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ค ำน ำ 
 
 แผนการจัดการเรียนรู้ : การเสริมสร้างคุณธรรมด้านการป้องกันทุจริตฉบับนี้ ได้ด าเนินการตาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระหว่างที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฎ และ ส านักคณะกรรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เพ่ือน าไปสู่การจัดการเรียนรู้ให้
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎมีความรู้เท่าทัน มีประสบการณ์ ตระหนักต่อภัยทุจริตที่ส่งผลกระทบร้ายแรง
ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ น าไปสู่การช่วยกันป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับแผ่นดิน 
 คณะผู้จัดท าต้องขอขอบพระคุณท่านผู้เขียนหนังสือ ต ารา รูปภาพ สื่อเทคโนโลยีและแหล่ง
ทรัพยากรต่างๆที่ได้น ามาใช้อ้างอิงในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับนี้ เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดิน
ร่วมกัน 
 อนึ่ง แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับนี้ ผู้สอนจะต้องใช้ควบคู่กับเอกสารการเรียนรู้ การเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต (Moral and Ethical Instillment on Corruption 
Prevention) คณะผู้จัดท าหวังว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ที่จะน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาตามความเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ของแต่ละ
มหาวิทยาลัยซึ่งคณะผู้จัดท าแต่ละหน่วยได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่แตกต่างกันไปเพ่ือเอ้ือต่อการ
ประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริมคุณลักษณะนักศึกษาที่พึงประสงค์ของความเป็นพลเมืองดีให้กับสังคมไทยได้ 

 
         คณะผู้จัดท า 

                                                                               กรกฎาคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 
เรื่อง หนา 
 
คํานํา  ก 
รายละเอียดแผนการจัดการเรียนรู  1 
หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง ทุจริตภัยคุกคามตอแผนดิน 2 
หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง ระบบอุปถัมภและระบอบประชาธิปไตย 7 
หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง ปจจัย สาเหตุ และผลกระทบของการทุจริต 34 
หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง การปองกันและการปราบปรามการทุจริต 55 
หนวยการเรียนรูที่ 5 เรื่อง การศึกษาเพ่ือความเปนพลเมือง 61 
คณะผูจัดทํา 94 
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญภาพ 
 
ภาพที ่ หนา 
 
หนวยการเรียนรูที่ 2  
ภาพที่ 1 เรื่องระบบอุปถัมภและระบอบประชาธิปไตย 28 
ภาพที่ 2 เรื่องระบบอุปถัมภและระบอบประชาธิปไตย 29 
ภาพที่ 3 เรื่องระบบอุปถัมภและระบอบประชาธิปไตย 30 
ภาพที่ 4 เรื่องระบบอุปถัมภและระบอบประชาธิปไตย 31 
ภาพที่ 5 เรื่องระบบอุปถัมภและระบอบประชาธิปไตย 32 
  
หนวยการเรียนรูที่ 3   
ภาพที่ 1 เรื่องการวิเคราะหปจจัย สาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต 37 
ภาพที่ 2 เรื่องการวิเคราะหปจจัย สาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต 38 
ภาพที่ 3 เรื่องการวิเคราะหปจจัย สาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต 39 
ภาพที่ 4 เรื่องการวิเคราะหปจจัย สาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต 40 
ภาพที่ 5 เรื่องการวิเคราะหปจจัย สาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต 41 
ภาพที่ 6 เรื่องการวิเคราะหปจจัย สาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต 42 
ภาพที่ 7 เรื่องการวิเคราะหปจจัย สาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต 43 

    
หนวยการเรียนรูที่ 4   
ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนรูและลักษณะการดําเนินการ 56 
 
หนวยการเรียนรูที่ 5  

 

ภาพที่1 Pan AM Boeing 747 & KLM Boeing 747 Crash - Tenerife       
           (crash of the century) 

68 
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แผนการจัดการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

หัวข้อแผนการจัดการเรียนรู้ 
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต 

 
1. ค าอธิบายแผนการจัดการเรียนรู้ 

 
2. วัตถุประสงค์แผนการจัดการเรียนรู้ 
  
3. รายชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต แบ่งออกเป็น 5 หน่วย
การเรียนรู้ ดังนี้ 

หน่วยที่ 1 ทุจริตภัยคุกคามต่อแผ่นดิน 
หน่วยที่ 2 ระบบอุปถัมภ์และระบอบประชาธิปไตย 
หน่วยที่ 3 ปัจจัย สาเหตุ และผลกระทบของการทุจริต 
หน่วยที่ 4 การป้องกันและการปราบปรามทุจริต 
หน่วยที่ 5 การศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมือง 
 

4. รูปแบบการจัดการเรียนรู ้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งที่ได้

ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน เป็นวิธีการที่นักศึกษาแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากการมีปฏิสัมพันธ์กับคน
อ่ืนและสิ่งแวดล้อม (Active Learning)  

 

5. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 

6. ทรัพยากรประกอบการเรียนรู้ 
เอกสาร สื่อเทคโนโลยี และ แหล่งการเรียนรู้ ที่สนับสนุนให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้

นั้นๆ 
 

7. การวัดและประเมินผล (การประเมินผลหลังเรียนจบชุดวิชา) 
7.1 สิ่งที่จะวัดและประเมิน 
7.2 วิธีการวัดและประเมิน สามารถเขียนบรรยายด้วยข้อความต่อไปนี้ 

7.1.1  สังเกตพฤติกรรม  
 การมีส่วนร่วมและ/หรือการแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม 
 การอภิปราย/น าเสนอหน้าชั้นเรียน 

7.1.2 การตรวจงาน 
7.1.3 การท าข้อสอบ 

7.3 เครื่องมือวัดและประเมิน ภาพรวมทั้ง 5 หน่วยการเรียนรู้ 
7.4 เกณฑ์การประเมิน ภาพรวมทั้ง 5 หน่วยการเรียนรู้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ชื่อแผนการจัดการเรียนรู ้: การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1      : ทุจริตภัยคุกคามต่อแผ่นดิน 
จ านวนชั่วโมง              : 3 ชั่วโมง      
 

1. หัวข้อเรื่อง: ทุจริตภัยคุกคามต่อแผ่นดิน   
1.1 ทุจริตภัยคุกคามต่อแผ่นดิน 

 

2. สาระส าคัญ 
  ความหมายของค าว่า “ทุจริต” และค าว่า “คอร์รัปชัน” เปรียบเทียบความหมายของทั้งสองค า 
ประเภทของการทุจริต ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม  (Conflict of Interest) องค์ประกอบและประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน ปัจจัย
สาเหตุของการเกิดและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน  

• การทุจริต 
• ความหมายของค าว่า “ทุจริต” 
• ความหมายของค าว่า “คอร์รัปชัน” 
• ประเภทของการทุจริต 
• ทุจริตโดยตรง 
• ทุจริตโดยอ้อม 
• ทุจริตเชิงนโยบาย 

        
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
• ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์

ส่วนรวม (Conflict of Interest)  
• องค์ประกอบของผลประโยชน์ทับซ้อน   
• ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน  
• ปัจจัยสาเหตุของการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
• แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
 

3. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
3.1 เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้และความเข้าใจสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับการทุจริต 
3.2 เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและประเภทของการทุจริต 
3.3 เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้และความเข้าใจสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับการทุจริตในระบบการเมือง 

และระบบราชการไทย 
3.4 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
3.5 เพ่ือให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ถึงผลเสียที่เกิดจากการทุจริตต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ 
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แผนการจัดการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 
4. รูปแบบการจัดการเรียนรู้และลักษณะการด าเนินการ 

การบรรยายประกอบสื่อการเรียนรู้  และจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning  
4.1  สื่อวีดีโอน าก่อนเข้าบทเรียน (คลิปเพ่ิมพลังพลเมืองปฏิรูประบบป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

         5 นาท)ี 
4.2  กิจกรรมบัตรค า (ยกตัวอย่างการทุจริตใกล้ตัวนักศึกษา อย่างน้อย 2 เรื่อง) 
4.3 บรรยายสาระเรื่องการทุจริต 
4.4 กิจกรรมบัตรค า (ยกตัวอย่างผลประโยชน์ทับซ้อน อย่างน้อย 2 เรื่อง ) 
4.5 บรรยายเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
4.6 ให้นักศึกษาแบ่งเป็น 6 กลุ่มท ากิจกรรม (กรณีศึกษาการทุจริตที่เกิดข้ึนจริงตามใบกิจกรรม) 
 

5. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ให้นักศึกษาศึกษาเอกสารชุดการเรียนรู้ ดังนี้  

• เอกสารการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 
• สื่อโฆษณาการต่อต้านการทุจริตจากเว็บไซต์ส านักงาน ปปช. download  
 จาก http://www.nacc.go.th/ewt_news.php?nid=9098&filename=index 
• กรณีศึกษาการทุจริตคอร์รัปชัน  จากหนังสือชุด “สู่อนาคตไทย” คอร์รัปชันและกลโกง สิริลักษณา  

      คอมันตร์ และคณะ จัดท าโดย : แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.)  สนันสนุนโดย :  
      ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 

6. ทรัพยากรประกอบการเรียนรู้ 
• เอกสารการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 
• สื่อการปฏิรูปประเทศไทย สมัชชาปฏิรูปประเทศไทยระดับชาติ  14 พ.ค. 2556 
• สื่อโฆษณาการต่อต้านการทุจริตจากเว็บไซต์ส านักงาน ปปช. download                                 
  จาก http://www.nacc.go.th/ewt_news.php?nid=9098&filename=index 
• กรณีศึกษาการทุจริตคอร์รัปชัน จากหนังสือชุด “สู่อนาคตไทย” คอร์รัปชันและกลโกง สิริลักษณา  

        คอมันตร์ และคณะ 
 

7. การวัดและประเมินผล  
 แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นข้อสอบแบบอัตนัย  

  1. ให้ยกตัวอย่างการทุจริตตามที่ท่านได้พบมา 1 เรื่อง พร้อมอธิบายว่าเป็นการทุจริตอย่างไร 
2. ให้ยกตัวอย่างผลประโยชน์ทับซ้อนที่ท่านได้พบมา 1 เรื่อง พร้อมอธิบายว่าเป็น 

       ผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างไร 
3. ให้อธิบายผลเสียจากการทุจริตต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ 

• สังเกตุพฤติกรรมการมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม 
• กิจกรรมบัตรค า (ตัวอย่างของการทุจริต ที่เคยท าหรือพบเห็น) 
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ใบกิจกรรม 
ชื่อเรื่อง การศึกษากรณีการทุจริตที่เกิดขึ้นจริง (ขั้นสรุป) 

 
เวลาที่ใช ้ ใช้เวลาทั้งหมด 90 นาที แบ่งเป็น  

1.แบ่งกลุ่มศึกษาเอกสารและสรุปตามประเด็น 30 นาท ี
2. น าเสนอกลุ่มละ 10  นาที (รวม 60 นาท)ี 

 
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

1.  เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในระบบ  
     การเมืองหรือระบบราชการไทย 

 2.  เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและวิธีการทุจริต 
3.  เพ่ือให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ถึงผลเสียที่เกิดจากการทุจริตต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ 

 
ค าสั่ง 
 ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม  6  กลุ่ม  แต่ละกลุ่มเลือกศึกษาเกี่ยวกับการทุจริตจากกรณีศึกษาต่อไปนี้ 1 กรณี 
ดังนี้ 
 1. การทุจริตรถเมล์เอ็นจีวี 
 2. บ่อบ าบัดน้ าเสียคลองด่าน 
 3. ทุจริตวัคซีน โค-กระบือ 
 4. จ าน าหอมแดง 
 5. ทุจริตจัดซื้อยา 
 6. รถดับเพลิง เรือดับเพลิง 
 

และให้แต่ละกลุ่มสรุปข้อมูลเพื่อน าเสนอในประเด็นต่อไปนี้   
 1.  สรุปเหตุการณ์ส าคัญ (ใครเป็นตัวละครในเรื่อง  แล้วมีพฤติกรรมอย่างไร) 
 2.  ช่องทาง หรือวิธีการการทุจริต (วิธีการที่ใช้ในการทุจริต) 
 3.  ผลเสียจากการทุจริตจากกรณีศึกษาดังกล่าว 
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เกณฑ์การประเมิน  
1.  สามารถสรุปประเด็นเหตุการณ์ส าคัญ 

1 – 2  คะแนน  สรุปเหตุการณ์ส าคัญได้ 1-2 ประเด็น 
3 – 4  คะแนน  สรุปเหตุการณ์ส าคัญได้ 3-4 ประเด็น 
5  คะแนน  สรุปเหตุการณ์ส าคัญได้อย่างครบถ้วน 
 

2.  สามารถระบปุระเด็นช่องทาง หรือวิธีการการทุจริต 
1 – 2  คะแนน  ระบชุ่องทางหรือวิธีการการทุจริตได้ 1-2 ช่องทาง 
3 – 4  คะแนน  ระบชุ่องทางหรือวิธีการการทุจริตได้ 3-4 ช่องทาง 
5  คะแนน  ระบชุ่องทางหรือวิธีการการทุจริตได้ครบถ้วน 
 

3.  สามารถสรุปผลเสียจากการทุจริตจากกรณีศึกษาดังกล่าว 
1 – 2  คะแนน  สรุปถึงผลเสียจากการทุจริตได้ 1-2 ประเด็น 
3 – 4  คะแนน  สรุปถึงผลเสียจากการทุจริตได้ 3-4 ประเด็น 
5  คะแนน  สรุปถึงผลเสียจากการทุจริตได้ครบถ้วน 
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เกณฑ์การประเ มินผลการทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจและการวิเคราะห์ ในเรื่ องการทุจริต  
(แบบทดสอบอัตนัย)  

ตัวอย่างเกณฑ์ประเมินเชิงพฤติกรรม 
 9 – 10  คะแนน แสดงว่ามีความสามารถในระดับ ดีมาก 
 7 – 8  คะแนน แสดงว่ามีความสามารถในระดับ ดี 
 5 – 6 คะแนน แสดงว่ามีความสามารถในระดับ ปานกลาง 
 3 – 4 คะแนน แสดงว่ามีความสามารถในระดับ พอใช้ 
 0 – 2 คะแนน แสดงว่ามีความสามารถในระดับ ต้องปรับปรุง 
 

ระดับคะแนน หัวข้อการพิจารณา/ระดับพฤติกรรม 

ความรู้ความเข้าใจและการวิเคราะห ์

9 - 10 
ดีมาก 

เข้าใจความหมายและสามารถวิเคราะห์เรื่องการทุจริตได้อย่างครบถ้วน สามารถแบ่งประเภทของการ
ทุจริตได้อย่างถูกต้อง และสามารถยกตัวอย่างการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมได้ 

7 - 8 
ดี 

เข้าใจความหมายและสามารถวิเคราะห์เรื่องการทุจริต และสามารถแบ่งประเภทของการทุจริตได้ แต่ยัง
ไม่สามารถยกตัวอย่างการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมได้ 

5 - 6 
ปานกลาง 

เข้าใจความหมายและสามารถวิเคราะห์เรื่องการทุจริตบ้าง และสามารถอธิบายประเภทของการทุจริตได้
บ้าง แต่ยังไม่สามารถยกตัวอย่างการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมได้ 

3 - 4 
พอใช้ 

เข้าใจความหมายและสามารถวิเคราะห์เรื่องการทุจริตบ้าง แต่ยังไม่สามารถแบ่งประเภทของการทุจริต 
และไม่สามารถยกตัวอย่างการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมได้ 

0 - 2 
ปรับปรุง 

ยังไม่เข้าใจความหมายและไม่สามารถวิเคราะห์เรื่องของการทจุริตได้ 



 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ : การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2      : ระบบอุปถัมภ์และระบอบประชาธิปไตย 
จ านวนชั่วโมง              :  3  ชั่วโมง 

 
1. หัวข้อเรื่อง 
 1.1 ระบบอุปถัมภ์และระบอบประชาธิปไตย : เวลา 120 นาท ี
 1.2 การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามหลักประชาธิปไตย  : เวลา 60 นาท ี
 
2. สาระส าคัญ 
 ระบบอุปถัมภ์ เป็นระบบการสืบสายโลหิต การชอบพอเป็นพิเศษ การแลกเปลี่ยนสิ่งของหรือ
ทรัพย์สินเพื่อแลกกับต าแหน่ง ซึ่งเป็นระบบที่สะดวก รวดเร็วในการบริหารงาน แต่อาจจะไม่ได้บุคคลที่มีความรู้
ความสามารถมาด าเนินงานในบางต าแหน่ง   

 ความหมาย 
 ความเป็นมา 
 รูปแบบและหลักการส าคัญ 
 ลักษณะส าคัญ 
 ข้อดีและข้อจ ากัด 

 ประชาธิปไตย เป็นระบอบการปกครองที่ยึดหลักสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ และความเสมอภาคของบุคคล 
โดยใช้กฎ กติกา ความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน  
  
3. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

 3.1 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อดี และข้อจ ากัดของระบบอุปถัมภ์และระบอบประชาธิปไตยในการ 
       ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

 3.2 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์แนวทางในการน าระบบอุปถัมภ์และระบอบประชาธิปไตยมาใช้ใน 
                 ชีวิตประจ าวันได้ถูกต้อง 
  
4. รูปแบบการเรียนรู้และลักษณะการด าเนินการ   
 4.1 การเรียนการสอนใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดย 
  4.1.1 บทบาทผู้สอนมีดังนี้ 
   4.1.1.1 ให้ค าแนะน า 
   4.1.1.2 อ านวยความสะดวกเพ่ือให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ 
  4.1.2 บทบาทนกัศึกษา 
   4.1.2.1 คิดวิเคราะห์หาค าตอบร่วมกันกับเพ่ือน 
   4.1.2.2 นักศึกษาผู้สอนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
 4.2 การเรียนรู้เนื้อหา ใช้รูปแบบการเรียนรู้ ดังนี้ 
  4.2.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ GI (Group Investigation) ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้ 
   4.2.1.1 แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มละเท่า ๆ กัน ตามจ านวนของเนื้อหา 
   4.2.1.2 กลุ่มศึกษาเนื้อหาสาระจากใบความรู้ 
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   4.2.1.3 กลุ่มร่วมกันตอบค าถามในใบงาน 
   4.2.1.4 กลุ่มเสนอผลงาน  
   4.2.1.5 ร่วมกันอภิปรายและสรุปเนื้อหา 
  4.2.2 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ มีข้ันตอนดังนี้ 
   4.2.2.1 ก าหนดประเด็นเรื่องหรือเหตุการณท์ี่ต้องการให้นักศึกษาวิเคราะห์ 
   4.2.2.2 ก าหนดปัญหาหรือวัตถุประสงค์เป็นการก าหนดประเด็นสงสัยจากปัญหาหรือสิ่งที่
วิเคราะห์อาจจะก าหนดเป็นค าถามหรือก าหนดวัตถุประสงค์การวิเคราะห์เพ่ือค้นหาความจริงสาเหตุหรือ
ความส าคัญ 
   4.2.2.3 ก าหนดหลักการหรือกฎเกณฑ์เพ่ือใช้แยกส่วนประกอบของสิ่งที่ก าหนดให้เช่นเกณฑ์
ในการจ าแนกสิ่งที่มีความเหมือนกันหรือแตกต่างกัน 
   4.2.2.4 ก าหนดการพิจารณาแยกแยะ เป็นการก าหนดการพินิจพิเคราะห์ แยกแยะและ
กระจายสิ่งที่ก าหนดให้ออกเป็นส่วนย่อย ๆ โดยอาจใช้เทคนิคค าถาม 5 W 1 H ประกอบด้วย What (อะไร) 
Where (ที่ไหน) When (เมื่อไร) Why (ท าไม) Who (ใคร) และ How (อย่างไร) 
   4.2.2.5 สรุปค าตอบเป็นการรวบรวมประเด็นที่ส าคัญเพ่ือหาข้อสรุปเป็นค าตอบหรือตอบ
ปัญหาของประเด็นหรือเหตุการณท์ี่ก าหนดให้ 
  4.2.3 การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - based Learning) มีข้ันตอนดังนี้ 
   4.2.3.1 ก าหนดปัญหาจากสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน 
   4.2.3.2 กระตุ้นนักศึกษาวิเคราะห์/วางแผน ก าหนดวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
   4.2.3.3. นักศึกษาลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาตามวิธีที่เลือก 
   4.2.3.4 ผู้สอนสังเกต ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาขณะลงมือแก้ปัญหา 
   4.2.3.5 ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุปผลการแก้ปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงสิ่งที่ได้จาก 
        การลงมือแก้ปัญหา 
 
5. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
  5.1 ให้นักศึกษาดูภาพที่ 1 – 5 (ในภาคผนวก)  
  5.2 ให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพดังกล่าว ตามการรับรู้และประสบการณ์ 
        ของตนเอง 
 
 ขั้นด าเนินกิจกรรม 
  5.3 ให้นักศึกษาเรียนรู้เนื้อหาร่วมกันโดยศึกษาจากใบความรู้ 
   5.3.1 ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบอุปถัมภ์และระบอบประชาธิปไตย 
   5.3.2 ใบความรู้ที่ 2 เรื่องการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามหลักประชาธิปไตย 
   5.3.3 ให้นักศึกษาร่วมกันท ากิจกรรมจากใบงานที่ 1 – 4 

  5.4 แบ่งกลุ่มจัดกิจกรรมเพ่ือวิเคราะห์ข้อดีและข้อจ ากัดของระบบอุปถัมภ์และระบอบ 
     ประชาธิปไตย 
  5.5 แบ่งกลุ่มจัดกิจกรรมอภิปราย เพ่ือสรุปแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามหลัก 
     ประชาธิปไตย 
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  5.6 ให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายผลที่เกิดจากการใช้ระบบอุปถัมภ์และระบอบประชาธิปไตยที่ 
     ก่อให้เกิดการทุจริต 

 
 ขั้นสรุป 
  5.7 ให้นักศึกษาสรุปเนื้อหาร่วมกัน และสะท้อน (Feedback) ผลการเรียนรู้ 
  5.8 ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 
6. ทรัพยากรประกอบการเรียนรู้ 
 6.1 ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบอุปถัมภ์และระบอบประชาธิปไตย 
 6.2 ใบความรู้ที่ 2 เรื่องการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามหลักประชาธิปไตย 
 6.3 กรณีศึกษา  
 6.4 เอกสารการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 : ระบบอุปถัมภ์และระบอบประชาธิปไตย 
 6.5 ภาพที่ 1 – 5 เรื่อง ระบบอุปถัมภ์และระบอบประชาธิปไตย  
 
7. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 7.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์ 
 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีการวัด เครื่องมือที่
ใช้วัด 

เกณฑ์การให้คะแนน 

วัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ 

กิ จ ก ร ร ม ใ น           
ใบงาน 

 ใบงาน ให้คะแนนเต็มเมื่อตอบค าถามได้ถูกต้อง ตามที่
ก าหนดไว้ในแต่ละข้อ อาจปรับลดคะแนนเมื่อ
ตอบค าถามไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้ตรวจ 

ความรู้หลังเรียน การทดสอบหลัง
เรียน 

แบบทดสอบ
หลังเรียน 

ให้คะแนนเต็มเมื่อตอบค าถามได้ถูกต้อง ตามที่
ก าหนดไว้ในแต่ละข้อ อาจปรับลดคะแนนเมื่อ
ตอบค าถามไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้ตรวจ 

 
 7.2 ด้านพฤติกรรมการเรียน 
  พฤติกรรมการเรียน ได้แก่ ด้านความมีวินัยในการเรียนรู้ ความรับผิดชอบ และกระบวนการ
เรียนรู้ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
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ระดับ
คะแนน 

พฤติกรรมการเรียน 
วินัยในการเรียนรู้ ความรับผิดชอบ กระบวนการเรียนรู้ 

5 
ดีมาก 

เข้าเรียนตรงเวลา ตั้งใจเรียน มี
ความเ พียรพยายามในการ
เรียนรู้ทุกครั้ง 

ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ            
มีการปรับปรุง พัฒนาการท างานให้ดี
ขึ้นด้วยตนเองและเป็นแบบอย่างที่ดี 

มี ส่ ว น ร่ ว ม ในกิ จ กร รม            
การเรียนรู้ทุกครั้ง 

4 
ดี 

เข้าเรียนตรงเวลา ตั้งใจเรียน มี
ความเ พียรพยายามในการ
เรียนรู้รู้บ่อยครั้ง 

ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ            
มีการปรับปรุง พัฒนาการท างาน            
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง 

มี ส่ ว น ร่ ว ม ในกิ จ กร รม            
การเรียนรู้บ่อยครั้ง 

3 
ปานกลาง 

เข้าเรียนตรงเวลา ตั้งใจเรียน           
มีความเพียรพยายามในการ
เรียนรู้บางครั้ง 

ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ            
มีการปรับปรุง พัฒนาการท างาน            
ให้ดีขึ้น 

มี ส่ ว น ร่ ว ม ในกิ จ กร รม           
การเรียนรู้บางครั้ง 

2 
พอใช้ 

เข้าเรียนตรงเวลา ตั้งใจเรียน มี
ความเ พียรพยายามในการ
เรียนรู้รู้น้อยครั้ง 

ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ            
ไม่มีการปรับปรุง พัฒนาการท างาน
ให้ดีขึ้น 

มี ส่ ว น ร่ ว ม ในกิ จ กร รม              
การเรียนรู้น้อยครั้ง 

1 
ปรับปรุง 

ไม่ตั้งใจเรียน ไม่ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้ 

 
 7.3 เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน ใช้เกณฑ์การผ่านร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม ซึ่งเป็นผลการวัดจาก
คะแนนในใบงาน คะแนนพฤติกรรมการเรียนและคะแนนหลังเรียน 
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แบบบันทึกผลการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง ระบบอุปถัมภ์และระบอบประชาธิปไตย 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล 

คะแนนจากการวัด 

รวม 
(120) 

สรุปการ
ประเมินผล            
การเรียน 

ใบ
งาน

ที่ 
1 (

30
) 

ใบ
งาน

ที่ 
2 (

15
) 

ใบ
งาน

ที่ 
3 (

10
) 

ใบ
งาน

ที่ 
4 (

20
) 

วิน
ัยใ

นก
าร

เรีย
นร

ู้ (5
) 

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ 

(5)
 

กร
ะบ

วน
กา

รเร
ียน

รู้ (
5) 

ทด
สอ

บห
ลัง

เรีย
น 

(30
) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             
10             
11             
12             
13             
14             
15             
16             
17             
18             

รวม          - - 
คะแนนเฉลี่ย          - - 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน          - - 
ร้อยละ          - - 
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ใบความรู้ที่ 1 
เร่ือง ระบบอุปถัมภ์และระบอบประชาธิปไตย 

