวไปถึงตัวใหญ่ได้ 
                แตท่ี่อนัตรายท่ีสดุคือการคอรัปช่ันในรูประบบ ซึ่งมกัจะเป็นการร่วมมือกนัของฝ่าย
การเมืองกับข้าราชการประจ าด้วยการสร้างกลโกงอย่างแยบยล  ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคอรัปชั่น
เชิงนโยบาย หรือคอรัปชั่นเชิงบริหาร เป็นการโกงในระดับชาติโดยนักการเมืองท่ีท าหน้าท่ีบริหาร
ประเทศ ตัวอย่างท่ีเห็นได้บ่อยๆ  ก็คือโครงการต่างๆ การก าหนดคุณสมบัติของการ จัดซื้อจัดจ้าง
ให้ตรงกับของหรือบริษัทท่ีแอบตกลงกันไว้ล่วงหน้าแล้ว รวมถึงการเรียกเงินปากถุง หรือ
เปอร์เซ็นต์ส าหรับการเซ็นอนุมัติโครงการต่างๆ  การดักซื้อท่ีดินราคาถูกเพื่อโก่งราคาขายให้รัฐใน
การสร้างถนนหรือสถานท่ี ราชการ เป็นต้น 
                ความจริงแล้วการคอรัปช่ันยังมวีธิกีารตา่งๆอีกมากมาย  และก็ไดฝ้งัรากลึกลงใน
สังคมไทย จนคนทั่วไปเห็นเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจ าวันและยินยอมท่ีจะเสียเงินเพื่อซื้อความ
สะดวก สิทธิพิเศษ หรือตัดความร าคาญ  ซึ่งการกระท าและความคิดเหล่านี้ท าให้สังคมไทย
กลายเป็นสังคมคอรัปชั่นเกือบจะสมบูรณ์ 
 โทษของคอรัปชั่น 
 ๑ .  ความเหลื่อมล้ าในสังคมซึ่งเป็นปัญหาย่ิงใหญ่ในปัจจุบันก็มีสาเหตุไม่น้อยท่ีมาจากการ
คอรัปชั่น การท่ีเราไม่ปรับปรุงศักยภาพในการแข่งขัน ท าให้ภาคเศรษฐกิจจ าเป็นต้องไปกด
เงินเดือน ค่าจ้าง ราคาสินค้าเกษตร ซึ่งผู้รับเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ เมื่อ ๒0 ปีท่ีแล้ว 
ประเทศจีนได้ชื่อว่ามีค่าแรงต่ ากว่าคร่ึงของเรา แต่ในปัจจุบันแทบทุกเขตทุกมณฑลมีค่าแรงท่ีสูง
กว่า และรายได้ประชาชาติต่อคนของจีนจะแซงหน้าเราอย่างแน่นอน 
 ๒ . ในส่วนของความแตกแยกในสังคมไทย  ซึ่งนอกจากจะเกิดจากความเหลื่อมล้ าแล้ว  
การท่ีมีคนกลุ่มใหญ่ใช้ความพยายามทุกวิถีทางท่ีจะพยายามเข้าถึงหรือได้มาซึ่งอ านาจรัฐ โดยไม่
ค านึงถึงวิธีการและต้นทุนท่ีใช้ เนื่องจากมีผลตอบแทนท่ีสูงคุ้มค่า  ก็เป็นรากฐานส าคัญประการ
หนึ่งของปัญหาความแตกแยกอย่างรุนแรงท่ีเราเผชิญอยู่แม้แต่ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็มี
สาเหตุไม่น้อยท่ีมาจากการคอรัปชั่น 
 
อ้างอิง : นางสาวชนนี นาคเจือทอง (๒๕๕๙). เร่ือง ปัญหาการคอรัปชั่น. ค้นเมื่อ ๑๐ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐ ค้น จาก http://sd-group1.blogspot.com/2013/01/53241790.htm 
 

 



 
 
 
 
 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนจ าแนกข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นจากวีดิทัศน์ เรื่อง คอรัปช่ัน เมืองไทย 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

ใบงานที่ ๑ เรื่อง  ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น 
วิชา ภาษาไทย ท๒๒๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

เสนอ คุณครู........................................................................... 
ชื่อกลุ่ม.......................................... เลขที่............................................................. 

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร จังหวัดบุรีรัมย์ 
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              จากการวเิคราะหข์องนกัเรียน นักเรียนคดิวา่ วดีิทัศน์ เรือ่ง คอรัปชัน่เมืองไทย มี
ความน่าเชื่อถือหรือไม่ เพราะเหตุใด 
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ค าชี้แจง : ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายตามหัวข้อท่ีก าหนดให้ต่อไปนี้  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

ใบงานที่ ๒ เรื่อง  ถกประเด็น เห็นปัญหา 
วิชา ภาษาไทย ท๒๒๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

เสนอ คุณครู........................................................................... 
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โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร จังหวัดบุรีรัมย์ 

๑. ปัญหาความไม่สุจริตของคนไทย หรือการคอรัปชั่นนั้น ก่อให้เกิดผลดี/ ผลเสียต่อ
นักเรียน ครอบครัว หรือชุมชน อย่างไรบ้าง 

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................... 
 
 
๒. นักเรียนมีวิธีการอย่างไรที่จะช่วยให้ประเทศไทยมีความโปร่งใสมากขึ้น โดยลดปัญหา 
การคอรัปชั่นให้เหลือน้อยที่สุด
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ค าชี้แจง : ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายตามหัวข้อท่ีก าหนดให้ต่อไปนี้  
 

๑. นักเรียนคิดว่าบทความวิชาการข้างต้น มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ เพราะเหตุใด 
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๒. ปัญหาการคอรัปช่ัน ส่งผลกระทบในระดับประเทศอย่างไรบ้าง 
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๓. นักเรียนคิดว่าตนเองได้รับผลกระทบจากการคอรัปช่ันโดยตรงหรือไม่ อย่างไรบ้าง 
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๔. หากนักเรียนกลายเป็นบุคคลที่มีอ านาจในการสั่งการ นักเรียนจะเริ่มแก้ปัญหาที่ส่วนใดก่อน 
อย่างไร 
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ใบงานที่ ๓ เรื่อง พิจารณ์ งานเขียน  
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โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร จังหวัดบุรีรัมย์ 



 
 
 
 
 

 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายตามหัวข้อท่ีก าหนดให้ต่อไปนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใบงานที่ ๔ เรื่อง วิเคราะห์ตัวตน ค้นหาความสุจริต  
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