
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
เรื่อง การพิทักษทรัพยากรปาไม 

หนวยการเรียนรูที่ 1 กําเนิดของปาไม 
กลุมผูเรียน มัธยมศึกษาตอนตน เวลา 6 ชั่วโมง 

 
1. ผลการเรียนรู  

มีความรูเก่ียวกับความหมายของทรัพยากรปาไม ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรปาไม และ
ประโยชนของทรัพยากรปาไม มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไม 
 
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก 

1. ความรูทั่วไปเก่ียวกับทรัพยากรปาไม 
2. ความหมายของการอนุรักษปาไม (สงวน/รักษา/ฟนฟู/พัฒนา/ใชอยางยั่งยืน) 
3. ความสมดุลระหวางความตองการของมนุษยกับทรัพยากร  
4. คุณประโยชน 
   - ทางตรง 
   - ทางออม 

 
4. จุดประสงคการเรียนรู  

1. อธิบายความหมายของทรัพยากรปาไมได 
2. อธิบายความสําคัญ และประโยชนของทรัพยากรปาไมได 
3. รวมอนุรักษทรัพยากรปาไมได 

 
 
 
 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยากรปาไม 

ความหมายของการอนุรักษปาไม  
(สงวน/รักษา/ฟนฟู/พัฒนา/ใชอยางยั่งยืน) 

ความสมดุลระหวางความตองการของมนุษย
กับทรัพยากร 

คุณประโยชน 
   - ทางตรง  
   - ทางออม 

กําเนิดของปาไม 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนรู (เวลา 6 ชั่วโมง) 
ขั้นกระตุนความสนใจ  
1. ผูสอนกระตุนความสนใจของผูเรียน โดยการรวมกันรองเพลงที่มีเนื้อหาที่เก่ียวของกับปาไม           

(ใบความรูท่ี 1 เนื้อเพลง ตนไมของพอ) 
2. ผูสอนและผูเรียนรวมกันแลกเปลี่ยนประเด็นคําถาม การกําเนิดของปาไม (10 นาที) 
3. จากนั้นรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเรียนในประเด็นที่เก่ียวของกับการการอนุรักษทรัพยากรปาไม

ที่สอดคลองกับประเด็นสําคัญในเนื้อเพลง (20 นาที) 
 3.  ผูเรียนรวมกันแลกเปลี่ยนประสบการณการอนุรักษทรัพยากรปาไมของตนเองกับเพ่ือน (30 นาที) 
 ขั้นกิจกรรมการเรียนรู  
 4. ผูเรียนสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับ (60 นาที) (ใบกิจกรรมที่ 1 แผนผังความคิด) 
  - ความรูทั่วไปเก่ียวกับทรัพยากรปาไม 
  - ความหมายของการอนุรักษปาไม  
  - ความสมดุลระหวางความตองการของมนุษยกับทรัพยากรปาไมท่ีมีอยู  
  - ประโยชนของการอนุรักษปาไมทั้งทางตรงและทางออม 
 จากบทเรียน เรื่อง การพิทักษทรัพยากรปาไม หรือสืบคนอินเทอรเน็ต 
 5. ผูเรียนนําเสนอผลการสืบเสาะหาความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน (60 นาที) 
 6. ผูเรียนแบงกลุมรวมกันออกแบบและผลิตสื่อที่ชวยสงเสริมการอนุรักษทรพัยากรปาไม  
             (ใบกิจกรรมที่ 2) (100 นาที) 
 7. แตละกลุมนําเสนอผล (20 นาที) 
 ขั้นสรุป 
 8. สรุป แลกเปลี่ยนเรียนรูและถอดบทเรียนรวมกัน (60 นาที) 
 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  

- คลิป VDO 
- ใบกิจกรรม 
- สื่อดิจิทัล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 

1. อธิบายความหมายของ
ทรัพยากรปาไมได 

การตรวจ 
ใบกิจกรรมที่ 
1 เรื่อง 
แผนผัง
ความคิด 

แบบประเมิน
แผนผังความคิด 

ผูเรียน รอยละ 80  
ของคะแนนเตม็ 

2. อธิบายความสําคัญ 
และประโยชนของ
ทรัพยากรปาไมได 

การตรวจ 
ใบกิจกรรมที่ 
1 เรื่อง 
แผนผัง
ความคิด 

แบบประเมิน
แผนผังความคิด 

ผูเรียน รอยละ 80  
ของคะแนนเตม็ 

 
 
 
 

3. รวมอนุรักษทรัพยากร
ปาไมได 

การ
ตรวจสอบ 
ใบกิจกรรมที่ 
2 เรื่อง การ
ออกแบบสื่อ 
 

แบบประเมินการ
ออกแบบและผลิต

สื่อ 

ผูเรียน รอยละ 80  
ของคะแนนเตม็ 

 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 1 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 8.2 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 2 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 8.3 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 3 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 8.4 สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 
 
 



 

 

ใบความรูที่ 1  เพลงตนไมของพอ 
 

เนื้อเพลง เพลงตนไมของพอ  
ขับรองโดย ธงไชย แมคอินไตย 
 

นานมาแลว พอไดปลูกตนไมไวใหเรา เพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาว 
และคอยเปนรมงา ปลูกไวเพ่ือพวกเรา ทุกทุกคน 
พอใชเหงื่อแทนน้ํารดลงไป เพ่ือใหผลิดอกใบออกผล 
ใหเราทุกทุกคนเติบโตอยางรมเย็นในบานเรา 
ผานมาแลว หาสิบป ตนไมนั้นสูงใหญ ลมแรงเทาไรก็บรรเทา 
ออกผลใหเก็บกินแตกใบเพ่ือใหรมเงา คอยดูแลเรา ใหเรายังมีวันตอไป 
จนวันนี้ ใตเงาแหงตนไมตนใหญ ลูกไดอยูไดคอยอาศัย 
แผนดินยังกวางไกล แตเหมือนวาหัวใจพอกวางกวา 
ลูกที่เกิดตรงนี้นั้นยังอยู และยังอยูเพ่ือคอยรักษา 
จะรวมใจเขามา จะมีเพียงสัญญาในหัวใจ 
จากวันนี้สักหมื่นป ตันไมที่พอปลูก ตองสวยตองงดงามและยิ่งใหญ 
สืบสานและติดตาม จากรอยที่พอตั้งใจ เหงื่อเราจะเทไป ใหตนไมของพอยังงดงาม 
จากวันนี้สักหมื่นป ตนไมที่พอปลูก ตองสวยตองงดงามและยิ่งใหญ 
สืบสานและติดตาม จากรอยที่พอตั้งใจ เหงื่อเราจะเทไป จากหัวใจ 
เหงื่อเราจะเทไป ใหตนไมของพอ ยังงดงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบกิจกรรมที่ 1  เรื่อง กําเนิดปาไม 
 

คําชี้แจง นักเรียนระดมความคิดเรื่องที่ไดรับมอบหมายแลวเขียนแผนผังความคิดและตกแตงใหสวยงาม 
 
 ชื่อ...................................................................................................................................... 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบกิจกรรมที่ 2  ออกแบบและผลิตสื่อ 
 
ชื่อกลุม.......................................................................................................................................................... 
สมาชิก........................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 ชื่อผลงาน............................................................................................................................................ 
 อุปกรณ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 

ขั้นตอนการผลิต.................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 

การใชสื่อ............................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 

ประโยชนที่ไดรับ................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 

 
 
ออกแบบสื่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินแผนผงัความคิด 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการประเมิน 
รวมคะแนน 

(10 คะแนน) 
เนื้อหาสาระตรง

ประเด็น 
(4 คะแนน) 

เชื่อมโยงความรูได
ถูกตอง 

(3 คะแนน) 

ความสวยงาม 
(3 คะแนน) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินการออกแบบและผลิตสื่อ 
 

ชื่อกลุม.......................................................................................................................................................... 
สมาชิก........................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

 
 
 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

มาก 
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

นอย 
(1) 

1 กระตุนความสนใจ    
2 เรียนรูไดงาย ใชงานไดจริง    
3 ถายทอดเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค    
4 มีการประยุกตใชไดอยางสรางสรรค    
 รวม    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินกิจกรรมการเรียนรูตนเอง 
 

ชื่อ-นามสกุล...............................................................................................ชั้น............................................ 
 
คําชี้แจง ภายหลังจากการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูเรื่องการกําเนิดปาไมแตละกิจกรรม ใหนักเรียนวาด 
ภาพความรูสึกลงใน      พรอมบอกเหตุผล 
 

 
หมายถึง ชอบ/ สนุก  หมายถึง เฉยๆ  หมายถึง ไมชอบ/ไมสนุก 
 

 
 
 
     ความรูสึก              เหตุผล 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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



 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
เรื่อง การพิทักษทรัพยากรปาไม  
หนวยการเรียนรูที่ 2 รักษปาไม  

กลุมผูเรียน มัธยมศึกษาตอนตน เวลา 7 ชั่วโมง 
 
1. ผลการเรียนรู  
 วิเคราะหสภาพปญหาและเสนอแนวทางแกไขปญหาดานทรัพยากรปาไม 
 
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ความคิดรวบยอดหลัก  
1. จํานวนพ้ืนท่ีปา 
2. ความอุดมสมบูรณของปา 
3. การจัดการปาในประเทศไทย 
4. ปญหา สถานการณ (ผลกระทบ) 

 
4. จุดประสงคการเรียนรู  

1. วิเคราะหสภาพปญหาดานทรัพยากรปาไมได 
2. เสนอแนะแนวทางแกปญหาทรัพยากรปาไมได 

 
5. กิจกรรมการเรียนรู (เวลา 7 ชั่วโมง) 

1. ผูสอนกระตุนความสนใจของผูเรียนโดยการเปดภาพยนตรสั้น  “ สภาพการณทรัพยากรปาไม”  
จากนั้นแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเรียน ในประเด็นที่เกี่ยวของกับสภาพปญหาทรัพยากรปาไมที่สอดคลองกับประเด็น
สําคัญในภาพยนตร (40 นาที)  
 2. ผูเรียนรวมกันแลกเปลี่ยนประสบการณจากสภาพปญหาทรัพยากรปาไมในประเทศไทย ทีผู่เรียนพบ
เห็นในปจจุบันของตนกับเพื่อนๆ (20 นาที)   
 
 
 

จํานวนพื้นที่ปา 

ความอุดมสมบูรณของปา 

การจัดการปาในประเทศไทย 

ปญหา สถานการณ (ผลกระทบ) 

 

รักษปาไม 



 

 

 3. ผูเรียนแบงกลุมรวมกันสืบเสาะหาความรู  ในประเด็นเก่ียวกับ (60 นาที) 
  - จํานวนพื้นที่ปาไมในประเทศไทย 
  - ความอุดมสมบูรณของปาไมในประเทศไทย 
  - ปญหาสถานการณ (ผลกระทบ)   
 4. ผูเรียนนําเสนอผลจากการสืบเสาะ หาความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน (60 นาที) 
          5. ผูสอนและผูเรียนรวมกันนําผลการสะทอนผลจากการสืบเสาะ หาความรูจากกิจกรรมที่ 4 รวมกันสรุป
เปนวิธีการแกปญหาเก่ียวกับทรัพยากรปาไม (20 นาที) 
 6. ผูสอนยกตัวอยางกรณีศกึษา เก่ียวกับปญหาการทุจริตปาในชุมชน ผูเรียนศึกษาเกี่ยวกับปญหาการ
ทุจริตปาในชุมชน (30 นาที) 
 7. ผูเรียนรวมกันออกแบบและผลิตสื่อสรางสรรครณรงคคุณคาและความสําคัญของทรัพยากรปาไม VTR 
จากมือถืออยางงาย (100 นาที)  
 8. ตัวแทนผูเรียนแตละกลุมนําเสนอสื่อและแลกเปลี่ยนเรียนรูถอดบทเรียนรวมกัน (60 นาที) 
 9. ผูสอน ผูเรียน รวมกันคัดเลือกสื่อดีเดนที่ผลิตข้ึน และเผยแพรผานไลนกลุม  Facebook  หรือ 
Youtube (20 นาที) 
 10. ผูสอน ผูเรียนสรุปผลจากสิ่งท่ีไดเรียนรู (10 นาที) 
 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  

- คลิป VDO “ สภาพการณทรัพยากรปาไม”   
- สื่อสิ่งพิมพ/ใบความรู จากเนื้อหาและสื่อประกอบหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 
-.ใบงานการวิเคราะหสภาพปญหาดานทรัพยากรปาไม 
- กรณีศึกษา เก่ียวกับปญหาการทุจริตปาในชุมชน 
- ชองทางโซเชียล  Line  face book  You tube 

 
7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 

1. วิเคราะหสภาพปญหาดาน
ทรัพยากรปาไมได 

ตรวจใบงานการ
วิเคราะหสภาพ

ปญหาดาน
ทรัพยากรปาไม 

แบบประเมินการ
วิเคราะหสภาพ

ปญหา 

ผูเรียน รอยละ 80  
ของคะแนนเตม็ 

2. เสนอแนะแนวทาง
แกปญหาทรัพยากรปาไมได 

ประเมิน VTR สื่อ
สรางสรรค 

 

แบบประเมินสื่อ/แนว
ทางการแกปญหา 

ผูเรียน รอยละ 80  
ของคะแนนเตม็ 

 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 1 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 8.2 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 2 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 8.3 สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
เรื่อง การพิทักษทรัพยากรปาไม  

หนวยการเรียนรูที่ 3  การอยูรวมกันของคนกับปา  
กลุมผูเรียน มัธยมศึกษาตอนตน เวลา 7 ชั่วโมง 

 
1. ผลการเรียนรู  

มีความรูความเขาใจเรื่องการแยกแยะประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม การใชทรัพยากรปาไม
และมีความตระหนักรูในการใชทรัพยากรปาไมอยางถูกตอง 
 
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก 

1. การแยกแยะประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม 
2. การใชทรัพยากรปาไม 
3. การตระหนักรู 

 
4. จุดประสงคการเรียนรู  

1. มีความตระหนักถึงการอนุรักษทรัพยากรปาไม 
2. สามารถแยกแยะประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวมในการใชทรัพยากรปาไมได 

 
5. กิจกรรมการเรียนรู (เวลา 7 ชั่วโมง) 

1. ผูสอนใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน (๒๐ นาที) 
2. ผูสอนกระตุนความสนใจของผูเรียนโดยการเปดคลิปขาวตรวจสอบแนวเขต อช.เขาแหลมหญา-เสม็ด            

พบถูกบุกรุก เพิ่ม วันที่ 26 เมษายน 2561 ขาวเที่ยง จากนั้นแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเรียนในประเด็นท่ีเก่ียวของ
กับการตระหนักถึงการแสวงหาผลประโยชนตนเองจากทรัพยากรปาไม  (๖0 นาที ) 

๓.  ผูสอนกระตุนความสนใจของผูเรียนโดยการเปดคลิป “สัมผัสชีวิตและการทํางานของผูพิทักษปา” จากนั้น
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเรียนในประเด็นที่เก่ียวของกับการตระหนักถึงการอนุรักษทรัพยากรปาไม  (๖0 นาที ) 

 
 

การอยูรวมกัน 
ของคนกับปา 

การแยกแยะประโยชนสวนบุคคลกับประโยชน
สวนรวม 

การตระหนักรู 

การใชทรัพยากรปาไม 



 

 

๔. ผูเรียนแบงกลุม   แลวรวมกันศึกษาใบความรู เรื่อง การแยกแยะประโยชนสวนบุคคลกับประโยชน
สวนรวม  และรวมสรุปองคความรูในใบงานที่ ๑  (๖0 นาที)  

5. ผูเรียนรวมกันแลกเปลี่ยนการอนุรักษทรัพยากรปาไม และและรวมสรุปองคความรูในใบงานที่ ๒ 
(60 นาที) 

6.  ผูเรียนสงตัวแทนกลุมนําเสนอ การแยกแยะประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม และรวมกันสรุป
องคความรูท่ีไดรับจากบทเรียน (๖๐ นาที)   

7.  ผูเรียนสงตัวแทนกลุมนําเสนอ การอนุรักษทรัพยากรปาไม และรวมกันสรุปองคความรูที่ไดรับจาก
บทเรียน (๖0 นาที) 

8.  ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปองคความรูที่ไดรับจากบทเรียน (๒๐ นาที) 
9.  ผูสอนใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน (ผูสอนทําการออกขอสอบ) (๒๐ นาที) 

 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  

- คลิป VDO 
- สื่อสิ่งพิมพ   
- ใบกิจกรรม 
- กรณีศึกษา 

 

ที ่ ชื่อเรื่อง ประเภท 
เวลา 
(นาท)ี 

QR code 

๑ ตรวจสอบแนวเขต อช.เขาแหลม
หญา-เสม็ด พบถูกบุกรุก เพ่ิม วันท่ี 
26 เมษายน 2561 ขาวเที่ยง 

ขาว 2.01  
 
 
 

๒ 
 
 
 

สัมผัสชีวิตและการทํางานของผู
พิทักษปา 

 วีดิทัศน  17.20  

 
7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 

1. มคีวามตระหนักถึงการ
อนุรักษทรัพยากรปาไม 
 

ตรวจใบงาน 
 

ใบงาน ผูเรียน 80% 

2. สามารถแยกแยะ
ประโยชนสวนบุคคลกับ
ประโยชนสวนรวมในการใช
ทรัพยากรปาไมได 
 

1. ตรวจใบงาน 
2. ทดสอบ 

 

1. ใบงาน 
2. แบบทดสอบ 

ผูเรียน 80% 



 

 

8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึน้กับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 1 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 8.2 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 2 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 8.3 สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบความรู 
การอยูรวมกันของคนกับปาและการอนุรักษปาไม 

 
1. การแยกแยะประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม 

    1.1 ความหมายของการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม มีความหมาย ตรงกับคําในภาษาอังกฤษคือ 

Conflict of Interests : COI ซึ่งการบัญญัติคําในภาษาไทยที่มีความหมายในลักษณะเชนเดียวกัน คือ คําวา 
“ผลประโยชนขัดกัน” “ผลประโยชนขัดแยง” “ผลประโยชนทับซอน” และ “ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชนสวนรวม” ในเบื้องตนจึงไดแยกอธิบายความหมายของคําแตละคํา ดังนี ้ 

ความขัดแยง (Conflict) หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของบุคคลซึ่งเปนผลมาจากการรับรูในเปาหมาย
และสิ่งจูงใจที่มีตอเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง ในลักษณะของความไมลงรอยกันทางความคิด ความเชื่อ และ
คานิยม สงผลใหบุคคลไมสามารถตัดสินใจกระทําการสิ่งใดสิ่งหนึ่งได ซึ่งความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนมีทั้งความขัดแยงใน
เชิงบวกและความขัดแยงในเชิงลบ โดยความขัดแยงในเชิงบวกเปนความขัดแยงอยางสรางสรรค กอใหเกิดผลดีตอ 
ตนเอง องคกร สังคม และประเทศชาติ การหาทางออกหรือวิธีการแกไขความขัดแยงในเชิงบวก จะเกิดขึ้นใน
ลักษณะของความสมานฉันท ความสามัคคี เกิดเปนแนวทางหรือองคความรูใหม สวนความขัดแยงในเชิงลบเปน
ความขัดแยงที่กอใหเกิดผลเสียตอตนเองและสวนรวม ซึ่งการแสดงออกของการแกไขความขัดแยงในเชิงลบมัก
สะทอนออกมาในรูปแบบของการใชความรุนแรง การทะเลาะเบาะแวง และการแตกความสามัคค ี 

ผลประโยชนสวนตน (Private Interest) หมายถึง สิ่งใดๆ ที่เปนผลตอบแทนที่บุคคลไดรับ โดยเห็นวามี
คุณคาเพ่ือตอบสนองตอความตองการของตนเอง บุคคล หรือ กลุมบุคคลท่ีตนเองมีปฏิสัมพันธดวย เชน สามี 
ภรรยา บุตร ญาติพ่ีนอง เพ่ือน ผูรวมลงทุน เปนตน ซึ่งผลประโยชนสวนตน มี 2 ประเภท คือ 1) ผลประโยชน
สวนตนที่เก่ียวกับเงิน (pecuniary) เปนรูปแบบของการไดมาซึ่งเงิน ทอง และการเพิ่มพูนหรือรักษาปกปองสิ่งที่มี
อยูแลวไมใหเกิดการสูญเสีย โดยหมายความรวมถึงสิ่งที่ไมไดอยูในรูปของตัวเงิน แตมีมูลคาตีเปนราคา หรือ
สามารถแปรเปลี่ยนเปนตัวเงินได เชน หุน ที่ดิน ของขวัญ ของกํานัล เปนตน และ 2) ผลประโยชนสวนตนที่ไม
เก่ียวกับเงิน (non-pecuniary) เปนลักษณะของความสัมพันธระหวางบุคคล วัฒนธรรม การมีสวนรวมในกิจกรรม
ทางสังคม ซึ่งอยูในรูปแบบของความเชื่อ ความคิด คานิยม ที่มักมีอคติ ความลําเอียง เขามาเก่ียวของโดยปราศจาก
ความยั้งคดิถึงความถูกตองเปนธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 