 
1. ความหมายของระบบอุปถัมภ์และระบอบประชาธิปไตย 

 ค าว่า ระบบอุปถัมภ์ และระบอบประชาธิปไตย มีผู้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
   1.1 ความหมายของระบบอุปถัมภ์ 
    ระบบอุปถัมภ์ (The Patronage System) มีชื่อเรียกกันหลายอย่าง เช่น ระบบชุบเลี้ยง
หรือระบบสกปรก (Spoils System) ระบบเลือกที่รัก (Favoritism) หรือ ระบบเล่นพวก (Nepotism ) 
โดยเฉพาะสังคมไทยเป็นสังคมระบบเครือญาติพ่ึงพาอาศัยกันและยึดมั่นบุคคลมาแต่อดีตเป็นระบบเก่าแก่ที่มีมา
นาน ดังที่นักการศึกษาได้ให้ความหมาย ดังนี้ 
    ระบบอุปถัมภ์ หมายถึง การได้รับสิทธิพิเศษจากผู้ใหญ่หรือญาติมิตรของตนเป็นระบบท่ี
ตรงข้ามกับระบบความชอบธรรม (เดโช สวนานนท์, 2545) 
    ระบบอุปถัมภ์ หมายถึง การค้ าจุน การค้ าชู การสนับสนุน การเลี้ยงดู (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตสถาน, 2542) 
    ระบบอุปถัมภ์ หมายถึง ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าท างานโดยใช้เหตุผลทางการเมืองหรือ
ความสัมพันธ์เป็นหลักส าคัญโดยไม่ค านึงถึงความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม  
    กล่าวโดยสรุปได้ว่าระบบอุปถัมภ์ หมายถึง การสรรหาบุคคลเข้ารับต าแหน่งหรือการให้
คุณให้โทษแก่บุคคลเป็นไปตามความพอใจของผู้มีอ านาจ  ซึ่งจะสนับสนุนบุคคลที่ตนรู้จักชอบพอ ญาติพ่ีน้อง 
หรือผู้ที่จงรักภักดีต่อตนเข้ารับต าแหน่ง 
  1.2 ความหมายของระบอบประชาธิปไตย 
   ค าว่า ประชาธิปไตย มีผู้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
    พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ.  2542 ได้ ให้ ความหมายของค าว่ า 
ประชาธิปไตย”ไว้ว่า “ประชาธิปไตย” หมายถึง ระบอบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่ 
    ประชาธิปไตย ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า Democracy ซึ่งมาจากค าภาษากรีกว่า 
“ดีมอส = ประชาชน และ คราโตส= อ านาจ และหากจะแปลตรง ๆ อาจได้ความว่า อ านาจน้ันเป็นของ
ประชาชน ขณะที่ค าว่า “ประชาธิปไตย” มาจาก ประชา + อธิปไตย (อธิปไตย หมายถึง เป็นใหญ่) คือ
ประชาชนเป็นใหญ่ แนวคิดประชาธิปไตยโดยรวมจึงหมายถึง การที่ประชาชนผู้เป็นใหญ่มีอ านาจตัดสินใจใน
สังคมชุมชนที่ตนอาศัยผูกพันอยู่ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต, 2549) 
    ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (2555) กล่าวว่า ประชาธิปไตย หมายถึง การปกครองโดยกติกา
ที่มาจากประชาชน 
    นอกจากนี้ยังมีความหมายที่เน้นเรื่องสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค นักปรัชญา
การเมืองหลายท่านที่ชี้ให้เห็นว่ารูปแบบการปกครองที่ดีก็คือ การปกครองที่เคารพสิทธิและความเสมอภาคของ
มนุษย์ เชื่อว่าสมาชิกของสังคมทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันที่จะเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การเมือง 
และสังคมเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมโดยส่วนรวม นอกจากนี้ระบบการเมืองจะต้องเปิดโอกาส หรือให้เสรีภาพ
แก่ประชาชนในการด าเนินการใดๆ ภายใต้กฎระเบียบของสังคมด้วย ซึ่งรูปแบบการปกครองดังกล่าว ก็คือ
ระบอบประชาธิปไตย 
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    นอกจากนั้นยังมีความหมายที่เน้นการเข้ามีส่วนร่วมหรือเสียงของประชาชน ในเมื่อระบอบ
ประชาธิปไตยให้ความส าคัญกับประชาชนในฐานะท่ีเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย ใช้อ านาจนี้ผ่านทางองค์กร
ทางการเมืองต่างๆ เพ่ือประโยชน์สุขของตนเอง บทบาทของประชาชนในทางการเมือง จึงมีความส าคัญมากใน
ระบอบนี้ จนมีผู้กล่าวว่า ประชาธิปไตยนั้นถือว่าประชาชน คือ  เสียงสวรรค์ เป็นระบอบที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนร่วมด าเนินการเพ่ือสร้างสรรค์สังคมของตนเอง กิจกรรมการเข้าร่วมทางการเมืองของประชาชน อาจ
เป็นทางอ้อมโดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปท าหน้าที่แทน หรืออาจเป็นทางตรง 
เช่น การประท้วง การร้องเรียน ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้รัฐบาลรับทราบถึงปัญหา เป็นต้น 
    ความหมายที่เน้นเจตนารมณ์ของประชาชน ประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอล์น แห่ง
สหรัฐอเมริกาได้ให้ความหมายของค าว่าประชาธิปไตยไว้อย่างกระชับและคมคายว่า “เป็นการปกครองของ
ประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน” ในระบอบประชาธิปไตยนั้น ผู้น าทางการเมืองเป็นผู้ที่ถือเสมือน
เป็นตัวแทนเจตนารมณ์ของประชาชน รัฐบาลเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมาก หรือได้รับเสียง
สนับสนุนส่วนใหญ่ รัฐบาลจะคงอยู่ในอ านาจต่อไปได้เมื่อวาระสิ้นสุดลง ก็โดยการแสดงให้ประชาชนผู้เลือกตั้ง
เห็นว่า รัฐบาลสามารถสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น 
    ความหมายตามที่มาและขอบเขตอ านาจ มีผู้ให้ความหมายของประชาธิปไตยไว้ว่า อ านาจ
สูงสุดมาจากประชาชน ทั้งนี้โดยอ้างว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาย่อมมีสิทธิและเสรีภาพ โดยธรรมชาติ พวกเขา
สามารถคิดและกระท าการใดๆ ได้ แต่เมื่อมนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นสังคม เขาจะสละสิทธิ์และอ านาจบาง
ประการให้กับผู้ปกครอง เพ่ือใช้อ านาจนั้นด าเนินการภายในกรอบที่ก าหนด ฉะนั้นเราจะพบว่ารัฐบาลใน
ประเทศท่ีปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนั้นจะมีอ านาจที่มีขอบเขต 
    จากความหมายอันหลากหลายจึงอาจสรุปความหมายได้ว่า ประชาธิปไตย หมายถึง 
ระบอบการปกครองโดยกติกาที่ประชาชนมีอ านาจในการตัดสินใจด้วยตนเอง เพ่ือให้ประชาชนมีชีวิตอยู่อย่าง
สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ร่วมสร้างชุมชนที่มีความเป็นธรรม อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีภราดรภาพและความ
ปรองดองสมานฉันท ์ 
 
 2. ความเป็นมาของระบบอุปถัมภ์และระบอบประชาธิปไตย 
  ระบบอุปถัมภ์และระบอบประชาธิปไตยมีความเป็นมาดังต่อไปนี้ 
  2.1 ความเป็นมาของระบบอุปถัมภ์ ระบบอุปถัมภ์เป็นระบบที่อยู่ในสังคมจารีตนิยมทั้งในทวีป
เอเชีย ทวีปยุโรป และทวีปอเมริกา เช่นประเทศจีนสมัยโบราณมีการขายต าแหน่งงานในราชการ ด้วยสาเหตุ
เริ่มแรกจากการเกิดความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยธรรมชาติ ข้าวยากหมากแพง กษัตริย์ต้องการเอาเงิน
มาช่วยเหลือประชาชน เมื่อได้เงินดีก็ขายต่อเนื่องกันมาเรื่อย  ในยุโรปยุคศักดินา (Feudalism) เจ้าของที่ดิน
รายใหญ่มักจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นขุนนาง ต่อมาก็มีการขายต าแหน่งกันอย่างปิดเผย และมีการใช้อ านาจหน้าที่
ของต าแหน่งแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและหมู่คณะ ต่อมาราวคริสต์ศตวรรษที่ 17 ยุโรปเริ่มเปลี่ยนการ
ปกครองจากระบอบราชาธิปไตยมาเป็นระบอบประชาธิปไตย อ านาจของกษัตริย์ลดลงหรือหมดไป แต่อ านาจ
ของรัฐสภาเพ่ิมมากขึ้น ข้าราชการก็หันไปจงรักภักดีต่อนักการเมืองมากขึ้น แต่ก็ไม่ค่อยท าให้การแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวและพรรคพวกดีขึ้นในอังกฤษ เริ่มตั้งแต่ ค .ศ. 1868 ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากระบบข้า
ราชบริพารของกษัตริย์มาเป็นข้าราชการของชาติ(National Civil Service) และต่อมามีการจัดให้มีการ
สอบแข่งขันเข้ารับราชการแต่สงวนไว้เฉพาะคนชั้นสูง จนมาถึงศตวรรษที่ 19 จึงค่อยๆ เปลี่ยนมาเป็นระบบไม่
เล่นพรรคเล่นพวก (Impartial Civil Service)  ในสหรัฐอเมริกาเริ่มแรกก็เป็นอาณานิคมของอังกฤษ ปกครอง
โดยข้าหลวงใหญ่อังกฤษ ระบบข้าราชการก็เป็นไปในระบบอุปถัมภ์ ต าแหน่งข้าราชการเป็นของชนชั้นอภิสิทธิ์
ชน เมื่อชาวอเมริกันต่อสู้ปลดแอกจากอังกฤษได้ก็หันมาใช้การปกครองในระบบประธานาธิบดี แต่ระบบ
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อุปถัมภ์ก็ ยั งมีการ ใช้ กันอย่ างกว้ า งขวางรุนแรง  จนมาถึ งจุ ดผกผั นที่ ส าคัญ เมื่ อประธานาธิบดี  
James A. Garfield ถูกฆาตกรรมโดยบุคคลที่ผิดหวังในการหาทางเข้ารับราชการไม่ได้สภาคองเกรสของสหรัฐ
เมริกาจึงตรากฎหมายชื่อ Pindleton Act เมื่อปี ค.ศ. 1883 ซึ่งเป็นการวางรากฐานระบบการบริหาร
ข้าราชการพลเรือนของสหรัฐในประเทศไทยสมัยสุโขทัยระบบข้าราชการเป็นระบบครอบครัว กษัตริย์
เปรียบเสมือนพ่อของข้าราชการหรือข้าราชบริพาร มาถึงสมัยอยุธยามีการแบ่งข้าราชการออกเป็นสองฝ่าย คือ
ฝ่ายทหาร (สมุหกลาโหม) กับฝ่ายพลเรือน (สมุหนายก) ระบบข้าราชการก็เป็นไปในระบบอุปถัมภ์ ใครเป็น
ข้าราชการก็น าบุตรหลานพรรคพวกเข้ามารับราชการ จนมาถึงสมัย ร.7เมื่อปี พ.ศ. 2471 จึงได้มีการตรา 
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรกออกมา ท าให้ระบบราชการพลเรือนเริ่มเข้าสู่ระบบคุณธรรม 
  2.2 ความเป็นมาของระบอบประชาธิปไตย ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองและวิธีการ
ด าเนินชีวิต ซ่ึงยึดหลักของความเสมอภาค เสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน และอ านาจอธิปไตยต้องมาจากปวงชน ค าว่า 
ประชาธิปไตย เป็นศัพท์ที่น ามาใช้กันอย่างแพร่หลายมากในโลกปัจจุบัน เป็นที่น่าสังเกตว่าประเทศต่างๆ แม้จะ
มีรูปแบบการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมที่แตกต่างกัน แต่ต่างก็อ้างว่าประเทศของตนเป็น
ประชาธิปไตยกันทั้งสิ้น ในประเทศสังคมนิยมหลายประเทศ เช่น อดีตสหภาพโซเวียต และจีน ต่างก็อ้างว่า
ประเทศของตน ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย แต่เป็นประชาธิปไตยในอีกแง่หนึ่งที่เรียกว่า ประชาธิปไตย
แบบรวมศูนย์ กล่าวคือ ยินยอมให้ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในขอบเขตที่จ ากัด ส่วนการด าเนินการทาง
การเมือง ยังคงตกอยู่ในมือของผู้มีอ านาจเพียงไม่กี่คนเท่านั้น นอกจากนี้ประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศ
เพ่ือนบ้านของไทย หลังจากได้รับเอกราชจากเนเธอร์แลนด์ในสมัยของประธานาธิบดีซูการ์โน ได้ประกาศใช้
ระบอบประชาธิปไตยน าวิถี จากความหลากหลายของการให้ความหมายนี้เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสน ในที่นี้จะ
ขออธิบายประชาธิปไตยในความหมายของเสรีประชาธิปไตย หรือประชาธิปไตยแบบตะวันตกเท่านั้น 
 ประเทศที่มีประชาธิปไตยมั่นคงในปัจจุบันและได้ชื่อว่ าเป็นประเทศต้นแบบประชาธิปไตย เช่น 
สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมนี และอังกฤษ ประสบความส าเร็จกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมา
ตั้งแต่เริ่มเริ่มเลยหรือ เราจะเห็นได้ว่าประเทศเหล่านี้ล้วนแต่เคยล้มเหลวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย และเคยฆ่ากันเพราะประชาธิปไตยมาแล้วทั้งสิ้น ไม่มีประเทศใดในโลกที่ประสบความส าเร็จกับ
ประชาธิปไตย หรือเป็นประชาธิปไตยมาตั้งแต่เริ่มต้นเพราะไม่มีชนชาติใดเกิดมาเป็นชนชาติประชาธิปไตย เรา
สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยของความส าเร็จของประชาธิปไตยนั้นเป็นเรื่องของระบบท่ีดีประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์
เท่านั้น อีก 50 เปอร์เซ็นหรืออาจจะมากกว่านั้นเป็นเรื่องของคน เพราะต่อให้มีระบบที่ดี หรือมีรัฐธรรมนูญที่ดี
แค่ไหนแต่คนใช้ไม่เป็นหรือไม่เคารพ ก็หามีความหมายแต่ประการใดไม่ ต่อให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่อีกกี่ครั้ง หรือ
ต่อให้เขียนดีวิ เศษแค่ไหนก็หามีประโยชน์อันใด ถ้าเราไม่เคารพ ไ ม่ท าตามหรือฉีกทิ้งกันอยู่อย่างนี้  
(ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, 2555) 
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 3. รูปแบบและหลักการส าคัญของระบบอุปถัมภ์และระบอบประชาธิปไตย 
  3.1 รูปแบบของระบบอุปถัมภ์ 
   ระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยแบ่งได้เป็น  4 รูปแบบ  คือ 
    3.1.1 ระบบอุปถัมภ์ในหมู่ญาติ เป็นระบบที่เก่าแก่มากระบบหนึ่งในสังคมไทยตาม
วัฒนธรรมความสัมพันธ์ระหว่างญาติอาวุโส  (พ่ี  พ่อ  แม่  ปู่  ย่า  ตา  ยาย)  กับญาติผู้น้อง (น้อง ลูก หลาน
เหลน)  เป็นความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์อย่างชัดเจน  ซึ่งน่าจะเป็นระบบที่คงทนถาวรที่สุดด้วย 
    3.1.2 ระบบอุปถัมภ์ในหมู่มิตรสหาย ความเป็นเพ่ือนในสังคมไทยปรากฏออกมาได้หลาย
รูปแบบรูปเช่น เพ่ือนเล่น เพ่ือนร่วมรุ่น เพ่ือนร่วมชั้น เพ่ือนสถานศึกษา และเพ่ือนตาย เป็นต้น  ความคาดหวัง
ระหว่างเพ่ือนมีความลึกซึ้งและมากกว่าบางสังคม  เพ่ือนในสังคมไทยคาดหวังต่อกันและกันมากกว่าความเป็น
เพ่ือนแท้จึงมักจะวัดกันได้ด้วยพฤติกรรมการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน หรือการที่เพ่ือนซึ่งมีฐานะทางสังคมและ
เศรษฐกิจสูงกว่าให้ความช่วยเหลือแก่เพ่ือนผู้ด้อยฐานะอย่างสม่ าเสมอ  ความสัมพันธ์ฉันท์เพ่ือนก็จะแน่นแฟ้
นยิ่งขึ้นจนถึงขั้นกลายเป็นญาติสนิทกันก็ได้  เพ่ือนผู้ที่ได้รับความอุปถัมภ์ทางด้านวัตถุก็จะตอบแทนด้วยความ
จงรักภักดี  การรู้จักบุญคุณ  คอยป้องกันเพ่ือนผู้ให้ความอุปถัมภ์ด้วยวิธีการต่างๆ ตามสติปัญญา  และ
ความสามารถที่ตนมีอยู่  การตอบแทนบุญคุณบางครั้งก็แสดงออกด้วยการน าสิ่งเล็กๆ  น้อยๆ  มาให้ในโอกาส
อันควร 
    3.1.3 ระบบอุปถัมภ์ในองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือของเอกชนก็ตาม มักจะถูก
มองในแง่ลบอยู่ตลอดเวลาว่าระบบอุปถัมภ์ท าให้ระบบบริหารขาดประสิทธิภาพ ซึ่งก็มีส่วนจริงอยู่บ้าง การใช้
ระบบอุปถัมภ์มากเกินไปก็อาจจะท าให้เกิดความระส่ าระสายเกิดการเสียขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานอยู่นอกวงอุปถัมภ์ได้เช่นกัน 
    3.1.4 ระบบอุปถัมภ์ระหว่างอาชีพ เป็นระบบอุปถัมภ์ที่น่าจะมีลักษณะคงทนน้อยกว่าแบบ
อ่ืนๆ  ที่กล่าวมาแล้ว  แต่ลักษณะอ่ืนๆ  ของระบบอุปถัมภ์ก็ยังมีครบ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติต่างตอบ
แทน  ความสูงศักดิ์ของผู้อุปถัมภ์และความจงรักภักดีของผู้รับอุปถัมภ์  ส าหรับสังคมไทย  ระบบอุปถัมภ์
ระหว่างอาชีพหรือข้ามอาชีพนี้  อาจจ าแนกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ  คือกลุ่มข้าราชการ  พ่อค้า  กับกลุ่ม
นักการเมือง ชาวไร่ชาวนา  การอุปถัมภ์ระหว่างข้าราชการและพ่อค้าเป็นไปในรูปของการแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน์ทางด้านวัตถุระหว่างกันมากกว่า  คือว่าฝ่ายราชการจะอ านวยสิทธิประโยชน์ให้แก่พ่อค้า นัก
ธุรกิจ  ซึ่งจะเป็นฝ่ายทดแทนบุญคุณหรือตอบแทนด้วยการให้เงินทองหรือทรัพย์สินมีค่าอย่างอ่ืน 
 
  3.2 รูปแบบของประชาธิปไตย 
   จากโบราณมาการเมืองและอ านาจจ ากัดอยู่ในแวดวงแคบๆ เฉพาะกลุ่มผู้ปกครอง เช่ น 
หัวหน้าเผ่า ต่อมาในสังคมสมัยใหม่ การเมืองหรือเรื่องของอ านาจค่อยๆ ขยายออกไปสู่ประชาชนมีการยอมรับ
อ านาจของประชาชนมากขึ้น การเมืองจึงกระจายออกมาสู่ตัวบุคคล จึงเป็นตัวก าหนดกิจกรรมของสังคมนั้นๆ
แทบทุกแง่ทุกมุมทีเดียว ซึ่งหากจะให้ เป็นค าจ ากัดความที่สมบูรณ์จริงๆ  “การเมือง น่าจะหมายถึงอ านาจใน
การจัดสรรผลประโยชน์ในสังคมนั้นๆ อย่างเป็นธรรมและยังยืน”เมื่อพูดถึง “อ านาจ” ในมาตรา 8 แห่ง
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติไว้ว่า “อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย”ซึ่งมีกระบวนการการใช้อ านาจ
ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่างๆมากมาย ซึ่งประชาชนสามารถใช้อ านาจอธิปไตยได้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมดังนี้  
    3.2.1 ใช้อ านาจทางตรงด้วยตนเองโดยการใช้สิทธิ เสรีภาพด้วยตนเองตามที่ก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญเช่นการพูด การเขียน การร้องเรียน การฟ้องร้อง การขอดูข้อมูลข่าวสารราชการ ฯลฯ 
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    3.2.2 ใช้อ านาจทางตรงร่วมกับผู้อ่ืน โดยการใช้สิทธิ เสรีภาพร่วมกับผู้อ่ืนในรูปแบบต่างๆ
เช่น การรวมกลุ่ม การชุมนุมประท้วง การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย การเข้าชื่อถอดถอน ฯลฯ 
    3.3.3 ใช้อ านาจทางอ้อมผ่านทางตัวแทนหรือให้ผู้อื่นใช้อ านาจแทนตน โดยผ่านตัวแทนทุก
ระดับ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ เช่น เช่น การเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)/เทศบาล/
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)/ เมืองพัทยา/กทม.ไปจนถึงการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) / 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ฯลฯ เพ่ือไปท าหน้าที่นิติบัญญัติ หรือบางครั้ง ไปท าหน้าที่ก าหนดนโยบายใน
การบริหาร หรือเพ่ือไปตรวจสอบการบริหาร และกระทั้งเพ่ือไปผลักดันการแก้ไขปัญหาต่างๆ แทนเราในแต่ละ
ระดับ 
   ดังนั้นประชาธิปไตย สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) ประชาธิปไตยทางตรง เป็น
รูปแบบการปกครองที่ให้ประชาชนทั้งประเทศ เป็นผู้ใช้อ านาจในการปกครองโดยตรง ด้วยการประชุมร่ วมกัน 
พิจารณา ตัดสินปัญหาร่วมกันในที่ประชุมโดยตรง และจะเป็นผู้เลือกตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของรัฐโดยตรง เรา
จะเห็นว่าประชาธิปไตยประเภทนี้จะใช้ได้ในเชิงปฏิบัติจริงๆ ก็แต่เฉพาะในสังคมเล็กๆ หรือประเทศเล็กๆ ที่มี
สมาชิกจ านวนน้อย ซึ่งแต่ละคนมีโอกาสอภิปราย วิพากษ์วิจารณ์ และพิจารณาปัญหาต่างๆ อย่างละเอียดและ
มีเหตุผล แต่ถ้าน าเอาประชาธิปไตยประเภทนี้มาใช้กับสังคมขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกจ านวนมากแล้วจะเป็น
อุปสรรค เนื่องจากความไม่พร้อมเพรียงกัน และการที่จะหาสถานที่ประชุมขนาดใหญ่ เพ่ือจะให้ประชาชนทั้ง
ประเทศมาประชุมในที่เดียวกันย่อมเป็นไปได้ยากยิ่ง และ 2) ประชาธิปไตยทางอ้อม เป็นประชาธิปไตย เป็น
ประชาธิปไตยอีกประเภทหนึ่งซ่ึงเป็นผลเนื่องมาจากประเทศต่างๆ ของโลกได้ขยายตัวออกไปมาก ประชาชน
พลเมืองเพ่ิมขึ้นปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมามาก ฉะนั้นโอกาสที่ประชาชนทั้งประเทศจะมานั่งปรึกษาหารือกัน เพ่ื อ
แก้ปัญหากันแบบประชาธิปไตยโดยทางตรงย่อมเป็นไปไม่ได้ เพื่อแก้ไขอุปสรรคนี้แทนที่ประชาชนทุกคนจะต้อง
มาประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาตัดสินปัญหาใด ก็จะให้ประชาชนได้มีโอกาสเลือกตัวแทนหรือที่รู้จักในนาม 
สมาชิกรัฐสภา เข้าไปสู่ที่ประชุมแทน ส่วนลักษณะและวิธีการเลือกสมาชิกรัฐสภาของประชาชนในแต่ละ
ประเทศจะแตกต่างกันไป (ส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2556) 
 
 3.3 หลักการส าคัญของระบบอุปถัมภ์ 

       หลักการส าคัญของระบบอุปถัมภ์ สรุปได้ดังนี้  (สันติสุข, 2554) 
         3.3.1  ระบบสืบสายโลหิต เป็นระบบที่บุตรชายคนโตจะได้สืบทอดต าแหน่งของบิดา 
         3.3.2 ระบบชอบพอเป็นพิเศษ เป็นระบบที่แต่งตั้งผู้ที่อยู่ใกล้ชิด  หรือคนที่โปรดปรานเป็น
พิเศษให้ด ารงต าแหน่ง 
         3.3.3 ระบบแลกเปลี่ยน  เป็นระบบที่ใช้สิ่งของหรือทรัพย์สินมีค่ามาแลกเปลี่ยนกับต าแหน่ง
การยึดระบบอุปถัมภ์เป็นแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การจะก่อให้เกิดผล ดังนี้ 
               1) การพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง เป็นไปตามความพอใจส่วนบุคคล
ของหัวหน้าเป็นหลัก ไม่ได้ค านึงถึงความรู้ความส่ามารถของบุคคลเป็นเกณฑ์ 
               2) การคัดเลือกคนไม่เปิดโอกาสที่เท่าเทียมกันแก่ผู้ที่มีสิทธิ์ แต่จะให้โอกาสกับพวกพ้อง
ตนเองก่อน 
              3)  ผู้ปฏิบัติงานมุ่งท างานเพ่ือเอาใจผู้ครองอ านาจ มากกว่าจะปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
              4) อิทธิพลทางการเมืองเข้ามาแทรกแซงการด าเนินงานภายในของหน่วยงาน 
              5) ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความมั่นคงในหน้าที่ที่ก าลังท าอยู่ เพราะอาจถูกปลดได้ถ้าผู้มีอ านาจไม่
พอใจ  
 



17 
 

แผนการจัดการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 3.4 หลักการส าคัญของระบอบประชาธิปไตย 
  หลักการส าคัญของระบบประชาธิปไตยได้แก่ (ส านักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎร, 2555) 
   3.4.1 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นหลักการ
ที่ส าคัญของรัฐธรรมนูญในบางประเทศ เช่น ประเทศเยอรมนี ถือว่าศักดิ์ศรีความเป็นหลักการสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญ การกระท าของรัฐทั้งหลายต้องสอดคล้องกับหลักการสูงสุดนี้ เพราะต้องถือว่าการที่รัฐมีอยู่เพ่ือ
มนุษย์ มิใช่มีอยู่เพ่ือรัฐ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต้องเป็นพ้ืนฐานส าหรับการวางรากฐานของหลักสิทธิ เสรีภาพ 
และหลักความเสมอภาคของบุคคล 
    สิทธิ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หมายถึง อ านาจที่กฎหมายสูงสุดได้บัญญัติให้การ
รับรองคุ้มครองแก่บุคคลในอันที่จะกระท าการใด ไม่กระท าการใด รวมทั้งก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องที่จะให้บุคคล
อ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรของรัฐเข้าแทรกแซงในขอบเขตของสิทธิของบุคคลนั้น ในบางกรณีก่อให้เกิดสิทธิ
เรียกร้องให้รัฐด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง สิทธิตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจึงเป็นสิ่งที่องค์กรผู้ใช้อ านาจรัฐ
ต้องให้ความเคารพ ปกป้องคุ้มครอง เพื่อให้สิทธิเหล่านั้นมีผลในทางปฏิบัติ 
    เสรีภาพ หมายถึง สภาพการณ์ที่บุคคลมีอิสระในการที่จะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งตาม
ความประสงค์ของตน โดยไม่ละเมิดสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น 
    สิทธิ เสรีภาพ มีความส าคัญดังนี้ 
    1) ป้องกันตนเองจากการแทรกแซงของรัฐในชีวิตและร่างกาย หรือทรัพย์สินของ
ประชาชน 
    2) เป็นข้อห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติ หรือเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
    3) เรียกร้องให้รัฐกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนบรรลุ
เป้าหมายตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด ซึ่งมักจ ากัดเฉพาะสิทธิขั้นพ้ืนฐานทางสังคม อันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความ
จ าเป็นในการด ารงชีวิต 
    4) สามารถใช้สิทธิโต้แย้งในทางศาลกรณีท่ีมีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ 
   ข้อจ ากัดในการใช้สิทธิและเสรีภาพ 
    1) การใช้สิทธิและเสรีภาพใช้ได้เท่าท่ีไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น 
    2) การใช้สิทธิและเสรีภาพต้องไมเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ เช่น การแสดงความคิดเห็น 
เชิญชวนให้ผู้อ่ืนล้มล้างระบบประชาธิปไตย เป็นต้น 
    3) การใช้สิทธิและเสรีภาพต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน 
   สิ่งที่ต้องตระหนัก คือ สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่เป็นของคู่กัน ไม่มีใครมีสิทธิ เสรีภาพโดยไม่มี
หน้าที่ 
   3.4.2 หลักความเสมอภาค ความเสมอภาคเป็นหลักที่มีความส าคัญอีกอย่างหนึ่ง เพราะเป็น
หลักพ้ืนฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความยุติธรรม หมายความว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จะได้รับ
ความคุ้มครอง ต่อเมื่อบุคคลสามารถน าสิทธิต่างๆ ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไปอ้างได้อย่างเท่าเทียมกัน ความเสมอ
ภาคเป็นหลักที่ใช้ควบคุม ตรวจสอบมิให้รัฐใช้อ านาจตามอ าเภอใจ ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมายของฝ่ายนิติ
บัญญัติ การกระท าของฝ่ายบริหาร การวินิจฉัยคดีของศาล บุคคลจึงต้องได้รับการปฏิบัติจากรัฐอย่างเท่าเทียม
กันในความเป็นมนุษย์ และในฐานะสมาชิกของสังคมเดียวกัน ทั้งในด้านกฎหมาย การเมือง และเศรษฐกิจ 
    1) ความเสมอภาคทางกฎหมาย รัฐจะออกกฎหมายบังคับหรือคุ้มครองใครคนใดคนหนึ่ง
มิได้แต่ต้องใช้บังคับแก่คนทั่วประเทศ 
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    2) ความเสมอภาพทางเศรษฐกิจ ประชาชนสามารถประกอบการทางเศรษฐกิจโดยเสรี 
สามารถเป็นเจ้าของทรัพย์สินและถือกรรมสิทธิ์ในประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ตนด าเนินการ ทุกคนมีสิทธิได้รับ
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเท่าเทียมกัน เป็นต้น 
    3) ความเสมอภาคทางการเมือง ทุกคนในรัฐมีสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองการ
บริหารประเทศอย่างเท่าเทียวกัน เป็นต้นว่า การออกเสียงเลือกตั้ง การสมัครเลือกตั้ง การจัดตั้งพรรคการเมือง
การรวมกลุ่มทางการเมือง 
   3.4.3 หลักนิติธรรม หมายถึง การใช้กฎหมายเป็นหลักในการบริหารประเทศ ทุกคนต้องอยู่
ภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ เป็นการบริหารประเทศโดยใช้กฎหมายที่เป็นธรรม
และมิใช่บริหารประเทศตามอ าเภอใจ กฎหมายเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องตัดสินชี้ขาดไม่ใช่ดุลพินิจส่วนตน 
   3.4.4 หลักอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน คือ การบริหารประเทศที่เป็นไปในนามของ
ประชาชน ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจและยินยอมมอบอ านาจให้มีผู้กระท าการแทน รัฐคือกลุ่มบุคคลซึ่งได้รับ
การเลือกการประชาชนให้มาท าหน้าที่แทนเป็นผู้บริหารประเทศ รัฐที่ดีจึงต้องรับผิดชอบต่อประชาชน 
   3.4.5 หลักการยอมรับเสียงส่วนใหญ่ และเคารพเสียงส่วนน้อย ประชาธิปไตยมี 2 แบบ คือ
หลักการยอมรับเสียงส่วนใหญ่เป็นคติระบอบประชาธิปไตยแบบโบราณ ที่ให้ความส าคัญกับเสียงข้างมากซึ่งมี
จุดอ่อนคือ ท าให้เกิดเผด็จการแบบเสียงข้างมากขึ้นได้ ส่วนประชาธิปไตยอีกแบบหนึ่งคือ ประชาธิปไตยแบบ
พหุนิยม ที่ให้ความส าคัญกับกลุ่มบุคคลที่เป็นส่วนประกอบหลากหลายของสังคมมากกว่าจ านวนเสียง ทุกกลุ่ม
ต้องได้รับสิทธิที่จะให้เสียง จ านวนเสียงจะมีมากหรือน้อยไม่ส าคัญ แต่ถ้าเป็นกลุ่มที่มีอยู่ในสังคม เช่น กลุ่มชน
ชาติพันธุ์ เป็นต้น เสียงของกลุ่มเหล่านี้ต้องได้รับการเคารพ แม้ว่าจะมีเสียงจ านวนน้อยก็ตาม นอกจากนี้ การ
ยอมรับเสียงข้างมากต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลที่ถูกต้องชอบธรรม 
   3.4.6 หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ค าว่า “ประชาธิปไตย” มาจากค าว่า “ประชา” กับ 
“อธิปไตย” แปลว่า อ านาจสูงสุดของประชาชน ดังนั้น ประชาธิปไตย จึงมีความหมายว่าอ านาจสูงสุดในการ
บริหารประเทศเป็นของประชาชน หรือดังที่ อับราฮัม ลินคอล์น ประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกากล่าวว่า 
ประชาธิปไตยคือ อ านาจของประชาชน ใช้โดยประชาชนและเป็นไปเพ่ือประชาชน ดังนั้น การบริหารประเทศ
ตามระบอบประชาธิปไตย จึงต้องให้สิทธิ เสรีภาพแก่ประชาชนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองมีบทบาทใน
การก าหนดความเป็นไปของบ้านเมือง มีส่วนร่วมในการควบคุม ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ อันเป็นการแสดงให้
เห็นว่าประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย หรืออ านาจในการบริหารประเทศด้วยตนเองอย่างแท้จริง 
 
  3.5 ลักษณะส าคัญของประชาธิปไตย 
  การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองโดยประชาชน หรือประชาชนปกครองตนเอง 
ซึ่งความเป็นพลเมืองต้องประกอบด้วยลักษณะที่ส าคัญ 6 ประการ ได้แก่ (ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล, 2555) 
   3.5.1 ความรับผิดชอบและพ่ึงตนเองได้ ระบอบประชาธิปไตยคือ ระบอบการปกครองที่
ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจสูงสุดในประเทศ ประชาชนในประเทศจึงมีฐานะเป็นเจ้าของประเทศเมื่อ
ประชาชนเป็นเจ้าประเทศ ประชาชนจึงเป็นเจ้าของชีวิตและมีสิทธิเสรีภาพในประเทศของตนเอง ท านอง
เดียวกับเจ้าของบ้านมีสิทธิเสรีภาพในประเทศของตนเอง ระบอบประชาธิปไตยจึงท าให้เกิดหลักเสรีภาพ และ
ท าให้ประชาชนมีอิสรภาพคือ เป็นเจ้าของชีวิตตนเอง “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยจึงเป็นไท คือ เป็น
อิสระชน ที่พ่ึงตนเองและสามารถรับผิดชอบได้ และไม่ยอมตกอยู่ภายใต้อิทธิพลอ านาจหรือภายใต้ “ระบอบ
อุปถัมภ์” ของผู้ใด เด็กจะเป็น “ผู้ใหญ่” และเป็น “พลเมือง” หรือสมาชิกคนหนึ่งของสังคมได้อย่างแท้จริง เมื่อ
สามารถรับผิดชอบตนเองได้ 
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   3.5.2 การเคารพหลักความเสมอภาค  ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่มีอ านาจสูงสุด
ในประเทศเป็นของประชาชนดังนั้น ในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าประชาชนจะแตกต่างกันอย่างไร ไม่ว่าจะ
ร่ ารวยหรือยากจน หรือมีอาชีพอะไร จะเป็นเจ้านายหรือลูกน้อง ทุกคนล้วนแต่เท่าเทียมกันในฐานะที่เป็น
เจ้าของประเทศ “พลเมือง” จึงต้องเคารพหลักความเสมอภาค และจะต้องเห็นคนเท่าเทียมกัน คือ เห็นคนใน
แนวระนาบ (Horizontal) เห็นตนเท่าเทียมกับคนอ่ืนและเห็นคนอ่ืนเท่าเทียมกับตน ไม่ว่าจะยากดีมีจน ทุกคน
ล้วนมีศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าของประเทศอย่างเสมอกัน ซึ่งจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจากสังคมแบบอ านาจ
ในระบอบเผด็จการ หรือสังคมระบบอุปถัมภ์ซึ่งโครงสร้างสังคมจะเป็นแนวดิ่ง (Vertical) ที่ประชาชนไม่เสมอ
ภาค ไม่เท่าเทียม ไม่ใช่อิสระชน และมองเห็นคนเป็นแนวดิ่ง มีคนที่อยู่สูงกว่า และมีคนที่อยู่ต่ ากว่า โดยจะยอม
คนที่อยู่สูงกว่า แต่จะเหยียดคนที่อยู่ต่ ากว่า ซึ่งมิใช่ลักษณะของ “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย 
   3.5.3 การเคารพความแตกต่าง  เมื่อประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ ประชาชนจึงมีเสรีภาพใน
ประเทศของตนเอง ระบอบประชาธิปไตยจึงให้เสรีภาพ และยอมรับความหลากหลายของประชาชน ประชาชน
จึงแตกต่างกันได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลือกอาชีพ วิถีชีวิต ความเชื่อทางศาสนา หรือความคิดเห็นทางการเมือง 
ดังนั้นเพ่ือมิให้ความแตกต่าง น ามาซึ่งความแตกแยกในสังคม “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยจึงต้อง
ยอมรับและเคารพความแตกต่างของกันและกัน เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ถึงแม้จะแตกต่างกัน และจะต้องไม่
มีการใช้ความรุนแรงต่อผู้ที่เห็นแตกต่างไปจากตนเอง ถึงแม้จะไม่เห็นด้วย แต่จะต้องยอมรับว่าคนอ่ืนมีสิทธิที่จะ
แตกต่างหรือมีความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากเราได้และต้องยอมรับโดยไม่จ าเป็นที่จะต้องเข้าใจว่าท าไมเขาถึง
เชื่อหรือเห็นแตกต่างไปจากเรา “พลเมือง” จึงคุยเรื่องการเมืองกันในบ้านได้ถึงแม้จะเลือกพรรคการเมืองคนละ
พรรค หรือมีความคิดเห็นทางการเมืองคนละข้างกัน 
   3.5.4 การเคารพสิทธิผู้อ่ืน ระบอบประชาธิปไตย ทุกคนเป็นเจ้าของประเทศทุกคนมีสิทธิ 
เสรีภาพ แต่ถ้าทุกคนใช้สิทธิโดยค านึงถึงแต่ประโยชน์ของตนเอง หรือเอาแต่ความคิดของตนเองเป็นที่ตั้ง โดยไม่
ค านึงถึงสิทธิผู้อ่ืน หรือไม่สนใจว่าจะเกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใด ย่อมจะท าให้เกิดใช้สิทธิที่กระทบกระทั่งกันจน
ไม่อาจจะอยู่รวมกันอย่างผาสุกต่อไปได้ ประชาธิปไตยก็จะกลายเป็นอนาธิปไตย เพราะทุกคนเอาแต่สิทธิของ
ตนเองเป็นใหญ่ สุดท้ายประเทศชาติย่อมจะไปไม่รอด สิทธิในระบอบประชาธิปไตยจึงจ าเป็นต้องมีขอบเขต คือ 
มีสิทธิและใช้สิทธิได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิผู้อ่ืน “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยจึงต้องเคารพสิทธิผู้อ่ืนและ
จะต้องไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
   3.5.5 การเคารพกติกา  ประชาธิปไตยต้องใช้กติกา หรือกฎหมายในการปกครองไม่ใช่
อ าเภอใจหรือใช้ก าลัง โดยทุกคนต้องเสมอภาคกันภายใต้กติกานั้น แต่ถึงแม้จะมีกฎหมาย หรือมีกติกาแต่หาก
ว่าประชาชนไม่เคารพ หรือไม่ปฏิบัติตาม กติกาก็หามีประโยชน์อันใดไม่ ระบอบประชาธิปไตยจึงจะประสบ
ความส าเร็จได้ต่อเมื่อมี “พลเมือง” จึงต้องเคารพ “กติกา” ถ้ามีปัญหาหรือมีความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ต้องใช้วิธีทาง
ประชาธิปไตยและใช้กติกาในการแก้ไขไม่เล่นนอกกติกา และไม่ใช้ก าลังหรือความรุนแรง 
   3.5.6 ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม  ประชาธิปไตยมิใช่ระบอบการปกครองตาม
อ าเภอใจ หรือใครอยากจะท าอะไรก็ท า โดยไม่ค านึงถึงส่วนรวม ดังนั้น นอกจากจะต้องเคารพสิทธิเสรีภาพของ
ผู้อ่ืน และรับผิดชอบต่อผู้อ่ืนแล้ว “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยยังจะต้องใช้สิทธิเสรีภาพของตนโดย
รับผิดชอบต่อสังคมด้วย โดยเหตุที่สังคมหรือประเทศชาติมิได้ดีขึ้นหรือแย่ลงโดยตัวเอง หากสังคมจะดีขึ้นได้ก็
ด้วยการกระท าของคนในสังคมและที่สังคมแย่ลงไปก็เป็นเพราะการกระท าของคนในสังคม “พลเมือง” จึงต้อง
ตระหนักว่าตนเองเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคม และความรับผิดชอบต่อการกระท าของตน “พลเมือง” จึงไม่ใช่
คนที่ใช้สิทธิเสรีภาพตามอ าเภอใจ แล้วท าให้สังคมเสื่อมลงหรือเลวร้ายลงไป หากเป็นผู้ที่ใช้สิทธิเสรีภาพโดยต้อง
ตระหนักอยู่เสมอว่าการกระท าใดๆ ของตนเองย่อมมีผลต่อสังคมและส่วนรวม เห็นตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ
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ปัญหา และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานั้น โดยเริ่มต้นที่ตนเอง หรือร่วมแก้ปัญหา ด้วยการไม่ก่อปัญหา และ
ลงมือท าด้วยตนเองก็ก่อปัญหานั้นต่อไป 
 
  3.6 เงื่อนไขสังคมประชาธิปไตย 
   ในสังคมประชาธิปไตยที่มีการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพโดยไม่ต้องการให้มีกฎกติกามาบังคับตน
หน่วยงานภาคเอกชนองค์กรสื่อประชาชนในชุมชนหรือกลุ่มต่างๆบางกลุ่มก็เรียกร้องการดูแลตนเองจัดต้อง
องค์กรของตนขึ้นมาตรวจสอบกันเองแต่สุดท้ายบางองค์กรก็ดูแลกลุ่มตนเองไม่ให้ใช้เสรีภาพที่ไปกระทบผู้อ่ืน
ไม่ได้ดังนั้นการที่จะพัฒนาประเทศด้วยวิถีประชาธิปไตยจึงต้องท าให้ประชาชนในสังคมเข้าใจกติกาเงื่อนไขที่จะ
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมโดยไม่ใช้สิทธิเสรีภาพตามใจตนแล้วไปละเมิดสิทธิผู้อ่ืนได้แก่  (ส านักส่งเสริม
การเมืองการพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2556) 
   3.6.1 เคารพกฎหมาย นักประชาธิปไตยต้องเคารพกฎหมายไม่ฝ่าฝืนกฎกติกาของสังคมหาก
ท าผิดก็ต้องยอมรับผลตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎกติกานั้นจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ยอมรับไม่ได้หากเห็นว่ากฎกติกาที่ใช้บังคับ
นั้นไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมก็ต้องผลักดันให้มีการแก้ไขหรือเรียกร้องความเป็นธรรมตามวิถีทางท่ีถูกต้อง 
   3.6.2 มีความรับผิดชอบ ทุกคนต้องรับผิดชอบในหน้าที่หรือบทบาทที่ตนได้รับหรือรับผิดชอบ
ในการกระท าของตนไม่ปัดความรับผิดชอบให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือสังคม 
   3.6.3 เคารพความแตกต่างและใช้เหตุผลในสังคมประชาธิปไตยนอกจากการรับผิดชอบตัวเอง
แล้วยังต้องด ารงตนอยู่อย่างมีเหตุผลแสวงหาข้อมูลไม่ใช้อารมณ์หรือจินตนาการหรือความชอบไม่ชอบส่วนตัว
และต้องเข้าใจว่าบุคคลแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งด้านความคิดและพฤติกรรมต่างๆตามกระบวนการขัด
เกลาทางสังคมตามภูมิหลังของแต่ละคนแต่ตราบใดที่ใครไม่ละเมิดสิทธิชีวิตความสงบสุขหรือผลประโยชน์ของ
ผู้อื่นของส่วนรวมก็เป็นสิทธิอันชอบธรรมที่ทุกคนที่จะมีความคิดเห็นมีพฤติกรรมหรือวิถีชีวิตที่แตกต่างได้โดยไม่
ไประรานผู้ที่แตกต่างไม่ว่าจะด้วยทางกายวาจาใจ 
   3.6.4 ประชาชนมีส่วนร่วม สังคมประชาธิปไตยรัฐต้องเคารพสิทธิชี วิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนเคารพวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมอันดีภูมิปัญญาของท้องถิ่นหากรัฐจะท าหรืออนุญาตให้ผู้ใดด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตหรือส่วนได้เสีย
อ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับประชาชนหรือชุมชนการวางแผนพัฒนาชุมชนการก าหนดนโยบายหรือการออกกฎที่กระทบ
ต่อประชาชนก็ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นรัฐต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับทั้งต้องส่งเสริมให้การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชน 
   3.6.5 ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกรูปแบบ โดยร่วมกับบุคคลหรือองค์กรอิสระต่างๆเพ่ือให้
รัฐใช้อ านาจชอบธรรมใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยรวมโดยใช้กลไกที่มีอยู่
ในสังคมรวมถึงการเข้าชื่อถอดถอนนักการเมืองทุกระดับหรือข้าราชการระดับสูงที่ท าผิดกฎหมายหรือท าให้เกิด
ความเสียหายต่อประชาชน 
   อย่างไรก็ตามการพิจารณาว่าพฤติกรรมใดเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ก็ให้พิจารณาว่าพฤติกรรม
น้ันเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของใครหากเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ก็นับได้ว่าเป็นพฤติกรรมหรือการ
เคลื่อนไหวที่เป็นประชาธิปไตยแต่หากพฤติกรรมหรือการเคลื่อนไหวที่มีคนจ านวนมากเพียงใดหากเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ของคนคนเดียวหรือคนบางกลุ่มก็ไม่ถือว่าเป็นประชาธิปไตยดังท่านพุทธทาสกล่าวไว้ว่า
“ประชาธิปไตยคือประโยชน์ประชาชนเป็นใหญ่ไม่ใช่ประชาชนเป็นใหญ่” 
   โดยสรุป ประชาธิปไตยในมุมมองต่าง ๆ มีประเด็นที่ต้องตอกย้ าคือ หลักการแห่งเสรีภาพ 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หลักความเป็นธรรม ที่เป็นเบ้าหลอมของประชาธิปไตยที่มีธรรมาธิปไตยเป็นจิต
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แผนการจัดการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ใบกิจกรรมที่ 1 
เรื่อง ระบบอุปถัมภ์และระบอบประชาธิปไตย 

 
ค าชี้แจง ให้นักศึกษาเขียนอธิบายข้อความต่อไปนี้ ให้ถูกต้อง พร้อมยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน 

 
1) ระบบอุปถัมภ์ (The Patron – Client System)  (3 คะแนน) 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) ประชาธิปไตย (Democracy) (3 คะแนน) 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) สังคมประชาธิปไตย (Social Democratic)  (3 คะแนน) 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4) รูปแบบของระบบอุปถัมภ์ (3 คะแนน) 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5) รูปแบบของประชาธิปไตย (3 คะแนน) 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6) ลักษณะส าคัญของประชาธิปไตย (3 คะแนน) 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7)  หลักการส าคัญของระบบอุปถัมภ์ (3 คะแนน) 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8) หลักการส าคัญของประชาธิปไตย (3 คะแนน) 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9) ข้อดีและข้อจ ากัดของระบบอุปถัมภ์ (3 คะแนน) 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10) ข้อดีและข้อจ ากัดของประชาธิปไตย (3 คะแนน) 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ใบกิจกรรมที่ 2 
เร่ือง การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามหลักประชาธิปไตย 

  
 การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามหลักประชาธิปไตย  
 ประชาธิปไตยประสบความส าเร็จได้ประชาชนต้องเป็นพลเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ไม่เพียงแต่มีกติกาหรือรัฐธรรมนูญที่ก าหนดการปกครองประเทศเท่านั้น สิ่งที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือคนหรือ
ประชาชนที่มีความหลากหลายในการปกครองเดียวกัน จึงจ าเป็นต้องมี“ความเป็นพลเมือง”  ภายใต้หลัก
เสรีภาพและหลักเสมอภาค (ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล, 2555) นอกจากนี้ การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามหลัก
ระบอบประชาธิปไตยประชาชนจะต้องมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย กล่าวคือมีความเคารพซึ่งกันและกัน มีความ
เชื่อในปัญญา มีการแบ่งปัน ร่วมมือ และประสานงานกัน นอกจากนี้ยังต้องปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท 
สิทธิและเสรีภาพ   
 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท ายุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง พ .ศ. 2553 –
พ.ศ. 2561 กล่าวถึงความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยข้ันพื้นฐานมี 6 ประการ คือ  
  1. การมีอิสรภาพ (Liberty) และพ่ึงตนเองได้ (Independent) มีอิสรภาพและพ่ึงตนเองได้ ไม่อยู่
ภายใต้การครอบง าของระบบอุปถัมภ์  
  2. การเคารพสิทธิผู้อ่ืน ไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของตนเองไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา 28 “บุคคลย่อมใช้..สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าท่ีไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น” 
  3. การเคารพความแตกต่าง มีทักษะการฟัง และยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากตนเอง 
  4. การเคารพหลักความเสมอภาค เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อ่ืน และเห็นคนเท่าเทียม
กันมองคนเป็นแนวราบ ไม่ใช่แนวดิ่ง 
  5. การเคารพกติกา เคารพกฎหมายใช้กติกาในการแก้ปัญหา ไม่ใช้ก าลัง และยอมรับผลของการ
ละเมิดกฎหมาย 
  6. การรับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมกระตือรือร้นที่จะรับผิดชอบ 
และร่วมแก้ไขปัญหาสังคมโดยเริ่มต้นที่ตนเอง 
  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยสามารถแบ่งออกเป็น4 ด้าน 
ได้แก่ 1) การเคารพกติกา  2) การเคารพผู้อ่ืน (รวมการเคารพสิทธิผู้อ่ืน การเคารพความเสมอภาค และการ
เคารพความแตกต่างเข้าด้วยกัน) 3) ความรับผิดชอบต่อสังคมและ 4) การมีอิสรภาพและพ่ึงตนเองได้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ใบความรู้ที่ 2 
เร่ือง การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามหลักประชาธิปไตย 

 
ค าชี้แจง ให้นักศึกษาเขียนอธิบายข้อความต่อไปนี้ให้ถูกต้อง พร้อมยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน 
 
1) อิสรภาพ (Liberty) (3 คะแนน) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2) พ่ึงตนเองได้ (Independent) (3 คะแนน) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3) การเคารพสิทธิผู้อ่ืน(Respect the right of others) (3 คะแนน) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4) ความเสมอภาค (Equality) (3 คะแนน) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5) การเคารพความแตกต่าง (Respect the Different) (3 คะแนน) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ใบกิจกรรมที่ 3 กรณีศึกษา 

เร่ือง ระบบอุปถัมภ์และระบอบประชาธิปไตย 
 
ค าชี้แจง 1. ให้นักศึกษาเข้ากลุ่มละ 5 คน เลือกประธานและเลขากลุ่ม 

 2. นักศึกษาอ่าน กรณีศึกษาของนายท านุ ธุรกิจ แล้วร่วมกันวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคล 
 
กรณีศึกษา 
 นายท านุ ธุรกิจเป็นผู้บริหารท้องถิ่นกับทีมงานที่ใกล้ครบวาระในเดือนธันวาคม แล้วจะสมัครใหม่จึงใช้
งบประมาณหลวง(งบของท้องถิ่นในรูปแบบของโครงการหรือแผนงาน) พิมพ์เล่มรวมผลงานเก่า 4 ปี และพิมพ์
ปฏิทินโดยมีรูปภาพของตนเองและหรือผลงานเก่าท่ีเคยท ามา (เฉพาะที่ดีๆเด่นๆ) เพ่ือให้ประชาชนเห็นเป็นที่
ประจักษ์ชัดแล้วน าเอาเอกสารรวมผลงานหรือปฏิทินไปแจกจ่ายให้ประชาชนฟรีหวังสร้างคะแนนนิยม บางครั้ง
มีการจัดท าป้ายขนาดใหญ่ที่มีภาพของตนไปติดตั้งตามสถานที่ต่างๆ เช่น ป้ายสวัสดีปีใหม่ ป้ายประชาสัมพันธ์
ของท้องถิ่นและจ้างพิมพ์ที่ร้านของน้าชายซึ่งมีค่าพิมพ์ที่สูงกว่าร้านอ่ืนๆ ในท้องถิ่นโดยปลัดประจ าท้องถิ่นที่
นายท านุ ธุรกิจได้ประเมินความดีความชอบให้ 2ขั้นในปีนั้นเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ 
 เมื่อถึงเวลาเลือกตั้งทุกคนในท้องถิ่นไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งโดยนายท านุ ธุรกิจ เหมาบริการรถ
มอเตอร์ไซด์รับจ้างและน้ าดื่มให้บริการประชาชนบางส่วนและคนชรา 
 
ประเด็นวิเคราะห์ 

1. ท าไมปลัดประจ าท้องถิ่นจึงเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ (2 คะแนน) 
2. พฤติกรรมของประชาชนบางส่วนและคนชราเป็นการขายสิทธิ หรือไม่ เพราะเหตุใด (2 คะแนน) 
3. ท่านคิดว่าพฤติกรรมของใคร  

  3.1ซื้อสิทธิ ขายสิทธิ (2 คะแนน) 
  3.2ประพฤติมิชอบในหน้าที่ (2 คะแนน) 

4. ท่านคิดว่า มีวิธีการใดที่คนในท้องถิ่นของท่านจะซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ที่ตนได้รับผิดชอบ  (2 
คะแนน) 
 