ผลประโยชนสาธารณะหรือผลประโยชนสวนรวม (Public Interests) หมายถึง สิ่งใดๆ ที่กอใหเกิดผลที่มี
คุณคาตอสมาชิกหรือประชาชนในสังคมโดยสวนรวม 

การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม (Conflict Of Interests) หมายถึง 
สถานการณที่สงผลตอการตัดสินใจกระทําการสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคล ในฐานะพนักงานหรือเจาหนาท่ีของรัฐ ดวยการ
ใชตําแหนงหนาที่แสวงหาผลประโยชน เพ่ือตอบสนองความตองการของตนเองและพวกพอง ทําใหไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดอยางตรงไปตรงมา เกิดการตัดสินใจกระทําในสิ่งท่ีไมถูกตอง ละเมิดตอหลักกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล 

    1.2 รูปแบบการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม 
รูปแบบของการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม มีไดหลายรูปแบบไมจํากัดอยู

เฉพาะในรูปแบบของตัวเงินทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ที่ไมไดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสิน
ดวย ทั้งนี้ John Langford และ Kenneth Kernaghan ไดจําแนกรูปแบบของการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล
และประโยชนสวนรวม ออกเปน ๗ รูปแบบ คือ 

 



 

 

   1. การรับผลประโยชน (Accepting benefits) คือ การรับของขวัญ การรับสินบน หรือผลประโยชนใน
รูปแบบตาง ๆ ที่ไมเหมาะสมและสงผลตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานของรัฐ ทั้งที่เปนเงินและไมใชเงินใน
หลากหลายรูปแบบ เชน การแบงหุน การให คูปอง การจัดเลี้ยงอยางฟุมเฟอย รวมถึงการใหความบันเทิงใน
รูปแบบตางๆ ที่สงผลตอการตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐใหเกิดความลําเอียงและไมเปนธรรม หรือเปนไปในทาง 
ที่เอ้ือประโยชนตอผูใหของขวัญ 

   2. การหาผลประโยชนใหตนเอง (Self-Dealing) คือ การใชตําแหนงหนาท่ีการงานเพ่ือหาประโยชน
ใหกับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพอง 

   3. การทํางานหลังเกษียณ (Post-Employment) คือ การที่เจาหนาที่ของรัฐ เม่ือออกจากหนวยงานของ
รัฐ หรือภายหลังเกษียณไดไปทํางานโดยใชอิทธิพลจากที่เคยดํารงตําแหนงเดิมมารับงานหาผลประโยชน  ใหตนเอง
และพวกพอง 

   4. การทํางานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) คือ การใช สถานภาพตําแหนงหนาที่
การงานเขาไปเปนที่ปรึกษา กรรมการ หุนสวน หรือเปนเจาของกิจการภาคเอกชน เพื่อสรางความนาเชื่อถือวาจะไมมี
ปญหาติดขัดในการพิจารณางานจากหนวยงานรัฐที่ตนสังกัดอยู นอกจากนี้ยังรวมถึงการใชเวลา เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณของรัฐ ในการทํางานพิเศษภายนอกที่ไมใชงานที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานของรัฐ 

   5. การรับรูขอมูลภายใน (Inside Information) คือ สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐรับรูรับทราบขอมูล
ภายในหนวยงานแลวนําขอมูลดังกลาวไปแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและพวกพอง 

   6. การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชชั่วคราวในกิจการท่ีเปนสวนของตน (Using your employer’s 
property for private advantage) คือ การนําทรัพยสินตาง ๆ ของหนวยงานรัฐไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัว ทําให
หนวยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน เชน การนําเครื่องใชสํานักงานกลับไปใชที่บาน การนํารถยนตราชการ
ไปใชทําธุระสวนตัว 

   7. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชนทางการเมือง (Pork Barreling) คือ การใช
อิทธิพลทางการเมืองเพื่ออนุมัติโครงการหรือผลตอบแทนในพ้ืนที่ที่ตนรับผิดชอบ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการหา
เสียงเลือกตั้ง 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา "รางพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับ
ประโยชนสวนรวม พ.ศ. ….” ทําใหมีรูปแบบเพิ่มเติมจากที่กลาวมาแลวขางตนอีก ๆ กรณ ีคือ 

   8. การใชตําแหนงหนาที่แสวงหาประโยชนแกเครือญาติหรือพวกพอง (Nepotism) หรืออาจจะเรียกวา
ระบบอุปถัมภพิเศษเปนการท่ีเจาหนาที่ของรฐั ใชอิทธิพลหรือใชอํานาจหนาที่ทําใหหนวยงานของตนเขาทําสัญญา
กับบริษัทของพ่ีนองของตน 

   9. การใชอิทธิพลเขาไปมีผลตอการตัดสินใจของเจาหนาที่รัฐ หรือหนวยงานของรัฐอื่น (infuence) 
เพ่ือใหเกิดประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง โดยเจาหนาที่ของรัฐใชตําแหนงหนาที่ขมขูผูใตบังคับบัญชาใหหยุดทํา
การตรวจสอบบริษัทของเครอืญาติของตน 

   10. การขัดกันแหงผลประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวมประเภทอ่ืนๆ 



 

 

 
 
    1.3 การขดักนัระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมตามกฎหมาย ป.ป.ช. 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561  
หมวดที่ 6 การขัดกันระหวาง ผลประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม  
มาตรา 126 นอกจากเจาพนักงานของรัฐที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวเปนการเฉพาะแลว หามมิใหกรรมการ  

ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ และเจาพนักงานของรัฐท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด ดําเนินกิจการ
ดังตอไปนี้  

(1) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานของรัฐ ท่ีเจาพนักงานของรัฐผูนั้น
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาพนักงานของรัฐซึ่งมีอํานาจไมวาโดยตรงหรือโดยออมในการกํากับ ดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบหรือดําเนินคด ี 

(2) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เขาเปนคูสัญญา กับหนวยงานของรัฐท่ีเจา
พนักงานของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาพนักงานของรัฐ ซึ่งมีอํานาจไมวาโดยตรงหรือโดยออมในการ
กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี เวนแตจะเปนผูถือหุนในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดไมเกิน
จํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

(3) รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยงานราชการ หนวยงานของ รัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยงานราชการ หนวยงาน ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
สวนทองถิ่น อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน หรือ เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับ
สัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว ในฐานะที่เปนเจาพนักงานของรัฐซึ่งมีอํานาจไมวาโดยตรงหรือ
โดยออมในการกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี เวนแตจะเปนผูถือหุนในบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัด ไมเกินจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด  

(4) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจาง ในธุรกิจ
ของเอกชนซึ่งอยูภายใตกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐท่ีเจาพนักงานของรัฐผูนั้นสังกัดอยู
หรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัด
หรือแยงตอประโยชนสวนรวมหรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของเจา
พนักงานของรัฐผูนั้น  

ใหนําความในวรรคหนึ่ง มาใชบังคับกับคูสมรสของเจาพนักงานของรัฐตามวรรคหนึ่งดวย โดยใหถือวาการ
ดําเนินกิจการของคูสมรสเปนการดําเนินกิจการของเจาพนักงานของรัฐ เวนแตเปนกรณีที่คูสมรสนั้นดําเนินการอยู
กอนที่เจาพนักงานของรัฐจะเขาดํารงตําแหนง  



 

 

คูสมรสตามวรรคสองใหหมายความรวมถึงผูซึ่งอยูกินกันฉันสามีภริยาโดยมิไดจดทะเบียนสมรสดวย ท้ังนี้ 
ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด  

เจาพนักงานของรัฐท่ีมีลักษณะตาม (2) หรือ (3) ตองดําเนินการไมใหมีลักษณะ ดังกลาวภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่เขาดํารงตําแหนง  

มาตรา 127 หามมิใหกรรมการ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ ผูดํารงตําแหนง ระดับสูงและผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ดําเนินการใดตามมาตรา 126 (4) ภายในสองปนับแตวันที่
พนจากตําแหนง  

มาตรา 128 หามมิใหเจาพนักงานของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด อันอาจคํานวณเปนเงินได
จากผูใด นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑและ
จํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด  

ความตามวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของผูซึ่งพนจากการเปน 
เจาพนักงานของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยอนุโลม 
 
2. การจัดการอยางมีสวนรวม 

    จิตอาสาหรือจิตสาธารณะ (public consciousness หรือ  Public mind) 
จิตอาสา  หรือ  จิตสาธารณะ (public consciousness หรือ  Public mind) หมายถึง จิตสํานึกเพื่อ

สวนรวม เพราะคําวา “สาธารณะ” คือ สิ่งที่มิไดเปนของผูหนึ่งผูใด จิตสาธารณะจึงเปนความรูสึกถึงการเปน
เจาของในสิ่งที่เปนสาธารณะ ในสิทธิและหนาที่ที่จะดูแล  และ บํารุงรักษารวมกัน 

จิตอาสา  หรือ  มีจิตสาธารณะ” ยังหมายรวมถึง  จิตของคนที่รูจักความเสียสละ ความรวมมือ รวมใจ ใน
การทําประโยชนเพ่ือสวนรวม จะชวยลดปญหาที่เกิดข้ึนในสังคม ชวยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเปนหลักการใน
การดําเนินชีวิต ชวยแกปญหาและสรางสรรคใหเกิดประโยชนสุขแกสังคม เชน การชวยกันดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 
โดยการไมทิ้งขยะลงในแหลงน้ํา การดูแลรักษาสาธารณสมบัติ เชน โทรศัพทสาธารณะ หลอดไฟฟาที่ใหความสวาง
ตามถนนหนทาง  แมแตการประหยัดน้ํา ประปา หรือไฟฟา ที่เปนของสวนรวม โดยใชใหเกิดประโยชนอยางคุมคา 
ตลอดจนชวยกันดูแลรักษา ใหความชวยเหลือผูตกทุกขไดยาก หรือผูท่ีรองขอความชวยเหลือเทาที่จะทําได 
ตลอดจนรวมมือกระทําเพ่ือไมใหเกิดปญหา หรือชวยกันแกปญหา แตตองไมขัดตอกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน
สวนรวม 

ราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายของ จิตสํานึกทางสังคม หรือจิตสํานึกสาธารณะวา คือ การตระหนักรู
และคํานึงถึงสวนรวมรวมกัน หรือการคํานึงถึงผูอื่นที่รวมสัมพันธเปนกลุมเดียวกัน 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ไดใหความหมายวา การรูจักเอาใจใสเปนธุระและเขารวมในเรื่อง
ของสวนรวมท่ีเปนประโยชนตอ ประเทศชาติ มี ความสํานึกและยึดม่ันในระบบคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม 
ละอายตอสิ่งผิด เนนความเรียบรอย ประหยัดและมีความสมดุลระหวางมนุษยกับธรรมชาต ิ
  สรุป จิตอาสา หรือจิตสาธารณะ  หรือจิตสํานึกสาธารณะ คือ  จิตสํานึก (Conscious) เปนการตระหนักรูตัว 
หรือเปนจิตสวนที่รูตัว รูวาทําอะไร อยูท่ีไหน เปนอยางไรขณะที่ตื่นอยูนั่นเอง สวนคําวา สาธารณะ (Public) เปนการ
แสดงออกเพ่ือสังคมสวนรวม เปนการบริการชุมชน ทําประโยชนเพ่ือสังคม ถาเปนสิ่งของก็ตองใชประโยชนรวมกัน 
เมื่อนําสองคํามารวม หมายถึง การตระหนักรูตน ที่จะทําสิ่งใดเพ่ือเห็นแกประโยชนสวนรวม 
ที่มา : http://www.nitade.lpru.ac.th/2012/html/news9.html 
 
 



 

 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 การมีสวนรวมของประชาชน  
 โกวิทย พวงงาม (2553 : 127) อธิบายวาการมีสวนรวมของประชาชน คือ การที่ประชาชนมีสวนรวมตั้งแต
การคิด วิเคราะห วางแผน ปฏิบัติงาน ประเมินผล และรวมรับผลประโยชนที่เกิดข้ึน ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนการ
พัฒนาชุมชนโดยประชาชนเพ่ือประชาชน  
 คณะกรรมาธิการความมั่นคงแหงรัฐสภาผูแทนราษฎร (2553 : 10) กลาววาการมีสวนรวมของ
ประชาชนเปนการเปดโอกาสใหประชาชนทุกระดับชั้นเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานในการแกไขปญหาตางๆ 
ใหสอดคลองกับความตองการของคนในชุมชนและสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน  
 มธุรดา ศรีรัตน (2554) ไดกลาววา การมีสวนรวมของประชาชน คือ การที่ประชาชนเขามามีสวนรวม
ปฏิบัติในการแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจวางแผน ปฏิบัติงานและการประเมินผล โดยใชความคิดสรางสรรคอยางมี
ความเชี่ยวชาญ เพ่ือใหประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 
 สรุป การมีสวนรวมของประชาชน เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีบทบาทในการดําเนินงานตั้งแต
เริ่มจนสิ้นสุดการดําเนินงาน ไมวาจะเปนการรวมกําหนดปญหาวางแผนตัดสินใจ ระดมทรัพยากรบริหารจัดการ 
ติดตามประเมินผล และรวมรับผลประโยชนที่เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาเพ่ือแกไขปญหาใหตรงกับความตองการของคนใน
ชุมชน 
 
 ขั้นตอนการมีสวนรวม 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 116) ไดจําแนกขั้นตอนการมีสวนรวมของประชาชนไว 5 ขึ้นตอน ดังนี ้
 1. ขั้นตอนการมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา โดยประชาชนจะมีสวนรวมในการ
กําหนดปญหาและจัดลําดับความสําคัญของปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 
 2. ขั้นตอนการมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนา โดยประชาชนจะมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงค 
วิธีการดําเนินการ แนวทางการดําเนินการ รวมถึงการกําหนดแหลงทรัพยากร 
 3. ขั้นตอนการมีสวนรวมในการดําเนินงาน เปนข้ันที่ประชาชนจะมีสวนรวมในการสนับสนุนทรัพย วัสดุ
อุปกรณและแรงงาน หรือเขารวมบริหารงานและประสานงาน 
 4. ขั้นตอนการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน เปนการรับผลประโยชนที่พึงจะไดรับผลประโยชนอันเกิด
จากการดําเนินงานดานวัตถุและจิตใจ 
 5. ขั้นตอนการมีสวนรวมในการประเมินผล เปนการประเมินวาการดําเนินงานนั้นกระทําไปสําเร็จตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนดมากนอยเพียงใด 

แนวคิดเกีย่วกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 กรมสงเสริมสุขภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (2545) ไดใหแนวทาง 
การอนุรักษสิ่งแวดลอมไววา เปนการศึกษาเผยแพรและประชาสัมพันธคือในการแกไขปญหาตางๆ ตองมีความเขาใจ
เก่ียวกับปญหาตองรูจักสังคมและสภาพแวดลอมอยางแทจริง เพื่อใหคนในสังคมตระหนักถึงบทบาทของตนเอง
และหนาที่ที่มีตอสิ่งแวดลอม สลักจิต พุกจรูญ (2551) ไดเสนอแนวคิดในการอนุรักษสิ่งแวดลอมไวท้ังสิ้น 6 
แนวทาง คือ 
 1. ตองมีความรูเก่ียวกับประโยชนและโทษของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและตองใหความสําคัญกับ
การนําทรัพยากรธรรมชาติไปใชแบบสูญเปลา 
 2. ใชทรัพยากรธรรมชาติที่จําเปนและหายากอยางระวัง โดยใหพึงระวังไววาการใชทรัพยากรมากเกินไป
จะทําใหสภาพแวดลอมเสียสมดุล 
 



 

 

 3. รักษาทรัพยากรที่ทดแทนไดใหมีมากกวา หรือเทากับที่ตองการใชเปนอยางนอย 
 4. สามารถประมาณอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรได โดยพิจารณาจากความตองการใช
ทรัพยากรธรรมชาติเปนสําคัญ 
 5. พยายามคนควาหาวิธีใหมๆในการผลิตและใชทรัพยากรธรรมชาติจากแหลงธรรมชาติใหพอเพียงตอ
ความตองการใชของประชากร 
 6. ใหความรูกับประชาชนเก่ียวกับการรักษาสมดุลของธรรมชาติ เพื่อใหเขาใจถึงหลักการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 
 

    ตัวอยาง โมเดลการจัดการพื้นที่ชุมชนในโครงการจัดการพื้นท่ีคุมครองอยางมีสวนรวม บานเขาเหล็ก
อุทยานแหงชาติเฉลิมรัตนโกสินทร 

 

 

 



 

 

 

 

 
 เขตรักษาพันธุสัตวปา ทุงใหญนเรศวรดานตะวันออก ไดเสนอรูปแบบของการประยุกตปรัชญาเศรษกิจ
พอเพียงในการดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง บนหลักการสามหวง สองเงื่อนไข มาปรับใชกับการทํางานชุมชนใน
โครงการจอมปา ดังนี ้



 

 

 

 
 

 
ผังการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในโครงการจอมปา 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางระดับการมีสวนรวมของประชาชนของ IAP2 และตัวอยางเทคนิคการมีสวนรวมของประชาชน 

 
 
3. ความสมดุลระหวางความตองการของมนุษยกับทรัพยากร 
 การวิเคราะหสถานการณปาไม 

ที่ดินปาไมของรัฐบางสวนถูกครอบครองโดยประชาชนเพื่ออยูอาศัย หรือใชประโยชนโดยไมไดรับอนุญาต
ตามกฎหมาย จํานวนไมนอยกวา ๑๕ ลานไ โดยจําแนกเปนพ้ืนที่ปาเพ่ือการอนุรักษ (อุทยานแหงชาติพันธุสัตวปา 
และเขตหามลาสัตวปา) ไมนอยกวา ๕.๙ ลานไร ปาสงวนแหงชาติ และปาไมนอยกวา ๙ ลานไร ซึ่งพนักงาน
เจาหนาท่ีตามกฎหมายแตละฉบับอาจละเวนการดําเนินการตามกฎหมายในขณะเดียวกันรัฐบาลในแตละสมัยได
ออกนโยบายหรือคําสั่งผอนปรนการบังคบัใชกฎหมายกับประชาชนยากไร หรือไรที่ดินทํากิน เชน มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๑ และคําสั่งคณะรักแหงชาติ ที่ ๖๖/0๕๕๗ เปนตน  

จากสถานการณปาไมดังกลาว ทําใหเกิดความขัดแยงระหวางหนวยงานของรัฐที่บังคับใชกฎหมายกับ
ประชาชนที่ครอบครองท่ีดินปาไมของรัฐโดยไมไดรับอนุญาตมาโดยตลอด แมวาจะมีความพยายามแกไขปญหา
เหลานี้ในหลายรัฐบาลที่ผานมา แตก็ยังไมสําเร็จ ในขณะที่ประชาชนที่ครอบครองที่ดินปาไมของรัฐบางสวนได



 

 

พยายามเรียกรองขอความเปนธรรม ขอใหรัฐจัดสรรที่ดินปาไม และใหเอกสารแสดงสิทธิในการครอบครองใน
รูปแบบตาง ๆ  

พระราชดําริเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรปาไม 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงหวงใยในปญหาปริมาณปาไม

ลดลงเปนอยางมาก จึงทรงพยายามคนหาวิธีนานาประการที่จะเพ่ิมปริมาณของปาไมในประเทศไทยใหเพิ่มมากข้ึน
อยางมั่นคงและถาวร โดยมีวิธีการที่เรียบงายและประหยัดในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสงเสริมระบบวงจร
ปาไมในลักษณะอันเปนธรรมชาติดั้งเดิม ซึ่งไดพระราชทานพระราชดําริหลายวิธี ดังนี้ (สํานักงาน กปร.. ๒๕๔๐.) 