สรุปประเด็นวิเคราะห์ 
 1 .…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2 .…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3 .…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบกิจกรรมที่ 4 

เร่ือง ระบบอุปถัมภ์และระบอบประชาธิปไตย 
 
ค าชี้แจง  
 1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มระดมความคิดเกี่ยวกับแนวทางในการน าระบบอุปถัมภ์และระบอบ
ประชาธิปไตยมาใช้ในชีวิตประจ าวัน (5 คะแนน) 
  2. ให้นักศึกษาน าเสนอแนวทางในการน าระบบอุปถัมภ์และระบอบประชาธิปไตยมาใช้ใ น
ชีวิตประจ าวัน (5 คะแนน) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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ภาพที่ 1-5 
เร่ืองระบบอุปถัมภ์และระบอบประชาธิปไตย 

 
ภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 เรื่องระบบอุปถัมภ์และระบอบประชาธิปไตย 
ที่มา : เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, 2556. 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

แผนการจัดการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 เรื่องระบบอุปถัมภ์และระบอบประชาธิปไตย 
 
ทีม่า : เนติวิทย์   โชติภัทร์ไพศาล, 2549.     
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ภาพที่ 3 
 

 
ภาพที่ 3 เรื่องระบบอุปถัมภ์และระบอบประชาธิปไตย 

ที่มา : ส านักงานส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2556. 
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ภาพที่ 4 
 

 
 
 

ภาพที่ 4 เรื่องระบบอุปถัมภ์และระบอบประชาธิปไตย 
ที่มา : ส านักงานส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2556. 
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ภาพที่ 5 

 
ภาพที่ 5 เรื่องระบบอุปถัมภ์และระบอบประชาธิปไตย 

ที่มา : ส านักงานส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2556. 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
เร่ือง ระบบอุปถัมภ์และระบอบประชาธิปไตย 

 
ค าชี้แจง แบบทดสอบมีจ านวน 3 ข้อ ให้นักศึกษาท าทุกข้อ  
 
1. ให้นักศึกษาบอกข้อดี และข้อจ ากัดของระบบอุปถัมภ์และระบอบประชาธิปไตย  (5 คะแนน) 
ตอบ…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
2. ให้นักศึกษาบอกแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ (5 คะแนน) 
ตอบ…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
3. ให้นักศึกษาอธิบายผลการทุจริตจากการใช้ระบบอุปถัมภ์ (10 คะแนน) 
ตอบ…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
4. ให้นักศึกษาอธิบายผลการทุจริตจากการใช้ระบอบประชาธิปไตย  (10 คะแนน) 
ตอบ…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ : การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3      : ปัจจัย สาเหตุ และผลกระทบของการทุจริต 
จ านวนชั่วโมง              : 3 ชั่วโมง      

 
1. หัวข้อเรื่อง: ปัจจัย สาเหตุ และผลกระทบของการทุจริต  

1.1 ปัจจัย สาเหตุ และผลกระทบของการทุจริต 
 
2. สาระส าคัญ 

“การทุจริต” เป็นภัยร้ายแรงส าคัญที่ท าลายความมั่นคงของชาติ ก่อให้เกิดผลเสียต่อความเป็นอยู่
ของคนในสังคม ต่อระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ โดยมีสาเหตุที่ส าคัญของการทุจริต คือพฤติกรรม
หรือลักษณะส่วนบุคคล โดยเฉพาะความโลภ และระบบทางสังคมที่เอ้ือต่อการเกิดทุจริต 

 
3. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

3.1. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัจจัย สาเหตุ และผลกระทบของการทุจริต 
3.2. นักศึกษาสามารถแสดงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมสังคม 
 

4. รูปแบบการเรียนรู้และลักษณะการด าเนินการ 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Problem Based Learning 

ลักษณะการด าเนินการ 
4.1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษากรณีศึกษาเรื่องการทุจริต สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดขึ้น 
4.2. น าเสนอผลการปฏิบัติงานหน้าห้อง และสรุปผลการเรียนร่วมกัน 
 

5. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
5.1. ผู้สอนอธิบายวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และอธิบายขั้นตอนการด าเนินงานให้นักศึกษาทราบ 
5.2. ผู้สอนเปิดกรณีศึกษาตัวอย่างเป็นไฟล์วีดีโอเกี่ยวกับการทุจริต (5 นาที บรรจุไว้ในภาคผนวก) 
5.3. ผู้สอนสนทนาเกี่ยวกับกรณีศึกษาจากข้อ 5.2 ในประเด็นดังนี ้

5.3.1 มีการทุจริตอะไรบ้าง/ใครเป็นผู้ทุจริต 
5.3.2 อะไรเป็นปัจจัย สาเหตุและผลกระทบที่เก่ียวกับการทุจริต 
5.3.3 ผู้สอนเสนอแนะแนวทาง สรุปผลและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทุจริตในประเด็นที่

ศึกษาจากไฟล์วีดีโอเพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์จากใบงานที่ได้รับการมอบหมาย 
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ขั้นสอน 
5.4. แบ่งกลุ่มนักศึกษา โดยวิธีการจับสลากหรือสมัครใจ จ านวน 4-7 กลุ่ม  
5.5. นักศึกษาในแต่ละกลุ่มเลือกประธานและเลขา เพื่อด าเนินการกิจกรรมต่อไป 
5.6. ให้ตัวแทนนักศึกษาในแต่ละกลุ่มออกมาจับสลากรูปภาพ (ใบกิจกรรม) แล้วน าไปท ากิจกรรม

กลุ่มตามที่ได้รับมอบหมาย 
5.7. นักศึกษาแต่และกลุ่มด าเนินกิจกรรมวิเคราะห์ปัจจัย สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต

ตามใบงานที่ได้  
5.8. ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลการวิเคราะห์ปัจจัย สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดจาก

การทุจริตจากกรณีศึกษาตามใบงานที่ได ้
 
ขั้นสรุป 
5.9. ผู้สอน สรุปปัจจัย สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตในภาพรวมร่วมกัน (น าประเด็น

การวิเคราะห์จากทุกกลุ่มมาสรุปเป็นองค์ความรู้เล่มเดียวเพ่ือน าไปปรับปรุงในกระบวนการเรียนการสอนในรุ่น
ต่อไป) 

 
6. ทรัพยากรประกอบการเรียนรู้ 
เอกสารการเรียนรู้ หน่วยท่ี 3 : ปัจจัย สาเหตุและผลกระทบของการทุจริต 

แหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย ได้แก่  
     - IMD World Competitiveness  Year  Book  2010 (IMD2010) 
     - IMD World Competitiveness  Year  Book  2011 (IMD2011) 
     - World Economic Forum Executive Opinion Survey (EOS) 2010 (WEF2010) 
     - World Economic Forum Executive Opinion Survey (EOS) 2011 (WEF2011) 
     - วีดีโอการน าเข้าสู่บทเรียน ลักลอบตัดไม้พะยูง จ.มุกดาหาร  
        https://www.youtube.comwatchv=Y0MoV_qqHkY 
 
ใบกิจกรรม จ านวน 6 ใบงาน/กลุ่ม 
1. การทุจริตการสอบ 
2. การทุจริตด้านการเมือง 
3. การทุจริตเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้าง 
4. การทุจริตเกี่ยวกับการติดสินบน 
5. การทุจริตด้านนโยบาย 
6. การทุจริตด้านการเลือกตั้ง 
7. การทุจริตรับสินบนใต้โต๊ะ 
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7. การประเมินผลการเรียนรู้  
ขั้นการประเมินผลก่อนเรียน 
ผู้สนทนากับนักศึกษาหลังจากศึกษากรณีตัวอย่าง(ไฟล์วีดีโอ) โดยประเด็นในการสนทนาเพ่ือ

ประเมินผล ดังนี้ 
 -   ปัจจัย สาเหตุของการทุจริต ผลกระทบของการทุจริต คืออะไร 
 

ขั้นการประเมินผลระหว่างเรียน 
ผู้สอนประเมินการมีส่วนร่วมและความสามารถในการวิเคราะห์ปัจจัย สาเหตุและผลกระทบของ

การทุจริต โดยใช้เครื่องมือประเมินผลระหว่างเรียนดังนี้ 
- แบบสังเกตการมีส่วนร่วม 
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มและการน าเสนอ 

 
ขั้นการประเมินผลหลังเรียน 
ผู้สอนประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัย สาเหตุ และผลกระทบของการทุจริต โดยการ

สนทนาในปัจจัย ดังนี้ 
-  ปัจจัย สาเหตุของการทุจริต ผลกระทบของการทุจริต คืออะไร 
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แผนการจัดการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ใบกิจกรรมที่ 1 
เร่ืองการวิเคราะห์ปัจจัย/สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต  (ภาพที่ 1) 
 
 

 
ภาพที่ 1 เรื่องการวิเคราะห์ปัจจัย สาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต 

 
จากภาพให้นักศึกษาวิเคราะห์และสรุปผลตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
1. ใครท าอะไร ท าอย่างไร 
2. สาเหตุที่ก่อให้เกิดการทุจริต 
3. ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต 
4. สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ พร้อมยกตัวอย่างการป้องกันการทุจริต 
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แผนการจัดการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ใบกิจกรรมที่ 2 
เร่ืองการวิเคราะห์ปัจจัย/สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต (ภาพที่ 2) 

 

 
ภาพที่ 2 เรื่องการวิเคราะห์ปัจจัย สาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต 

 
จากภาพให้นักศึกษาวิเคราะห์และสรุปผลตามประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. บุคคลในภาพสนทนาเก่ียวกับเรื่องอะไร 
2. สาเหตุที่ก่อให้เกิดการกระท าในเนื้อหาของการสนทนาคืออะไร 
3. ผลกระทบที่เกิดจากการกระท าในเนื้อหาของการสนทนาคืออะไร 
4. สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ พร้อมยกตัวอย่างการป้องกันการกระท าในเนื้อหาของการ

สนทนา 
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แผนการจัดการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ใบกิจกรรมที่ 3 
เร่ืองการวิเคราะห์ปัจจัย/สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต (ภาพที่ 3) 
 

 
ภาพที่ 3 เรื่องการวิเคราะห์ปัจจัย สาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต 

 
จากภาพให้นักศึกษาวิเคราะห์และสรุปผลตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
1. บุคคลในภาพสนทนาเก่ียวกับเรื่องอะไร 
2. สาเหตุที่ก่อให้เกิดการกระท าในเนื้อหาของการสนทนาคืออะไร 
3. ผลกระทบที่เกิดจากการกระท าในเนื้อหาของการสนทนาคืออะไร 
4. สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ พร้อมยกตัวอย่างการป้องกันการกระท าในเนื้อหาของ

การสนทนา 
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แผนการจัดการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ใบกิจกรรมที่ 4 
เร่ืองการวิเคราะห์ปัจจัย/สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต  (ภาพที่ 4) 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 เรื่องการวิเคราะห์ปัจจัย สาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต 
 
จากภาพให้นักศึกษาวิเคราะห์และสรุปผลตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
1. ใครท าอะไร ท าอย่างไร 
2. สาเหตุที่ก่อให้เกิดการทุจริต 
3. ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต 
4. สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ พร้อมยกตัวอย่างการป้องกันการทุจริต 
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แผนการจัดการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ใบกิจกรรมที่ 5 
เร่ืองการวิเคราะห์ปัจจัย/สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต (ภาพที่ 5) 
 

 
ภาพที่ 5 เรื่องการวิเคราะห์ปัจจัย สาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต 

 
จากภาพให้นักศึกษาวิเคราะห์และสรุปผลตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
1. ใครท าอะไร ท าอย่างไร 
2. สาเหตุที่ก่อให้เกิดการทุจริต 
3. ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต 
4. สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ พร้อมยกตัวอย่างการป้องกันการทุจริต 
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แผนการจัดการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ใบกิจกรรมที่ 6 
เรื่องการวิเคราะห์ปัจจัย/สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต (ภาพที่ 6) 

 

 
ภาพที่ 6 เรื่องการวิเคราะห์ปัจจัย สาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต 

 
จากภาพให้นักศึกษาวิเคราะห์และสรุปผลตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
1. ใครท าอะไร ท าอย่างไร 
2. สาเหตุที่ก่อให้เกิดการทุจริต 
3. ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต 
4. สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ พร้อมยกตัวอย่างการป้องกันการทุจริต 
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แผนการจัดการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ใบกิจกรรมที่ 7 
เรื่องการวิเคราะห์ปัจจัย/สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต (ภาพที่ 7) 

 

 
ภาพที่ 7 เรื่องการวิเคราะห์ปัจจัย สาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต 

 
จากภาพให้นักศึกษาวิเคราะห์และสรุปผลตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
1. ใครท าอะไร ท าอย่างไร 
2. สาเหตุที่ก่อให้เกิดการทุจริต 
3. ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต 
4. สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ พร้อมยกตัวอย่างการป้องกันการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

แผนการจัดการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลจากใบกิจกรรม 
วิเคราะห์รูปการทุจริตการสอบ (ภาพที่ 1) 
1. ส่งโพย 
2. นักเรียนทุจริตในการสอบ 
3. อาจารย์ผู้ควบคุมสอบ ปล่อยปละละเลย 

สาเหตุ  
1. ไม่อ่านหนังสือ 
2. ไม่ตั้งใจเรียน 
3. อาจารย์ปล่อยปละละเลย 
 
ผลกระทบ :  
1. นักเรียนไม่มีความรู้จริงๆ 
2. การวัดผลไม่ถูกต้อง ไม่ได้ผลที่แท้จริง 
3. สร้างนิสัยทุจริตให้กับตัวนักเรียนเอง 
4. ประเทศชาติได้คนไม่ดี ไม่ซ่ือสัตย์ ไม่มีคุณธรรม 
 
สรุปองค์ความรู้/ตัวอย่างการป้องกัน 
1. การทุจริตไม่ดี 
2. ประเทศชาติได้การป้องกัน 
3. ผู้สอบ/นักศึกษาต้องรู้บทบาทและหน้าที่ของตนเอง 
4. สร้างความตระหนักให้เห็นข้อเสียในการทุจริต/สร้างค่านิยม 
5. นักศึกษาช่วยตรวจสอบและช่วยสอดส่องโดยการแจ้งให้อาจารย์คุมสอบทราบ 
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แผนการจัดการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วิเคราะห์รูปการทุจริตเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้าง  (ภาพที่ 3) 
1. บุคคลสนทนาเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้าง 
2. การหักหัวคิว /การคิดเปอร์เซนต์หรือการหักค่านายหน้า 
3. บุคคลในกลุ่มสนทนารู้ว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นในเรื่องการรับเหมาก่อสร้าง 

สาเหตุ  
1. ผลประโยชน์ร่วมระหว่างนักการเมืองกับข้าราชการ 
2. ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ 
3. ประชาชนปล่อยปละละเลย / ไม่รู้แหล่งที่จะแจ้ง 

ผลกระทบ :  
1. ได้งานที่ไม่มีคุณภาพ 
2. สิ้นเปลืองงบประมาณ 
3. เสียภาพลักษณ์องค์กร 
 
สรุปองค์ความรู้ / ตัวอย่างการป้องกัน 
1. การทุจริตไม่ดีต่อองค์กร /สังคม /ประเทศชาติ 
2. สร้างความตระหนักให้เห็นโทษของการทุจริต/สร้างค่านิยม 
3. ช่วยกันตรวจสอบและสอดส่องโดยแจ้งเบาะแสให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
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แผนการจัดการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วิเคราะห์รูปการทุจริตเกี่ยวกับการติดสินบน (ภาพที่ 4) 
1. คนขับรถให้เงินกับต ารวจ 
2. ให้สินบนเจ้าพนักงาน 

สาเหตุ  
1. ต ารวจรีดไถ 
2. ไม่ต้องการเสียเวลา 
3. ผิดกฎจราจร / ขับรถเร็ว ,ไม่สวมหมวกกันน็อค,ขับรถย้อนศร,ขับรถเร็วเกินก าหนด ,ฝ่าไฟแดง 

 
ผลกระทบ :  
1. ภาพลักษณ์ ของหน่วยงานและองค์กรเสียหาย 
2. เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจากการผิดกฎจราจรถึงขั้นเสียชีวิต 
3. เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น 
 
สรุปองค์ความรู้ / ตัวอย่างการป้องกัน 
1. สร้างความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ของบุคคล 
2. ได้ความรู้ ตระหนักเกี่ยวกับกฎจราจร/เคารพกฎจราจร 
3. ช่วยกันตรวจสอบและสอดส่องโดยแจ้งเบาะแสให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
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แผนการจัดการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วิเคราะห์รูปการทุจริตด้านนโยบาย (ภาพที่ 5) 
1. มีบุคคลใช้โอกาสในต าแหน่งหน้าที่การงานในการทุจริต 

สาเหตุ  
1. การใช้อ านาจในทางที่ไม่ชอบ 
2. เกิดจากความโลภ / ขาดคุณธรรมจริยธรรม 
3. การซื้อเสียงการเลือกตั้งจึงท าให้ไม่ได้คนดีเข้ามา /มาเอาคืน 

 
ผลกระทบ :  
1. ประเทศชาติเสียหาย 
2. ใช้งบคุณภาพท่ีไม่ดี ใช้งบประมาณไร้คุณภาพ 
3. สิ้นเปลืองงบประมาณ 
 
สรุปองค์ความรู้ / ตัวอย่างการป้องกัน 
1. ประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแล และแจ้งเบาะแสให้กับหน่วยงานที่ดูแลและปราบปราม 
2. การทุจริต ไม่ดีต่อองค์กร / สังคม / ประเทศชาติ 
3. สร้างความตระหนัก /องค์ความรู้ /ค่านิยม 
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แผนการจัดการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เกณฑ์แนวทางการประเมิน 
วิเคราะห์รูปการทุจริตด้านการเลือกตั้ง  (ภาพที่ 6) 
1. การซื้อเสียงเลือกตั้ง การให้เงิน / ติดสินบนเลือกตั้ง 

สาเหตุ  
1. เกิดความโลภ 
2. การอยากเป็นนักการเมือง 
3. บุคคลไม่รู้สิทธิและหน้าที่ของตนเอง 

ผลกระทบ :  
1. ได้ตัวแทนที่ไมดี 
2. เกิดการ corruption / การเอาทุนคืน 
3. ท าให้ประเทศไม่พัฒนา เกิดความเสียหาย ของไม่มีคุณภาพ ผลงานที่ท าไม่มีคุณภาพ 
 
สรุปองค์ความรู้/ตัวอย่างการป้องกัน 
1. การทุจริตไม่ดีต่อประเทศชาติ 
2. สร้างความตระหนักให้เห็นโทษของการทุจริต/สร้างค่านิยม 
3. ช่วยกันตรวจสอบและสอดส่องโดยแจ้งเบาะแสให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
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เกณฑ์แนวทางการประเมิน 
วิเคราะห์รูปการทุจริตรับสินบนใต้โต๊ะ  (ภาพที่ 7) 
1. มีบุคคล 2 คนก าลังสนทนากัน มีการตกลงโดยเงื่อนไขอะไรบางอย่าง โดยข้อตกลงนั้นไม่ถูกต้อง

ตามกฏกติกาจึงเกิดการรับเงิน  มีการให้สินบนใต้โต๊ะ 

สาเหตุ  
1. ต้องการให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ 
2. ต้องการข้ามข้ันตอน / ความรวดเร็วในการพิจารณา , ได้งาน/งบประมาณ 
3. ได้ส่วนแบ่งเป็นเงิน (ได้ %) มีผลประโยชน์ร่วมกัน ฮ้ัวประมูล 

ผลกระทบ :  
1. องค์กรเสีย (ภาพลักษณ์ขององค์กรเสีย) / มีบุคคลที่ไม่ดีอยู่ในองค์กร 
2. คุณภาพงานออกมาไม่ดี 
 
สรุปองค์ความรู้/ตัวอย่างการป้องกัน 
1. การทุจริตไม่ดีต่อสังคม /ประเทศชาติ/องค์กร 
2. ประชาชนช่วยตรวจสอบ / สอดส่องและแจ้งเบาะแสกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบและ

แก้ปัญหา 
3. ประชาชนช่วยกันตระหนัก / ค่านิยมและองค์ความรู้ 
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การประเมินผลการปฏิบัติตามใบกิจกรรมและเกณฑ์ 
(การประเมินระหว่างเรียน) 
 

 ระดับ/เกณฑ์การให้คะแนน 
3 2 1 0 

เนื้อหา สอดคล้องกับภาพ สอดคล้องกับภาพ
แต่ ไ ม่ ค รบ ต า ม
ประเด็นค าถาม 

ไม่สอดคล้องกับ
ภ า พ แ ล ะ ไ ม่
ครบถ้ วนตาม
ประเด็นค าถาม 

ไม่เขียน 

วิเคราะห์สาเหตุ ไ ด้ ม า ก ก ว่ า  ห รื อ
เท่ากับ 3 ประเด็น 

ได้ 2 ประเด็น ได้ 1 ประเด็น ไม่เขียน 

วิ เ ค ร า ะ ห์
ผลกระทบ 

ไ ด้ ม า ก ก ว่ า  ห รื อ
เท่ากับ 3 ประเด็น 

ได้ 2 ประเด็น ได้ 1 ประเด็น ไม่เขียน 

การสรุปผล ไ ด้ ม า ก ก ว่ า  ห รื อ
เท่ากับ 3 ประเด็น 

ได้ 2 ประเด็น ได้ 1 ประเด็น ไม่เขียน 

การน าเสนอ - การน าเสนอครบทุก
หัวข้อ 
- มีความมั่นใจในการ
น าเสนอ 
- สื่อสารรู้เรื่อง 

- ก า ร น า เ ส น อ
ครบทุกหัวข้อ 
- มีความมั่นใจใน
การน าเสนอ 
 

- การน าเสนอ
ครบทุกหัวข้อ 
 

- น า เ ส น อ ไ ม่
ครบทุกประเด็น 
- ข า ด ค ว า ม
มั่ น ใ จ ใ น ก า ร
น าเสนอ 
- สื่ อ ส า ร ไ ม่ รู้
เ รื่ อ ง ห รื อ ไ ม่
น าเสนอ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
15 - 11 คะแนน มีผลการปฏิบัติกิจกรรมและน าเสนออยู่ในระดับ ดี 
10 - 6   คะแนน มีผลการปฏิบัติกิจกรรมและน าเสนออยู่ในระดับ พอใช้ 
5 - 0  คะแนน มีผลการปฏิบัติกิจกรรมงานและน าเสนออยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 
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การสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มและเกณฑ์ 
 

รายการ พฤติกรรม 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1. มีการเลือกประธาน ,เลขา   
2. มีการสนทนาปรึกษาหารือการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างน้อย 3 คน

ขึ้นไป หรือมากกว่าร้อยละ 50   ของจ านวนนักศึกษาในกลุ่ม 
  

3. มีกระบวนการคิด / มีการวางแผนการท างานอย่างป็นระบบ   
4. มีเครื่องมือช่วยในการสรุปผล   
5. มีการจดและตรวจบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ   

 
สามาถปฏิบัติได้ 5 ข้อ มีพฤติกรรมการท างานกลุ่มอยู่ในระดับ ดีมาก 
สามาถปฏิบัติได้ 4 ข้อ มีพฤติกรรมการท างานกลุ่มอยู่ในระดับ ดี 
สามาถปฏิบัติได้ 3 ข้อ มีพฤติกรรมการท างานกลุ่มอยู่ในระดับ ปานกลาง 
สามาถปฏิบัติได้ 2 ข้อ มีพฤติกรรมการท างานกลุ่มอยู่ในระดับ พอใช้ 
สามาถปฏิบัติได้ 1 ข้อ มีพฤติกรรมการท างานกลุ่มอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 
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ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้  : การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4       : การป้องกันและการปราบปรามการทุจริต 
จ านวนชั่วโมง               : 3 ชั่วโมง      

 
1. หัวข้อเรื่อง: การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (Corruption) 

1.1 การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม การป้องกันการทุจริต 
1.2 นโยบาย มาตรการในการแก้ไขปัญหาการทุจริต        
1.3 บทบาท หน้าที่ของประชาชนในการป้องกันการทุจริต     

 

2. สาระส าคัญ 
2.1 การเสริมสร้างคุณธรรม 

 ความหมายของคุณธรรมจริยธรรม 
 องค์ประกอบของจริยธรรม  
 แนวคดิในการการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
 ความซื่อสัตย์ :  คุณธรรมพื้นฐานในการป้องกันการทุจริต 

2.2 นโยบาย  มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 ความหมายของนโยบาย 
 ความหมายของ มาตรการ 
 นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 

2.3 บทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมการป้องกันการทุจริต : นโยบาย 3 ป 2 ย 
 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  
 ป้องกัน (นโยบายราชภัฏใสสะอาด) 
 ประชาสัมพันธ์ 
 ยกย่อง 
 ยึดหลักการมีส่วนร่วม (หลักธรรมาภิบาล) 

 
3. วัตถปุระสงค์การเรียนรู้ 
 1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 2. เพ่ือให้นักศึกษามีความตระหนัก และมีจิตส านึกในการป้องกันการทุจริต 
 3. เพ่ือให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อการท างานร่วมกับผู้อื่น 
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4. รูปแบบการจัดการเรียนรู้และลักษณะการด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้และลักษณะการด าเนินการ 
 
5.กระบวนการจัดการเรียนรู้  

ขั้นน า 
•  ให้นักศึกษาดูภาพจากสื่อประกอบการสอน 
•  ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพ 
ขั้นด าเนินกิจกรรม 
• ให้ศึกษาเอกสารการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 เรื่อง การป้องกันและการปราบปรามการทุจริต 
• แบ่งกลุ่มจัดกิจกรรมเพ่ือวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญในพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต  
• ให้นักศึกษาร่วมกันท ากิจกรรมจากใบกิจกรรมที่ 1-2   
ขั้นสรุป 
• ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาร่วมกัน และสะท้อนผลการเรียนรู้ 
ขั้นการประเมินผล (หมายถึงการประเมินผลระหว่างเรียน) 
• ความรับผิดชอบในการส่งงาน 
• การเข้าชั้นเรียน 
• การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่ม 

 

Active learning

Problem Base
Learning

Talking 
+ Listening

Reading

Writing

Reflecting

          

             

   Video 
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6. ทรัพยากรประกอบการเรียนรู้ 
   เอกสารการเรียนรู้ หน่วยท่ี 4 : การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

   http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrcinf/nrc2557-article01.pdf 
             http://www.coe.or.th/_coe/_product/20080811081610-1.pdf 

 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
             http://thaipublica.org/wp-content/uploads/2015/02  

 หนังสือพิมพ์ 
  เว็บไซต์ ป.ป.ช. 
             http://www.nacc.go.th/main.php?filename=index 
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7. การประเมินผลการเรียนรู้  
(หมายถึงการประเมินผลหลังเรียนหน่วย) 

 

ล าดับ รหัส ชื่อ-สกุล 

ความ
รับผิดชอบ 
ในการ 
ส่งงาน 

 
(1) 

การเข้า 
ชั้นเรียน 

 
 
 

(2) 

การมีส่วนร่วม 
ในการแสดงความ
คิดเห็นและท า
กิจกรรมกลุ่ม 

 
(3) 

ความรู้ 
ความเข้าใจ 

และการน าไปใช ้
(ทดสอบ) 

 
(4) 

รวมคะแนน 
 
 
 
 

(5) 

5 5 5 15 30 

1          

2          

3          
 
เกณฑ์การประเมิน 

(1) ความรับผิดชอบในการส่งงาน 
 5   คะแนน   ระดับคุณภาพ  ดีมาก  
 4   คะแนน   ระดับคุณภาพ  ดี 
 3  คะแนน   ระดับคุณภาพ  ปานกลาง 
 2  คะแนน  ระดับคุณภาพ พอใช้ 
 1  คะแนน  ระดับคุณภาพ  ต้องปรับปรุง 

(2)  การเข้าชั้นเรียน 
 5   คะแนน   ระดับคุณภาพ  ดีมาก   (เข้าเรียนตรงเวลา) 
 4   คะแนน   ระดับคุณภาพ  ดี   (เข้าเรียนช้าไม่เกิน  5 นาที) 
 3   คะแนน   ระดับคุณภาพ  ปานกลาง  (เข้าเรียนช้าเกิน  10  นาที) 
 2   คะแนน  ระดับคุณภาพ พอใช้   (เข้าเรียนช้าเกิน 15 นาท)ี 
 1   คะแนน  ระดับคุณภาพ  ต้องปรับปรุง  (เข้าเรียนช้าเกิน 20 ซม.) 
     (3) การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่ม 
     (4) คะแนนรวม (เต็ม 30 คะแนน) 
 >25   คะแนน   ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 20-24   คะแนน   ระดับคุณภาพ  ดี 
 15-19  คะแนน   ระดับคุณภาพ  ปานกลาง 
 10 -14  คะแนน  ระดับคุณภาพ พอใช้ 
 <9  คะแนน  ระดับคุณภาพ  ต้องปรับปรุง 
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ใบกิจกรรมที่  1 
ค าชี้แจง ให้นักศึกษาแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 6-7 คน แล้วสรุปสาระส าคัญในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 , 2550, 2554  
 

หมวดที่ สรุปย่อสาระส าคัญ 

    

    

    

    

    

    

    

 

ให้นักศึกษายกตัวอย่างสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชัน ที่เกิดข้ึนจริง และบทลงโทษที่ได้รับ กลุ่มละ 1 
เรื่อง พร้อมทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย 
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ใบกิจกรรมที่  2 

 ค าชี้แจง 
 ให้นักศึกษาในกลุ่มได้หาภาพข่าวการะท าความผิดเกี่ยวกับการทุจริต พร้อมอธิบายรายละเอียดของ

เหตุการณ ์จ านวน 1 เรื่อง 
 ให้นักศึกษาท าการวิเคราะห์ข่าวนั้น พร้อมเขียนบทลงโทษ และอ้างอิงพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 
 ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นกับเหตุการณ์ข่าวดังกล่าวและเสนอแนวทางป้องกันแก้ไข   

 

รายละเอียดเหตุการณ์การ
กระท าผิด 

บทลงโทษ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต พ.ศ. 2542 , 2550, 2554 
หมวดที่ 

นศ.มีความคิดเห็น
อย่างไรกับเหตุการณ์นี้

จะมีแนวทางป้องกันและ
แก้ไขอย่างไร 

    
    
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

แผนการจัดการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ : การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5      : การศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมือง 
จ านวนชั่วโมง              : 3 ชั่วโมง      

 
1. หัวข้อเรื่อง : การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง 

2. สาระส าคัญ 
1. ความหมายและที่มาของค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับพลเมือง  

  “พลเมือง” มีความแตกต่างจากค าว่า “ประชาชน” และ “ราษฎร” ตรงที่ว่าพลเมืองจะ
แสดงออกถึงความกระตือรือร้นในการรักษาสิทธิต่าง ๆ ของตนรวมถึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง  โดยการ
แสดงออกซึ่งสิทธิ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  ความเป็นพลเมือง (Citizen)   มีความหมายที่สะท้อนให้
เห็นถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของสมาชิกทางสังคมที่มีต่อรัฐ ฉะนั้น จึงแตกต่าง จากค าว่า 
“ประชาชน” ที่กลายเป็นผู้รับค าสั่งท าตามผู้อ่ืน  

2. ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง 
 ความหมายของพลเมืองศึกษา 

 พลเมืองศึกษา  (Civic Education) หมายถึง การจัดการศึกษาและประสบการณ์เรียนรู้เพ่ือ
พัฒนานักศึกษาให้เป็นพลเมืองดีของประเทศ  มีความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองตนเอง  มีสิทธิ มีเสียง 
สนใจต่อส่วนรวม และมีส่วนร่วมในกิจการบ้านเมืองตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย หรือการเรียนรู้
เกี่ยวกับรัฐบาล รัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระบบการเมืองการปกครอง  สิทธิและความรับผิดชอบของพลเมือง 
ระบบการบริหารจัดการสาธารณะและระบบตุลาการ  

 คุณลักษณะของพลเมือง 
             พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  ประกอบด้วยลักษณะ 6 ประการ (ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, 
2555) คือ   

1) มีอิสรภาพและพ่ึงตนเองได้  
2) เห็นคนเท่าเทียมกัน  
3) ยอมรับความแตกต่าง  
4) เคารพสิทธิผู้อื่น  
5) รับผิดชอบต่อสังคม  
6) เข้าใจระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม  
 องค์ประกอบของการศึกษาความเป็นพลเมือง 

 นักวิชาการจากต่างประเทศ ได้เขียนบทความวิชาการเก่ียวกับการศึกษาเพ่ือสร้างพลเมือง อาทิ  
 John Porter เขียนบทความเรื่อง “The Challenge of Education for Active Citizenship”  
โดยอธิบายว่าการศึกษาความเป็นพลเมืองมีสาระครอบคลุม 3 ประเด็นที่เชื่อมกับมิติพลเมือง การเมือง และ
สังคม คือ   

1) ความรับผิดชอบทางสังคม  (Social Responsibility)   
2) ความเกี่ยวพันชุมชน (Community Involvement) 
3) ความสามารถในการอ่านและเขียนทางการเมือง (Political Literacy) 



62 
 

แผนการจัดการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  Joseph Kui Foon  และ Chow – Kerry  J. Kennedy (2012) ได้เขียนบทความเรื่อง  
“Citizenship  and  Governance  in  the  Asian  Region  : Insights  from  the  International  Civic  
and Citizenship  Education  Study ”  มีขอบเขตเนื้อหาของการศึกษาความเป็นพลเมืองว่าประกอบด้วย  
4 อย่าง คือ   
  1) ประชาสังคมและระบบ  
 2)  ข้อปฏิบัติพลเมือง   
 3) การมีส่วนร่วมพลเมือง   
 4) อัตลักษณ์พลเมือง    
  Jaap  Scheerens  เขียนบทความเรื่อง “Indicators  on  Informal  learning  for  Active 
Citizenship  at School” มีสาระว่าเป้าหมายการศึกษาส าหรับความเป็นพลเมืองม ี 3  มิติ คือ  

1) มิติการรับรู้เข้าใจ กับการนับถือความรู้เกี่ยวกับสถาบันประชาธิปไตย   
2) มิติเน้นการปฏิบัติจริง (pragmatic) ในอารมณ์ความรู้สึกของการกระท าและการได้รับ 
3) ประสบการณ์   
4) มิติเก่ียวกับอารมณ์ในรูปแบบของการผูกติดกับสังคมและชุมชน  ซึ่งอันหนึ่งเป็นเจ้าของ   

สมรรถนะการสื่อสารและสังคม   
   John Patrick เขียนบทความเรื่อง “Defining, Delivering, and Defending a Common 
Education for Citizenship in a Democracy” ซึ่งได้พัฒนากรอบแนวคิดการศึกษาหลักสูตรพลเมือง ที่ว่า
นิยามตามองค์ประกอบการศึกษาความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ได้แก่ 

1) ความรู้ของความเป็นพลเมืองและรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย 
2) ทักษะที่เฉลียวฉลาดของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย   
3) ทักษะการมีส่วนร่วมของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย   
4) แนวโน้มที่จะกระท าการบางอย่างของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย   

 3. แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 
  ณัฐนันท์  ศิริเจริญ ( 2555)  ได้กล่าวถึง แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย  ควรมีแนวทางการปฏิบัติตน ดังนี้  

 ด้านสังคม ได้แก่ 
1) การแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล 
2) การรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อ่ืน 
3) การยอมรับเมื่อผู้อ่ืนมีเหตุผลที่ดีกว่า 
4) การตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ 
5) การเคารพระเบียบของสังคม 
6) การมีจิตสาธารณะ คือ เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมและรักษาสาธารณสมบัติ 
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  ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ 
1) การประหยัดและอดออมในครอบครัว 
2) การซื่อสัตย์สุจริตต่ออาชีพที่ท า 
3) การพัฒนางานอาชีพให้ก้าวหน้า 
4) การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
5) การสร้างงานและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยและ 

สังคมโลก 
6) การเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคท่ีดี มีความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ดีต่อชาติเป็นส าคัญ 

 
 ด้านการเมืองการปกครอง ได้แก่ 

1) การเคารพกฎหมาย 
2) การรับฟังข้อคิดเห็นของทุกคนโดยอดทนต่อความขัดแย้งที่เกิดข้ึน 
3) การยอมรับในเหตุผลที่ดีกว่า 
4) การซื่อสัตย์ต่อหน้าที่โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
5) การกล้าเสนอความคิดเห็นต่อส่วนรวม กล้าเสนอตนเองในการท าหน้าที่สมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา 
6) การท างานอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลา  

4. กรณีศึกษาประเทศไทยแนวทางการสร้างเสริมส านึกความเป็นพลเมือง   
 ส านักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า (2554)  ได้น าเสนอการส ารวจกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมส านึกความเป็นนพลเมืองแก่เยาวชนใน 3 พ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และน าไปสู่
การประยุกต์การพัฒนาความเป็นพลเมืองแก่เยาวชนตามบริบท กล่าวคือ 

 กรณีภาคเหนือ:  จังหวัดล าปาง 
  กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างส านึก ความเป็นพลเมืองแก่เยาวชนในจังหวัดล าปาง 
  ภาพรวมของการจัดกิจกรรมสร้างเสริมส านึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน และภาพรวมของการ
สนับสนุนส่งเสริมจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมส านึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชนในจังหวัด
ล าปางนั้น  ส่วนใหญ่เป็นการด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชน  ไม่ได้ตั้ง
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเสริมส านึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชนโดยตรงเหมือนเช่นโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
จากสถาบันพระปกเกลาที่ได้ด าเนินการในโรงเรียนบางแห่งของจังหวัดล าปาง แต่อย่างไรก็ตาม  การจัด
กิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนต่างๆ ที่ได้ด าเนินการในจังหวัดล าปางนั้น  ท้ายที่สุดแล้ว  ก็จะส่งผลหนุน
เสริมเติมเต็มส านึกความเป็นพลเมืองของเด็กและเยาวชนได้เช่นกัน ในขณะเดียวกัน  ภาคส่วนต่างๆ ที่
ด าเนินการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน  หรือกิจกรรมสร้างเสริมส านึกความเป็น
พลเมืองแก่เยาวชน  ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มผู้ปฏิบัติการ กลุ่มผู้สนับสนุนงบประมาณ กลุ่มผู้สนุบสนุนวิชาการ
องค์ความรู้ กลุ่มผู้สนับสนุนบุคลากร วิทยากรกลุ่มผู้สนับสนุนอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับการจัดกิจกรรม ต่างมีความร่วมมือระหว่างกัน ตามภาระหน้าที่ พันธกิจ และตามความสัมพันธ์ของ
ภาคส่วนต่างๆ เหล่านี้ 
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 กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:  จังหวัดสกลนคร 
       กิจกรรมการสร้างเสริมส านึกความเป็นพลเมืองแก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดสกลนคร 

  ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา เป็นการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานทั้งภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน  ที่
ท างานขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชน  แต่พบว่าเป็นกิจกรรมที่มักจะพัฒนาแนวคิดการด าเนินงานที่เป็น
ลักษณะนโยบายส่วนกลาง เพื่อรองรับงบประมาณ เช่น ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ 
มหาวิทยาลยราชภัฏ  แต่ถ้าเป็นกิจกรรมเด่นๆ  ที่เกิดจากมุมมองในปัญหาของเด็กและเยาวชนและผู้ที่ท างาน
กับเด็กและเยาวชนจริงๆ จะเห็นว่ายังไม่ได้เกิดในหน่วยงานภาครัฐ กิจกรรมที่สามารถสร้างส านึกพลเมืองเด็ก
และเยาวชนที่เห็นผลของการพัฒนาการสร้างส านึกความเป็นพลเมืองแก่เด็กและเยาวชน  ที่มีเสียงจากกลุ่มเด็ก
และเยาวชน ก็คือ กิจกรรมค่ายท่ีให้โอกาสเด็กและเยาวชนได้คิดสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ และหลากหลายโดยอยู่
ภายใต้การดูแลให้ค าแนะน าและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ใหญใจดี เช่น กิจกรรมของชมรมคนรัก
ศิลป์  กิจกรรมของกลุ่มเด็กฮักถ่ิน  สรุปภาพรวมผลการสนทนากลุ่มย่อยในการสร้างส านึกความเป็นพลเมืองแก่
เด็กและเยาวชนในจังหวัดสกลนคร  มีสาระส าคัญคือการให้นิยามความหมายของเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ไม่ได้
แตกต่างกัน ส่วนส านึกพลเมืองเด็กและเยาวชนในปัจจุบันควรจะมีต้นแบบส านึกพลเมืองจากผู้ใหญ่  ส่วนส านึก
พลเมืองของเด็กและเยาวชนนั้น ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมค่ายที่มุ่งเน้นการพัฒนาจิตอาสา 

 กรณีภาคใต้   :  จังหวัดยะลา   
  กิจกรรมการสร้างเสริมส านึกความเป็นพลเมืองแก่เด็กและเยาวชนในระดับพื้นที่จังหวัด
ยะลา   
  (1) จัดโครงการสอนภาษาไทยให้ผู้ไม่รู้หนังสือหรือผู้อ่านภาษาไทยไม่ได้ เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจ
ในความเป็นคนไทย   มีความเป็นเจ้าของประเทศมากข้ึน 
 (2) โครงการสอนภาษามลายูให้แก่ทหารพราน   เพ่ือให้สามารถสื่อสารสร้างความเข้าใจกับ 
ประชาชน  
 (3) โครงการส านึกรักษ์ท้องถิ่นเสริมสร้างความสมานฉันท์   เพ่ือให้เยาวชนท ากิจกรรมร่วมกัน  
และเป็นโครงการที่ส่งเสริมปลูกจิตส านึก  ให้เยาวชนรักบ้านเกิด  รู้สึกความเป็นเจ้าของ  
 (4) โครงการน าเยาวชนสู่สันติ เพ่ือเรียนรู้วิธีการสร้างสันติภาพ  การจัดการความขัดแย้ง  

(5) โครงการค่ายเอดส์และยาเสพติด 
(6) จัดตั้งศูนย์บริการที่เป็นมิตรแก่เยาวชน  เพ่ือให้เยาวชนมีความพอใจ  มีความประทับใจ 

รู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญท าให้มีความรักต่อประเทศชาติ 
(7) จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือให้เยาวชนมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายในการพัฒนาหรือแก้ไข 

ปัญหาในชุมชน  ท าให้เยาวชนภูมิใจและมีความรักต่อชุมชน 
(8) โครงการส่งเสริมอาชีพแก่เยาวชน  เพื่อให้เยาวชนเห็นช่องทางอาชีพในอนาคตใช้เวลา 

ว่างให้เป็นประโยชน์   มีความคิดสร้างสรรค์   มีความรับผิดชอบมากขึ้น 
(9) กิจกรรมนันทนาการ  เช่น  กิจกรรมฟุตบอลภาคฤดูร้อน และกิจกรรมออเครสตร้าเพ่ือ 

สะท้อนการอยู่ร่วมกัน 
(10)  โครงการสานพลังเยาวชนน าสังคมเข้มแข็ง  
(11)  โครงการส่งเสริมอาชีพให้เด็กและเยาวชน เช่น ปลูกผัก เลี้ยงไก่  ซ่อมรถจักรยานยนต์ 
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การศึกษาเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในบริบทต่างประเทศ 
 ในหลายประเทศมีการส่งเสริมเรื่องการศึกษาเรื่องความเป็นพลเมือง ซึ่งแต่ละประเทศมีแนวคิด
และประเด็นในการศึกษาที่แตกต่างกัน  โดยเอกสารนี้จะน าเสนอแนวคิด พร้อมทั้งประเด็นการปฏิบัติที่
น่าสนใจ ที่เกิดขึ้นจากการส่งเสริมด้านความเป็นพลเมือง โดยเนื้อหาหลักน ามาจากบทความของ เสิศพงษ์ อุดม
พงศ์ เรื่อง การศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมือง (Civic/Citizenship Education)  ในการส่งเสริมบทบาทของภาค
พลเมืองในการเมืองระบบตัวแทน  : แนวทางท่ียั่งยืนผ่านประสบการณ์จากต่างประเทศ (2558) ซึ่งมีประเทศที่
น่าสนใจน ามาเป็นตัวอย่าง ดังนี้ 
 ประเทศญี่ปุ่น 
 ประเด็นศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองในประเทศญี่ปุ่น  
 -  กรณีท่ี 1 ที่สวนสนุกแห่งหนึ่ง เกิดเหตุการณ์ซึ่งท าให้นักท่องเที่ยวจ านวนมากไม่สามารถออกไป
ข้างนอกได้ และทางร้านขายของก็ได้เอาขนมมาแจกนักท่องเที่ยว มีนักเรียนชั้นมัธยมปลายหญิงกลุ่มหนึ่งไปเอา
มาเป็นจ านวนมากซึ่งมากเกินกว่าที่จะบริโภคหมด ข้าพเจ้ารู้สึกทันทีว่า “ท าไมเอาไปเยอะ!” แต่วินาทีต่อมา
กลายเป็นความรู้สึกตื้นตันใจ เพราะ “เด็กกลุ่มนั้นเอาขนมไปให้เด็กๆ ซึ่งพ่อแม่ไม่สามารถไปเอาเองได้เพราะ
ต้องอยู่ดูแลลูก  
 จากเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความเอ้ือเฟ้ือ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบ
ต่อผู้อื่น   
 - กรณีที่ 2 ในซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่ง มีของตกระเกะระกะเต็มพ้ืน  เพราะแรงแผ่นดินไหว  แต่
คนที่เข้าไปซื้อของได้ช่วยกันเก็บของขึ้นไว้บนชั้น  แล้วก็หยิบส่วนที่ตนอยากซื้อไปต่อคิวจ่ายเงิน 
 จากเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมี
ความรับผิดชอบต่อผู้อื่น   
 - กรณีที่ 3 ในจังหวัดจิบะ เกิดแผ่นดินไหวบ้านเรือนพังเสียหาย  คุณลุงคนหนึ่งที่หลบภัยอยู่ก็ได้
เปรยออกมาว่า  ต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไร  เด็กหนุ่มม.ปลายก็ตอบกลับไปว่า “ไม่เป็นไรครับ ไม่ต้องห่วง ต่อ
จากนี้ไปเมื่อเป็นผู้ใหญ่ พวกผมจะท าให้มันกลับมาเหมือนเดิมแน่นอน  
 จากเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนบ้านเกิด มีความคิดที่จะสร้างชุมชนบ้าน
เกิดกลับมาให้เหมือนเดิม ไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก 
 กรณีท่ี 4 หลังจากเกิดเหตุการณ์สึนามิครั้งใหญ่ อาคารบ้านเรือนพังเสียหาย  ประชาชนไม่มี ที่อยู่
อาศัยและอาหารไม่เพียงพอต่อการบริโภค  มีการแจกจ่ายอาหาร  ประชาชนไม่มีการแย่งอาหารกัน ประชาชน
ต่อแถวเพ่ือรับอาหารอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย  

 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
 ประเด็นศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีท่ีน่าสนใจ 

 กรณีที่ 1 กรณีการอัปปางของเรือเฟอร์รี่ของเกาหลีใต้ที่ชื่อ  เซวอล     ซึ่งจมลงระหว่างการ
เดินทางจากกรุงโซลไปยังเกาะเซจู  ทั้งสาเหตุของการล่มของเรือ  ความรับผิดชอบของกัปตันเรือ   นายลีจู
นเซี๊ยก (Lee Joon-seok) และผู้ช่วยกัปตันเรือ การปฏิบัติการและการกระจายค าสั่งของลูกเรือ  หลังเกิด
อุบัติเหตุ รวมทั้งการกู้ภัยที่ยังคงด าเนินอยู่ ซึ่งขณะนี้พบศพผู้โดยสารแล้ว 54 คน สูญหาย 248 คน รอดชีวิต 
174 คน จากจ านวนผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด 476 คน  ผู้เสียชีวิตและสูญหายส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมัธยม
จากโรงเรียน Danwon High School  ในเมืองอันซัน  ชานกรุงโซลที่ไปทัศนศึกษาถึง     350  คน  
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 -   ลักษณะการด าเนินการจัดการเรียนการสอน  
1. กลุ่มร่วมท าแบบฝึกหัด / ใบงานในห้องเรียน ตามหัวข้อที่ศึกษา 
2. กลุ่มร่วมกันศึกษา สรุปเนื้อหา อภิปราย และตอบปัญหา 

  3. การมอบประเด็นกรณีศึกษา ให้กลุ่มพัฒนาการสืบค้น รวบรวบ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
ข้อมูล และน าเสนอรายงาน 

2. การจัดการเรียนรู้โดยการท าโครงงาน (Project - based Learning)  โดยใช้กระบวนการ 
กลุ่ม และท างานเป็นทีมในการสร้างการเรียนรู้การศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง 

 
5. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

การศึกษาเอกสารชุดการเรียนรู้ ในหน่วยที่ 5 การศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมือง (Civic Education) 
โดยมีเนื้อหาในหัวข้อย่อย ดังนี้ 

 ความหมายและที่มาของค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับพลเมือง  
 ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง 
 องค์ประกอบของการศึกษาความเป็นพลเมือง 
 แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 
 แนวทางการสร้างเสริมส านึกความเป็นพลเมือง :  กรณีศึกษา ประเทศไทย   
 การศึกษาเก่ียวกับความเป็นพลเมืองในบริบทต่างประเทศ 
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ขั้นตอนและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
       ขัน้น า  

1) ผู้สอนให้นักศึกษาทุกคนร่วมดูวิดีโอจากยูทูป   เรื่อง Pan AM Boeing 747 & KLM  
Boeing 747 Crash - Tenerife (crash of the century) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนต์ Crash of the 
Century ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากเรื่องจริง จากลิงค์ https://www.youtube.com/watch?v=Q8uP6W1gyk0 โดย
ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่า เป็นการชนกันของเครื่องบิน 2 ล า ในปี 2520 ที่เป็นโศกนาฏกรรมทางเครื่องบินครั้งใหญ่
ของโลก ท าให้มีผู้เสียชีวิต 583 คน ให้นักศึกษาตั้งใจดูและเตรียมตั้งค าถามที่ตนสนใจอยากรู้  โดยค าถามที่
นักศึกษาอาจจะถามได้ เช่น ท าไมกัปตันถึงปล่อยให้เครื่องบินทั้งสองล าชนกัน อะไรเป็นสาเหตุให้กัปตันน า
เครื่องขึ้นแม้ว่าไม่ได้รับอนุญาต สาเหตุที่ท าไห้เครื่องบินทั้งสองล าชนกันคืออะไร เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่1 Pan AM Boeing 747 & KLM Boeing 747 Crash - Tenerife (crash of the century) 
 

2) ผู้สอนให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสูญเสีย
ทางชีวิตสูงที่สุดในประวัติศาสตร์การบิน โดยมีเหยื่อผู้สียชีวิตทั้งหมด 583 ราย และผู้รอดชีวิตทั้งหมด 61 ราย  
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเครื่องบินรุ่น Boeing 747  ของสายการบิน Pan Am ของอเมริกา ถูกพุ่งเข้าชนโดย
เคร่ืองบินของสายการบิน KLM  ของเนเธอร์แลนด์  บนรันเวย์ของสนามบิน    Los Rodeos  บนเกาะ  
Tenerife  ในสภาพหมอกหนาและทัศนวิสัยในการมองเห็นต่ า  เนื่องจากสนามบินนี้มีรันเวย์เดียว ท าให้
เครื่องบินต้องผลัดกันใช้รันเวย์เพื่อท าการบินขึ้น  ในขณะที่เครื่องบินของสายการบิน Pan Am  ก าลังเคลื่อนตัว
อยู่บนรันเวย์  กัปตันของเครื่องบิน KLM  ซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของรันเวย์ ตัดสินใจที่จะท าการเทคออฟ  โดยไม่
ทราบว่ามีเครื่องบินอีกล าอยู่กลางรันเวย์  เมื่อกัปตันของเครื่องบิน Pan Am  เห็นว่ามีเครื่องบินอีกล าก าลังบิน
ตรงเข้ามาที่ตน ท่ามกลางหมอกหนา  เขาตัดสินใจที่จะหักหลบ   แต่ก็สายไป ส่วนเครื่องยนต์ของเครื่องบิน 
KLM  ที่เงยหัวขึ้นพยายามท าการบินหลีกกระแทกเข้าไปที่   กลางเครื่องบินของ Pan Am จนเกิดเป็นรูกลาง
เครื่องขนาดใหญ่  ส่วนเครื่อง KLM  ได้พุ่งตกพ้ืนข้างหน้า ก่อให้เกิดการระเบิดที่ท าให้ทุกคนบนเครื่องบินล านั้น
เสียชีวิตหมด โดยสาเหตุเป็นเพราะกัปตัน Veldhuyzen van Zanten ของ KLM น าเครื่องขึ้น  โดยยังไม่ได้รับ
สัญญาณอนุมัต ิ
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3) จากข้อมูลที่นักศึกษาได้รับทั้งหมด ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้    

- นักศึกษามีความคิดเห็นอย่างไร  ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกัปตัน Veldhuyzen van Zanten 
- ในฐานะที่นักศึกษาเป็นพลเมืองหรือพลโลก  ถ้าหากนักศึกษาเป็นหนึ่งในผู้โดยสาร  หรือมีญาติคน

รู้จักของนักศึกษาโดยสารอยู่ในเครื่องบินล านี้ด้วย นักศึกษามีความรู้สึกอย่างไรต่อเหตุการณ์นี้  
และนักศึกษาต้องการให้กัปตันปฏิบัติอย่างไร  เพ่ือแสดงการเคารพต่อสิทธิ  รวมถึงความ
รับผิดชอบต่อผู้โดยสาร  
4) ให้นักศึกษาอาสาสมัคร 3-4 คน  ร่วมน าเสนอความคิดเห็น  พร้อมทั้งอภิปรายร่วมกัน   