     (1) ปลูกปาโดยไมตองปลูก ดวยวิธีการ ๓ วิธี คือ 
ก."...ถาเลือกไดที่ที่เหมาะสมแลว ก็ทิ้งปานั้นไวตรงนั้น ไมตองไปทําอะไรเลย ปาจะเจริญเติบโตข้ึนมา

เปนปาสมบูรณโดยไมตองไปปลูกเลยสักตนเดียว..." 
ข. "...ไมไปรังแกปาหรือตอแยตนไมเพียงแตคุมครองใหข้ึนเองไดเทานั้น..." 
ค. "...ในสภาพปาเต็งรัง ปาเสื่อมโทรมไมตองทําอะไรเพราะตอไมก็จะแตกก่ิงออกมาอีกถึงแมตน

ไมสวยแตก็เปนตนไมใหญได..." 
     (2) การปลูกปา ๓ อยาง ไดประโยชน ๔ อยาง : การรูจักใชทรัพยากรธรรมชาติดวยพระปรีชาญาณ

อยางชาญฉลาดใหเกิดประโยชนแกปวงชนมากที่สุด ยาวนานท่ีสุด และท่ัวถึงกัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงแนะนําการปลูกปาในเชิง

ผสมผสาน ทั้งดานเกษตรวนศาสตร และเศรษฐกิจสั่งคมไวเปนมรรควิธีปลูกปาแบบเบ็ดเสร็จนั้นไวดวย 

ลักษณะท่ัวไปของปา ๓ อยาง 
พระราชดําริปลูกปา ๓ อยางนั้น มีพระราชดํารัส ความวา 
"....ปาไมที่จะปลูกนั้น สมควรท่ีจะปลูกแบบปาใชไมหนึ่ง ปาสําหรับใชผลหนึ่ง ปาสําหรับใชเปน

ฟนอยางหนึ่ง อันนี้แยกออกไปเปนกวาง ๆ ใหญ ๆ การที่จะปลูกตนไมสําหรับไดประโยชน ดังนี้ ในคําวิเคราะหของกรม
ปาไมรูสึกจะไมใชปาไม เปนสวน หรือจะเปนสวนมากกวาปาไม แตในความหมายของการชวยเหลือเพ่ือตนน้ําลํา
ธารนั้น ปาไมเชนนี้จะเปนสวนผลไมก็ตามหรือเปนสวนไมฟนก็ตามนั่นแหละเปนปาไมที่ถูกตอง เพราะทําหนาที่
เปนปาคือเปนตนไมและทําหนาที่เปนทรัพยากรในดานสําหรับใหผลที่มาเปนประโยชนแกประชาชนได..." 

ประโยชนที่ไดรับ 
ในการปลูกปา ๓ อยางนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระราชาธิบายถึงประโยชนในการปลูกปาตามพระราชดําริวา 
“...การปลูกปา ๓ อยาง แตใหประโยชน ๔ อยาง ซึ่งไดไมผล ไมสรางบาน และไมฟนนั้น 

สามารถใหประโยชนไดถึง 4 อยาง คือ นอกจากประโยชนในตัวเองตามชื่อแลว ยังสามารถใหประโยชน อันที่ 4 
ซึ่งเปนขอสําคัญคือสามารถชวยอนุรักษดินและตนน้ําลําธารดวย...." 

และไดมีพระราชดํารัสเพ่ิมเติมวา 
"...การปลูกปาถาจะใหราษฎรมีประโยชนใหเขาอยูได ใหใชวิธีปลูกไม ๓ อยาง แตมีประโยชน ๔ 

อยาง คือ ไมใชสอย ไมกินได ไมเศรษฐกิจ โดยปลูกรองรับการชลประทาน ปลูกรับชับน้ํา และปลูกอุดชวงไหลตาม
รองหวย โดยรับน้ําฝนอยางเดียว ประโยชนอยางที่ ๔ คือ ไดระบบอนุรักษดินและน้ํา.... 

     (3) การปลูกปาในใจคน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงตระหนักถึงความสําคัญ

ของปาไมมาตั้งแตเสด็จขึ้นครองราชย พระองคเสร็จพระราชดําเนินไปเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาค ทรงไดเห็นสภาพ
ปาไม ท่ีทรุดโทรมและถูกทําลายลงมากมาก จึงทรงมีพระราชดําริใหมีการอนุรักษและฟนฟูปาเพื่อรักษา
สภาพแวดลอมและระบบนิเวศทางน้ํา ดิน และปาไม เพื่อใหประชาชนไดมีชีวิตและความเปนอยูที่ดีใน



 

 

สภาพแวดลอมที่อุดมสมบูรณและสามารถพึ่งพาตนเองไดหลายโครงการ ทั้งที่เปนโครงการสวนพระองค โครงการ
พระราชดําริที่เก่ียวกับปาและดิน 

นอกจากนี้ พระองคทรงมีพระราชดํารัสในเรื่องของการปลูกปาวา" "...วรจะปลูกตนไมในใจคน
เสียกอน แลวคนเหลานั้นก็จะพากันปลูกตนไมลงบนแผนดินและรักษาตนไมดวยตนเอง.." 

ปลูกตนไมในใจคน หมายถึง ประการแรก ตองเขาใจวาเราปลูกตนไมทําไมตองใหเห็นระ
โยชนวาประโยชนคืออะไร จําเปนตอชวีิตอยางไร ประการท่ีสอง ปลูกตนไมเปนการปลูกจิตสํานึกเกี่ยวกับ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดินน้ําลมไฟท่ีอยูรอบตัวเรา 

พระราชดําริในการปลูกปาโดยไมตองปลูก เปนกลยุทธในการรักษาปาที่เรียบงาย ประหยัดโดย
ทรงอาศัยหลักวงจรธรรมชาติเพียงคนไมเขาไปทําลาย รบกวน เพื่อใหตนไมไดฟนตัว ขยายพันธุ เกิดระบบนิเวศ
ของสิ่งมีชีวิตที่เก้ือกูลกันเปนระดับชั้น จนปาฟนคืนสูความสมบูรณได จากการทรงงานพัฒนาในภูมิภาคตาง ๆ ของ
ประเทศ มาตลอด ๗0 ป ทรงตระหนักถึงปญหาความเสื่อมโทรมของปา โดยเฉพาะปาตนน้ําลําธาร ดวยทรงเขา
พระทัยในวงจรธรรมชาติของปา จึงทรงคัดเลือกวิธีฟนฟู อนุรักษปาที่สอดคลองกับสภาพภูมิประเทศและ
วัฒนธรรมความเปนอยู และที่สําคัญคือความเขาใจของคนในพ้ืนที่ ดังพระราชดํารัสที่วา "...ตองอธิบายใหราษฎรรู
วาการที่ปริมาณน้ําตามแหลงน้ําธรรมชาติลดลง มันก็เพราะมีการทําลายปาตนน้ําโดยรูเทาไมถึงการณ..." และ "...
ไมยืนตนนั้นจะชวยใหอากาศมีความชุมชื้นเปนข้ันตอนหนึ่งของระบบการเกิดฝนตก 
ตามธรรมชาติ ทั้งยังชวยยึดดินบนภูเขาไมใหพังทลายเมื่อเกิดฝนตกอีกดวย... " 

ปจจุบันจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนและความตองการใชทรัพยากรก็เพ่ิมมากข้ึนตามไปดวยทําให
เกิดการตักตวงผลประโยชนจากธรรมชาติจนสรางความเสียหายอยางมหาศาลแกสิ่งแวดลอมและมนุษยไปพรอม
กัน ในวันนี้พระราชดําริการปลูกบําโดยไมตองปลูก และการปลูกปาในใจคนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จะเปนบทเรียนอันลึกซึ้งใหคนไทยไดศึกษาหาหนทางชวยกันรักษาปาไม และ
ทรัพยากรธรรมชาติใหดํารงอยูคูแผนดินสืบไป 

"...อาจฝกใหราษฎรชวยทําหนาที่พนักงานดูแลปาไม เพราะตางฝายตางก็มีประโยชนรวมกัน... 
บริเวณพ้ืนท่ีราบในหุบเขาก็ตองพัฒนาใหเปนนาขาวสําหรับราษฎรทํากิน... เมื่อราษฎรสามารถทํากินไดบริบูรณแลว
จะเลิกปลูกฝนโดยสิ้นเชิง..." พระราชดํารัส เม่ือวันอาทิตยที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๖๐ ณ โครงการหลวงพัฒนาตน
น้ําหนวยที่ ๖ ขุนคอง  (สํานักสนองงานพระราชดําร,ิ ๒๕๖๐) 
 
4. การรองเรียนเกี่ยวกับการกระทําความผิดทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จัดตั้งศูนยบริการประชาชนเพ่ือบริหารจัดการเรื่องรองเรียน
ตาง ๆ เพ่ือใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด ภายใตคําสั่งกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ที่ 
297/2550  ซึ่งดําเนินการโดยศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปน
แนวทางในการแจงเรื่องรองเรียนสําหรับประชาชน และเพ่ือทราบขั้นตอน/กระบวนการในการดําเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องรองเรียนของประชาชนที่เกี่ยวกับการกระผิดทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

การบริหารจัดการเรื่องรองเรียน มีเพ่ือใหตอบสนองความตองการของผูรับบริการโดยใหครอบคลุมทุกกลุมของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการขอรองเรียน  ขอคิดเห็นขอเสนอแนะ และคําชมเชย ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมไปถึงเรื่องรองเรียนเก่ียวกับภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติ เชน การบุก
รุกพื้นที่ปาไม การตัดไมทําลายปา การลาสัตว การครอบครองสัตวปา และการคาขายสัตวปาและพืชปา  

 



 

 

 
 
 

 
ผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน 

 
 
 



 

 

 
ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการแกไขปญหาแตละประเภท พรอมทั้งขั้นตอนแนวทางการดําเนินงาน  

(Work Flow) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 - ขั้นตอนการปฏิบัติในการยื่นเรื่องรองเรียนของประชาชน 
   ประชาชนสามารถยื่นเรื่องรองเรียนผานชองทางตาง ๆ ได ในท่ีนี้จะกลาวถึงการยื่นเรื่องรองเรียนผาน
เว็บไซตกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  โดยผูยื่นเรื่องรองเรียนตองทําการลงทะเบียนเขาใชงานระบบ ซึ่งมี
ขั้นตอนดังนี ้

 
5. การเฝาระวัง  การแจงเบาะแสการทุจริตดานทรัพยากรปาไม 
    โดยมีชองทางในการแจงเรื่องรองเรียน ดังนี ้

    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
  1. เว็บไซต http://petition.mnre.go.th 
  2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) : petitionmnre@mnre.go.th 
  3. สงหนังสือรองเรียนมาที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เลขที่ 92 ซ.พหลโยธิน 
7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
  4. มายื่นหนังสือรองเรียนดวยตนเองที่ศูนยบริการรวม ชั้น 1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
  5. สายดวน Green Call 1310 หรือ 0-2265-6223-5 
  6. โทรสาร (Fax) : 0-2265-6222 
  7. Application (mnre e-petition)  

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
1. ทางจดหมาย จาหนาชองถึง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เลขที่ ๖๑ ถนน

พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 
2. โทรศพัทหมายเลข 0 ๒๕๖๑ ๑๗๗๗ ตอภายใน ๑๒๔๕ โทรสาร 0 ๒๙๔๐ ๕๙๐๗ 
3. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e - Mail) complain@dnp.go.th 
4. หนาเว็บไชตของกรม http://portal.dnp.go.th/Complaint 
5. เดินทางยื่นเรื่องรองเรียนดวยตนเอง ที่ ชั้น ๕ อาคาร สทก. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช 



 

 

6. ศูนยสายดวนพิทักษปา  สายดวน  1362 , Page Facebook อาสาสมัครพิทักษอุทยาน
แหงชาติฯ (อส.อส.) 

 

 
 

 



 

 

ใบงานที่ ๑  
สรุปองคความรูการแยกแยะประโยชนสวนบุคคลกบัประโยชนสวนรวม 

 
 

ชื่อกลุม........................................................ 
 

สมาชิกกลุม 
1...................................................................................... 

2...................................................................................... 

3...................................................................................... 

4...................................................................................... 

5...................................................................................... 

6...................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบงานที่ ๒  
สรุปองคความรูการอนุรักษทรัพยากรปาไม 

 
ชื่อกลุม........................................................ 
 
สมาชิกกลุม 
1...................................................................................... 

2...................................................................................... 

3...................................................................................... 

4...................................................................................... 

5...................................................................................... 

6...................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
เรื่อง การพิทักษทรัพยากรปาไม 
หนวยการเรียนรูที่ ๑ ปาไมงาม  

กลุมผูเรียน ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย  เวลา  6 ชั่วโมง 
 

1. ผลการเรียนรู  
มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของทรัพยากรปาไม และรวมอนุรักษ

ทรัพยากรปาไม 
      
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก (ระบุใหสอดคลองกับผังความคิดรวบยอด) 

1. การอนุรักษปาไม(สงวน/รักษา/ฟนฟู/พัฒนา/ใชอยางยั่งยืน)  
2. ความสมดุลระหวางความตองการของมนุษยกับทรัพยากร  
3. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับชนิดปากับการดูดกลับคารบอนไดออกไซด 
4. คุณประโยชน 

    - ทางตรง  
    - ทางออม 
 
4. จุดประสงคการเรียนรู  

1. อธิบายความหมายของทรัพยากรปาไมได 
2. อธิบายความสําคัญ และประโยชนของทรัพยากรปาไมได 
3. รวมอนุรักษทรัพยากรปาไมได 

 

 

 

การอนุรักษปาไม(สงวน/รักษา/ฟนฟ/ูพัฒนา/ใชอยางยั่งยืน) 

ความสมดุลระหวางความตองการของมนุษยกับทรัพยากร 

คุณประโยชน 
   -ทางตรง    
   -ทางออม 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับชนิดปากับการดูดกลับ

คารบอนไดออกไซด 

ปาไมงาม 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนรู (เวลา 6 ชั่วโมง) 
 ๑. ผูสอนกระตุนความสนใจของผูเรียนโดยการเปด VDO สารคดีเก่ียวกับทรัพยากรปาไม จากนั้น
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเรียนในประเด็นความหมาย ความสําคัญ ประโยชน และการอนุรักษทรัพยากรปาไม 
(สงวน/รักษา/ฟนฟู/พัฒนา/ใชอยางยั่งยืน) (๓๐ นาที)  
 ๒. ผูเรียนสืบคนขอมูลเก่ียวกับความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของทรัพยากรปาไม ท้ังทางตรง
และทางออม โดยสรุปเปนแผนผังความคิดหรืออินโฟกราฟก (๓๐ นาที)  
 ๓. ผูเรียนแบงกลุมรวมกันสํารวจระบบนิเวศปาไมภายในโรงเรียน ในประเด็นชนิดของตนไม ประโยชนทั้ง
ทางตรงและทางออม ความรูทั่วไปเก่ียวกับชนิดปากับการดูดกลับคารบอนไดออกไซด และการอนุรักษ พรอม
นําเสนอและอภิปรายรวมกัน (1 ชั่วโมง 3๐ นาที)  

๔. ผูเรียนแบงกลุมศึกษาและสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรูทรัพยากรปาไมในทองถิ่น รวมกับการสืบคน
จาก Internet ในประเด็นการอนุรักษปาไม ความสมดุลของการใชทรัพยากรปาไม ชนิดของปาไม และประโยชน
ของปาไม ทั้งทางตรงและทางออม  (1 ชั่วโมง 3๐ นาที)  
 ๕. ผูเรียนแตละกลุมนําเสนอผลการศึกษาและการสืบคนขอมูล (๔๕ นาที)   
 ๖. ผูเรียนรวมกันสรุปความหมาย ความสําคัญ ประโยชนและวธิีการอนุรักษทรัพยากรปาไม (๑๕ นาที)  

๗. ผูเรียนแบงกลุมจัดทําและพัฒนาสื่อการอนุรักษทรัพยากรปาไม ในรูปแบบตาง ๆ ตามความสนใจโดย
นําเสนอผาน social media (1 ชั่วโมง)  
  
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  

๑. VDO สารคดเีก่ียวกับทรัพยากรปาไม 
๒. แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 
๓. แหลงเรียนรูทรัพยากรปาไมในทองถ่ิน 
๔. สื่อดิจิทัล 
๕. หองสมุด 
๖. website 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 

1. อธิบายความหมาย
ของทรัพยากรปาไมได 

การตรวจสอบ
ประเมินชิ้นงาน 
(แผนผังความคิด
หรืออินโฟกราฟก) 

แบบประเมินชิ้นงาน
แผนผังความคิดหรือ

อินโฟกราฟก 

ผูเรียน รอยละ ๘๐ 
ของคะแนนเตม็ 

2. อธิบายความสําคัญ 
และประโยชนของ
ทรัพยากรปาไมได 

การตรวจสอบ
ชิ้นงาน 

เชนเดียวกับขอ 1 

แบบประเมินชิ้นงาน 
เชนเดียวกับ ขอ 1 

ผูเรียน รอยละ ๘๐ 
ของคะแนนเตม็ 

3. รวมอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมได 

การตรวจสอบชิ้นงาน         
(สื่อการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไม) 

แบบประเมินชิ้นงานสื่อ
การอนุรักษทรัพยากร 

ปาไม 

ผูเรียน รอยละ ๘๐ 
ของคะแนนเตม็ 

 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 1 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 8.2 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 2 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 8.3 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 3 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 8.4 สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินชิ้นงาน 
(แผนผังความคิดหรืออินโฟกราฟก) 

 
เรื่อง ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของทรัพยากรปาไม 

 

ชื่อ – สกุล .................................................................................  ชั้น .............................. เลขที่ ................... 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 

๓ ๒ ๑ คาน้ําหนัก 

๑. การระบุ ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของทรัพยากรปาไม    ๕ 

๒. มีความคิดสรางสรรค ความสวยงาม ความนาสนใจ    ๓ 

๓. การสงงานตรงตามกําหนดเวลา    ๒ 

คะแนนรวม   

 

 

 

      ลงชื่อ.........................................ผูประเมิน 

              (..........................................) 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เกณฑการใหคะแนนผลงาน 

รายการประเมิน 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 
๑. การระบุ ความหมาย 
ความสําคัญ และประโยชน
ของทรัพยากรปาไม 

ระบุ ความหมาย 
ความสําคัญ และประโยชน
ของทรัพยากรปาไมได
ครบถวน ถูกตอง ชัดเจน  

ระบุ ความหมาย 
ความสําคัญ และ
ประโยชนของทรัพยากร
ปาไม ไดถูกตอง ๒ 
ประเด็น 

ระบุ ความหมาย 
ความสําคัญ และ
ประโยชนของทรัพยากร
ปาไม ไดถูกตอง ๑ 
ประเด็น 

๒. มีความคิดสรางสรรค                       
ความสวยงาม ความนาสนใจ 

มีความคิดสรางสรรค          
ความสวยงาม  และความ
นาสนใจ 

มีความคิดสรางสรรค 
หรือความสวยงาม หรือ
ความนาสนใจ อยางนอย 
2 รายการ 

มีความคิดสรางสรรค 
หรือความสวยงาม หรือ
ความนาสนใจ เพียง ๑ 
รายการ 

๓. การสงงานตรงตาม
กําหนดเวลา 

สงงานกอนกําหนดหรือตาม
กําหนดเวลา 

สงงานหลังกําหนดเวลา               
ไมเกิน ๑ วัน 

สงงานหลังกําหนดเวลา               
เกิน ๑ วัน ขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบประเมินชิ้นงาน 
(สื่อการอนุรักษทรัพยากรปาไม) 

 
เรื่อง ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของทรัพยากรปาไม 

 

กลุม ..................................................................................... ชั้น .......................................... 

รายชื่อสมาชิก 

๑. ชื่อ – สกุล ...........................................................................................  เลขที่ ................... 
๒. ชื่อ – สกุล ...........................................................................................  เลขที่ ................... 
๓. ชื่อ – สกุล ...........................................................................................  เลขที่ ................... 
๔. ชื่อ – สกุล ...........................................................................................  เลขที่ ................... 