โดยผู้สอน  ให้ข้อสรุปว่า “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย จะให้ความส าคัญ  “สิทธิ และเสรีภาพ”      
ที่ควบคู่กับ “หน้าที่” และ “ความรับผิดชอบ”  เมื่อประชาชนเป็น “พลเมือง” จะเกิด “สังคมพลเมือง”  
(Civil Society) และประชาธิปไตยจะประสบความส าเร็จ  พร้อมทั้งยกสาระของรัฐธรรมนูญที่ระบุว่า   บุคคล
ย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้  เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
อ่ืน  ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ  หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน มาประกอบให้นักศึกษา 

5) ให้นักศึกษาไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับเรื่องนี้ พร้อมทั้งแนะน าให้นักศึกษาไปดูภาพยนตร์ 
เรื่องนี้ต่อให้จบจากฉบับเต็มในยูทูป ชื่อ Crash of the Century                                                   
(จากลิงค์ https://www.youtube.com/watch?v=AaFO9dEeCBQ) พร้อมทั้งเข้าสู่ขั้นด าเนินกิจกรรมต่อไป 

 ขั้นด าเนินกิจกรรม 
 รูปแบบกิจกรรมเพื่อสร้าง “ความเป็นพลเมือง”   

 ผู้สอนสามารถใช้กิจกรรมรูปแบบต่างๆ ในกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนา
ตนเองให้มีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองทั้ง  6 องค์ประกอบ  โดยผู้สอนสามารถเลือกน ารูปแบบกิจกรรม ที่
น าเสนอต่อไปนี้  (คัดลอกกิจกรรมจากหนังสือ “ การศึกษาเพ่ือสร้างพลเมือง ”   ของ ผศ.ดร.ปริญญา  เทวา
นฤมิตรกุล) มาปรับและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับนักศึกษา  โดยในที่นี้ จะน าเสนอกิจกรรมต่างๆ  ตามหัวข้อ
คุณลักษณะของความเป็นพลเมือง ดังต่อไปนี้ 
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หัวข้อที่ 1. การเคารพกติกา 
   ฝึกการเคารพกติกา  

กิจกรรมที่ 1 ตกลง “กติกา” ในการอยู่ร่วมกัน  
 1) ผู้สอนอธิบายว่า “ประชาธิปไตย” คือการปกครองโดย “กติกา” หรือกฎหมายที่มาจาก

ประชาชน ดังนั้น กติกาในการอยู่ร่วมกันในห้องเรียนจะมาจากนักศึกษาตกลงกันว่า   เราควรจะมีกติกา
อะไรบ้าง  จากนั้นให้นักศึกษาเขียนสิ่งที่คิดว่าควรจะเป็นกติกาในการอยู่ร่วมกันในห้องเรียนมาคนละหนึ่งข้อ  
โดยเขียนบน  post-it และให้แต่ละคนออกมาแปะที่กระดานหน้าห้อง  

 2) ผู้สอนสรุปประเด็นที่มีการเสนอมา โดยให้เรื่องท่ีคล้ายกันหรือท านองเดียวกัน และจัดเป็นกลุ่ม
เป็นประเด็นเดียวกัน  

 3) ผู้สอนน าประเด็นกติกาที่สรุปเป็นข้อๆ จาก (2) มาประชุมกันและ “ตกลงกัน” ไปทีละข้อ  
โดยใช้หลักการปกครองโดยเสียงข้างมากที่คุ้มครองเสียงข้างน้อย  (เสียงข้างมากเคารพเสียงข้างน้อย และเสียง
ข้างน้อยเคารพเสียงข้างมาก) ให้เสียงข้างน้อยได้แสดงความคิดเห็นให้เสียงข้างมากรับฟัง โดยหลีกเลี่ยงการ
โหวต และพยายามใช้วิธีการสรุปแบบ “เห็นพ้องต้องกัน” ไปทีละข้อ ทั้งนี้ “กติกา” ไม่ควรจะมีมากเกินไป 
เพราะกติกายิ่งมาก ประสิทธิภาพในการบังคับใช้จะยิ่งน้อย เหมาะสมที่สุด คือ ไม่ควรมีเกิน 5  ข้อ  

 4) เขียน “กตกิา” ที่ตกลงกันบนกระดาษโปสเตอร์และติดไว้ในห้องให้เห็นโดยทั่วกัน และให้
นักศึกษาจดลงในสมุดของตนเองและเซ็นชื่อไว้  

 5) ให้นักศึกษาประเมินตนเองว่า “กติกา” ข้อใดที่จะปฏิบัติได้น้อยที่สุด และให้เหตุผลว่าท าไมจึง
จะปฏิบัติได้น้อยที่สุด โดยเขียนในสมุดของตนเอง หรือผู้สอนอาจท าเป็นเอกสารแจกให้นักศึกษา ดังตัวอย่าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

  

ชื่อ .......................................................................... 

1. กติกา” ข้อใดที่นักศึกษา คิดว่าตนเองจะปฏิบัติได้น้อยที่สุด 
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................... 
2. เพราะเหตุใด จึงคิดว่าจะปฏิบัติได้น้อยที่สุด 
.................................................................................................................................................................
............................................................................ .....................................................................................  
3. นักศึกษาจะพัฒนาตนเองอย่างไร ให้สามารถปฏิบัติตามกติกาข้อนี้ให้ได้ 
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................... 
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6) ให้มีการ “ประเมิน” การเคารพกติกา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้ประเมินตนเอง   โดยท าตารางบน
กระดานไวท์บอร์ดหรือกระดาษคลิปชาร์ทดังตัวอย่าง  และให้นักศึกษาแต่ละคนออกมาประเมินตนเองว่ากติกา
แต่ละข้อ ตนเองเคารพมาก / ปานกลาง / หรือน้อย (ทั้งนี้ให้ใช้วิธีการขีดแบบเดียวกับการนับคะแนนเลือกตั้ง 
คือ ใช้วิธีการขีดเส้นสั้นๆ ทางตั้ง พอถึงคนที่ห้า  ให้ขีดเป็นแนวนอนตัดขวางสี่เส้นแรก  ดังนี้ IIII เพ่ือให้ง่ายใน
การนับ)  ดังตารางข้างล่าง 

ประเมินกติกาที่ตกลงกัน (ตัวอย่าง) มาก ปานกลาง น้อย 
1.ตรงต่อเวลา    
2. ไม่พูดคุยกันให้รบกวนการเรียนการสอนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น    
3. รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน    
4. ไม่ใช้อุปกรณ์สื่อสารระหว่างการเรียน    

 
  7) ข้อที่มีการปฏิบัติได้ น้อยที่สุด ให้อภิปรายกันในห้องว่า ปัญหาคืออะไร  สาเหตุอยู่ที่ไหน  และ
จะ ช่วยกัน แก้ไขอย่างไร  โดยอาจมีการให้เสนอกันว่า  คนที่ไม่ละเมิดกติกา อาจมีบทลงโทษเบาๆ ที่เหมาะสม 
เช่น  บ าเพ็ญประโยชน์ให้ส่วนรวม  

 8) ให้มีการประเมินการเคารพกติกาอย่างสม่ าเสมอ เช่น สัปดาห์ละครั้ง โดยใช้กระบวนการตาม
ข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 7 ทุกครั้ง 

  กิจกรรมที่ 2 ใครคือคนละเมิดกติกา  
 1) ให้นักศึกษาเขียนบน post-it ว่า “ท่าน (หรือนักเรียน นิสิต นักศึกษา แล้วแต่กรณี)  พบเห็น

การละเมิดกติกา หรือละเมิดกฎหมายในเรื่องใดบ้าง จะเป็นการพบเห็นเอง หรือเห็นจากข่าวก็ได้  เช่น  การขับ
รถฝ่าไฟแดง ขับรถผิดกฎจราจร จอดในที่ห้ามจอด ขายเทปผีซีดีเถื่อน เป็นต้น” แล้วให้ออกมาแปะที่กระดาน  

 2) ผู้สอนสรุปประเด็นเป็นข้อๆ ไว้บนกระดาน  
 3) จากนั้นให้นักศึกษาเขียนบน post-it อีกแผ่นว่า “แล้วตัวท่าน (หรือนักเรียน นิสิต นักศึกษา 

แล้วแต่กรณี) เคยละเมิดกติกา หรือละเมิดกฎหมายในเรื่องใดบ้าง” แล้วให้ออกมาแปะบนกระดาน  
 4) ผู้สอนพูดว่า “ดูซิว่า เรื่องท่ีเราพบเห็นคนอ่ืนละเมิดกติกา กับเรื่องที่เราเป็นคนละเมิดกติกาเอง 

เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร” และอ่านไปทีละแผ่น (โดยอาจข้ามเรื่องซึ่งคล้ายๆ กัน)  ซึ่งจะเห็นได้ว่า 
เรื่องท่ีนักศึกษาเห็นคนอื่นท ากับเรื่องท่ีนักศึกษาท าเอง เหมือนกันหมดหรือเกือบหมด  

 5) ผู้สอนถามนักศึกษาว่า “ตกลงปัญหาเรื่องการละเมิดกติกาหรือละเมิดกฎหมายในสังคมไทย 
ใครคือคนละเมิดกติกา” นักศึกษาจะตอบว่า “ตัวเรา” ผู้สอนถามต่อว่า “ถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องการละเมิดกติกา
ในสังคมไทยต้องแก้ที่ใคร” นักศึกษาจะตอบว่า “แก้ที่เรา” จากนั้นผู้สอนถามอีกครั้งว่า “ ถ้าจะสร้างสังคม   ที่
ประกอบด้วยพลเมืองที่เคารพกติกา ต้องเริ่มต้นที่ใคร” นักศึกษาจะตอบว่า “เริ่มที่เรา”  

 6) ผู้สอนสรุปว่า เราคือสาเหตุของปัญหาการละเมิดกติกา หรือการละเมิดกฎหมายในสังคมไทย 
การแก้ปัญหาจึงต้องเริ่มที่ตัวเรา เมื่อสาเหตุไม่มี  ปัญหาก็จะไม่มีอีกต่อไป การสร้างสังคมที่ประกอบด้วย
พลเมืองที่เคารพกติกาจึงต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา  
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หัวข้อที่ 3  การเคารพความแตกต่าง 
ฝึกการเคารพความแตกต่าง  

กิจกรรมที่ 1 ค าตอบท่ีถูกต้องในระบอบประชาธิปไตยมิได้มีเพียงแค่ค าตอบเดียว  
 1) ผู้สอนถามนักศึกษาว่า “อาจารย์ให้เงินท่าน (หรือนักเรียน นิสิต นักศึกษา) คนละ 10 บาท ให้

ไปซื้อของราคา 3 บาท จะได้เงินทอนกี่บาท” นักศึกษาจะตอบว่า 7 บาท  
  2) ผู้สอนถามต่อว่า “ใครมีค าตอบอ่ืนหรือไม่” ถ้าไม่มีใครตอบให้ผู้สอนเฉลย  ค าตอบอ่ืนมีอีก 3 

ค าตอบคือ หนึ่ง คือทอน  2 บาท ถ้าใช้เหรียญ  5  บาทไปซื้อ สอง ทอน 1 บาท ถ้าใช้เหรียญ 2 บาทไปซื้อ 
และ สาม ไม่ทอนเลย ถ้าใช้เหรียญบาทไปซื้อ  

 3) ผู้สอนอธิบายว่า ค าถามข้อเดียวมีค าตอบที่ถูกต้องถึง 4 ค าตอบ ขึ้นอยู่กับค าว่า ใช้เหรียญ
อะไรไปซื้อ ถ้าใช้เหรียญ 10 บาทไปซื้อก็ทอน 7 บาท ถ้าใช้เหรียญ  5  ไปซื้อก็ทอน  2 บาท ถ้าใช้เหรียญ  2 
บาทไปซื้อก็ทอน 1 บาท  ดังนั้น  ค าตอบที่ถูกต้องในระบอบประชาธิปไตยจึงมิได้มีเพียงแค่ค าตอบเดียว  

 4) ผู้สอนถามต่อว่า “แล้วพรรคการเมืองใด คือ ค าตอบที่ถูกต้องส าหรับประเทศไทย” ให้
นักศึกษาคิดหรือแลกเปลี่ยนสักครู่หนึ่ง แล้วจึงเฉลยว่าค าตอบคือ ถูกทุกพรรค ขึ้นอยู่กับประชาชนเจ้าของ
ประเทศว่าจะเลือกพรรคใด ใครได้คะแนนเสียงมากกว่าก็ชนะการเลือกตั้งไปตามกติกา  

 5) ผู้สอนสรุปว่า เมื่อค าตอบที่ถูกต้องมีได้มากกว่าหนึ่งค าตอบ หรือถูกต้องทุกค าตอบ เราจึงต้อง
เคารพความแตกต่างของกันและกัน ค าตอบของคนอ่ืนก็ถูกต้องเหมือนกับค าตอบของเรา จะอยู่ร่วมสังคม
เดียวกัน ร่วมประเทศกัน  จึงต้องเคารพซึ่งกันและกัน  ความสมานฉันท์มิใช่การเปลี่ยนคนอ่ืนให้มาคิดเหมือน
เรา แต่คือการเคารพว่าคนอ่ืนมีสิทธิที่จะคิดแตกต่างจากเรา  

กิจกรรมที่ 2 ฝึกการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง  
 1) ให้ทุกคนตอบค าถามในกระดาษ 2 - 3 ค าถามที่เป็นประเด็นที่มีความเห็นขัดแย้งกันอยู่ใน

สังคม เช่น หนึ่ง “ในการเลือกตั้งครั้งหน้า หรือถ้ามีการยุบสภาเกิดขึ้น  (ถ้ายังไม่มีสิทธิเลือกตั้งให้สมมติว่ามี
สิทธิเลือกตั้งแล้ว)  ท่านจะเลือกพรรคการเมืองใด” สอง “ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ประเทศไทยควรยกเลิก
โรงเรียนกวดวิชา”  สาม “ท่านเห็นด้วยหรือไม่  ที่เราควรสร้างเขื่อนเพ่ิมเพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วม ถึงแม้ว่าจะต้อง
สูญเสียป่าไม้เป็นจ านวนมาก” หรือ ค าถามใดๆ ที่เป็นเรื่องที่ขัดแย้งหรือเห็นแตกต่างกันอยู่ในโรงเรียนหรือ
มหาวิทยาลัยของท่าน  

2) ให้ทุกคนจับคู่กัน โดยหาคนที่ตอบค าถามแตกต่างกันในข้อหนึ่งข้อใด เพียงข้อเดียว ให้คนแรก
อธิบายเหตุผลให้อีกคนฟัง ว่าท าไมจึงมีความเห็นเช่นนั้น กติกาคือ ให้ฟังอยา่งตั้งใจ ห้ามเถียง ห้ามโต้แย้ง แต่
ถามได้ ให้เวลา  2 นาท ีจากนั้นสลับให้อีกคนอธิบายบ้างโดยเงื่อนไขเดียวกัน  

3) จากนั้นผู้สอนจะเชิญ 3 คู่ 3 ค าถาม ออกมาพูดหน้าห้อง โดยอาจสุ่มหรือเลือกคู่ที่คุยสนุกๆ 
ออกมา โดยคนที่ถูกเชิญออกมาพูด จะไม่พูดความคิดของตัวเอง แต่จะพูดความคิดของอีกคนว่า เขามีความเห็น
อย่างไร เมื่อพูดเสร็จให้ผู้สอน ถามความรู้สึกเมื่อต้องฟังสิ่งที่แตกต่างจากความคิดของตนเอง  

4) ผู้สอนสรุปว่า ถ้าเรารับฟังซึ่งกันและกัน เราจะสามารถอยู่ร่วมกันได้ ถึงแม้จะมีความคิดเห็นที่
แตกต่างกัน ในเรื่องส่วนบุคคล เช่น ใครเลือกพรรคไหน ก็ให้เคารพกัน ส่วนในเรื่องส่วนรวมเราก็สามารถใช้
เหตุผลในการตัดสินปัญหาเรื่องของส่วนรวมร่วมกันได้ ถ้าเคารพและรับฟังซึ่งกันและกัน 
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หัวข้อที่ 4 การเคารพหลักความเสมอภาค 
ฝึกการเคารพหลักความเสมอภาค 

กิจกรรมที่ 1 ฝึกมองคนให้เป็นแนวระนาบ  
 1) แบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม (ส าหรับห้องเรียนที่มีนักศึกษาตั้งแต่ 20 ถึง 60 คน) แจกกระดาษ A4 

กลุ่มละหนึ่งแผ่น และให้ฉีกเป็น 4 ส่วนเท่าๆ กัน 
 2) นักศึกษาถามว่าในสังคมของเราประกอบด้วย ใคร หรือ อาชีพอะไร บ้าง ให้ตอบมากลุ่มละ 4 

อาชีพ โดยให้ตอบทีละกลุ่ม และให้เขียนบนกระดาษ แผ่นละหนึ่งอาชีพ กลุ่มแรกและกลุ่มที่สอง ในโรงเรียน 
หรือในมหาวิทยาลัยของเรา (เช่น ครู อาจารย์ คนขายข้าวแกง แม่บ้าน รปภ.) กลุ่มสาม รอบๆ โรงเรียนหรือ
มหาวิทยาลัยของเรา และกลุ่มสี่ อาชีพอ่ืนๆ ใน สังคมไทย และให้มาแปะที่กระดานทีละกลุ่ม โดยให้แปะตาม 
ความสูงต่ า ของอาชีพ  

  3)  ผู้สอนถามว่า “ประชาชนอาชีพเหล่านี้ไปเลือกตั้งมีสิทธิเท่ากันหรือไม่?  ท าไมประชาชนไม่ว่า
ยากดีมีจน ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการเลือกตั้ง? ท าไมกากบาททุกอันตอนนับจึงเท่ากันหมด  โดยไม่สนใจ
ว่าใครเป็นคนกากบาท?” พอนักศึกษาตอบว่า “เพราะความเสมอภาค”  ให้ผู้สอนถามต่อว่า “ท าไม
ประชาธิปไตยประชาชนจึงเสมอภาคกัน?” ให้ประธานกลุ่มแต่ละกลุ่มตอบ  ผู้สอนเฉลยว่า เพราะระบอบ
ประชาธิปไตย อ านาจอธิปไตย (แปลว่าอ านาจสูงสุดของประเทศ) เป็นของปวงชนชาวไทย       ซึ่งบัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญ ประชาชนจึงร่วมกันเป็นเจ้าของประเทศ  ซึ่งตามหลักกฎหมายแล้ว ของสิ่งหนึ่งที่มีเจ้าของ
มากกว่าหนึ่งคน โดยที่มิได้มีการระบุว่าแต่ละคนมีส่วนเท่าไร ทุกคนย่อมมีส่วนเท่าๆ กัน ประชาชนไม่ว่ายากดีมี
จน ทุกคนจึงเป็นเจ้าของประเทศอย่างเสมอภาคกัน รัฐธรรมนูญ จึงบัญญัติว่า “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย 
และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน”  

 4) ถามต่อว่า  “เมื่อประชาชนเสมอภาคกัน ความสัมพันธ์ของประชาชนเป็น แนวดิ่ง หรือ แนว
ระนาบ?” นักศึกษาจะตอบว่า “เป็นแนวระนาบ” ผู้สอนก็ให้นักศึกษาแปะใหม่ให้เป็นแนวระนาบ  

  5) ผู้สอนสรุปว่า “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย ต้องมองคนเป็นแนวระนาบ ฐานะทาง
เศรษฐกิจ หรือการศึกษา เป็นแต่เพียง ความแตกต่าง  อาชีพหรือหน้าที่การงาน เป็นแต่เพียง การแบ่งงานกัน
ท าในสังคม ในระบอบประชาธิปไตย “พลเมือง” ทุกคนล้วนแต่เสมอภาคกันในแนวระนาบ ถ้าไม่ฝึกฝนเราจะ
มองคนเป็นแนวดิ่ง  ขอให้ทุกคนตรวจสอบตนเองว่ามองคนเป็นแนวดิ่งหรือแนวระนาบ ถ้ามองคนเป็นแนวดิ่ง
ต้องเปลี่ยนให้มองคนเป็นแนวระนาบ   และต้องเคารพความแตกต่างและบทบาทหน้าที่ของกันและกัน  

กิจกรรมที่ 2 ฝึกการเป็น “พลเมืองโลก”: มนุษย์ไม่ว่าชาติไหน  
ภาษาใดล้วนเสมอภาคกัน  

 1) แบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม ให้เขียนชื่อประเทศมากลุ่มละ 3 ประเทศ สองกลุ่มแรกเขียนชื่อประเทศ
เพ่ือนบ้าน อีกสองกลุ่มให้เขียนชื่อประเทศในทวีปอ่ืนๆ โดยเริ่มทีละกลุ่มเพื่อให้ชื่อประเทศไม่ซ้ ากัน  

 2)  ให้ผู้สอนเขียนค าว่า “ประเทศไทย” ไว้กลางกระดาน และให้แต่ละกลุ่มน าชื่อประเทศที่เขียน
ไว้มาแปะบนกระดาน โดยแบ่งประเทศเหล่านี้เป็นสองกลุ่ม ประเทศที่เหนือกว่าเรา (รวยกว่า เจริญกว่า) ให้
แปะเหนือประเทศไทย ประเทศท่ีด้อยกว่าเรา (จนกว่า ด้อยพัฒนากว่า) ให้แปะใต้ประเทศไทย  

 3) เมื่อแปะครบทุกกลุ่มแล้ว ให้ผู้สอนถามนักศึกษาว่า “ประเทศท่ีเหนือกว่าประเทศไทย
เหนือกว่าเพราะเหตุใด ประเทศที่ด้อยกว่าประเทศไทยด้อยกว่าเพราะเหตุใด” ให้แลกเปลี่ยนกันในกลุ่มโดยให้
เวลาสั้นๆ และให้ตัวแทนทั้ง 4 กลุ่มตอบ  
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  4) ผู้สอนถามต่อว่า “เราปฏิบัติต่อประเทศที่เราเห็นว่าด้อยกว่า เสมอกันกับประเทศที่เราเห็นว่า
เขาเหนือว่าเราหรือไม่” จากนั้นถามต่อว่า “ถ้าเราเสมอภาคกันในประเทศ แล้วกับต่างประเทศเราควรต้อง
เสมอภาคด้วยหรือไม”่  

 5)  ผู้สอนสรุปว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน  ถ้าความเป็น 
“พลเมือง” ในประเทศคือการมองคนในประเทศเป็นแนวระนาบ “พลเมืองโลก” ก็ต้องมองประชาชนประเทศ
ต่างๆ ในโลกอย่างเสมอภาคและเป็นแนวระนาบเช่นเดียวกัน  

 6)  ผู้สอนถามต่อว่า “เมื่อมนุษย์ทุกคนในโลก ไม่ว่าชาติไหน ภาษาใดล้วนเสมอภาคกัน แล้ว 
ความสัมพันธ์ของผู้คนประเทศต่างๆ ในโลกเป็น แนวดิ่ง หรือ แนวระนาบ?” นักศึกษาจะตอบว่า “เป็นแนว
ระนาบ” ผู้สอนก็ให้นักศึกษาออกมาแปะชื่อประเทศต่างๆ ใหม่ให้เป็นแนวระนาบ  

 7) ผู้สอนสรุปว่า ขอให้ทุกคนพัฒนาตนเองให้เป็น “พลเมืองโลก” โดยเริ่มต้นจากการมองคน
ประเทศต่างๆ เป็นแนวระนาบ เลิกการเลือกปฏิบัติแบบไม่เป็นธรรมและเหยียดหยามประเทศที่ด้อยกว่าหรือ
จนกว่าเรา “ประชาคมอาเซียน” ที่ก าลังจะมีข้ึนจะเกิดไม่ได้  ถ้าคนไทยดูถูกเหยียดหยามเพ่ือนบ้าน และไม่มอง
คนเป็นแนวระนาบ 

หัวข้อที่ 5 ความรับผิดชอบต่อตนเอง และการพึ่งตนเอง  
  ฝึกความรับผิดชอบตนเอง และการพึ่งตนเอง  

กิจกรรมที่ 1 เราพึ่งตนเองได้มากแค่ไหนในชีวิตประจาวัน  
 1) แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม ให้นักศึกษาในแต่ละกลุ่ม  ส ารวจตนเองว่าที่มาถึงโรงเรียน

วันนี้มีอะไรบ้างที่ท าได้เอง  ของในตัวเองมีอะไรบ้างที่ได้มาด้วยตนเอง  หรือเก็บเงินซื้อด้วยตนเอง  โดยไม่ขอ
พ่อแม่เพ่ิม  

 2) ให้เวลาคุยกัน 10 นาที จากนั้นให้ประธานหรือตัวแทนกลุ่มออกมาสรุปหน้าห้องและอภิปราย
กลุ่มใหญ่ร่วมกัน  

 3) อาจารย์สรุปว่า การเป็น “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย เราจะเป็น “พละ” หรือ 
“ก าลัง” ของ “เมือง” ได้ เราต้องพ่ึงตนเองตามสมควรให้ได้ด้วย ไม่ใช่เอาแต่พ่ึงพ่อแม่หรือให้พ่อแม่ท าให้ 

กิจกรรมที่ 2 เราพึ่ง “สิ่งศักดิ์สิทธิ์” มากแค่ไหนในการปญัหาของเรา  
  หรือเราเคย “บน” สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม่  
 1) แบ่งกลุ่มย่อย  4  กลุ่ม ให้นักศึกษาส ารวจตนเองว่าในตัวมี  “สิ่งศักดิ์สิทธิ์” อะไรบ้าง   และ

ตนเองพ่ึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ติดตัวไว้มากน้อยแค่ไหน และเคย “บน” สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ ทราบหรือไม่ว่า “บน” มา
จาก “สินบน”  เราคิดว่าการ “บน” และการ “แก้บน” เป็นการแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่   ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มี
นักศึกษาจะท าอย่างไร 

 2) ให้เวลาคุยกัน 10 นาที จากนั้นให้ประธานหรือตัวแทนกลุ่มออกมาสรุปหน้าห้อง  และจัดให้
อภิปรายกลุ่มใหญ่ร่วมกัน  

 3) ผู้สอนสรุปว่า การเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระเจ้า เป็นเสรีภาพทางศาสนาและความเชื่อ
ตามรัฐธรรมนูญ การภาวนาหรือขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือ แก้ปัญหาให้เป็นสิ่งที่ท าได้  แต่จริงๆ แล้ว
คนที่จะแก้ปัญหาให้เรา  คือ ตัวเราเอง  ทุกศาสนาล้วนแต่สอนให้พ่ึงตนเอง ศาสนาพุทธสอนว่า ตนเป็นที่พ่ึง
แห่งตน  ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม สอนว่า พระเจ้าจะช่วยเฉพาะแต่คนที่ช่วยเหลือตนเอง 
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กิจกรรมที่ 3 เราสามารถแกป้ัญหาด้วยตนเองได้มากแค่ไหน  
  หรือต้องพ่ึงคนอ่ืนหรือสิ่งอ่ืนตลอดเวลา  
1. แบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่มย่อย และให้แต่ละกลุ่มตอบคาถามกลุ่มละข้อ ดังต่อไปนี้คือ  
 1) หมู่บ้านนักเรียนนักศึกษาน้ าก าลังจะท่วม นักเรียนนักศึกษาแก้ปัญหาอย่างไร และถามต่อว่า 