 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๓ ๒ ๑ คาน้ําหนัก 
๑. การนําเสนอวิธีการอนุรักษทรัพยากรปาไม    ๔ 

๒. การทํางานกลุม     ๓ 

๓. มีความคิดสรางสรรค ความสวยงาม ความนาสนใจ    ๓ 

คะแนนรวม   

 

 

      ลงชื่อ.........................................ผูประเมิน 

              (..........................................) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เกณฑการใหคะแนนผลงาน 

รายการประเมิน 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 
๑. การนําเสนอวิธีการ
อนุรักษทรัพยากรปาไม 

นําเสนอวิธีการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมที่
หลากหลาย สงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชน และ
สามารถนําไปปฏิบัตไิดอยาง
ยั่งยืน  

นําเสนอวิธีการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมที่
หลากหลาย สงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชน และ
สามารถนําไปปฏิบัติไดอยาง
ยั่งยืน อยางนอย ๒ ประเด็น 

นําเสนอวิธีการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมที่
หลากหลาย สงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชน และ
สามารถนําไปปฏิบัตไิดอยาง
ยั่งยืน อยางนอย ๑ ประเด็น 

๒. การทํางานกลุม มีการวางแผนการทํางาน 
มอบหมายหนาที่ชัดเจน  
มีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็น 

มีการวางแผนการทํางาน 
หรือมอบหมายหนาที่ชัดเจน  
หรือมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น  อยางนอย ๒ 
รายการ 

มีการวางแผนการทํางาน 
หรือมอบหมายหนาที่ชัดเจน  
หรือมีสวนรวมในการแสดง  
ความคิดเห็น  อยางนอย ๑ 
รายการ 

๓. มีความคิด
สรางสรรค                     
ความสวยงาม  
ความนาสนใจ 

มีความคิดสรางสรรค          
ความสวยงาม                                 
และความนาสนใจ 

มีความคิดสรางสรรค หรือ  
ความสวยงาม หรือความ
นาสนใจ อยางนอย 2 
รายการ 

มีความคิดสรางสรรค หรือ  
ความสวยงาม หรือความ
นาสนใจ เพียง ๑ รายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

มูลคาของปา  
     - ดานเศรษฐกิจ 
     - สิ่งแวดลอม 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
เรื่อง การพิทักษทรัพยากรปาไม 
หนวยการเรียนรูที่  2 ปาคือผูให 

กลุมผูเรียน ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย  เวลา 7 ชั่วโมง 
 

1. ผลการเรียนรู  
วิเคราะหสภาพปญหาและเสนอแนะแนวทางแกปญหาดานทรัพยากรปาไมได 
 

2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  

1. มูลคาของปา  
     - ดานเศรษฐกิจ 
     - สิ่งแวดลอม 
2. ความอุดมสมบูรณของปา 
3. ปาไมกับระบบนิเวศ      
4. ปญหา สถานการณ (ผลกระทบ) 

 
4. จุดประสงคการเรียนรู  

1. วิเคราะหสภาพปญหาดานทรัพยากรปาไมได 
2. เสนอแนะแนวทางแกปญหาทรัพยากรปาไมได 
 

 
 
 
 
 
 

ความอุดมสมบูรณของปา 

ปาไมกับระบบนิเวศ      

ปญหา สถานการณ (ผลกระทบ) 

ปาคือผูให 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนรู (เวลา 7 ชั่วโมง) 

    ขั้นนําเขาสูบทเรียน (20 นาที) 
 1. ขั้นกําหนดปญหา 

1.1 ครผููสอนใชคาํถามกับนักเรียนในหอง วาในปจจุบันนักเรียนไดพบเห็นปญหาที่เกี่ยวปาไมอยางไรบาง 
(คําถามปลายเปดยกตัวอยาง) 

1.2 ครูผูสอนใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 4-5 คน แลวใหนักเรียนจัดเปนกลุมตั้งชื่อกลุมพรอมทั้งเลือก
ประธานกลุมและเลขานุการกลุม 

1.3 ผูเรียนแตละกลุม จับฉลากเพ่ือสุมเลือกสถานการณ เพ่ือพิจารณารวมกันภายในกลุม 
1.4 ครูนําอภิปรายวา จากสถานการณที่นักเรียนแตละกลุมจับสลากไดนั้น นักเรียนแตละกลุมรวมกัน

วิเคราะห กําหนดปญหาที่ เ ก่ียวของกับสถานการณ โดยบันทึกเรื่อง สภาพปญหาดานทรัพยากรปาไม  
(แนวความคิดท่ีนักเรียนจะเกิดขอสงสัยจากคําตอบของนักเรียน) 

2. ขั้นทําความเขาใจปญหา  (20 นาท)ี 
2.1 ครูใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันทําความเขาใจประเด็นปญหาที่นักเรียนได รวมกันแลกเปลี่ยน แสดง

ความคิดเห็นภายในกลุมตนเอง 
  2.2 นักเรียนแตละกลุมรวมกันวางแผนการดําเนินงานศึกษาคนควาตามประเด็นที่ตองการศึกษาโดยแบง

หนาที่การทํางานกันในกลุม 

3. ขั้นดําเนินการศึกษาคนควา (50 นาที) 
 3.1 นักเรียนแตละกลุมดําเนินการศึกษาคนควา ตามประเด็นที่ตองการคนควาหาคําตอบ เชน ผลกระทบ
จากการแผวถางปา ผลกระทบจากไฟปา ปาไมมีสภาพเสื่อมโทรม การลักลอบตัดไมทําลายปา การเผาปา การบุกรุก 
ทําลายปา ผลกระทบจากการสูญเสียปาไม และประเด็นอ่ืน ๆ ที่นักเรียนสนใจศึกษาเพิ่มเติม  

3.2 นักเรียนแตละกลุมสืบคนขอมูลเรื่องสูญเสียการทําลายปาไม จากแหลงการเรียนรูตาง ๆ (หองสมุด 
อินเทอรเน็ต เพจ Facebook ที่ครูรวบรวมขอมูล ไวเพ่ือใหนักเรียนสะดวกตอการคนควาและไดขอมูลที่ครอบคลุม
เนื้อหาตามตัวชี้วัด)  

4. สังเคราะหความรู (30 นาท)ี 
4.1 นักเรียนแตละกลุมนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควาดวยวิธีการตางๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรูกันใน

กลุม และรวมกันอภิปรายและมอบหมายใหสมาชิกภายในกลุม  
4.2 นักเรียนบันทึกผลการสืบคนขอมูลและผลการศึกษาคนควาตามหนาที่และแผนการดําเนินงานของ

กลุมโดยแตละกลุมบันทึกผลการสืบคนขอมูล 
5. ขั้นสรุปและประเมินคาของคําตอบ (40 นาที) 

5.1 นักเรียนทุกกลุมรวมกันนําเสนอขอมูลท่ีสังเคราะหไดและรวมอภิปรายวาขอมูลของแตละกลุมที่ได
จากการศกึษาคนควาครบถวน สมบูรณถูกตองโดยมีครูทําหนาที่ชวยตรวจสอบและเสนอแนะเพ่ิมเติม 

5.2 นักเรียนแตละกลุมสรุปขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควาที่ครบถวนตามประเด็น นําเสนอในรูปแผนผัง
ความคิดในภาพรวมของปญหาอีกครั้ง โดยสรุปลงในกระดาษแผนใหญ ตกแตงใหสวยงาม โดยระดมสมองเขียน
แผนผัง 

 5.3  ครูและนักเรียนรวมกันตรวจสอบแนวคําตอบของผลการศกึษาคนควา 
6. ขั้นนําเสนอและประเมินผล (40 นาที) 

6.1 นักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลงาน โดยนําผลงานไปติดผนังบริเวณที่กําหนดแลวนักเรียน เดินเวียนดู
ผลงานของเพื่อนกลุมอื่น (Gallery walk) อยางนอย 2 กลุมพรอมเปดโอกาสใหซักถาม ใชเวลากลุมละ 5 นาที



 

 

และบันทึกขอมูลความรูที่ไดจากการเดินเวียนศึกษาซักถามผลงานของเพ่ือนในใบงาน เรื่องกิจกรรมแผนผัง
ความคิด 
  6.2 นักเรียนแตละกลุมเดินกลับมาที่ผลงานของกลุมตนเอง จากนั้นเจาของผลงานตอบคําถามที่เพ่ือน
ถามไวและสรุปใหเพ่ือนคนอื่น ๆ ฟง 
  6.3 นักเรียนในชั้นรวมแสดงความคิดเห็นในประเด็น 
            - วิเคราะหการประเมินมูลคาของปาดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมและ 
                      ความสมบูรณของปา 

- วิเคราะหสภาพปญหาดานทรัพยากรปาไม 
    - เสนอแนะแนวทางแกปญหาทรัพยากรปาไมได 
  
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  

1. หองคอมพิวเตอร 
2. หองสมุด  
3. อินเทอรเน็ต 

 
7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 

1. วิเคราะหสภาพปญหา
ดานทรัพยากรปาไมได 

ตรวจผลงานการ
นําเสนอผลงานกลุม 

แบบประเมินการ
วิเคราะหสภาพ
ปญหาดาน
ทรัพยากรปาไม 

ผูเรียน รอยละ 80  
ของคะแนนเตม็ 

2. เสนอแนะแนวทาง
แกปญหาทรัพยากรปาไมได 

ตรวจผลงานเสนอแนะ
แนวทางแกปญหา
ทรัพยากรปาไม 

แบบประเมิน 
ใบงานเรื่อง 
กิจกรรมแผนผัง 
ความคิด 
 

ผูเรียน รอยละ 80  
ของคะแนนเตม็ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 1 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 
 8.2 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 2 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 
 8.3 สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏิบัติงานกลุม 
 

กลุม......................................................ชั้น......................... 
 

ลําดับ 

ที ่

ชื่อ-สกุล 

สมาชิกกลุม 

พฤติกรรม 

รวม 

 

ความรวมมือ การแสดง 
ความคิดเห็น 

การรับฟง 
ความคิดเห็น 

การมีสวนรวม 
ในการอภิปราย 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑                   

๒                   

๓                   

๔                   

๕                   

๖                   

๗                   

๘                   

๙                   

๑๐                   

เกณฑการใหคะแนน 
ดีมาก        =   ๔  ประสิทธิภาพอยูในเกณฑ  ๙๐-๑๐๐ %        หรือปฏิบัติบอยครั้ง 
ด ี            =   ๓  ประสิทธิภาพอยูในเกณฑ  ๗๐-๘๙ %          หรือปฏิบติับางครั้ง 
ปานกลาง   =   ๒  ประสิทธิภาพอยูในเกณฑ  ๕๐-๖๙ %          หรือปฏิบตัคิรั้งเดียว 
ปรับปรุง     =   ๑  ประสิทธิภาพต่ํากวาเกณฑ  ๕๐ %              หรือไมปฏิบัติเลย 
 
นักเรียนตองผานเกณฑการประเมิน ในระดับดี ประสิทธิภาพอยูในเกณฑ ดี ๗๐-๘๙ %   
  
 
 

      ลงชื่อ...................................................ผูสังเกต 
              (...................................................) 
                                                  ............../.................../................ 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินการนําเสนอผลงานกลุม 
 

เรื่อง.......................................................................... 
กลุม...........................................หอง......................................... 

สมาชิก 
๑...................................................................................................................................................................
๒...................................................................................................................................................................
๓................................................................................................................................................................... 
4......................................................................................................................................................... 
5......................................................................................................................................................... 
 
คําชี้แจง : ใหทําเครื่องหมาย √  ในชอวางท่ีกําหนดให 
√  ประเมินตนเอง 

รายการประเมิน 
พฤติกรรมบงชี้ 

รวม 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. มีการวางแผนการทํางาน       
๒. มีความพรอมในการนําเสนอ       
๓. ความนาสนใจในการนําเสนอ       
๔. มีความคิดสรางสรรค       
๕. ประโยชน-ความถูกตองของงานนําเสนอ       
 เพื่อนประเมิน 

รายการประเมิน 
พฤติกรรมบงชี้ 

รวม 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. มีการวางแผนการทํางาน       

๒. มีความพรอมในการนําเสนอ       
๓. ความนาสนใจในการนําเสนอ       
๔. มีความคิดสรางสรรค       
๕. ประโยชน-ความถูกตองของงานนําเสนอ       
เกณฑการประเมิน  

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
ดีมาก ด ี ปานกลาง นอย ตองปรับปรุง 

 
 
 

 ลงชื่อ..................................ผูประเมิน                        ลงชื่อ..................................ผูประเมิน              
 
 
 
 



 

 

เกณฑการใหคะแนนผลงาน 
 

รายการประเมิน 
คะแนน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ 
๑. ผลงานตรงกับ
จุดประสงคที่กําหนด 

ผลงาน
สอดคลองกับ
จุดประสงค
ทุกประเด็น
มากที่สุด 

ผลงาน
สอดคลองกับ
จุดประสงค
ทุกประเด็น 

ผลงาน
สอดคลองกับ
จุดประสงค
เปนสวนใหญ 

ผลงาน
สอดคลองกับ
จุดประสงค
บางประเด็น 

ผลงานไม
สอดคลองกับ
จุดประสงค 

ไมทําผลงาน 

๒. ผลงานมีความ
ถูกตองสมบูรณ 

เนื้อหาสาระ
ของผลงาน
ถูกตอง
ครบถวนดี
เยี่ยม 

เนื้อหาสาระ
ของผลงาน
ถูกตอง
ครบถวน 

เนื้อหาสาระ
ของผลงาน
ถูกตองเปน
สวนใหญ 
 

เนื้อหาสาระ
ของผลงาน
ถูกตองเปน
บางประเด็น 

เนื้อหาสาระ
ของผลงานไม
ถูกตองเปน
สวนใหญ 

ไมทําผลงาน 

๓. ผลงานมีความคิด
สรางสรรค 

ผลงานมี
ความคิด
สรางสรรค
แปลกใหม
และเปน
ระบบมาก
ที่สุด 

ผลงานมี
ความคิด
สรางสรรค
แปลกใหม
และเปน
ระบบ 

ผลงานมี
ความคิด
สรางสรรค 
แตยังไมเปน
ระบบ 

ผลงานมี
ความ
นาสนใจ แต
ยังไมมี
ความคิด
สรางสรรค
แปลกใหม 

ผลงานไม
นาสนใจไมมี
ความคิด
สรางสรรค
แปลกใหม 

ไมทําผลงาน 

๔. ผลงานมีความ
เปนระเบียบ 

ผลงานที่มี
ความเปน
ระเบียบ
แสดงออกถึง
ความประณีต 

ผลงานมี
ความเปน
ระเบียบ
แสดงออกถึง
ความประณีต 

ผลงานสวน
ใหญมีความ
เปนระเบียบ 
แตยังมี
ขอบกพรอง
เล็กนอย 

ผลงานมี
ความเปน
ระเบียบ แตมี
ขอบกพรอง
บางสวน 

ผลงานสวน
ใหญไมเปน
ระเบียบและ
มีขอบกพรอง 

ไมทําผลงาน 

๕. ผลงานเสร็จตาม
เวลาที่กําหนด 

สงผลงาน
ตามเวลาที่
กําหนดท่ีสุด 

สงผลงาน
ตามเวลาที่
กําหนด 

สงผลงานชา
กวาเวลาที่
กําหนด  
๑-๒ วัน 

สงผลงานชา
กวาเวลาที่
กําหนด  
๓-๕ วัน 

สงผลงานชา
กวาเวลาที่
กําหนด เกิน 
๕ วันขึ้นไป 

ไมทําผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
เรื่อง การพิทักษทรัพยากรปาไม  
หนวยการเรียนรูที่ 3  คนงดงาม 

กลุมผูเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เวลา 7 ชั่วโมง 
 
1. ผลการเรียนรู  

ตระหนักถึงการอนุรักษทรัพยากรปาไม และสามารถแยกแยะประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม
ในการใชทรัพยากรปาไมได 
      
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3. ความคิดรวบยอดหลัก  
1. การแยกแยะประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม  

 2. การใชทรัพยากรปาไม    
3. การตระหนักรู  

 
4. จุดประสงคการเรียนรู  

1. ตระหนักถึงการอนุรักษทรัพยากรปาไม  
2. สามารถแยกแยะประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวมในการใชทรัพยากรปาไมได 
 

5. กิจกรรมการเรียนรู (เวลา 7 ชั่วโมง) 
  ความพอเพียง (Sufficient) : นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นํามาประยุกตเปนหลักในการ
ทํางาน การดํารงชีวิต รวมถึงปองกันการทุจริตอยางยั่งยืน ความพอเพียงของตนเองตองตั้งอยูบนความมีเหตุมีผล 
ไมเบียดเบียนตนเอง ผูอ่ืน และสวนรวม เปนภูมิคุมกันใหบุคคลนั้นไมกระทําการทุจริต  
          ความโปรงใส (Transparent) : ปฏิบัติงานบนฐานของความโปรงใส ตรวจสอบได ตามหลักปฏิบัติ 
ระเบียบ ขอปฏิบัติและกฎหมายดานความโปรงใส 

ความตื่นรู (Realize) : มีความรูความเขาใจและตระหนักรูถึงรากเหงาของปญหาของการทุจริต  
ความตื่นรูจะเกิดเม่ือพบเห็นสถานการณท่ีเสี่ยงตอการทุจริต 

 
 
 

การแยกแยะประโยชนสวนบุคคลกับ
ประโยชนสวนรวม 

การใชทรัพยากรปาไม 

การตระหนักรู 

คนงดงาม 



 

 

มุงไปขางหนา (Onward) : มุงพัฒนาและปรับเปลี่ยนตนเองใหมีความเจริญกาวหนา บนฐานความ
โปรงใส ความพอเพียงและรวมสรางวัฒนธรรมสุจริต 

ความรู (Knowledge) : มีความรู ความเขาใจ สามารถ นําความรูไปใชวิเคราะห สังเคราะห ประเมินได
อยางถองแท ในเรื่องสถานการณการทุจริต ผลกระทบ ท่ีมีตอตนเองและสวนรวม รวมทั้งความละอาย ไมกลาทํา
ทุจริต และความไมทนเมื่อพบเห็นวามีการทุจริตเกิดขึ้น เพ่ือสรางสังคมไมทนตอการทุจริต 

ความเอื้ออาทร (Generosity) : มีเมตตา มีน้ําใจตอกันบนพ้ืนฐานของจริยธรรมและจิตพอเพียง ไมเอ้ือ
ตอการรับหรือการใหผลประโยชนตอพวกพอง 
 
ชั่วโมงท่ี 1 - 3 การแยกแยะประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม   

1. ผูเรียนดูคลิปวิดีโอ “นิมนตยิ้มเดลี่ คนดีไมคอรรัปชัน ตอน ตัดไมทําลายปา” และอภิปรายรวมกันวาเกิด
เหตุการณอะไรขึ้น การกระทําในคลิปวิดีโอที่เกิดขึ้นเหมาะสมหรือไม โดยครูยังไมตองสรุปความถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=gcml2wDnPwg 
 

 2. ผูเรียนทําใบกิจกรรม “กรณีเพาะชํากลาป 53! เบ็ดเสร็จสอบวินัยรายแรง 183 ราย-ปาไมเรียกเงินคืน
เฉลี่ยคนละแสน” โดยการอานขาวที่เกิดขึ้น และวเิคราะหปญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 3. ตัวแทนผูเรียนนําเสนอการวิเคราะหของตนหนาชั้นเรียน   หลังจากนั้นผูเรียนในหองรวมกันพิจารณา
ประเด็นการนําเสนอวามีความเหมาะสมหรือไม หากเปนตนจะปฏิบัติตามขาวหรือไม อยางไร 
 4. ผูเรียนทุกคนนําใบงานของตนติดไวรอบหองเรียน เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันและกัน 

5. แบงกลุมนักเรียนตามความเหมาะสม  ครูแจกกระดาษบรูฟ พรอมทั้งปากกาเมจิกใหนักเรียนแตละกลุม  
    6. ผูเรียนแตละกลุมเขียนสรุปองคความรูจากการพูดคุย (ถาม-ตอบ) เสนอความคิดเห็นในกลุมในรูป        

ผังมโนทัศน “การแยกแยะประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวมในดานการพิทักษทรัพยากรธรรมชาติปาไม”  
           7. ตัวแทนแตละกลุมออกมานําเสนอ หนาชั้นเรียน กลุมละ 5 - 7 นาที   
           8. ครูและผูเรียนรวมกันชื่นชมผลงานรวมกัน พรอมใหขอเสนอแนะในการนําเสนอขอมูลใหครอบคลุม และ
นําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 
 
 
 
 



 

 

ชั่วโมงท่ี 4 - 5 การใชทรัพยากรปาไม    

1. ผูเรียนดูคลิปวิดีโอ “มาอนุรักษปาไมกันเถอะ” และอภิปรายรวมกันวาสามารถใชประโยชนจาก
ทรัพยากรปาไมไดอยางไรบาง โดยครูยังไมตองสรุปความถูกตอง 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=xqsjjQhr0aY 