ถ้าเรียกร้องเจ้าของหมู่บ้าน เรียกร้องหน่วยงานรัฐให้มาป้องกันแก้ไข แต่เจ้าของหมู่บ้านและหน่วยงานรัฐไม่
สนใจ นักเรียนนักศึกษาจะป้องกันแก้ไขปัญหาน้ าท่วมอย่างไร  

 
 2) ถ้านักเรียนหรือนักศึกษาท ากับข้าวกินเอง แล้วน้ ามันปาล์ม หรือเนื้อหมู หรือเนื้อไก่ขาดตลาด 

นักเรียนหรือนักศึกษาจะท าอย่างไร และถามต่อว่า ถ้าเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหา แล้วรัฐบาลไม่แก้ปัญหาจะ
ท าอย่างไร  

 3) โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยสกปรก  มีการทิ้งขยะไม่เป็นที่  ห้องน้าไม่สะอาด  นักเรียนจะ
แก้ปัญหาอย่างไร และถามต่อว่า ถ้าเรียกร้องให้ผู้บริหารแก้ไข แล้วผู้บริหารไม่แก้ไข นักเรียนจะท าอย่างไร  

 4) ถ้านักเรียนหรือนักศึกษาอยากจะท ากิจกรรมเพ่ือสังคม แต่งบประมาณจากโรงเรียนหรือ
มหาวิทยาลัยไม่พอ นักเรียนหรือนักศึกษาจะท าอย่างไร และถามต่อว่า ถ้าเรียกร้องให้โรงเรียนหรือ
มหาวิทยาลัยเพิ่มงบประมาณให้  แต่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยไม่มีงบประมาณเพ่ิมให้จะท าอย่างไร  
  2. ให้เวลาคุยกัน 10 นาที และตัวแทนกลุ่มตอบกลุ่มละไม่เกิน 3 นาที ผู้สอนซักถาม และน าไปสู่การ
ให้นักศึกษาคิดแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยการ “พ่ึงตนเอง” 

หัวข้อที่ 6 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ฝึกการมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

กิจกรรมที่ 1 ฝึกความคิดและการมองโลกแบบเชื่อมโยง  
 1) ผู้สอนยกเก้าอ้ีมาตั้งหน้าห้องหนึ่งตัว และถามว่า “นักเรียนเห็นเก้าอ้ืตัวนี้ แล้วมองเห็น

อะไรบ้าง เก้าอ้ีตัวนี้มาเป็นเก้าอ้ีได้อย่างไร”  
 2) แบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม ให้คิดสิ่งที่เกี่ยวข้องในการมาเป็นเก้าอ้ีตัวนี้ ทั้งที่เป็น “ธรรมชาติ” (ไม้ 

ตะปู น็อต แล็กเกอร์ ผ้า) และ “คน” (เช่น คนงานที่ผลิตเก้าอ้ี คนท าตะปู คนผลิตแล็กเกอร์ คนขับรถส่งของ 
ไกลกว่านั้น คือ ชาวนาที่ปลูกข้าว) มากลุ่มละ 5 อย่าง โดยให้เวลา 5 นาที และให้ตัวแทนกลุ่มออกมาอธิบาย
ความเกี่ยวข้องกัน โดยอาจให้วาดเป็นรูปและเขียนเชื่อมโยงกัน  

 3) จากนั้นให้ทุกกลุ่มคุยแลกเปลี่ยนสั้นๆ อีก 2 นาที ว่า แล้ว “ตัวเรา” เกี่ยวข้องกับเก้าอ้ี  ตัวนี้
และสิ่งต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับเก้าอ้ีตัวนี้อย่างไร และให้ตัวแทนกลุ่มพูดสรุปสั้นๆ  

 4) ผู้สอนสรุปว่า ส่ิงต่างๆ ล้วนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน อย่ามองสิ่งต่างอย่างแยกส่วน และ 
“ตัวเรา” เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งต่างๆ ที่เชื่อมโยงถึงกัน สิ่งต่างๆ เป็นอย่างไรย่อมมีผลต่อตัวเรา ในทางกลับกัน  
ตัวเราเป็นอย่างไรย่อมมีผลถึงสิ่งต่างๆ มีผลต่อสังคม และโลกของเรา  

 5) ผู้สอนสามารถใช้สิ่งของอ่ืนๆ เพ่ือฝึกการมองโลกแบบเชี่อมโยงได้อีก เช่น ปากกา 
โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ อาคารเรียน  
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กิจกรรมที่ 2 (1) หาข่าวมาคุยปัญหาแบบท่ี 1  
 1) ผู้สอนก าหนดหัวข้อข่าวให้นักศึกษาไปหาข่าวมา โดยอาจตัดมาจากหนังสือพิมพ์หรือปรินท์ 

ออกมาจากอินเตอร์เน็ตก็ได้  
 2) การเรียนครั้งต่อมาให้แบ่งกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม ให้ประธานกลุ่มน าการพูดคุย ว่าข้าวที่หามาเป็น 

“ปัญหา” ของสังคม หรือประเทศของเราอย่างไร ทั้งนี้โดยที่ยังไม่ต้องน าเสนอทางแก้ไข  
 3) กติกาในการพูดคุยคือ หนึ่ง ไม่มีความคิดใครถูกไม่มีความคิดใครผิด ให้พูดทีละคนเมื่อคนหนึ่ง

พูด ทุกคนต้องฟัง สอง ต้องพูดทุกคน ให้เวลา 15 นาที  
 4) ผู้สอนแจกกระดาษฟลิบชาร์ต ให้ทุกกลุ่มท าเป็นโปสเตอร์ออกมาน าเสนอ ให้เวลาในการท า

โปสเตอร์ 20 นาที  
 5) ให้ประธานกลุ่มหรือตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอกลุ่มละ 3 นาท ีอาจจะน าเสนอหลายคนก็ได้  
 6) ผู้สอนสรุปและน าการแลกเปลี่ยนกลุ่มใหญ่  
 7) ชั่วโมงเรียนครั้งต่อไปใช้กิจกรรมวิเคราะห์ปัญหาสังคมกับความเชื่อมโยงกับตัวเรา  

   กิจกรรมที่ 2 (2) หาข่าวมาคุยปัญหาแบบท่ี 2 (World Café)  
 1) กิจกรรมการหาข่าวมาคุยแบบที่หนึ่งมีเพียงหัวข้อเดียว แบบที่สองจะมีหลายหัวข้อ เพ่ือให้เห็น 

“ประเทศไทย” โดยใช้เทคนิควิธีการแบบ World Café หรือ “สภากาแฟ” ที่เน้นการ “ฟัง” และการ
แลกเปลี่ยนบนพ้ืนฐานของหลักความเสมอภาคที่มนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกัน   ผู้สอนจะก าหนดหัวข้อใหญ่ๆ ให้
กลุ่มย่อย 4 กลุ่ม ได้แก่ การเมือง สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม  โดยอาจใช้วิธีการจับฉลาก เมื่อแต่ละกลุ่มได้
หัวข้อใหญ่แล้ว  ให้สมาชิกในกลุ่มไปหาข่าวตามหัวข้อนั้น  โดยอาจตัดมาจากหนังสือพิมพ์ หรือปรินท์ออกมา
จากอินเตอร์เน็ตก็ได้ 

 2) ให้ประธานกลุ่มน าการพูดคุย 4 กลุ่มคือ 4 Café ว่าข่าวที่หามาเป็น “ปัญหา” ของสังคม หรือ
ประเทศของเราอย่างไร ทั้งนี้โดยที่ยังไม่ต้องน าเสนอทางแก้ไข  

 3) กติกาในการพูดคุยคือ หนึ่ง ไม่มีความคิดใครถูกไม่มีความคิดใครผิด ให้พูดทีละคนเมื่อคน 
หนึ่งพูด ทุกคนต้องฟัง สอง ต้องพูดทุกคน ให้เวลา 15 นาที  

 4) เมื่อครบ 15 นาท ีให้สลับกลุ่ม โดยแต่ละคนเลือกไปเข้า Café อ่ืนได้ตามที่สนใจ ให้เวลาคุยอีก 
10 นาที โดยเจ้าของ Café และเลขานุการอยู่กลุ่มเดิม เมื่อครบเวลา ให้ทุกคนเลือกเข้า Café ปัญหาอ่ืนได้อีก
หนึ่งครั้ง ให้เวลาอีก 10 นาที  

 5) ให้ทุกกลุ่มท าโปสเตอร์ (ใช้กระดาษฟลิบชาร์ต) โดยให้เวลา 20 นาที และให้เจ้าของ Café 
ออกมานาเสนอถึงประเด็นที่มีการคุยกัน ให้เวลาน าเสนอกลุ่มละ 3 นาท ี 

 6) ผู้สอนสรุปและน าการแลกเปลี่ยนกลุ่มใหญ่  
 7) ชั่วโมงเรียนครั้งต่อไปใช้กิจกรรมวิเคราะห์ปัญหาสังคมกับความเชื่อมโยงกับตัวเรา  
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กิจกรรม 3 ปัญหาในสังคมมาจากไหน – ฝึกการวิเคราะห์เชื่อมโยงให้เห็นว่า 
เราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา  

 1) เมื่อท ากิจกรรมหาข่าวมาวิเคราะห์ปัญหาแล้ว ให้ทุกกลุ่มวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา โดยมี
เงื่อนไขคือ ต้องวิเคราะห์ให้เจอว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาและสาเหตุอย่างไร  

 ตัวอย่าง ส าหรับผู้สอน (เป็นแนวทางส าหรับผู้สอน ไม่ให้เฉลยตั้งแต่แรก  แต่ให้ใช้เป็นแนวทาง
ให้นักศึกษาคิดด้วยตัวเอง)   
 ปัญหาโลกร้อน เกิดจากคนท าลายสิ่งแวดล้อม เราเคยแยกขยะหรือไม่ เราบริโภคจนเกินพอดี
หรือไม ่ 

 ปัญหาขยะ ขยะเกิดจากใคร ใครเป็นคนทิ้งขยะ ใครที่ไม่ยอมแยกขยะ  
  ปัญหาทางเพศของเยาวชน เกิดจากสื่อ ละครหลังข่าว ใครคือสาเหตุ ผู้สร้างละคร 
สถานีโทรทัศน์ ผู้สร้างละครและสถานีโทรทัศน์สร้างละครตามเรตติ้ง  แล้วใครคือเรตติ้ง  
  ปัญหาการเมือง  นักการเมืองใช้อ านาจโดยมิชอบ แล้วใครเลือกนักการเมืองเข้าสภา  
  ปัญหาคอร์รัปชัน นักการเมืองจะคอร์รัปชันได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครยอมให้สินบน แล้วใครเป็นคน
ให้สินบน ใครเป็นคนให้เงินใต้โต๊ะแก่นักการเมือง เราเคยให้สินบนไหม เราเคยให้เงินต ารวจไหม  

 2) ให้ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอ และเชื่อมโยงปัญหาเข้าด้วยกัน เราเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิด
ปัญหาหนึ่ง ปัญหานั้นก็จะเป็นสาเหตุของปัญหาอื่นๆ ต่อไป  

 3) ถามว่าถ้าจะแก้ปัญหา ต้องเริ่มแก้ที่ใคร รัฐบาลแก้ไหวหรือไม่ ผู้มีอ านาจแก้ได้หรือไม่  ค าตอบ
คือ เมื่อเราเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุ เราต้องแก้ที่สาเหตุ โดยเริ่มที่ตัวเรา  เมื่อสาเหตุมีน้อยลง ปัญหาก็ค่อยๆ 
หมดไป  นักศึกษาเลือกได้ว่าจะเป็น “พลเมือง” คือเป็น “พละ” ของเมือง หรือจะเป็น “ภาระ” ของเมือง  

 4) ให้ใช้กระบวนการเดียวกันนี้กับปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน  ในมหาวิทยาลัยหรือใน
สถาบันการศึกษาของเรา ปัญหาแทบทุกอย่างเกิดจากคน ถ้าคนไม่ก่อปัญหา ปัญหาก็จะหมดไป สังคมก็จะเป็น
สังคมเข้มแข็ง สถาบันการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัยของเราก็จะเข้มแข็ง เมื่อ “ภาระเมือง” มีน้อยลง และมี 
“พลเมือง” เพ่ิมมากข้ึน และจะมี “พละ” หรือก าลังในการแก้ปัญหาได้ทุกเรื่อง  

 5) ขั้นตอนต่อไปให้ใช้กระบวนการ “การเรียนรู้โดยการท าโครงงานแก้ปัญหา” ซึ่งจะได้ศึกษาและ
ลงมือท าต่อไป  
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6. ทรัพยากรประกอบการเรียนรู้ 
 6.1 เอกสาร ต ารา บทความ 

- เอกสารการเรียนรู้ หน่วยที่ 5 เรื่อง การศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมือง 
  -  ปริญญา เทวานฤมิตรกุล. “พลเมืองศึกษา (Civic  Education) : พัฒนาการเมืองไทยโดยสร้าง
ประชาธิปไตยท่ี “คน”. สืบค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2555 จาก http : /www.social. obec.go.th/node / 64     
  - ปริญญา เทวานฤมิตรกุล. (2555). การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง.  
  ส านักงานสภาพัฒนาการเมือง  สถาบันพระปกเกล้า. (2554). รายงานการศึกษาแนวทางการสร้าง
เสริมส านักความเป็นนพลเมืองแก่เยาวชน.  
  วีรพงษ์ รามางกูร. พลเมือง ราษฎร ปวงชน ประชาชน. สบืค้นเมือ่ 29 พฤษภาคม 2558 จาก  
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1430887063> 

- ความเป็นราษฎรและความเป็นพลเมือง สืบค้นเมื่อ 29 พฤษภาคม 2558 จาก         
http://km.streesp.ac.th/external_links.php?links=3766 

- คอลัมน์โลกและเรา. [ฉบับอิเล็กทรอนิกส์]. ไทยโพสต์ แทบลอยด์. ฉบับวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม  
2556   สืบค้นเมื่อ 29 พฤษภาคม 2558 จาก 
http://www.oknation.net/blog/talkwithMetha/2014/01/27/entry-1) 

- เสิศพงษ์ อุดมพงศ์. การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง (Civic/Citizenship Education)  ใน 
การส่งเสริมบทบาทของภาคพลเมืองในการเมืองระบบตัวแทน: แนวทางท่ียั่งยืนผ่านประสบการณ์จาก 
ต่างประเทศ. สืบค้นเมื่อ 29 พฤษภาคม 2558 จาก http://kpi.ac.th/media/pdf/M8_272.pdf 
  - Foon, J. Kui .  &  Kennedy  C. – K. J. (2012) . Citizenship  and  Governance  in  the   
Asian  Region  : Insights  from  the  International  Civic  and  Citizenship  Education  Study.  
Public  Organiz  12 : 299-311 

- Porter J. (n.d. ).  The  Challenge  of Education  for  Active  Citizenship.  
  - Scheerens, J. (2011). Indicators  on  Informal  learning   for  Active  Citizenship  at   
School. Educ  AsseEval.  Acc  201-222. 

-  Westheimer, J.  and Kahne, J. (2004). What kind of Citizen ? The Politic of  
Educating  for  Democracy . American  Educational   Research Journal 41, 2, 237-269. 

      6.2 ตัวอย่างกรณีศึกษา    
- เรื่องราวดีๆ ของคนญี่ปุ่นยามภาวะฉุกเฉิน      
  http://www.dmc.tv/pages/scoop.html 
- วินัยและความรับผิดชอบของชาวเกาหลีใต้.  

                       http://www.thaiworld.org/thn/thailand 

 6.3 วีดิทัศน์ ขั้นแนะน า 
   -  เรื่อง Pan AM Boeing 747 & KLM Boeing 747 Crash - Tenerife (crash of the 
century)   https://www.youtube.com/watch?v=Q8uP6W1gyk0 

 6.4 เว็บไซต์  
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7. การประเมินผลการเรียนรู้  
  7.1 การประเมินผลการเรียนรู้   

   - การประเมินก่อนเรียน (เป็นการประเมินเพ่ือติดตามคุณภาพของนักศึกษา) โดยให้นักศึกษา
ตอบค าถามเพ่ือวัดการรับรู้ความเป็นพลเมืองที่มีต่อหน่วยการเรียนรู้ที่ 5   
  ค าถาม : ให้นักศึกษาแสดงทัศนะความเป็นพลเมืองว่าจะสามารถแสดงส านึกพลเมืองได้   ใน
กิจกรรมอะไร  และอย่างไร  พร้อมแสดงเหตุผล 

 - การประเมินระหว่างเรียน  (เป็นการประเมินเพื่อติดตามคุณภาพของนักศึกษา) จะใช้ทั้ง 2  
รูปแบบ คือ ประเมินเชิงคุณภาพ  และประเมินเชิงปริมาณ  โดยทั้งนี้  ผู้สอนสามารถเลือกใช๊รูปแบบประเมินได้
ตามความเหมาะสม 

รูปแบบประเมินเชิงคุณภาพ 
1. ให้นักศึกษาเขียนแบบบันทึกตามฟอร์มที่ผู้สอนก าหนดหัวข้อต่างๆ ไว้  
2. ให้ผู้สอนเขียนบันทึกประเมินนักศึกษาในกิจกรรมในห้องเรียน   

รูปแบบประเมินเชิงปริมาณ 
1. ตรวจประเมินผลงานตามใบงาน / ชิ้นงาน หรือโครงงานของนักศึกษาที่ผู้สอนและนักศึกษา 

ตกลงหรือก าหนดร่วมกัน โดยสามารถแยกประเมินได้ดังนี้ 
1.1 ประเมินการท างานในใบงานหรือกิจกรรมในห้องเรียนร่วมกัน ทั้งระดับบุคคล /กลุ่ม  
1.2 ประเมินการท างานในใบงานหรือกิจกรรมนอกห้องเรียนร่วมกัน ทั้งระดับบุคคล /กลุ่ม   
1.3 ประเมินผลการเรียนรู้คุณลักษณะพลเมืองแบบมีส่วนร่วม 
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แบบบันทึกการเรียนรู้ของนักศึกษาในห้องเรียน 
หัวข้อเรื่อง  ...................... กจิกรรมที่ใช้ประเมิน ................................ 

 
ชื่อ-สกุลนักศึกษา ความรู้ทีน่ักศึกษา 

ได้เรียนรู ้
ทักษะ 

พฤติกรรม 
ที่ได้เรียนรู้ 

คุณค่า 
ค่านิยมที่ได้

เรียนรู้ 

อ่ืนๆ 

     
     
     
     
     
     
     
ข้อสรุป สิ่งที่นักศึกษาส่วนใหญ่ได้เรียนรู้องค์ความรู้  (ระบุ 5 ข้อ) 
 1……………………………………………….. 
 2……………………………………………….. 
 3……………………………………………….. 
 4……………………………………………….. 
 5……………………………………………….. 
ข้อสรุป สิ่งที่นักศึกษาส่วนใหญ่ได้เรียนรู้ทักษะ/พฤติกรรม  (ระบุ 5 ข้อ) 
 1……………………………………………….. 
 2……………………………………………….. 
 3……………………………………………….. 
 4……………………………………………….. 
 5……………………………………………….. 

ข้อสรุป สิ่งที่นักศึกษาส่วนใหญ่ได้เรียนรู้คุณค่า /ค่านิยม   (ระบุ 5 ข้อ) 
 1……………………………………………….. 
 2……………………………………………….. 
 3……………………………………………….. 
 4……………………………………………….. 
 5……………………………………………….. 

ผู้สอนมอบหมายใบงาน หรือท ากิจกรรมกับนักศึกษาในห้องเรียน ทั้งในระดับบุคคล  และ 
ระดับกลุ่ม และท าการวัดผลจากกระบวนการท างานในห้องเรียน /นอกห้องเรียน   
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แบบประเมินนักศึกษาในกิจกรรมในห้องเรียน 
หัวข้อเรื่อง  ...................... กจิกรรมที่น ามาใช้ประเมิน ................................ 

 
ชื่อ-สกุลนักศึกษา สิ่งท่ีนักศึกษาท าได้  

/ข้อดี   
สิ่งท่ีนักศึกษาท า
ไม่ได้/ข้อด้อย  

หมายเหตุ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
ข้อสรุป สิ่งที่นักศึกษาส่วนใหญ่ท าได้  (ระบุ 5 ข้อ) 
 1……………………………………………….. 
 2……………………………………………….. 
 3……………………………………………….. 
 4……………………………………………….. 
 5……………………………………………….. 
ข้อสรุป สิ่งที่นักศึกษาส่วนใหญ่ท าไม่ได้  (ระบุ 5 ข้อ) 
 1……………………………………………….. 
 2……………………………………………….. 
 3……………………………………………….. 
 4……………………………………………….. 
 5……………………………………………….. 
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แบบประเมินในห้องเรียน 
การประเมินการท างาน /ใบกิจกรรม ร่วมกัน 

 
ชื่อ – นามสกุล........................................................ กิจกรรม/ชิ้นงาน ........................................... 

ค าชี้แจง  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในระหว่างเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 
ล าดับที ่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 ยอมรับความสามารถและความคิดเห็นของผู้อื่น    
2 สามารถเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี     
3 แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนอย่างเท่าเทียม     
4 ยอมรับการให้ข้อมูลป้อนกลับของสมาชิกในกลุ่ม    
5 เคารพกติกาหรือข้อตกลง ในการท างานร่วมกัน     
6 มีน้ าใจ ช่วยเหลือ เอื้อเฟ้ือผู้อื่น     
7 อดทน กับสภาพที่ตนเองไม่ชอบ    
8 พัฒนาทักษะการสื่อสาร การเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน    
9 ให้ความร่วมมือในการท างานอย่างเต็มความสามารถ    
10 มุ่งม่ันและตั้งใจท างานร่วมกันให้ประสบผลส าเร็จตาม

เป้าหมาย 
   

11 แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการท างานร่วมกัน    
คะแนนรวม    

 
เกณฑ์การตัดสินผลประเมิน การให้คะแนน 

 ได้คะแนนรวม  20  คะแนน ขึ้นไป แปลว่า ผ่านเกณฑ์   
  เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน  26 – 33  ระดับคุณภาพ  ดี 
ช่วงคะแนน  18 – 25  ระดับคุณภาพ  พอใช้ 
ช่วงคะแนน  11 -  17  ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง 

  ได้ระดับคุณภาพ  พอใช้  ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์ 
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แบบประเมินนอกห้องเรียน  
การประเมินการท างาน /ใบกิจกรรม ร่วมกัน 

ชื่อ – นามสกุล........................................................ กิจกรรม/ชิ้นงาน ........................................... 

ค าชี้แจง  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษานอกห้องเรียน โดยขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับปฏิบัติ 
  

ล าดับที่ รายการประเมิน ระดับปฏิบัติ 
ท า ไม่ท า 

 กระบวนการท างาน   
1 มีการวางแผนการท างานอย่างชัดเจน   
2 แผนการท างานเป็นขั้นตอน   
3 เตรียมอุปกรณ์การท างานครบถ้วน   
4 ท างานตามขั้นตอนหรือแผน   
5 มีการปรับปรุงกระบวนการท างานเป็นช่วงๆ   
6 มีการประเมินผลการท างาน   
 ผลงาน (ความรู้ /ทักษะ)   
1 ผลงานสอดคล้องกับประเด็นที่ก าหนด   
2 ผลงานมีความถูกต้อง   
3 ผลงานมีความสมบูรณ์   
4 ผลงานมีความสมดุล   
5 ผลงานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง   
6 การน าเสนอ มีความชัดเจน เข้าใจง่ายและน่าสนใจ   
 คุณลักษณะท่ีดีในการท างาน   
1 มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันอย่างยุติธรรม   
2 ร่วมมือกันท างานอย่างเต็มที่   
3 มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการท างาน   
4 ท างานเป็นระเบียบเรียบร้อย   
5 มีความรับผิดชอบ   
6 ช่วยเหลือเพ่ือนที่มีปัญหาในการท างาน   
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 เกณฑ์การให้คะแนน 
 กระบวนการท างาน มีรายการปฏิบัติตั้งแต่   4 ข้อขึ้นไป แปลว่าผ่าน  
 ผลงาน มีรายการปฏิบัติตั้งแต่   4 ข้อขึ้นไป แปลว่าผ่าน 
 คุณลักษณะที่ดีในการท างาน มีรายการปฏิบัติตั้งแต่  5  ข้อขึ้นไป แปลว่าผ่าน 
 
  เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ผ่านทั้ง  3  องค์ประกอบ  มีคุณภาพในระดับ ดีมาก 
ผ่าน  2   องค์ประกอบ  มีคุณภาพในระดับ ดี 
ผ่าน  1   องค์ประกอบ  มีคุณภาพในระดับ พอใช้  
ไม่ผ่านทั้ง  3  องค์ประกอบ  มีคุณภาพในระดับ ควรปรับปรุง  

 
 -  การประเมินหลังเรียน  
  ผู้สอนสามารถประเมินผลการเรียนรู้ได้ 2 วิธี คือ  

1. ประเมินตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ /คือ ประเมินว่านักศึกษาบรรลุในคุณลักษณะของ 
พลเมืองอย่างไรบ้าง ( ประกอบด้วยคุณลักษณะ 6 ข้อ)  
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คุณลักษณะพลเมือง ผู้สอนร่วมก าหนดตัวบ่งชี้พฤติกรรมที่เป็น
องค์ประกอบของคุณลักษณะพลเมืองตามความเหมาะสม ดังนี้  
 องค์ประกอบที่ 1 มีอิสรภาพและพ่ึงตนเองได้  ระบุพฤติกรรมบ่งชี้ ประมาณ 3 -5 ข้อ ได้แก่  

1.1 ………................................................. 
1.2 ………................................................. 
1.3  ………................................................. 
1.4  ………................................................. 
1.5  ………................................................. 
องคป์ระกอบที่ 2 เห็นคนเท่าเทียมกัน ระบุพฤติกรรมบ่งชี้ ประมาณ 3 -5 ข้อ ได้แก่  
1.1 ………................................................. 
1.2 ………................................................. 
1.3  ………................................................. 
1.4  ………................................................. 
1.5  ………................................................. 
องค์ประกอบที่ 3 ยอมรับความแตกต่าง ระบุพฤติกรรมบ่งชี้ ประมาณ 3 -5 ข้อ ได้แก่  
1.1 ………................................................. 
1.2 ………................................................. 
1.3  ………................................................. 
1.4  ………................................................. 
1.5  ………................................................. 
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องค์ประกอบที่ 4 เคารพสิทธิผู้อื่น   ระบุพฤติกรรมบ่งชี้ ประมาณ 3 -5 ข้อ ได้แก่  
1.1 ………................................................. 
1.2 ………................................................. 
1.3  ………................................................. 
1.4  ………................................................. 
1.5  ………................................................. 

 องค์ประกอบที่ 5 รับผิดชอบต่อสังคม    ระบุพฤติกรรมบ่งชี้ ประมาณ 3 -5 ข้อ ได้แก่  
1.1 ………................................................. 
1.2 ………................................................. 
1.3  ………................................................. 
1.4  ………................................................. 
1.5  ………................................................. 

 องค์ประกอบที่ 6 เข้าใจระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม ระบุพฤติกรรมบ่งชี้ ประมาณ 3 -5 
ข้อ ได้แก่  

1.1 ………................................................. 
1.2 ………................................................. 
1.3  ………................................................. 
1.4  ………................................................. 
1.5  ………................................................. 