 
  ๒) แบงกลุมผูเรียน (ตามความเหมาะสม) กําหนดใหผูเรียนทํากิจกรรมแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับการใช
ทรัพยากรปาไม  ใชเวลาการแสดงกลุมละไมเกิน 15 นาที  
   2.1 ผุเรียนแตละกลุม จับฉลากหัวขอบทบาทสมมติ ไดแก   
     - การใชทรัพยากรปาไมอยางถูกวิธี       
     - การใชทรัพยากรปาไมอยางไมถูกวิธี      
   ๒.๒ ผูเรียนวางแผนการทํากิจกรรม ไดแก สถานการณ/ บทบาทตัวละคร/ ฉาก/ การแตงกาย 
และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม  
   ๒.๒ ผูเรียนรวมกันฝกซอมและดําเนินการตามแผนที่ไดกําหนดไว   
  3) ผูเรียนนําเสนอบทบาทสมมติ กลุมละไมเกิน 15 นาที โดยใหผูเรียนคนอื่นๆ เปนผูชม และรวมกัน
แสดงความคิดเห็นตอสาระสําคัญในบทบาทสมมติ แลกเปลี่ยนประสบการณ 
  4) ผูเรียนแตละกลุม รวมกันสรุปความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชทรัพยากรปาไมอยางถูกวิธีและอยางไม
ถูกวิธี รวมถึงวิธีการแกปญหาจากการใชทรัพยากรปาไมท่ีไมถูกวิธี           

๕) ผูเรียนรวมกันสรุปและสะทอนผลที่ไดรับจากกิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชั่วโมงท่ี 6 - 7 การตระหนักรู 

๑. ครูใหผูเรียนดูภาพ “การบุกรุกปาสงวน” และอภิปรายรวมกันวามีความคิดเห็นตอภาพดังกลาวอยางไร 
เปนการกระทําที่สามารถทําไดหรือไม /ใครคอืผูไดรับผลกระทบจากภาพดังกลาว / และสาเหตุใดจึงเกิดเหตุการณ
ดังกลาว โดยครูยังไมตองสรุปความถูกตองของเหตุการณที่ปรากฏในภาพ 

  
 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : https://www.chiangmainews.co.th/newsies/1368151/ 

 
  ๒. แบงกลุมผูเรียน กลุมละ 4-5 คน รวมกันสรุปความรูความเขาใจเก่ียวกับ “ความตระหนักรูในการ
อนุรักษทรัพยากรปาไม” โดยการระดมสมอง จัดทําเปนแผนผังความคิด “วิธีการอนุรักษทรัพยากรปาไม”  
     3. ผูเรียนตัวแทนกลุมออกมานําเสนอแผนผังความคิด หลังจากนั้นผูเรียนในหองรวมกันพิจารณาประเด็น
การนําเสนอวามีความเหมาะสมหรือไม มีประโยชนตอสวนรวมมากนอยเพียงใด  
 4. ผูเรียนแตละกลุมนําแผนผังความคิด “วิธีการอนุรักษทรัพยากรปาไม” มาจัดทําเปนอินโฟกราฟกสและ
เผยแพรตอสาธารณะในรูปแบบตาง ๆ เชน การนําเสนอผานสื่ออิเล็กทรอนิกส บอรดประชาสัมพันธ เปนตน  
  ๕) ผูเรียนรวมกันสรุปและสะทอนผลที่ไดรับจากกิจกรรม  
 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  

1. คลิป VDO เรื่อง ทรัพยากรปาไม   
2. สื่อสิ่งพิมพ  เรื่อง   
3. ใบกิจกรรม 
4. กรณศีกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 

1.  ตระหนั กถึ งก าร
อนุรักษทรัพยากรปาไม  

1. การตรวจสอบ
ผลงาน 
 
 
2. การนําเสนอผลงาน 

1. แบบประเมินและ
เกณฑการใหคะแนน
ผลงาน 
2. แบบประเมินและ
เกณฑการนําเสนอ
ผลงาน 

ผูเรียน 1. ระดับ 2 ขึ้น
ไป 
 
 

2. ระดับ 3 ขึ้น
ไป 
 

2. สามารถแยกแยะ
ประโยชนสวนบุคคล
กับประโยชนสวนรวม
ในการใชทรัพยากรปา
ไมได 

1. การตรวจสอบ
ผลงาน 
 
 
 
2. การนําเสนอผลงาน 

1. แบบประเมินและ
เกณฑการใหคะแนน
ผลงาน 
 
2. แบบประเมินและ
เกณฑการนําเสนอ
ผลงาน 

1. ระดับ 2 ขึ้น
ไป 
 
 
 

2. ระดับ 3 ขึ้น
ไป 
 

 
 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 1 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.2 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 2 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.3 สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบกิจกรรม 
กรณีเพาะชํากลาป 53! เบ็ดเสร็จสอบวินัยรายแรง183 ราย-ปาไมเรียกเงินคืนเฉล่ียคนละแสน  

 
ใหผูเรียนอานขาวท่ีเกิดขึ้น และวิเคราะหปญหา ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

"การตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยรายแรง เปนผลสืบเนื่องมาจากกอนหนานี้ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาการละเมิดทางแพง และผลสอบระบุวา การจัดหากลาไมมีราคาแพงกวาราคากลาง โดยมีสวนตางอยู
ที่ 30-40 ลานบาท ทําใหตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยรายแรงเพื่อสอบขอเท็จจริงดังกลาวตอไป" 

"อยางไรก็ดี ขณะนี้ยังไมถือวาขาราชการระดับสูง และเจาหนาที่อีกเปนจํานวน 100 คนเปนผูกระทําความผิด 
และคณะกรรมการจะเขาไปดูขอเท็จจริงหรือเจตนาในการดําเนินการเปนอยางไร โดยคาดวาอีก 1-2 เดือนนาจะ
ไดขอสรุปเก่ียวกับเรื่องนี้" 

คือ คํายืนยันของ นายจตุพร บุรุษพัฒน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) เก่ียวกับการ
ลงนามในคําสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เลขที่ 379/2563 แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยอยางรายแรง กับเจาหนาท่ีขาราชการที่เกี่ยวของในโครงการเพาะชํากลาไมบรรเทาวิกฤตโลกรอน ป 
2553 ที่อยูในความรับผิดชอบของกรมปาไม ซึ่งไดรับการสนับสนุนงบประมาณกวา 109 ลานบาท ที่ถูก
สอบสวนพบวาการดําเนินงานโครงการมีปญหาทําใหราชการไดรับความเสียหาย ในการทํากิจกรรม 2 สวน 
คือ บํารุงรักษากลาไมทั่วไป จํานวน 54,120,000 กลา คาบํารุงรักษา 0.40 บาท ตอกลา รวมเปนเงิน 
23,648,000 บาท และกิจกรรมบํารุงรักษากลาไมขนาด จํานวน 972,300 กลา คาบํารุงรักษา 1.723 บาท 
ตอกลา รวมเปนเงิน 1,675,272.90 บาท รวมวงเงิน 2 กิจกรรม 23,323,272.90 บาท  

เนื่องจากการเพาะชํากลาไมตองใชระยะเวลาดําเนินการไมนอยกวา 6 เดือน จะไดกลาที่มีคุณภาพเพ่ือแจกจายให
เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ แตปรากฏวาตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินประจําป พ.ศ.
2553 ของหนวยปฏิบัติงานโครงการฯ ดําเนินการในเดือนส.ค.2553 - ก.ย.2553 มีระยะเวลาดําเนินการไมถึง 
2 เดือน ไมสอดคลองกับแผนปฏิบัติงานปกติสําหรับดําเนินการเพาะชํากลาไมตามที่กําหนดไว  

 



 

 

ลาสุด สํานักขาวอิศรา ไดรับการยืนยันขอมูลตัวเลข ขาราชการระดับสูง และเจาหนาที่ที่ถูกสอบสวนวินัยรายแรง 
ในคดีนี้เปนทางการ วามีจํานวน 183 ราย  

หนึ่งในนั้น ปรากฏชื่อ นายธัญญา เนติธรรมกุล  อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช  เมื่อครั้งปฏิบัติ
หนาท่ีเปนผูอํานวยการสํานักสงเสริมการปลูกปา ในฐานะผูบังคับบัญชาเก่ียวของในการเห็นชอบและนําเสนอ
โครงการตอธิบดีกรมปาไมในขณะนั้นรวมอยูดวย  

สํานักขาวอิศรา รายงานวา เมื่อวันที่ 19 ม.ค.2563 ไดติดตอไปยังกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช  เพ่ือ
ติดตอขอสัมภาษณ  นายธัญญา ใหชี้แจงขอเท็จจริงเรื่องนี้ เบ้ืองตนเจาหนาที่แจงวา ใหสํานักขาวอิศรา ทําหนังสือ
ติดตอขอสัมภาษณเขามาเปนทางการกอน  

สํานักขาวอิศรา รายงานวา กรณีนี้ เคยปรากฏขาวในชวงเดือน ส.ค.2563 วา ทส. ไดมีการตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงมาตั้งแตป 2561 กรณีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ
พืช โอนเปลี่ยน แปลงงบประมาณบุคลากรกวา 108 ลานบาท ไปเพาะชํา 55 ลานกลาไม เมื่อครั้งนายธัญญา
ดํารงตําแหนง ผอ.สํานักสงเสริมการปลูกปา กรมปาไม  หลังจากการตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงของ 
ทส.พบวา มีมูลตามที่ถูกกลาวหา โดยจากการสอบสวนขอเท็จจริงพบวา การจัดทําโครงการดังกลาวไดประมาณ
การเพาะชํากลาไมตามอัตราราคางานตอหนวยตามแผนงานปกติ โดยรวมคาบํารุงรักษากลาไมดังกลาวไวดวย แต
การดําเนินการเพาะชํากลาไมตามโครงการดังกลาวมีระยะเวลาไมถึง 2 เดือน ไมควรผนวกคาบํารุงรักษากลาไม
ทั่วไปในราคา 0.40 บาท ตอกลาและคาบํารุงรักษากลาไมขนาดใหญ ราคา 1.723 บาทตอกลา ไวในโครงการ
ดังกลาว ไมสอดคลองกับกิจกรรมบํารุงรักษากลาไมที่ดําเนินการตามปกติซึ่งใชระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือน ที่
กําหนดไวตามเอกสารการจัดการเพาะชํากลาไมคุณภาพ ตอมาไดมีการเบิกจายงบประมาณเสร็จสิ้นตาม
แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินประจําปงบ ประมาณ พ.ศ.2553 (เพ่ิมเติม) ครบถวน เปนเหตุใหราชการ
ไดรับความเสียหายรวมเปนเงินจํานวน 23,323,272.90 บาท จึงแจงผลการสืบสวนขอเท็จจริงของ
คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงเฉพาะในประเด็นความเสียหายแกราชการมาเพื่อใหกรมปาไมในฐานะเจาของ 
งบประมาณพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป 

ขณะท่ี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมปาไม ไดรับเรื่องนี้และไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบฐานละเมิด
เพ่ือเรียกคาเสียหายคืนใหกับราชการ โดยมีนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ ผูตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรฯ เปน
ประธาน และมีขาราชการกรมปาไมเปนกรรมการ เบื้องตน พบวามีขาราชการที่เก่ียวของกับการปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต กรณีโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณบุคลากรกวา 109 ลานบาท ไปเพาะ
ชํา 55 ลานกลาไม กวา 200 คน เพราะมีการเบิกจายงบประมาณโดยมิชอบตองคืนเงิน เฉลี่ยแลวตกคนละ
ประมาณ 1 แสนบาท มากนอยตามการเบิกจาย โดยใหเรงดําเนินการสบสวนโดยเร็วที่สุด (อางอิงขาวสวนนี้จาก
ไทยรัฐ https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1911591)  
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แบบประเมินการใหคะแนนใบงาน 
 

ที ่
ชือ่ – 
สกุล 

รายการประเมิน รวม 
๒๐ 

คะแนน 
มีความ 
ถูกตอง 

การใชภาษา ความ
เรียบรอย 

การคิด
วิเคราะห 

การแกปญหา 

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

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน 

๔ คะแนน เทากับ ดีมาก 

๓ คะแนน เทากับ ด ี

๒ คะแนน เทากับ พอใช 
๑ คะแนน เทากับ ปรับปรุง 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

๑๖-๒๐ คะแนน เทากับ ดีมาก 

๑๑-๑๕ คะแนน เทากับ ด ี

6-๑๐  คะแนน เทากับ พอใช 
๐-๕   คะแนน เทากับ ปรับปรุง 



 

 

แบบประเมินการนําเสนอผลงาน/บทบาทสมมต ิ
 

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

กลุม...........................................หอง......................................... 
สมาชิก 
๑........................................................................................................................................................................... 
๒........................................................................................................................................................................... 
๓........................................................................................................................................................................... 
 
คําชี้แจง : ใหทําเครื่องหมาย √  ในชอวางท่ีกําหนดให 
√  ประเมินตนเอง 

รายการประเมนิ พฤติกรรมบงชี้ รวม 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ผลงาน/บทบาทสมมติตรงกับจุดประสงคที่กําหนด       
๒. ผลงาน/บทบาทสมมติมีความถูกตองสมบูรณ       
๓. ผลงาน/บทบาทสมมติมีความคิดสรางสรรค       
๔. ผลงาน/บทบาทสมมติมีความเปนระเบียบ       
  
√  เพื่อนประเมิน 

รายการประเมิน พฤติกรรมบงชี้ รวม 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ผลงาน/บทบาทสมมติตรงกับจุดประสงคที่กําหนด       

๒. ผลงาน/บทบาทสมมติมีความถูกตองสมบูรณ       
๓. ผลงาน/บทบาทสมมติมีความคิดสรางสรรค       
๔. ผลงาน/บทบาทสมมติมีความเปนระเบียบ       
 
 
เกณฑการประเมิน  

ระดับ 5 
คะแนน 17-20 

ระดับ 4 
คะแนน 13-16 

ระดับ 3 
คะแนน 9-12 

ระดับ 2 
คะแนน 5-8 

ระดับ ๑ 
คะแนน 0-4 

ดีมาก ด ี ปานกลาง นอย ตองปรับปรุง 
 
 

 ลงชื่อ..................................ผูประเมิน                              ลงชื่อ..................................ผูประเมิน              
 

 
 
 



 

 

เกณฑการใหคะแนนผลงาน 
 

รายการประเมิน คะแนน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. ผลงาน/บทบาท
สมมติตรงกับ
จุดประสงคที่
กําหนด 

ผลงาน
สอดคลองกับ
จุดประสงค
ทุกประเด็น
มากที่สุด 

ผลงาน
สอดคลองกับ
จุดประสงค
ทุกประเด็น 

ผลงาน
สอดคลองกับ
จุดประสงค
เปนสวนใหญ 

ผลงาน
สอดคลองกับ
จุดประสงค
บางประเด็น 

ผลงานไม
สอดคลองกับ
จุดประสงค 

ไมทําผลงาน 

๒. ผลงาน/บทบาท
สมมติมีความ
ถูกตองสมบูรณ 

เนื้อหาสาระ
ของผลงาน
ถูกตอง
ครบถวนดี
เยี่ยม 

เนื้อหาสาระ
ของผลงาน
ถูกตอง
ครบถวน 

เนื้อหาสาระ
ของผลงาน
ถูกตองเปน
สวนใหญ 
 

เนื้อหาสาระ
ของผลงาน
ถูกตองเปน
บางประเด็น 

เนื้อหาสาระ
ของผลงานไม
ถูกตองเปน
สวนใหญ 

ไมทําผลงาน 

๓. ผลงาน/บทบาท
สมมติมีความคดิ
สรางสรรค 

ผลงานมี
ความคิด
สรางสรรค
แปลกใหม
และเปน
ระบบมาก
ที่สุด 

ผลงานมี
ความคิด
สรางสรรค
แปลกใหม
และเปน
ระบบ 

ผลงานมี
ความคิด
สรางสรรค 
แตยังไมเปน
ระบบ 

ผลงานมี
ความ
นาสนใจ แต
ยงัไมมี
ความคิด
สรางสรรค
แปลกใหม 

ผลงานไม
นาสนใจไมมี
ความคิด
สรางสรรค
แปลกใหม 

ไมทําผลงาน 

๔. ผลงาน/บทบาท
สมมติมีความเปน
ระเบียบ 

ผลงานที่มี
ความเปน
ระเบียบ
แสดงออกถึง
ความประณีต 

ผลงานมี
ความเปน
ระเบียบ
แสดงออกถึง
ความประณีต 

ผลงานสวน
ใหญมีความ
เปนระเบียบ 
แตยังมี
ขอบกพรอง
เล็กนอย 

ผลงานมี
ความเปน
ระเบียบ แตมี
ขอบกพรอง
บางสวน 

ผลงานสวน
ใหญไมเปน
ระเบียบและ
มีขอบกพรอง 

ไมทําผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
เรื่อง การพิทักษทรัพยากรธรรมชาติปาไม 

หนวยการเรียนรูที่ 1  ปายั่งยืน 
กลุมผูเรียน ระดับอดุมศึกษา  เวลา 5 ชั่วโมง   

 

1. ผลการเรียนรู  
 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการอนุรักษปาไม ความสมดุลระหวางความตองการของมนุษยกับทรัพยากร 
การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําและการใชที่ดินในเขตลุมน้ํา และกฎหมายที่เก่ียวของ 
 
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  
 1. การอนุรักษปาไม (สงวน / รักษา / ฟนฟู / พัฒนา / ใชอยางยั่งยืน) 
  - ความหลากหลายทางชีวภาพ 
   - การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  - การดูดซับแกสคารบอนของปาแตละชนิด 
 2. ความสมดุลระหวางความตองการของมนุษยกับทรัพยากร  
 3. การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําและการใชท่ีดินในเขตลุมน้ํา 
 4. กฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 
4. จุดประสงคการเรียนรู  
 มีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงการอนุรักษทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน 
 
 
 
 

การอนุรักษปาไม 
(สงวน / รักษา / ฟนฟู / พัฒนา / ใชอยางยั่งยืน) 
  - ความหลากหลายทางชีวภาพ 
  - การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 - การดูดซับแกสคารบอนของปาแตละชนิด  
 
ความสมดุลระหวางความตองการของมนุษยกับ
ทรัพยากร 

การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําและการใชที่ดินในเขตลุมน้ํา 

กฎหมายที่เกี่ยวของ 

ปายั่งยืน 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนรู (เวลา 5 ชั่วโมง) 
 1. ผูสอนกระตุนความสนใจของผูเรียนโดยการเปดภาพยนตรสั้นเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม 
จากนั้นแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเรียนในประเด็นที่เกี่ยวของกับการการอนุรักษทรัพยากรปาไมที่สอดคลองกับ
ประเด็นสําคัญในภาพยนตร (40 นาที ) 
 2. ผูเรียนรวมกันแลกเปลี่ยนประสบการณการอนุรักษทรัพยากรปาไมของตนเองกับเพื่อน (20 นาที) 
 3. ผูเรียนรวมกันแบงกลุมสืบเสาะหาความรูเก่ียวกับการอนุรักษปาไม ความสมดุลระหวางความตองการ
ของมนุษยกับทรัพยากรปาไมที่มีอยู การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําและการใชที่ดินในเขตลุมน้ํา และกฎหมายที่
เก่ียวของกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม (90 นาที) 
 4. ผูเรียนนําเสนอผลการสืบเสาะหาความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน (30 นาที) 
 5. ผูเรียนรวมกันออกแบบและผลิตสื่อสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรปาไม (60 นาที) 
 6. ผูเรียนนําเสนอสื่อสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรปาไม (30 นาที) 
 7. ผูเรียนถอดบทเรียนสิ่งที่ไดเรียนรูและนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนรวมชั้นเรียน (30 นาที) 
 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  
 1. ภาพยนตรสั้นเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม 
 2. แหลงการเรียนรูออนไลนเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม 
 3. เอกสารประกอบการศกึษาดวยตนเอง 
 
7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 

มีความรูความเขาใจ และ
ตระหนักถึงการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน 

การตรวจสอบผลงาน แบบประเมิน
ความรู ความเขาใจ 
และตระหนักถึง

การอนุรักษ
ทรัพยากรปาไม

อยางยั่งยืน 

ผลงานตางๆ 
ของผูเรียน 

 

80% 

การประเมินตนเอง แบบประเมินตนเอง ผูเรียน 80% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.2 สิ่งท่ีเปนจุดแข็งของการจัดการเรียนรู 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.3 สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินตนเองดานตระหนักถึงการอนุรักษทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน 
(ใชประเมินจุดประสงคการเรียนรู) 

 
คําชี้แจง พิจารณาคุณภาพผลงานของผูเรียนแลวบันทึกคะแนนลงในรายการประเมินใหครบทุกขอ 
 

ชื่อ – นามสกุล 

รายการประเมิน 

คะแนน
รวม 

(คะแนน
เต็ม 20) 

ผลการ
ประเมิน 
(80% = 

16 
คะแนน) 

ความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ
การอนุรักษ 

ปาไม 
(คะแนนเต็ม 5) 

ความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ 
ความสมดุล

ระหวางความ
ตองการของ
มนุษยกับ
ทรัพยากร

(คะแนนเต็ม 5) 

ความรูความ
เขาใจ 

การกําหนดชั้น
คุณภาพลุมน้ํา
และการใชท่ีดิน
ในเขตลุมน้ํา 

(คะแนนเต็ม 5) 

ความรูความ
เขาใจ 

เกี่ยวกับ 
กฎหมายที่
เกี่ยวของ 

(คะแนนเต็ม 5) 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
เกณฑการใหคะแนน 
ให  5  คะแนน  เมื่อ  ผลงานสะทอนความรูความเขาใจที่ถูกตองท้ังหมด และมีการเชื่อมโยงความรู 
ให  4  คะแนน  เมื่อ  ผลงานสะทอนความรูความเขาใจที่ถูกตองท้ังหมด แตขาดการเชื่อมโยงความรู 
ให  3  คะแนน  เมื่อ  ผลงานสะทอนความรูความเขาใจที่ยังมีความคลาดเคลื่อนในบางประเด็น 
ให  2  คะแนน  เมื่อ  ผลงานสะทอนความรูความเขาใจที่มีความคลาดเคลื่อนหลายประเด็น  
ให  1  คะแนน  เมื่อ  ผลงานยังไมสะทอนใหเห็นถึงการมีความรูความเขาใจ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินตนเองดานความตระหนักถึงการอนุรักษทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน 
(ใชประเมินจุดประสงคการเรียนรู) 

 
คําชี้แจง พิจารณาความตระหนักถึงการอนุรักษทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืนของตนเอง แลวทําเครื่องหมาย  
              ลงในชองผลการประเมินตนเองใหครบทุกขอ 
 
ชื่อ – นามสกุล…………………………………………………………..……………………………………….. 
 

ขอท่ี รายการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
เห็น
ดวย
อยาง
ย่ิง 

เห็น
ดวย
มาก 

เฉยๆ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 
อยาง
ย่ิง 

1 ปาไมเปนทรัพยากรธรรมชาติที่ควรหวงแหน      
2 ทรัพยากรปาไมมีความจําเปนตอการดํารงชีวิต      
3 การอนุรักษทรัพยากรปาไมเปนหนาที่ของทุกคน      
4 หากขาดทรัพยากรปาไมแลวโลกจะประสบภาวะวิกฤติ      
5 เราตองเรียนรูเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไมอยาง

ยั่งยืน 
     

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถามี) 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
เรื่อง การพิทักษทรัพยากรธรรมชาติปาไม 
หนวยการเรียนรูที่ 2  เทคโนโลยีปาไม 

กลุมผูเรียน ระดับอดุมศึกษา เวลา 20 ชั่วโมง 
 
1. ผลการเรียนรู  
 สามารถวิเคราะหเทคโนโลยีในการตานทุจริตดานทรัพยากรปาไม และประยุกตใชเทคโนโลยีในการตาน
ทุจริตดานทรัพยากรปาไม 
      
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  
 1. เทคโนโลยีเก่ียวกับภูมิสารสนเทศ  
 2. การประยุกตใชเทคโนโลยีเก่ียวกับภูมิสารสนเทศ  
 3. กรณีศึกษาการทุจริตดานทรัพยากรปาไม 
 
4. จุดประสงคการเรียนรู  
 1. วิเคราะหเทคโนโลยีในการตานทุจริตดานทรัพยากรปาไม 
 2. ประยุกตใชเทคโนโลยีในการตานทุจริตดานทรัพยากรปาไม 
 
5. กิจกรรมการเรียนรู (เวลา 20 ชั่วโมง) 
 1. ผูสอนบรรยายประกอบการอภิปรายซักถามเรื่องเทคโนโลยีเก่ียวกับภูมิสารสนเทศ (3 ชั่วโมง) 
 2. ผูเรียนแบงกลุมรวมกันสืบเสาะความรูเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในการทุจริตดาน
ทรัพยากรปาไม (3 ชั่วโมง) 
 3. ผูเรียนแบงกลุมจัดทําโครงงาน (Project based learning) ในการเลือกใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
เพ่ือตานทุจริตดานทรัพยากรปาไม (9 ชั่วโมง)  
  - คัดเลอืกหัวขอโครงงานที่สนใจ 
  - ศึกษาคนควาจากเอกสารและแหลงขอมูล  
  - จัดทําเคาโครงของโครงงาน  
 
 
 

การประยุกตใชเทคโนโลยีเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ 

กรณีศึกษาการตานทุจริตดานทรัพยากรปาไม 

เทคโนโลยีเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ 

เทคโนโลยีปาไม 



 

 

  - การลงมือทําโครงงาน  
  - การเขียนรายงาน  /การปรับปรุงแกไข 
  - การนําเสนอและแสดงโครงงาน 
 4. ผูเรียนนําเสนอโครงงานการใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือตานทุจริตดานทรัพยากรปาไม (3 ชั่วโมง) 
 5. ผูเรียนสรุปบทเรียนสิ่งที่ไดเรียนรู และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน (2 ชั่วโมง) ควรมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมดวย 
 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  
 - สื่อดิจิทัล 
 - ใบความรู  
 - ใบกิจกรรม 
  
7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 

1. วิเคราะหเทคโนโลยีใน
การตานทุจริตดาน
ทรัพยากรปาไม 
 

ประเมินรายงาน แบบประเมิน
รายงาน และเกณฑ

กานใหคะแนน 
(Rubric) 

ผูเรียน รอยละ 60  
ของคะแนนเตม็ 

2. ประยุกตใชเทคโนโลยีใน
การตานทุจรติดาน
ทรัพยากรปาไม 

ประเมินโครงงาน แบบประเมินโครงงาน 
และเกณฑกานให
คะแนน (Rubric) 

ผูเรียน รอยละ 60  
ของคะแนนเตม็ 

 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 1 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.2 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 2 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.3 สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 
 
 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
เรื่อง การพิทักษทรัพยากรธรรมชาติปาไม 
หนวยการเรียนรูที่ 3  จิตอาสาพัฒนาปาไม 

กลุมผูเรียน ระดับอดุมศึกษา เวลา 12 ชั่วโมง 
 
1. ผลการเรียนรู  
 มีความรู ความเขาใจ และกอใหเกิดการมีสวนรวมในการอนุรักษปาไม และมีจิตสาธารณะในการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไม 
      
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  
 การมีสวนรวมในการอนุรักษปาไม 
  -จิตสาธารณะ 
  -การเห็นแกประโยชนสวนรวม 
  -ความรับผิดชอบตอสังคม 
  -ความเสียสละ 
 
4. จุดประสงคการเรียนรู  
 1. มีสวนรวมในการอนุรักษปาไมได 
 2. มีจิตสาธารณะในการอนุรักษทรัพยากรปาไม 
 
5. กิจกรรมการเรียนรู (เวลา 12 ชั่วโมง) 
 1. ผูสอนบรรยายถึงความสําคัญและประโยชนของการอนุรักษปาไม จากนั้นแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเรียน
ในประเด็นที่เก่ียวของกับการเล็งเห็นถึงความสําคัญและประโยชนของการอนุรักษปาไม  (60 นาที) 
 2. ผูสอนบรรยายถึงความหมาย และความมีจิตสาธารณะในการอนุรักษทรัพยากรปาไม  (60 นาที) 
 
 
 

การมีสวนรวมในการอนุรักษปาไม 
 -จิตสาธารณะ 
 -การเห็นแกประโยชนสวนรวม 
 -ความรับผิดชอบตอสังคม 
 -ความเสียสละ 
 

จิตอาสาพัฒนา 
ปาไม 



 

 

 3. ผูเรียนแบงกลุมแลกเปลี่ยนประสบการณในการอนุรักษปาไม และการมจีิตสาธารณะในการอนุรักษปาไม 
(60 นาที)  
 4. ผูสอนเปดคลิป VDO เก่ียวกับการอนุรักษปาไม ซึ่งเปนคลิปทั้งในประเทศและตางประเทศ พรอมทั้งให
ผูเรียนบันทึกใบกิจกรรมจากที่ดูคลิป VDO (60 นาที) 
 5. ผูเรียนรวมกิจกรรมจิตสาธารณะในการอนุรักษทรัพยากรปาไม ในพ้ืนที่ที่กําหนดขึ้น หรือออกไปใน
ทองท่ีแหลงอ่ืน ๆ ที่อยูใกลเคียง (420 นาที : 7 ชั่วโมง)  
 6. ผูเรียนถอดบทเรียนสิ่งที่ไดเรียนรูและนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนรวมชั้นเรียน (60 นาที) 
 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  
 - คลิปวีดีโอ 
 - ใบกิจกรรม 
 - ใบความรู 
 
7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 

1. มีสวนรวมในการอนุรักษ
ปาไมได  

การสังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล 

แบบบันทึก
พฤติกรรม
รายบุคคล 

ผูเรียน รอยละ 80 
ของคะแนนเตม็ 

2. มีจิตสาธารณะในการ
อนุรักษทรัพยากรปาไม 
 

การสงัเกตพฤติกรรม
รายบุคคล 

แบบบันทึกพฤติกรรม
รายบุคคล 

ผูเรียน รอยละ 80  
ของคะแนนเตม็ 

 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 1 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.2 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 2 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
  
8.3 สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
เรื่อง การพิทักษทรัพยากรปาไม   

หนวยการเรียนรูที่ 4  นวัตกรรมตานทุจริตดานทรพัยากรปาไม 
กลุมผูเรียน ระดับอดุมศึกษา เวลา 8 ชั่วโมง  

 
1. ผลการเรียนรู  
 มีความรู ความเขาใจ เพ่ือนําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม สําหรับใชในการแกไขปญหาการลดลงของ
ทรัพยากรปาไม 
      
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  

๑. ความหมาย ประเภท และความสําคัญของนวัตกรรม 
๒. การสรางสรรคนวัตกรรม และกรณีศึกษานวัตกรรมการตานทุจริตดานทรัพยากรปาไม 
๓. การนํานวัตกรรมไปใชประโยชน 
๔. การสงผานนวัตกรรม 

 
4. จุดประสงคการเรียนรู  

มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการสรางสรรคนวัตกรรม สําหรับใชในการแกไขปญหาการลดลงของ
ทรัพยากรปาไม  

 
5. กิจกรรมการเรียนรู (เวลา 8 ชั่วโมง) 

1. ผูสอนบรรยายถึงความหมาย ประเภท และความสําคัญของนวัตกรรมดานทรัพยากรปาไม (60 นาที)  
2. มอบหมายใหผูเรียนสืบคนความรู (IBL) เก่ียวกับการสรางสรรคผลงานนวัตกรรม (120 นาที)  
3. ผูเรียนวิเคราะหกรณีศึกษารายบุคคล เก่ียวกับนวัตกรรมการตานทุจริตดานทรัพยากรปาไมและการนํา

นวัตกรรมไปใชประโยชน (60 นาที)  
 

การนํานวัตกรรมไปใชประโยชน 

การสงผานนวัตกรรม 

นวัตกรรมตานทุจริต 

ดานทรัพยากรปาไม 

ความหมาย ประเภท และความสําคัญของ

นวัตกรรม 
การสรางสรรคนวัตกรรม และกรณีศึกษานวัตกรรม
การตานทุจริตดานทรัพยากรปาไม 



 

 

4. ผูเรียนนําเสนอโครงงานความคิดสรางสรรคดานนวัตกรรมทรัพยากรปาไมรายกลุม โดยใหเชื่อมโยงถึง
กระบวนการการแกไขปญหาการลดลงของทรัพยากรปาไม (120 นาที)  

5. หลังจบการนําเสนอโครงงานกลุมดานความคิดสรางสรรคนวัตกรรมทรัพยากรปาไม ที่เชื่อมโยงถึง
กระบวนการแกไขปญหาการลดลงของทรัพยากรปาไม ใหผูเรียนดําเนินการนําเสนอวิธีการสงผาน
นวัตกรรมดังกลาวไปยังหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือนํานวัตกรรมนั้นไปใชประโยชนตอไป 

6. จัดอภิปรายภาพรวมเกี่ยวกับการสรางสรรคนวัตกรรม การนํานวัตกรรมไปใชประโยชน การสงผาน
นวัตกรรมท่ีสอดคลองกับการตานทุจริตดานทรัพยากรปาไม และการแกไขปญหาการลดลงของทรัพยากร
ปาไม (60 นาที)  

 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  

- เอกสารความรู 
- สื่อสิ่งพิมพ 
- ใบโครงงาน 

 
7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 

มีความรู ความเขาใจ 
เก่ียวกับการสรางสรรค
นวัตกรรม สําหรับใชใน
การแกไขปญหาการลดลง
ของทรัพยากรปาไม  
 

๑. การใชคําถาม 
(ถาม-ตอบ) ใน
หองเรียน  

๒. การสังเกตการ
นําเสนอ/การ
อภิปรายงาน
รายบุคคลและ
งานกลุม 

1. แบบประเมิน
การถาม-ตอบ 
ความรู ความ
เขาใจ เก่ียวกับ
การสรางสรรค
นวัตกรรม 

2. แบบบันทึก
คะแนนการ
นําเสนอ/การ
อภิปรายงาน
รายบุคคลและ
งานกลุม 

1. ผูเรียน 
2. ผลงานของ

ผูเรียน 
 

1. 80% 
2. 80% 

 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.2 สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 



 

 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
ดานการพิทักษทรัพยากรปาไม 

หนวยการเรียนรูที่ ๑ มารูจักกฎหมาย 

กลุมผูเรียน ทหารและตํารวจ เวลา ๔ ชั่วโมง 
 

1. ผลการเรียนรู 
 ผูเรียนมีความรู ความเขาใจในกฎหมาย  และระเบียบที่แกไขและเพ่ิมเติมดานทรัพยากรปาไม  
     
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  

  

 

 

 

 

 

3. ความคิดรวบยอดหลัก 
 - การใชภาษาทางกฎหมาย/ระเบียบ 
 - การตีความ 
 - เจตนารมณทางกฎหมาย 
 
4. จุดประสงคการเรียนรู  
 มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย  และระเบียบที่แกไขและเพ่ิมเติมดานทรัพยากรปาไม 
 
5. กิจกรรมการเรียนรู (เวลา ๔ ชั่วโมง)  
 การบรรยายเพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในกฎหมาย  และระเบียบที่แกไขและเพ่ิมเติมดาน
ทรพัยากรปาไม  
 ๕.๑ ผูสอนบรรยายใหความรูในหัวขอ “กฎหมายที่เก่ียวของกับทรัพยากรปาไม” ( ๒ ชั่วโมง) 
 ๕.๒ ผูสอนยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับการตีความและเจตนารมณทางกฎหมาย ( ๑ ชั่วโมง) 
 ๕.๓ ผูสอนนําคลิปวีดิโอเกี่ยวกับการพิทักษทรัพยากรปาไมเปดใหผูเรียนรับชมเพ่ือการเรียนรู ( ๑ ชั่วโมง) 
 ๕.๔ ผูสอนทดสอบความรูความเขาใจโดยแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจกฎหมายที่เก่ียวของกับการ
พิทักษทรัพยากรปาไม 
 
 
 
 
 

มารูจักกฎหมาย 

การใชภาษาทางกฎหมาย/ระเบียบ 

การตีความ 

เจตนารมณทางกฎหมาย 



 

 

6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 - สื่อดิจิทัลสรุปสาระสําคัญของกฎหมายที่เก่ียวของกับการพิทกัษทรัพยากรปาไม   
 - คลิปวีดีโอ กฎหมายที่เก่ียวของกับการพิทักษทรัพยากรปาไม   
 - เอกสารความรูสรุปสาระสําคัญของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการพิทักษทรัพยากรปาไม 
 - สื่อสิงพิมพสรุปสาระสําคัญของกฎหมายที่เก่ียวของกับการพิทักษทรัพยากรปาไม   
 
7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 

มีความรู ความเขาใจใน
กฎหมาย  และระเบียบที่
แกไขและเพิ่มเติมดาน
ทรัพยากรปาไม 
 

การทดสอบ แบบทดสอบวัด
ความรูความเขาใจ

กฎหมายที่
เก่ียวของกับการ
พิทักษทรัพยากร 

ปาไม 

ผูเรยีน รอยละ ๘๐  
ของคะแนนเตม็ 

 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.2 สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
ดานการพิทักษทรัพยากรปาไม 

หนวยการเรียนรูที่  2 รูลึก รูจริง 
กลุมผูเรียน กลุมทหารและตํารวจ  เวลา 3 ชั่วโมง 

 
1. ผลการเรียนรู  
 ผูเรียน เกิดความรู ความเขาใจ เก่ียวกับกระบวนการตรวจพิสูจน/ตรวจสอบการกระทําความผิด สามารถ
บังคับใชกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวของดานทรัพยากรปาไม ตลอดจนเกิดความตระหนักในการมีสวนรวมพิทักษ
ทรัพยากรปาไม สรางจิตสํานึกในการปกปองและอนุรักษทรัพยากรปาไม รวมถึงการใชทรัพยากรปาไมอยางคุมคา
และพอเพียง 
 
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  
 1. กระบวนการตรวจพิสูจน/ตรวจสอบการกระทําความผิดเก่ียวกับ ที่ดิน ไม ของปา และสัตวปา 
 2. การประเมินมูลคาความเสียหายตอทรัพยากรปาไม 
 
4. จุดประสงคการเรียนรู  
 เขาใจกระบวนการตรวจพิสูจน/ตรวจสอบการกระทําความผิด สามารถและบังคับใชกฎหมาย และ
ระเบียบที่เก่ียวของดานทรัพยากรปาไม  
 
5. กิจกรรมการเรียนรู  (เวลา 3 ชั่วโมง) 
 ๕.๑ ผูสอนบรรยายใหความรูและใชกรณีศึกษาเก่ียวกับกระบวนการตรวจพิสูจน/ตรวจสอบการกระทํา
ความผิด สามารถและบังคับใชกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวของดานทรัพยากรปาไม (๒ ชั่วโมง) 
  ๕.๑.๑ ผูสอนบรรยายใหความรูเก่ียวกับกระบวนการตรวจพิสูจน/ตรวจสอบการกระทําความผิด 
สามารถและบังคบัใชกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวของดานทรัพยากรปาไม (๑ ชั่วโมง) 
  ๕.๑.๒ ผูสอนยกตัวอยางกรณีศึกษาเก่ียวกับกระบวนการตรวจพิสูจน/ตรวจสอบการกระทํา
ความผิด สามารถและบังคับใชกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวของดานทรัพยากรปาไม (๓๐ นาที) 
 
 

รูลึก รูจริง 

กระบวนการตรวจพิสูจน/ตรวจสอบการกระทํา

ความผิดเกี่ยวกับ ที่ดิน ไม ของปา และสัตวปา 

การประเมินมูลคาความเสียหายตอทรัพยากรปาไม 



 

 

  ๕.๑.๓ ผูสอนนําคลิปวีดิโอเกี่ยวกับกระบวนการตรวจพิสูจน/ตรวจสอบการกระทําความผิด  
มาเปนสื่อประกอบการเรียนรู (๓๐ นาที) 
 ๕.๒ ผูสอนบรรยายใหความรูเก่ียวกับการประเมินมูลคาความเสียหายตอทรัพยากรปาไม (๑ ชั่วโมง) 
 ๕.๓ ผูสอนทดสอบความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการตรวจพิสูจน/ตรวจสอบการกระทําความผิด 
สามารถและบังคบัใชกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวของดานทรัพยากรปาไม 
 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  
 - สื่อดิจิทัลกระบวนการตรวจพิสูจน/ตรวจสอบการกระทําความผิด สามารถและบังคับใชกฎหมาย และ
ระเบียบที่เก่ียวของดานทรัพยากรปาไม   
 - คลิปวีดีโอขาวเก่ียวกับการกระทําความผิดหรือสารคดเีก่ียวกับความเสียหายเก่ียวกับทรัพยากรปาไม 
 - เอกสารความรูเกี่ยวกับกระบวนการตรวจพิสูจน/ตรวจสอบการกระทําความผิดเก่ียวกับทรัพยากรปาไม 
 - สื่อสิงพิมพกระบวนการตรวจพิสูจน/ตรวจสอบการกระทําความผิดเก่ียวกับทรัพยากรปาไม เชน 
flowchart 
 - ใบงานเก่ียวกับการสรางการมีสวนรวมในการตรวจพิสูจน/ตรวจสอบการกระทําความผิดเก่ียวกับ
ทรัพยากรปาไม 
 