 
  จากคุณลักษณะของพลเมืองทั้ง 6 ข้อ ให้ผู้สอนประเมินนักศึกษาตามแบบประเมิน (ป.พ.1)  
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ประเมินผลการเรียนรู้คุณลักษณะพลเมือง แบบมีส่วนร่วม 
 
ชื่อ – นามสกุล...................................................... 

ค าชี้แจง  ให้ผู้สอนประเมินระดับพฤติกรรมบ่งชี้พลเมืองของนักศึกษาหลังสิ้นสุดการสอน  โดยขีด  ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับพฤติกรรม 

 
พฤติกรรมที่บ่งชี ้ เกณฑ์การให้คะแนน 

ไม่ผ่าน   
( ๐ ) 

ผ่าน  
( 1 ) 

ดี  
( 2 ) 

ดีเยี่ยม  
( 3 ) 

คุณลักษณะที่ 1      
ข้อ 1.  ……………………………………………….     
ข้อ 2.  ……………………………………………….     
ข้อ 3.  ……………………………………………….     
ข้อ 4.  ……………………………………………….     
คุณลักษณะที่ 2      
ข้อ 1.  ……………………………………………….     
ข้อ 2.  ……………………………………………….     
ข้อ 3.  ……………………………………………….     
ข้อ 4.  ……………………………………………….     
คุณลักษณะที่ 3      
ข้อ 1.  ……………………………………………….     
ข้อ 2.  ……………………………………………….     
ข้อ 3.  ……………………………………………….     
ข้อ 4.  ……………………………………………….     
คุณลักษณะที่ 4      
ข้อ 1.  ……………………………………………….     
ข้อ 2.  ……………………………………………….     
ข้อ 3.  ……………………………………………….     
ข้อ 4.  ……………………………………………….     
คุณลักษณะที่ 5      
ข้อ 1.  ……………………………………………….     
ข้อ 2.  ……………………………………………….     
ข้อ 3.  ……………………………………………….     
ข้อ 4.  ……………………………………………….     
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พฤติกรรมที่บ่งชี ้ เกณฑ์การให้คะแนน 
ไม่ผ่าน   
( ๐ ) 

ผ่าน  
( 1 ) 

ดี  
( 2 ) 

ดีเยี่ยม  
( 3 ) 

คุณลักษณะที่ 6      
ข้อ 1.  ……………………………………………….     
ข้อ 2.  ……………………………………………….     
ข้อ 3.  ……………………………………………….     
ข้อ 4.  ……………………………………………….     
 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
  ไม่มีพฤติกรรมบ่งชี้     ให้คะแนน 0 
 มีพฤติกรรมบ่งชี้   1 รายการ    ให้คะแนน 1 
 มีพฤติกรรมบ่งชี้   2 รายการ    ให้คะแนน 2 
 มีพฤติกรรมบ่งชี้   3 รายการขึ้นไป  ให้คะแนน 3 

 เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
 

ระดับประเมิน
คุณภาพ 

เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเยี่ยม (3) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจ านวน 6  คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด  
ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี 

ดี (2) 1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจ านวน 4-5 คุณลักษณะ และ 
ไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี หรือ  

2. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกคุณลักษณะ 
3. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปจ านวน 3 คุณลักษณะและระดับผ่าน

จ านวน 1 คุณลักษณะ 
ผ่าน (1) 1. ได้ผลการประเมินดับผ่านทุกคุณลักษณะ หรือ 

2. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจ านวน 1-2 คุณลักษณะ และคุณลักษณะที่
เหลือได้ผลการประเมินในระดับผ่าน 

ไม่ผ่าน (0) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ 1-2 คุณลักษณะขึ้นไป 
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2. ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ ในรูปแบบการปฏิบัติจริง/ภาคสนามโดย 
การท าโครงงานแก้ปัญหาในระดับต่างๆ    
 ทั้งนี้ การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ จะใช้ทั้ง 2 วิธี  คือ  
 วิธีที่1 การสะท้อนความรู้สึก/ความคิดเห็นต่อโครงงานคือ ให้นักศึกษาบรรยายสะท้อนความรู้สึก
จากการท าโครงงานตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้   

- ได้เรียนรู้หรือพัฒนาทักษะอะไรใหม่ๆเก่ียวกับความเป็นพลเมืองบ้าง  
- ประทับใจเรื่องอะไรบ้าง และ  
- มีสิ่งใดที่ควรปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาต่อยอดจากโครงงานนี้บ้าง      

 วิธีที่ 2  การตรวจประเมินโครงงานตามเกณฑ์ประเมินที่ก าหนดในโครงงาน    
  -ให้นักศึกษาน าเสนอผลการจัดการเรียนรู้จากโครงงานเสริมสร้างความเป็นพลเมืองของนักศึกษา 
ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ  โดยมีการให้คะแนนโครงงาน ตามแบบประเมิน (ทั้งนี้ เกณฑ์การให้
คะแนนโครงงาน จะให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้สอน ซึ่งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมเพ่ือให้
สอดคล้องกับลักษณะของโครงงานที่นักศึกษาท า) 
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โครงงานเสริมสร้าง “ความเป็นพลเมือง” 

1. ผู้สอนมอบหมายการท าโครงงานเสริมสร้างความเป็นพลเมืองของนักศึกษา  โดยมีเงื่อนไขให้
นักศึกษาเลือกพ้ืนที่ชุมชน และปัญหาที่นักศึกษาสนใจร่วมกับชุมชน  โดยเน้นการแก้ไขปัญหาด้วยศักยภาพของ
ตนเอง  และชุมชนเจ้าของปัญหา     

2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม  และน าเสนอผลการจัดการเรียนรู้จากโครงงานเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองของนักศึกษา  ในรูปแบบการจัดนิทรรศการเชิงวิชาการ  โดยใช้แนวทางการให้คะแนนโครงงาน จาก
ตัวอย่างต่อไปนี้ (เกณฑ์การให้คะแนนโครงงาน จะให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้สอนและสามารถปรับได้ตามความ
เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของโครงงานที่นักศึกษาท า) 

 การท าโครงงานในกิจกรรมที่เสริมสร้าง “ความเป็นพลเมือง”  ที่ฝึกคุณสมบัติของความเป็น
พลเมือง ให้ผู้สอนพิจารณาและตกลงมอบหมายการท าโครงงานกับนักศึกษา  โดยการพิจารณาให้สอดคล้องกับ
ช่วงเวลา ความต้องการของนักศึกษา และบริบทของปัญหาที่เผชิญอยู่  โดยในเอกสารนี้ ได้ออกแบบทางเลือก
โครงงานเป็นระดับๆ เพ่ือช่วยเป็นกรอบในการมอบหมายงาน มีรายละเอียด คือ 

1.  การเรียนรู้โดยการท าโครงงานแก้ปัญหา (Project-based Learning) เพื่อฝึกความเป็น 
“พลเมือง” ที่ร่วมรับผิดชอบและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม  

กิจกรรมที ่1 การท าโครงงานแก้ปัญหาในมหาวิทยาลัย  
 1) ให้นักศึกษาเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย ที่เกิดจาก “คน” จากนั้นแบ่งกลุ่มย่อยและ

ให้ประธานกลุ่มน าการพูดคุยโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและความเกี่ยวข้องกับตัวเรา  โดยวิเคราะห์ให้
เห็นว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุของปัญหาอย่างไร และออกมาน าเสนอหน้าห้อง  

 2) จากนั้นให้กลุ่มย่อยพูดคุยแลกเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย  โดยลงมือท า
ด้วยตนเอง  

 3) ใช้แนวทางแก้ปัญหาที่นาเสนอในกลุ่มพัฒนาให้เป็น โครงงานกลุ่ม แบ่งกลุ่มย่อยในห้องให้มี
สมาชิกมากพอสมควรในการท าโครงงาน จากนั้นให้ประชุมเลือกประธาน และให้คิดโครงงาน   โดยมีเงื่อนไข 
คือ โครงงานจะต้องไม่ใช่การเสนอให้มหาวิทยาลัย  หรือให้คนอ่ืนแก้ไข แต่ต้องเป็น การลงมือแก้ปัญหาด้วย
ตัวเราเอง เพ่ือฝึกการเป็น “พลเมือง” ที่ “พึ่งตนเอง” ในการแก้ปัญหา ทั้งนี้ให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และพยายามน าไปสู่ข้อสรุป แบบเห็นพ้องต้องกัน โดยให้โครงงานมาจากตัวนักศึกษาเอง โดย
ผู้สอนเป็นเพียงผู้ให้ค าแนะนา  

 4) ให้ท าโปสเตอร์โครงงาน และให้ประธานหรือตัวแทนกลุ่มออกมาเสนอโครงงานพร้อมด้วย
โปสเตอร์ โดยให้เวลาน าเสนอโครงงานกลุ่มละไม่เกิน 10 นาท ี 

  5) จากนั้นให้แต่ละกลุ่มลงมือท าโครงงาน โดยมหาวิทยาลัยอาจจะมีงบประมาณจ านวนหนึ่งเป็น
ค่าอุปกรณ์ให้แต่ละกลุ่ม  

 6) การท าโครงงานให้เวลาในการท า 2– 3 สัปดาห์  โดยมีการติดตามผลการท างานเป็นระยะ  
 7) เม่ือท าโครงงานเสร็จให้มีการเสนอผลการท าโครงงานในห้อง ถ้ามีหลายห้องให้มีการน าเสนอ

รวมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
  8) จากนั้นในชั่วโมงเรียนครั้งต่อมาให้แต่ละกลุ่มสรุปว่า โครงงานที่ท าได้ก่อให้เกิดผลในการ
แก้ปัญหาอย่างไร และได้เรียนรู้อะไรจากการท าโครงงาน  
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    กิจกรรมที่ 2 การท าโครงงานแก้ปัญหาของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย  
 1) ให้ผู้สอนพานักศึกษาลงชุมชนที่อยู่รอบๆมหาวิทยาลัย เพ่ือไปเรียนรู้สัมผัสปัญหา ทั้งนี้โดย

ติดต่อประสานงานกับผู้น าชุมชน  
 2) ให้มีแบบสอบถามง่ายๆ ในเรื่องปัญหาของชุมชน เพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับนักศึกษาในการลง

ไปพูดคุยกับประชาชนในชุมชน  
 3) จากนั้นน าข้อมูลกลับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มและในห้อง วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ  
 4) ให้เสนอแนวทางแก้ไข พัฒนาให้เป็นโครงงานโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม  
 5) ลงมือท าโครงงานโดยใช้กระบวนการเดียวกันกับการท าโครงงานแก้ปัญหาในระดับ
มหาวิทยาลัย (กิจกรรมที่ 1)  

    กิจกรรมที่ 3 การท าโครงงานแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมของเรา  
 1) ใช้กิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากกิจกรรมวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมว่ามาจากไหน  (การฝึก

ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้เสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยพัฒนาให้เป็นโครงงาน  
 2) ลงมือท าโครงงานโดยใช้กระบวนการเดียวกันกับการท าโครงงานแก้ปัญหาในโรงเรียนหรือใน

มหาวิทยาลัย (กิจกรรมที่ 1)  

  นอกจากนี้  หากอยู่ในช่วงการเลือกตั้งของมหาวิทยาลัย  สามารถจัดการเรียนรู้การปกครอง
ตนเองของ “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยด้วยการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  กล่าวคือ   

    กิจกรรมที่ 1 การไปเลือกตั้งสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา  
 1) เมื่อมีการเลือกตั้งองค์การนักศึกษา/สโมสรนักศึกษา และสภานักศึกษา ให้อาจารย์ถามว่าเรามี

เลือกตั้งองค์การนักศึกษา/สภานักศึกษาไปท าไม ท าไมต้องมีเลือกตั้ง องค์กรเหล่านี้มีบทบาทหน้าที่อะไร ให้
การบ้านให้นักเรียนนักศึกษาไปหาค าตอบ  

 2) อาจารย์สนับสนุนให้นักศึกษาไปเลือกตั้ง (หากอยู่ในช่วงการเลือกตั้ง) โดยสนับสนุนกิจกรรม
รณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  

 3) จากนั้นสัปดาห์ต่อมาให้มาคุยกันในห้อง โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้  
 องค์กรเหล่านี้มีบทบาทหน้าที่อะไร  
 ไปเลือกตั้งแล้วรู้สึกอย่างไร /นักเรียนหรือนักศึกษาที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งมีเหตุผลอะไร  
 นักศึกษาเลือกผู้สมัครด้วยเหตุผลอะไร (ไม่ต้องบอกว่าเลือกใคร)  
 ประชาธิปไตยในโรงเรียน และในมหาวิทยาลัยสะท้อนประชาธิปไตยของประเทศไทย

อย่างไร 
 4)  จากนั้นให้ประธานกลุ่มหรือตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอหน้าห้อง  
 5)  อาจารย์บันทึกประเด็นเป็นตาราง ให้แลกเปลี่ยน และสรุป  
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แบบประเมินโครงงานเสริมสร้าง ความเป็นพลเมือง 
 

 
ที่มา : http://api.ning.com/files/sLlzsSOpcTcOxpeqCgBnh6LOvOmtmSBK4QVQxDKLkvp3osK0X3wb-
MPSwx2llSxvRniNE2so6G*dD1TTH5550cUtryshUy*y/file.pdf  
รายช่ือสมาชิกในกลุ่ม  

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล 
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ตัวอย่างรูบริคส์ประเมินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ที่มา : http://api.ning.com/files/sLlzsSOpcTcOxpeqCgBnh6LOvOmtmSBK4QVQxDKLkvp3osK0X3wb-
MPSwx2llSxvRniNE2so6G*dD1TTH5550cUtryshUy*y/file.pdf  

การให้คะแนนและการวัดผล 
 การเข้าร่วมกิจกรรม /ท าใบงาน และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  40 %  

การสอบปลายภาค        30 %  
การท าโครงงานแก้ปัญหา       30 % 
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คณะผู้จัดท า เอกสารการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ 
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฎ 

ครั้งที่ 1 
ณ ห้องประชุม 2  อาคาร 2 ชั้น 2  ศูนย์กรุงเทพมหานคร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 
 
คณะกรรมการด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามทุจริต 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์       ประธานกรรมการ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
นายอุทิศ  บัวศรี          รองประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์  หรดาล       กรรมการ 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า       กรรมการ 
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  เหลืองบุตรนาค       กรรมการ 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช   นิลพันธุ์       กรรมการ 
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล      กรรมการ 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

นายธิติ เมฆวณิชย์         กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 นายสราวุฒิ เศรษฐกร         กรรมการ 
  เจ้าหน้าทีส่ านักงานคณะกรรมการการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
นายเทอดภูมิ  ทัศนพิมล         กรรมการ 

          เจ้าหน้าทีส่ านักงานคณะกรรมการการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 อาจารย์ชาญชัย   สุวรรณวัฒน์          กรรมการ 
  เลขานุการที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พิชญกุล       เลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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นายธนวัฒน์ มะแม้น         ผู้ช่วยเลขานุการ 
          เจ้าหน้าทีส่ านักงานคณะกรรมการการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
อาจารย์จินตนา  ปวีณอภิชาต                 ผู้ช่วยเลขานุการ 

     ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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คณะผู้จัดท า เอกสารการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ 
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฎ 

ครั้งที่ 2 
ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2558 

 
คณะกรรมการด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามทุจริต 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์      มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
            ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

นายอุทิศ  บัวศรี         ส านักงานคณะกรรมการการป้องกัน 
           และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์  หรดาล       มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  เหลืองบุตรนาค      มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช   นิลพันธุ์      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

นายธิติ เมฆวณิชย์        ส านักงานคณะกรรมการการป้องกัน 
           และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
อาจารย์ชาญชัย   สุวรรณวัฒน์       เลขานุการที่ประชุมอธิการบดี 

            มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นายสราวุฒิ เศรษฐกร        ส านักงานคณะกรรมการการป้องกัน 

            และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
นายเทอดภูมิ  ทัศนพิมล        ส านักงานคณะกรรมการการป้องกัน 
           และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พิชญกุล      มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

            ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 อาจารย์จินตนา  ปวีณอภิชาต                ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมอธิการบด ี

           มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นายธนวัฒน์ มะแม้น        ส านักงานคณะกรรมการการป้องกัน 

            และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
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แผนการจัดการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

คณะผู้จัดท าเอกสารการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มภาคเหนือ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : ทุจริตภัยคุกคามต่อแผ่นดิน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชขัย พวกดี       มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
อาจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต        มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา ค านวนสกุณี      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
อาจารย์นิล พันธุ์คงชื่น         มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
อาจารย์เนรมิตร ฉัตรรักษา       มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
นายณรงค์ เมืองมูล        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกล เกิดผล       มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
นางสาวเนตรชนก เพียภูเขียว       มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
นายอมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์       มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง      มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
อาจารย์ ดร.ภาณุ สิทธิวงศ์       มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
อาจารย์วรวิทย์ นพแก้ว        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 
คณะผู้จัดท าเอกสารการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : ระบบอุปถัมภ์และระบอบประชาธิปไตย 

อาจารย์นฤชิต แสนปากดี        มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 
อาจารย์โกสินทร์ อัตโสภณ       มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 
อาจารย์ ดร.ศิริพร  พึ่งเพ็ชร์        มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี       มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
อาจารย์ธรรมรัตน์ โรมแพน       มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ จินไร      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
อาจารย์มินตรา วิบูลย์ชาติ       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
อาจารย์ ดร.จิณณวัตย์ มานเสถียร       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
อาจารย์อาวุธ คันศร        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
อาจารย์วิเชียร ผ่องพิกุล        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
อาจารย์ฟ้าประทาน เติมขุนทด       มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
อาจารย์ ดร.พรชัย  ผาดไธสง        มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
นายบวรลักษณ์ บุญจ าเนียร       มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร  พรหมโคตร       มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
อาจารย์ ดร.นุวัติ พิมพะยุติ       มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
นางสาวศุภผา อ่อนศรี        มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
อาจารย์ ดร.สัญญาศรณ์  สวัสดิ์ไธสง       มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
นางสาวกมลชนก อินทรพรหมมา       มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาจารย์พนา จินดาศรี        มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
อาจารย์อัศวิน สืบนุการณ์        มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
นายสุวิทย์ คูหา         มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
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แผนการจัดการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

อาจารย์ ดร.เกรียงไกร ธุระพันธ์       มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   
อาจารย์ธีระเดช วงษ์ราชธ์        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
อาจารย์เลอพร มหิพันธุ์        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
   

คณะผู้จัดท าเอกสารการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มภาคตะวันตกและภาคกลาง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : ปัจจัย สาเหตุ และผลกระทบของการทุจริต 

อาจารย์ ดร.สายชล เทียนงาม         มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
อาจารย์กิตติพงษ์ คงเอียด        มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
อาจารย์ธิดารัตน์  สืบญาติ        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  คอนจอหอ       มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ       มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
รองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ      มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
อาจารย์วนิดา จงดี        มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี      มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
           ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิมา แป้นธัญญานนท์      มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
           ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

คณะผู้จัดท าเอกสารการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มรัตนโกสินทร์และภาคกลาง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : การป้องกันและการปราบปรามทุจริต 

ศาสตราจารย์ประดิษฐ์ พงศ์ทองค า       มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
อาจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล  ประสพศักดิ์       มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
อาจารย์โรจนี พิริยะเวชากุล       มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์   ค ามา       มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี   ปักกะสีนัง       มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
อาจารย์ ดร.ทัชยา วรรณวรเดช       มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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แผนการจัดการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

คณะผู้จัดท าเอกสารการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มภาคใต้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : การศกึษาเพื่อความเป็นพลเมือง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร เรืองอ่อน      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
อาจารย์ ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ       มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   
อาจารย์กฤต เกษตรวัฒนยง       มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์      มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
อาจารย์ธนัย  ตันวานิช          มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
อาจารย์รัฐพงษ์ หนูหมาด         มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
อาจารย์ ดร.วชิรศรณ์  แสงสุวรรณ       มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
อาจารย์จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ       มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
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แผนการจัดการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

คณะผู้จัดท า เอกสารการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ 
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฎ 

ครั้งที่ 3 
ณ ห้องนิโลตบล  ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 27 – 29 เมษายน 2558 
 
คณะกรรมการด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามทุจริต 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์      มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
            ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

นายธิติ เมฆวณิชย์        ส านักงานคณะกรรมการการป้องกัน 
           และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 นายสราวุฒิ เศรษฐกร        ส านักงานคณะกรรมการการป้องกัน 
            และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 นายธนวัฒน์ มะแม้น        ส านักงานคณะกรรมการการป้องกัน 
            และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พิชญกุล      มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
            ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
คณะผู้จัดท าเอกสารการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มภาคเหนือ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : ทุจริตภัยคุกคามต่อแผ่นดิน 

อาจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต        มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
อาจารย์นิล พันธุ์คงชื่น         มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกล เกิดผล       มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
คณะผู้จัดท าเอกสารการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  : ระบบอุปถัมภ์และระบอบประชาธิปไตย 

อาจารย์ ดร.ศิริพร  พึ่งเพ็ชร์        มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
อาจารย์ ดร.พรชัย  ผาดไธสง        มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร  พรหมโคตร       มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
อาจารย์ ดร.สัญญาศรณ์  สวัสดิ์ไธสง       มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
คณะผู้จัดท าเอกสารการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มภาคตะวันตกและภาคกลาง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : ปัจจัย สาเหตุ และผลกระทบของการทุจริต 

อาจารย์ ดร.สายชล เทียนงาม         มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
อาจารย์ธิดารัตน์  สืบญาติ        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
อาจารย์รัตนากร  นามวงษ์        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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แผนการจัดการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  คอนจอหอ       มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิมา  แป้นธัญญานนท์    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
          ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
อาจารย์ ดร.สมทรง  บรรจงธิติทานต์      มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
          ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
คณะผู้จัดท าเอกสารการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มรัตนโกสินทร์และภาคกลาง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

อาจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล  ประสพศักดิ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์   ค ามา      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี   ปักกะสีนัง     มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 
คณะผู้จัดท าเอกสารการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มภาคใต้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์    มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
อาจารย์ธนัย  ตันวานิช        มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
อาจารย์ ดร.วชิรศรณ์  แสงสุวรรณ     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
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แผนการจัดการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

คณะผู้จัดท า เอกสารการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ 
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฎ 

ครั้งที่ 4 
ณ ห้องสัตตบรรณ  ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2558 
 
คณะกรรมการด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามทุจริต 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์      มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
            ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

นายอุทิศ  บัวศรี         ส านักงานคณะกรรมการการป้องกัน 
                และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

นายธิติ เมฆวณิชย์        ส านักงานคณะกรรมการการป้องกัน 
           และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 นายสราวุฒิ เศรษฐกร        ส านักงานคณะกรรมการการป้องกัน 
            และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 นายธนวัฒน์ มะแม้น        ส านักงานคณะกรรมการการป้องกัน 
            และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พิชญกุล      มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
            ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
คณะผู้จัดท าเอกสารการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มภาคเหนือ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : ทุจริตภัยคุกคามต่อแผ่นดิน 

อาจารย์เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์      มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
อาจารย์นิล พันธุ์คงชื่น        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกล เกิดผล       มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
คณะผู้จัดท าเอกสารการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : ระบบอุปถัมภ์และระบอบประชาธิปไตย 

อาจารย์ ดร.ศิริพร  พึ่งเพ็ชร์        มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
อาจารย์ ดร.พรชัย  ผาดไธสง      มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร  พรหมโคตร     มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
อาจารย์ ดร.สัญญาศรณ์  สวัสดิ์ไธสง     มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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แผนการจัดการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

คณะผู้จัดท าเอกสารการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มภาคตะวันตกและภาคกลาง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : ปัจจัย สาเหตุ และผลกระทบของการทุจริต 

อาจารย์ ดร.สายชล เทียนงาม       มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิมา แป้นธัญญานนท์    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
         ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
คณะผู้จัดท าเอกสารการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มรัตนโกสินทร์และภาคกลาง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

อาจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล  ประสพศักดิ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์   ค ามา     มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   

 
คณะผู้จัดท าเอกสารการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มภาคใต้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์    มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
อาจารย์ธนัย  ตันวานิช        มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
อาจารย์ ดร.วชิรศรณ์  แสงสุวรรณ     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
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แผนการจัดการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

คณะผู้จัดท า เอกสารการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ 
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฎ 

ครั้งที่ 5 
ณ ห้องสัตตบรรณ  ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 12 มิถุนายน 2558 
 
คณะกรรมการพิจารณาเอกสารการเรียนรู้และแผนการจดัการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้าน
การป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
          ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

นายนิวัติไชย เกษมมงคล      ส านักงานคณะกรรมการการป้องกัน 
          และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

นายธิติ เมฆวณิชย์      ส านักงานคณะกรรมการการป้องกัน 
         และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ วิริยะวัฒนะ    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 อาจารย์ชาญชัย   สุวรรณวัฒน์     เลขานุการที่ประชุมอธิการบดี 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

นายสราวุฒิ เศรษฐกร      ส านักงานคณะกรรมการการป้องกัน 
         และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พิชญกุล    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

          ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
อาจารย์จินตนา  ปวีณอภิชาต              ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมอธิการบดี 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นายธนวัฒน์ มะแม้น      ส านักงานคณะกรรมการการป้องกัน 

          และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
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แผนการจัดการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

คณะผู้จัดท าเอกสารการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มภาคเหนือ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : ทุจริตภัยคุกคามต่อแผ่นดิน 

อาจารย์เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์     มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
อาจารย์นิล พันธุ์คงชื่น      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกล เกิดผล     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
คณะผู้จัดท าเอกสารการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : ระบบอุปถัมภ์และระบอบประชาธิปไตย 

อาจารย์ ดร.ศิริพร  พึ่งเพ็ชร์      มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
อาจารย์ ดร.พรชัย  ผาดไธสง      มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร  พรหมโคตร     มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
อาจารย์ ดร.สัญญาศรณ์  สวัสดิ์ไธสง     มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
คณะผู้จัดท าเอกสารการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มภาคตะวันตกและภาคกลาง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : ปัจจัย สาเหตุ และผลกระทบของการทุจริต 

อาจารย์ ดร.สายชล เทียนงาม         มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิมา  แป้นธัญญานนท์     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
          ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
คณะผู้จัดท าเอกสารการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มรัตนโกสินทร์และภาคกลาง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

อาจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล  ประสพศักดิ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์   ค ามา     มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   

 
คณะผู้จัดท าเอกสารการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มภาคใต้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์    มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
อาจารย์ธนัย  ตันวานิช        มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
อาจารย์ ดร.วชิรศรณ์  แสงสุวรรณ     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
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Instructional Management Plan :  
Moral and Ethical Instillment on Corruption Prevention 

แผนการจัดการเรียนรู้ : 
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต 

 

จัดท ำโดย 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ร่วมกับ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ

เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 02 528 4800-49