7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 

เขาใจกระบวนการตรวจ
พิสูจน/ตรวจสอบการ
กระทําความผิด สามารถ
และบังคบัใชกฎหมาย และ
ระเบียบที่เก่ียวของดาน
ทรัพยากรปาไม 
 
 

ทดสอบความรูความ
เขาใจเก่ียวกับ
กระบวนการตรวจ
พิสูจน/ตรวจสอบการ
กระทําความผิดและ
การบังคบัใชกฎหมาย 
และระเบียบที่
เก่ียวของดาน
ทรัพยากรปาไม 

แบบสอบถามใน
รูปแบบมาตราสวน
ประมาณคา ๕ 
ระดับ (rating 
scale) 

ผูเรียน รอยละ ๘๐ ของ
ผูเรียนมีระดับ
คะแนนความรู 
ความเขาใจ และ
ความตระหนักรู
เฉลี่ยไมต่ํากวา ๔ 
คะแนน 

 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลที่เกิดข้ึนกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู  
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.2 สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
ดานการพิทักษทรัพยากรปาไม  

หนวยการเรียนรูที่ 3 เทคโนโลยีปาไม 
กลุมผูเรียน กลุมทหารและตํารวจ  เวลา 2 ชั่วโมง 

 
1. ผลการเรียนรู  
 ผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ ความตระหนักรู ในเรื่องการใชเทคโนโลยีในการตานทุจริตดานทรัพยากรปา
ไม และสามารถนําไปประยุกตใชเพ่ือสรางความโปรงใสในดานการพิทักษทรัพยากรปาไม 
 
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  
 1. การประยุกตใชเทคโนโลยีเก่ียวกับภูมิสารสนเทศ 
 2. กรณีศึกษาการทุจริตดานทรัพยากรปาไม 
 
4. จุดประสงคการเรียนรู  
 วิเคราะหและประยุกตใชเทคโนโลยีในการตานทุจริตดานทรัพยากรปาไม 
 
5. กิจกรรมการเรียนรู  (เวลา 2 ชั่วโมง) 
 ๕.๑ การบรรยายเพ่ือใหผูเรียนสามารถวิเคราะหและประยุกตใชเทคโนโลยีในการตานทุจริตดาน
ทรัพยากรปาไม (๑ ชั่วโมง) 
  ๕.๑.๑ ผูสอนบรรยายใหความรูในหัวขอ “เทคโนโลยีเกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีในการตานทุจริตดานทรัพยากรปาไม” 
  ๕.๑.๒ ผูสอนยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับการประยุกตใชเทคโนโลยีในการตานทุจริตดาน
ทรัพยากรปาไม 
  ๕.๑.๓ ผูสอนเปดคลิปวีดิโอเก่ียวกับการประยุกตใชเทคโนโลยีในการตานทุจริตดานทรัพยากรปาไม 
 ๕.๒ ผูเรียนแบงกลุมระดมความคิดเห็นในการประยุกตใชเทคโนโลยีในการตานทุจริตดานทรัพยากรปาไม 
(๑ ชั่วโมง) 
 
 

เทคโนโลยีปาไม 

การประยุกตใชเทคโนโลยีเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ 

กรณีศึกษาการทุจริตดานทรัพยากรปาไม 



 

 

 ๕.๓ ผูสอนทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการประยุกตใชเทคโนโลยีใน
การตานทุจริตดานทรัพยากรปาไม 
  
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  
 - สื่อดิจิทัล 
 - คลิปวีดีโอ 
 - เอกสารความรู 
 - สื่อสิงพิมพ      
 - ใบกิจกรรม/ใบงาน 
 
7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 

วิเคราะหและประยุกตใช
เทคโนโลยีในการตานทุจริต
ดานทรัพยากรปาไม 
 

การทดสอบ แบบทดสอบวัดการ 
วิเคราะหและ
ประยุกตใช

เทคโนโลยีในการ
ตานทุจริตดาน
ทรัพยากรปาไม 

ผูเรียน รอยละ ๘๐  
ของคะแนนเตม็ 

 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.2 สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบงาน 
แบงกลุมระดมความคิดเห็นในการประยุกตใชเทคโนโลยีในการตานทุจริตดานทรัพยากรปาไม  

 
๑. พ้ืนที่ที่มีปญหาการทุจริตเก่ียวกับทรัพยากรปาไม 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................  
 
๒. วิเคราะหสภาพปญหา และปจจัยที่เก่ียวของในพื้นที่ที่มีการทุจริตเก่ียวกับทรัพยากรปาไม 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................  
 
๓. รูปแบบ วิธีการ การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการตานการทุจริตเก่ียวกับทรัพยากรปาไม 
.................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

 

 



 

 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
ดาน การพิทักษทรัพยากรปาไม 

หนวยการเรียนรู  กฎหมาย และจริยธรรมปาไม 
กลุมผูเรียน กลุมวิทยากร ป.ป.ช. / บคุลากรภาครัฐ  และรัฐวิสาหกิจ เวลา ๓ ชั่วโมง 

 

1. ผลการเรียนรู  
 มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย  และระเบียบที่เก่ียวของดานทรัพยากรปาไม และสามารถปฏิบัติงาน
ตามภารกิจและหนาที่ภายใตหลักธรรมาภิบาล  
 
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  

1. กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ 
     - เจตนารมณทางกฎหมาย 
     - การตีความทางกฎหมาย 

 - นโยบายของรัฐ 
2. การบังคับใชกฎหมาย 
3. หลักธรรมาภิบาล 

 
4. จุดประสงคการเรียนรู  

1. อธิบายความรู ความเขาใจในกฎหมาย  และระเบียบที่เก่ียวของดานทรัพยากรปาไม 
2. ปฏิบัติงานตามภารกิจและหนาที่ภายใตหลักธรรมาภิบาล 

 
 
 
 
 
 

กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 

       - เจตนารมณทางกฎหมาย 
       - การตีความทางกฎหมาย 
       - นโยบายของรัฐ 
 

การบังคับใชกฎหมาย 

หลักธรรมาภิบาล 

กฎหมาย และจริยธรรม 
ปาไม 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนรู (เวลา ๓ ชั่วโมง) 
1. ผูสอนบรรยายกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ และกระตุนความสนใจของผูเรียนโดยการ

เปดภาพยนตรสั้นเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวของกับปาไม (30 นาที) 
2. ผูสอนนําเสนอกรณีศึกษาที่เก่ียวของกับปญหาการบุกรุกทรัพยากรปาไมในพื้นที่ กฎหมายที่เก่ียวของ

และหนาท่ีของเจาหนาที่ของรัฐภายใตหลักธรรมาภิบาล (20นาที) 
3. ผูเรียนรวมกันอภิปรายกรณีศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณเก่ียวกับปญหาการบุกรุก

ทรัพยากรปาไม  (60นาที) 
4. ผูเรียนรวมกันสืบคนขอมูลเก่ียวกับกฎหมายที่ใชบังคับกับกรณีศึกษา ประสบการณเก่ียวกับปญหาการ

บุกรุกทรัพยากรปาไมและหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐภายใตหลักธรรมาภิบาล (30นาที) 
5. ผูเรียนรวมกันนําเสนอผลการสืบคนขอมูลและแลกเปลี่ยนความรูรวมกัน (20นาท)ี 
6. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปความรูเก่ียวกับปญหาการบุกรุกทรัพยากรปาไม การบังคับใชกฎหมายท่ี

เก่ียวของและหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐภายใตหลักธรรมาภิบาล โดยจัดทําเปนแผนผังความคิด (20นาที)  
 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  
 1. ภาพยนตรสั้นเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวของกับปาไม เชน Animation พ.ร.บ.ปาชุมชน, กฎหมายปาไม
และปาสงวนแหงชาติ  
 2. เอกสารประกอบการศกึษา 
 3. สื่อการเรียนรูออนไลนเก่ียวกับกฎหมายทรัพยากรปาไม 
 
7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 

1. อธิบายความรู ความ
เขาใจในกฎหมาย  และ
ระเบียบที่เก่ียวของดาน
ทรัพยากรปาไม 

การทดสอบ แบบทดสอบความรู
ความเขาใจใน
กฎหมายและ

ระเบียบที่เก่ียวของ 

ผูเรียน รอยละ 70 ของ
คะแนนเต็ม 

2. ปฏิบัติงานตามภารกิจ
และหนาที่ภายใตหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ประเมินการ
ปฏิบัติงานตาม

ภารกิจและหนาที่
ภายใตหลัก 
ธรรมาภิบาล 

แบบประเมินตนเอง ผูเรียน มีผลการประเมิน
อยูในระดับ ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 1 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.2 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 2 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.3 สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
ดาน การพิทักษทรัพยากรปาไม 

หนวยการเรียนรูที่ 2  รูแลวเราทําได 
กลุมผูเรียน กลุมวิทยากร ป.ป.ช. / บคุลากรภาครัฐ  และรัฐวิสาหกิจ เวลา 2 ชั่วโมง 

 
1. ผลการเรียนรู  
 สามารถตรวจสอบการกระทําความผิด และบังคับใชกฎหมาย  และระเบียบที่เก่ียวของดานทรัพยากรปาไม  
   
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  
  1. กระบวนการตรวจพิสูจน และตรวจสอบการกระทําความผิดเก่ียวกับที่ดิน ไมของปา และสัตวปา 

2. การประเมินมูลคาความเสียหายตอทรัพยากรปาไม 
 
4. จุดประสงคการเรียนรู  
 สามารถอธิบายการตรวจสอบการกระทําความผิด และบังคับใชกฎหมาย  และระเบยีบที่เกี่ยวของดาน
ทรัพยากรปาไมได 
 
5. กิจกรรมการเรียนรู (เวลา 2 ชั่วโมง) 

1. ผูสอนบรรยายกระบวนการตรวจพิสูจน และตรวจสอบการกระทําความผิดเก่ียวกับที่ดิน ไม ของปา 
และสัตวปา และการประเมินมูลคาความเสียหายตอทรัพยากรปาไม (20 นาท)ี 

2. ผูเรียนรวมกันฝกปฏิบัติโดยใชสถานการณจําลองการกระทําความผิดเก่ียวกับที่ดิน ไม ของปา และ
สัตวปา รวมถึงการประเมินมูลคาความเสียหายตอทรัพยากรปาไม (40 นาที) 

3. ผูเรียนและผูสอนรวมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการฝกปฏิบัติโดยใชสถานการณจําลองการ
กระทําความผิดเก่ียวกับที่ดิน ไม ของปา และสัตวปา รวมถึงการประเมินมูลคาความเสียหายตอทรัพยากรปาไม ใน
กิจกรรมท่ีผานมา (20 นาที) 

3. ผูเรียนรวมกันวิเคราะหกรณีศึกษาที่เก่ียวกับปญหาการกระทําความผิดเก่ียวกับที่ดิน ไม ของปา และ
สัตวปา รวมถึงการประเมินมูลคาความเสียหายตอทรัพยากรปาไม (20 นาที) 

 
 

กระบวนการตรวจพิสจูน และตรวจสอบการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับที่ดิน ไมของปา และสัตวปา 

 
การประเมินมูลคาความเสียหายตอทรัพยากรปาไม 

รูแลวเราทําได 



 

 

4. ผูเรียนรวมกันสรุปความรูที่ไดจากการฝกปฏิบัติและการวิเคราะหกรณีศึกษาท่ีเก่ียวกับปญหาการ
กระทําความผิดเก่ียวกับที่ดิน ไม ของปา และสัตวปา รวมถึงการประเมินมูลคาความเสียหายตอทรัพยากรปาไม   
(20 นาท)ี 
 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  

1. เอกสารประกอบการศกึษา 
 2. สื่อการเรียนรูออนไลนเก่ียวกับการกระทําความผิด และบังคับใชกฎหมาย  และระเบียบที่เก่ียวของ
ดานทรัพยากรปาไม 
 3. ใบกิจกรรมเพ่ือวิเคราะหสถานการณจําลอง 
 
7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 

อธิบายการตรวจสอบการ
กระทําความผิด และบังคับ
ใชกฎหมาย และระเบียบที่
เก่ียวของดานทรัพยากรปา
ไมได 
 

การทดสอบ แบบทดสอบความรู
ความเขาใจในการ
ตรวจสอบการ
กระทําความผิด 
และบังคบัใช
กฎหมาย  และ
ระเบียบที่เก่ียวของ
ดานทรัพยากรปา
ไม 

 

ผูเรียน รอยละ 70 ของ
คะแนนเต็ม 

 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.2 สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
ดาน การพิทักษทรัพยากรปาไม 

หนวยการเรียนรูที่ 3  รูเทคโนโลยีปาไม 
กลุมผูเรียน กลุมวิทยากร ป.ป.ช. / บคุลากรภาครัฐ  และรัฐวิสาหกิจ เวลา 4 ชั่วโมง 

 
1. ผลการเรียนรู  
 สามารถวิเคราะหและประยุกตใชเทคโนโลยีในการตานทุจริตดานทรัพยากรปาไมได และสามารถสื่อสารสู
สังคมในการตานทุจริตดานทรัพยากรปาไมได  
 
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  

1. การประยุกตใชเทคโนโลยีเก่ียวกับภูมิสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารสังคม 
2. กรณีศึกษาการทุจริตดานทรัพยากรปาไม 
3. การสื่อสารสังคม 
 

4. จุดประสงคการเรียนรู  
1.วิเคราะหและประยุกตใชเทคโนโลยีในการตานทุจริตดานทรัพยากรปาไมได 
2. สื่อสารสูสังคมในการตานทุจริตดานทรัพยากรปาไมได 
 

5. กิจกรรมการเรียนรู (เวลา 4 ชั่วโมง) 
1. ผูสอนบรรยายการใชเทคโนโลยีเก่ียวกับภูมิสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารสังคม (40 นาที) 
2. ผูสอนบรรยายการประยุกตใชเทคโนโลยีเก่ียวกับภูมิสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารสังคมตานทุจริต

ดานทรัพยากรปาไมกับสถานการณจําลอง (30 นาที) 
3. ผูเรียนรวมกันฝกปฏิบัติการใชเทคโนโลยเีก่ียวกับภูมสิารสนเทศ กับสถานการณจําลองดานทรัพยากร

ปาไม (60 นาท)ี 
 
 
 

 การประยุกตใชเทคโนโลยีเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ 

และเทคโนโลยีสื่อสารสังคม 

กรณีศึกษาการทุจริตดานทรัพยากรปาไม 

การสื่อสารสังคม 

รูเทคโนโลยีปาไม 



 

 

4. ผูเรียนรวมกันฝกปฏิบัติการใชเครื่องมือเก่ียวกับภูมิสารสนเทศ และทดลองเปนวิทยากรสอนการใช
เทคโนโลยีการตานทุจริตดานทรัพยากรปาไมใหกับเพื่อนในชั้นเรียน (90 นาที) 

5. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายสรุปรวมกัน (20 นาที) 
 

6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  
1. เอกสารประกอบการศกึษา 

 2. Application/Platform ที่เกี่ยวของ เชน App พิทักษไพร 
 3. สื่อการเรียนรูออนไลนเก่ียวกับเทคโนโลยีปาไม 
 
7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 

1. วิเคราะหและประยุกตใช
เทคโนโลยีในการตานทุจริต
ดานทรัพยากรปาไมได 
 

ประเมินการวิเคราะห
และประยุกตใช
เทคโนโลย ี

แบบประเมินการ
วิเคราะหและ
ประยุกตใช
เทคโนโลย ี

ผูเรียน ผาน/ไมผาน 

2. สื่อสารสูสังคมในการตาน
ทุจริตดานทรัพยากรปาไมได 

สังเกตพฤติกรรมการ
เปนวิทยากรสอนการ
ใชเทคโนโลยีการตาน
ทุจริตดานทรัพยากร
ปาไมใหกับเพ่ือนใน

ชั้นเรียน 

แบบประเมินการเปน
วิทยากรสอนการใช
เทคโนโลยีการตาน
ทุจริตดานทรัพยากร
ปาไมใหกับเพ่ือนใน

ชั้นเรียน 
 
 

ผูเรียน มีผลการประเมิน
อยูในระดับ ดี 

หมายเหตุ  ผาน หมายถึง สามารถใชแอพลิเคชนัวิเคราะหและประยุกตได 
ไมผาน หมายถึง ไมสามารถใชแอพลิเคชนัวิเคราะหและประยุกต 
 

8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 1 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.2 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 2 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.3 สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
ดาน การพิทักษทรัพยากรปาไม 

หนวยการเรียนรูที่ 4  ปาไมโปรงใส 
กลุมผูเรียน กลุมวิทยากร ป.ป.ช. / บคุลากรภาครัฐ  และรัฐวิสาหกิจ เวลา 3 ชั่วโมง 

 
1. ผลการเรียนรู  
 ผูเรียนมีสวนรวมในการตานทุจริตดานทรัพยากรปาไมได  
 
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  
           1. การจัดการอยางมีสวนรวม 
 2. การเฝาระวัง การแจงเบาะแสการทุจริตดานทรัพยากรปาไม 
 
4. จุดประสงคการเรียนรู  
 มีสวนรวมในการตานทุจริตดานทรัพยากรปาไมได 
 
5. กิจกรรมการเรียนรู (เวลา 3 ชั่วโมง) 
 1. ผูสอนบรรยายหนาที่ตามกฎหมาย และตามบทบาทหนาที่ในการตานทุจริตดานทรัพยากรปาไม  
และหลักการสรางการมีสวนรวม (30 นาที)  
 2. ผูสอนบรรยายเก่ียวกับอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของดานทรัพยากรปาไม การเฝาระวัง  
และการแจงเบาะแสการทุจริตดานทรัพยากรปาไม (30 นาที) 
 3. ผูเรียนแบงกลุมรวมกันออกแบบวิธีการจัดการอยางมีสวนรวมในการเฝาระวัง การแจงเบาะแสการ
ทุจริตดานทรัพยากรปาไม และการปองกันการทุจริตดานทรัพยากรปาไม  (60 นาที) 
 4. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายสิ่งที่ไดเรียนรูจากกิจกรรมกลุม และสรุปการมีสวนรวมในการเฝา
ระวัง การแจงเบาะแสการทุจริตดานทรัพยากรปาไม และการปองกันการทุจริตดานทรัพยากรปาไม (60 นาที) 
 
 
 
 
 

การจัดการอยางมีสวนรวม 

การเฝาระวัง การแจงเบาะแสการทุจริต
ดานทรัพยากรปาไม 

ปาไมโปรงใส 



 

 

6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  
 1. เอกสารความรู 
 2. สื่อสิ่งพิมพตางๆ 
 3. Platform 
 4. เว็บไซต 
 
7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 

มีสวนรวมในการตานทุจริต
ดานทรัพยากรปาไมได 
 

การประเมินผลงาน
และตรวจผลงาน 

วิธีการจัดการอยาง
มีสวนรวมในการ
เฝาระวัง การแจง
เบาะแสการทุจริต
ดานทรัพยากรปา

ไม และการปองกัน
การทุจริตดาน
ทรัพยากรปาไม 

ผูเรียน อยางนอย  
1 วิธ ี

 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.2 สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
เรื่อง การพิทักษทรัพยากรปาไม  

หนวยการเรียนรูที่ ๑  รูลึก รูจริง รูถองแท  
กลุมผูเรียน โคช เวลา ๓ ชั่วโมง 

 

1. ผลการเรียนรู  
  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับปาไม การอนุรักษปาไม ประโยชนและคุณคาของทรัพยากรปาไม  
และความอุดมสมบูรณของปา 
      
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 

 

 

 

 

      

 

3. ความคิดรวบยอดหลัก  
      การอนุรักษทรัพยากรปาไมตามบริบททางสังคม 
 
4. จุดประสงคการเรียนรู  

อธิบายความรู ความเขาใจในการอนุรักษทรัพยากรปาไมอยางถองแทตามบริบททางสังคม 
 
5. กิจกรรมการเรียนรู (เวลา ๓ ชั่วโมง) 

๕.๑ ผูสอนกระตุนความสนใจของผูเรียนโดยการเปดภาพยนตรสั้นหรือคลิปวีดีโอเก่ียวกับการ
อนุรักษทรัพยากรปาไม (๓๐ นาที)  

๕.๒ ผูสอนบรรยายใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม ( ๓๐ นาที)  
๕.๓ ผูสอนแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเรียนในประเด็นที่เก่ียวของกับการอนุรักษทรัพยากรปาไมที่

สอดคลองกับภาพยนตรสั้นหรือคลิปวีดีโอ (๑ ชม.)  
๕.๔ ผูเรียนรวมกันศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา โดยการศึกษาเก่ียวการอนุรักษทรัพยากรปาไมจาก

การสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรู อาทิ เว็บไซต สื่อออนไลน ฯลฯ  (๓๐ นาที)  
๕.๕ ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปผลการศึกษาเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม (๓๐ นาที) 

 
 
 
 

รูลึก รูจริง 
 รูถองแท 

การอนุรักษทรัพยากรปาไมตามบริบททางสังคม 



 

 

6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  
 ๖.๑ สื่อดิจิทัล 
 ๖.๒ คลิปวีดีโอ 
 ๖.๓ เอกสารความรู 
 ๖.๔ สื่อสิ่งพิมพ 
 ๖.๕ ใบความรู 
 
7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 

อธิบายความรู ความเขาใจ
ในการอนุรักษทรัพยากรปา
ไมอยางถองแทตามบริบท
ทางสังคม 
 

-การทดสอบ 
 

-แบบทดสอบ
ความรู ความเขาใจ

ในการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไม 

ผูเรียน 
 

รอยละ ๘๐  
ของคะแนนเตม็ 

 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.2 สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
เรื่อง การพิทักษทรัพยากรปาไม  
หนวยการเรียนรูที่ ๒  รูคาปาไม  
กลุมผูเรียน โคช เวลา ๓ ชั่วโมง 

 
1. ผลการเรียนรู  
 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประโยชนและคุณคาของทรัพยากรปาไม และมีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน 
      
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 

 
 
  
  

 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  

๓.1 ประโยชนและคุณคาของทรัพยากรปาไม 
๓.2 การมีสวนรวม  ในการอนุรักษทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน 
 

4. จุดประสงคการเรียนรู  
๔.1 ตระหนักถึงคุณคา และความสําคัญของทรัพยากรปาไม 
๔.2 มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน 

 
5. กิจกรรมการเรียนรู (เวลา ๓ ชั่วโมง) 

๕.๑ ผูสอนสรางความตระหนักรูถึงคุณคา และความสําคัญของทรัพยากรปาไม เชน ภาพยนตร
สั้น คลิปวีดีโอ เปนตน (30 นาที) 

๕.๒ ผูสอนกระตุนความสนใจของผูเรียนโดยการเปดภาพยนตรสั้นหรือคลิปวีดีโอเก่ียวกับความ
ตระหนักรูถึงคณุคา และความสําคัญของทรัพยากรปาไม (๓๐ นาที) 

๕.๓ ผูสอนและผูเรียนรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็นความตระหนักรูถึงคุณคา และ
ความสําคัญของทรัพยากรปาไม ที่สอดคลองกับภาพยนตรสั้นหรือคลิปวีดีโอ (30 นาที)  

๕.๔ ผูเรียนรวมกันศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษาความตระหนักรูถึงคณุคาและความสําคัญของ
ทรัพยากรปาไม (๓๐ นาที) 

๕.๕ ผูเรียนรวมกันฝกทํากิจกรรมกลุมโดยการรวมกันสืบคนขอมูลเกี่ยวกับประโยชนและคุณคา
ของทรัพยากรปาไม และการอนุรักษทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน (๑ ชม.)  

 

ประโยชนและคุณคาของทรัพยากรปาไม 

การมีสวนรวม  ในการอนุรักษทรัพยากรปาไมอยาง
ย่ังยืน 

รูคาปาไม 



 

 

6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  
 ๖.๑ สื่อดิจิทัล 
 ๖.๒ คลิปวีดีโอ 
 ๖.๓ เอกสารความรู 
 ๖.๔ สื่อสิ่งพิมพ 
 ๖.๕ ใบความรู 

๖.๖ ใบกิจกรรม 
 
7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 

1. ตระหนักถึงคุณคา และ
ความสําคัญของทรัพยากร
ปาไม 
 

-การประเมินผลงาน
จากรายงานสรุปผล
การแลกเปลี่ยน
เรียนรูของกลุม  

-แบบประเมิน 
ผลงาน 

 

ผูเรียน  รอยละ ๘๐ 
ของคะแนนเตม็ 

2. มีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน 

 

-การประเมินผลงาน
จากรายงานการ
สืบคนขอมูลของกลุม  
 

-แบบประเมิน 
ผลงาน 

 

ผูเรียน  รอยละ ๘๐ 
ของคะแนนเตม็ 

 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 1 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.2 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 2 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.3 สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
เรื่อง การพิทักษทรัพยากรปาไม  

หนวยการเรียนรูที่ ๓  รูเทคโนโลยี  
กลุมผูเรียน โคช เวลา ๓ ชั่วโมง 

 
1. ผลการเรียนรู  

เทคโนโลยีที่เก่ียวของของแตละหนวยงาน การสื่อสารการใชเทคโนโลยีที่เก่ียวของสูสังคม      
 
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก (Concept mapping ระบุชื่อหนวยการเรียนรูในวงกลม) 
 
  
      
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  

๓.1. เทคโนโลยีที่เก่ียวของของแตละหนวยงาน 
๓.2 การสื่อสารการใชเทคโนโลยีที่เก่ียวของสูสังคม 

 
4. จุดประสงคการเรียนรู  

๔.๑ ใชเทคโนโลยีที่เก่ียวของติดตาม ประเมินผลได 
๔.๒ สื่อสารการใชเทคโนโลยีที่เก่ียวของสูสังคมได 
 

5. กิจกรรมการเรียนรู (เวลา ๓ ชั่วโมง) 
๕.๑ ผูสอนบรรยายและใหความรูการใชเทคโนโลยีเบื้องตนในการปองกันและตรวจสอบการบุก

รุกพื้นที่ปา และการใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการตรวจสอบการทุจริต (๓๐ นาที)    
๕.๒ ผูสอนกําหนดใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติในการใชเทคโนโลยีในการปองกันและตรวจสอบการบุกรุก

พ้ืนที่ปาเบ้ืองตน (๔๕ นาที)  
๕.๓ ผูสอนกําหนดใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติการใชเทคโนโลยีภมิูสารสนเทศในการตรวจสอบการ

ทุจริตเบื้องตน (๔๕ นาที)  
๕.๔ ผูเรียนรวมกันนําเสนอผลการฝกปฏิบัติการใชเทคโนโลยีในการปองกันและตรวจสอบการบุกรุก

พ้ืนที่ปา และปฏิบัติการใชเทคโนโลยีภูมสิารสนเทศในการตรวจสอบการทุจริตเบื้องตน (๓๐ นาที) 
๕.๕ ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปผลการฝกปฏิบัติการใชเทคโนโลยีในการปองกันและตรวจสอบ

การบุกรุกพ้ืนที่ปา และปฏิบัติการใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการตรวจสอบการทุจริตเบื้องตน (๓๐ นาที)  
 
 

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของของแตละหนวยงาน 
  

การสื่อสารการใชเทคโนโลยีที่เกี่ยวของสูสังคม 

รูเทคโนโลย ี



 

 

6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  
๖.๑ สื่อดิจิทัล 
๖.๒ คลิปวีดีโอ 
๖.๓ เอกสารความรู 
๖.๔ สื่อสิ่งพิมพ     
๖.๕ ใบความรู             
๖.๖ ใบกิจกรรม 

 
7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 

1. ใชเทคโนโลยีที่เก่ียวของ
ติดตาม ประเมินผลได 
 

-การประเมินผลงาน
การทดลองใช
เทคโนโลยีที่เก่ียวของ
ในการติดตาม 
ประเมินผล 
 
 

-แบบประเมิน 
ผลงาน 

 

-ผูเรียน 
 
 

รอยละ ๘๐  
ของคะแนนเตม็ 

2. สื่อสารการใชเทคโนโลยี
ที่เก่ียวของสูสังคมได 

 

-การประเมินผลงาน
การสื่อสารการใช
เทคโนโลยีที่เก่ียวของ
สูสงัคม 
 
 

-แบบประเมิน 
ผลงาน 

 

-ผูเรียน รอยละ ๘๐  
ของคะแนนเตม็ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 1 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.2 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 2 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.3 สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
เรื่อง การพิทักษทรัพยากรปาไม  

หนวยการเรียนรูที่ ๔  ฟามีตา ปามีใจ  
กลุมผูเรียน โคช เวลา ๓ ชั่วโมง 

 
1. ผลการเรียนรู  

การเฝาระวังการทุจริตดานทรัพยากรปาไม การแจงเบาะแสการทุจริตดานทรัพยากรปาไม และ 
การถายทอดวิธีการเฝาระวังและแจงเบาะแสการทุจริตดานทรัพยากรปาไม 

 
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  

๓.1. การเฝาระวังการทุจริตดานทรัพยากรปาไม 
๓.2. การแจงเบาะแสการทุจริตดานทรัพยากรปาไม 
๓.3. การถายทอดวิธีการเฝาระวังและแจงเบาะแสการทุจริตดานทรัพยากรปาไม 

 
4. จุดประสงคการเรียนรู  

ถายทอดการเฝาระวัง และแจงเบาะแสการทุจริตดานทรัพยากรปาไม  
 

5. กิจกรรมการเรียนรู (เวลา ๓ ชั่วโมง) 
๕.๑ ผูสอนบรรยายและใหความรูและวิธีการเฝาระวัง แจงเบาะแส และรองเรียนการทุจริตดาน

ทรัพยากรปาไม  (๑ ชั่วโมง)   
๕.๒ ผูสอนและผูเรียนรวมกันยกกรณีศึกษาการทุจริตดานทรัพยากรปาไมและแลกเปลี่ยนเรียนรู

ในประเด็นกรณศึีกษานั้น (๓๐ นาที)  
๕.๓ ผูเรียนรวมกันฝกปฏิบัติการเขียนคํารองเรียนในการเฝาระวัง แจงเบาะแส และรองเรียนการ

ทุจริตดานทรัพยากรปาไม (๑ ชั่วโมง)  
 
 
 

การเฝาระวังการทุจริตดานทรัพยากรปาไม  
 

การแจงเบาะแสการทุจริตดานทรัพยากรปาไม 
 

การถายทอดวิธีการเฝาระวังและแจงเบาะแส 
การทุจริตดานทรัพยากรปาไม 
 

   ฟามีตา ปามีใจ 



 

 

๕.๔ การนําเสนอและสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูประเด็นการเฝาระวัง แจงเบาะแส และ
รองเรียนการทุจริตดานทรัพยากรปาไม (๓๐ นาที) 

 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  

๖.๑ สื่อดิจิทัล 
๖.๒ คลิปวีดีโอ 
๖.๓ เอกสารความรู 
๖.๔ สื่อสิ่งพิมพ     
๖.๕ ใบความรู             
๖.๖ ใบกิจกรรม 

 
7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 

ถายทอดการเฝาระวัง และ
แจงเบาะแสการทุจริตดาน
ทรัพยากรปาไม 
 
 

-ทดสอบ 
-การประเมินผลงาน
และตรวจผลงาน 
 
 

-แบบทดสอบ 
-แบบประเมิน 
ผลงาน 

 

ผูเรียน  รอยละ ๘๐ 
ของคะแนนเตม็ 

 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.2 สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 



 

 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
เรื่อง การพิทักษทรัพยากรปาไม  
หนวยการเรียนรูที่ 1  ปาของเรา  

กลุมผูเรียน ประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เวลา 3 ชั่วโมง 
 

1. ผลการเรียนรู  
 มีความรู ความเขาใจ การอนุรักษทรัพยากรปาไมความหมายของการอนุรักษ วิธีการอนุรักษ การจัดการ
ปาในประเทศไทย รูปแบบการจัดการทรัพยากรปาไม ปาเพื่อการอนุรักษ ความหมายและประเภทของปาอนุรักษ 
ประโยชนและคุณคาของทรัพยากรปาไม 
      
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ความคิดรวบยอดหลัก  
 1. หลักการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  - ความหมายของการอนุรักษ 
  - วิธีการอนุรักษ 

 2. การจัดการปาในประเทศไทย 
  - รูปแบบการจัดการทรัพยากรปาไม 
 3. ปาเพื่อการอนุรักษ 
  - ความหมายและประเภทของปาอนุรักษ 
   
4. จุดประสงคการเรียนรู  
 อธิบายความรู ความเขาใจ การอนุรักษทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน 
 
 
 
 
 

หลักการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

      - ความหมายของการอนุรักษ 
      - วิธีการอนุรักษ 

การจัดการปาในประเทศไทย 
     - รูปแบบการจัดการทรัพยากรปาไม 
 
ปาเพื่อการอนรุักษ 
     - ความหมายและประเภทของปาอนุรักษ 

ปาของเรา 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนรู (เวลา 3 ชั่วโมง) 
 1. ผูสอนกระตุนความสนใจของผูเรียนโดยการเปดภาพยนตรสั้นเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม 
จากนั้นแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเรียนในประเด็นที่เกี่ยวของกับการการอนุรักษทรัพยากรปาไมที่สอดคลองกับ
ประเด็นสําคัญในภาพยนตร (20 นาที )  
 2. ผูเรียนรวมกันแลกเปลี่ยนประสบการณการอนุรักษทรัพยากรปาไมของตนเองกับเพ่ือน เก่ียวกับ
ความหมายของการอนุรักษ วิธีการอนุรักษ การจัดการปาในประเทศไทย รูปแบบการจัดการทรัพยากรปาไม 
ปาเพ่ือการอนุรักษ ความหมายและประเภทของปาอนุรักษ (15 นาที)  
 3. ผูเรียนแบงกลุมรวมกันสืบเสาะหาความรูเก่ียวกับการอนุรักษปาไม ความหมายของการอนุรักษ วิธีการ
อนุรักษ การจัดการปาในประเทศไทย รูปแบบการจัดการทรัพยากรปาไม ปาเพื่อการอนุรักษ ความหมายและ
ประเภทของปาอนุรักษ พรอมทั้งจัดทําขอมูลลงในกระดาษ flip chart (50 นาที)  
 4. ใหผูเรียนแลกเปลี่ยนความรูระหวางกลุม จากนั้นสืบคนเพ่ิมเติมหรือปรับขอมูลจากที่กลุมตนเองสืบคน
มา (40 นาที)  
 4. ผูเรียนนําเสนอผลการสืบเสาะหาความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน (30 นาที)  
 5. ผูเรียนถอดบทเรียนสิ่งที่ไดเรียนรูและนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนรวมชั้นเรียน (25 นาที)  
 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  
 - สื่อดิจิทัล 
 - คลิปวีดีโอ 
 - เอกสารความรู 
 - สื่อสิงพิมพ     
 - ใบความรู             
 
7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 

อธิบายความรู ความเขาใจ 
การอนุรักษทรัพยากรปาไม
อยางยั่งยืน 
 

การตรวจสอบผลงาน 
(Flipchart) 

แบบประเมิน
ความรู ความเขาใจ 
การอนุรักษ
ทรัพยากรปา 

ผูเรียน รอยละ 80  
ของคะแนนเตม็ 

 
 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.2 สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 



 

 

แบบประเมินความรู หนวยที่ 1 ปาของเรา 
 

เกณฑการประเมิน 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ผูเรียนสืบหาความรู
ในประเด็น 
- ความหมายของ
การอนุรักษ 
- วิธีการอนุรักษ 
- รูปแบบการจัดการ
ทรัพยากรปาไม 
- ความหมายและ
ประเภทของปา
อนุรักษ 
ไมครบถวนทั้ง 4 
ประเด็น 

ผูเรียนสืบหาความรู
ในประเด็น 
- ความหมายของ
การอนุรักษ 
- วิธีการอนุรักษ 
- รูปแบบการจัดการ
ทรัพยากรปาไม 
- ความหมายและ
ประเภทของปา
อนุรักษ 
ครบถวนเพียง 1 
ประเด็น 

ผูเรียนสืบหาความรู
ในประเด็น 
- ความหมายของ
การอนุรักษ 
- วิธีการอนุรักษ 
- รูปแบบการจัดการ
ทรัพยากรปาไม 
- ความหมายและ
ประเภทของปา
อนุรักษ 
ครบถวนเพียง 2 
ประเด็น 

ผูเรียนสืบหาความรู
ในประเด็น 
- ความหมายของ
การอนุรักษ 
- วิธีการอนุรักษ 
- รูปแบบการจัดการ
ทรัพยากรปาไม 
- ความหมายและ
ประเภทของปา
อนุรักษ 
ครบถวนเพียง 3 
ประเด็น 

ผูเรียนสืบหาความรู
ในประเด็น 
- ความหมายของ
การอนุรักษ 
- วิธีการอนุรักษ 
- รูปแบบการจัดการ
ทรัพยากรปาไม 
- ความหมายและ
ประเภทของปา
อนุรักษ 
ครบถวนทั้ง 4 
ประเด็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
เรื่อง การพิทักษทรัพยากรปาไม  
หนวยการเรียนรูที่ 2  อยูกับปา 

กลุมผูเรียน ประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เวลา 3 ชั่วโมง 
 
1. ผลการเรียนรู  
 ตระหนักถึงคุณคา ความสําคัญของปาไม ประโยชนทางตรง และทางออมของปาไม ปาไมกับโลกรอน
ความรูทั่วไปเก่ียวกับชนิดปากับการดูดซับคารบอนไดออกไซด และความสําคัญของทรัพยากรปาไม และการมีสวน
รวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน 
      
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  
 1. ประโยชนและคุณคาของทรัพยากรปาไม 
  - ความสําคัญของปาไม         
  - ประโยชนทางตรง และทางออมของปาไม       
  - ปาไมกับโลกรอน        
  - ความรูทั่วไปเก่ียวกับชนิดปากับการดูดซับคารบอนไดออกไซด 
 2. การมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน 
 
4. จุดประสงคการเรียนรู  
 1. ตระหนักถึงคุณคา และความสําคัญของทรัพยากรปาไม 
 2. มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน 
 
 
 
 

ประโยชนและคุณคาของทรัพยากรปาไม 
  - ความสําคญัของปาไม    

  - ประโยชนทางตรง และทางออมของปาไม 
  - ปาไมกับโลกรอน   

  - ความรูทั่วไปเก่ียวกับชนิดปากับการดูดซับ  
คารบอนไดออกไซด 

การมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไม

อยางย่ังยืน 

อยูกับปา 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนรู (เวลา 3 ชั่วโมง) 
 1. กระตุนความสนใจของผูเรียนโดยการตั้งคําถามเก่ียวกับประโยชนและคุณคาของทรัพยากรปาไม 
จากนั้นผูเรียนรวมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ ความสําคัญของปาไม ประโยชนทางตรง และทางออมของปาไม 
ปาไมกับโลกรอน ความรูท่ัวไปเก่ียวกับชนิดปากับการดูดซับคารบอนไดออกไซด (30 นาที) 
 2. ผูสอนใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับประโยชนและคุณคาของทรัพยากรปาไม จากนั้นผูเรียนรวมกัน
แลกเปลี่ยนประสบการณ ความสําคัญของปาไม ประโยชนทางตรง และทางออมของปาไม ปาไมกับโลกรอน
ความรูทั่วไปเก่ียวกับชนิดปากับการดูดซับคารบอนไดออกไซด (40 นาที)  
 3. ผูสอนนําเสนอวิดีโอเก่ียวกับการประโยชนและคุณคาของทรัพยากรปาไม และสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน (45 นาที )  
 4. ผูสอนกระตุนความสนใจของผูเรียนโดยการตั้งคําถามเก่ียวกับมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไม
อยางยั่งยืนของผูเรียนเปนอยางไร จากนั้นผูเรียนรวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (30 นาที)  
 5. ผูเรียนรวมกันถอดบทเรียนสิ่งท่ีไดเรียนรูผานใบงานและนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือนรวมชั้นเรียน  
(35 นาที)  
 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  
 -สื่อดิจิทัล 
 -คลิปวีดีโอ 
 -เอกสารความรู 
 -สื่อสิงพิมพ     
 -ใบงาน           
 
7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 

1. ตระหนักถึงคุณคา และ
ความสําคัญของทรัพยากร
ปาไม 
 

การตรวจสอบผลงาน 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมิน
ความรู ความเขาใจ 

ประโยชนและ
คุณคาของ

ทรัพยากรปาไม 
การมีสวนรวมใน

การอนุรักษ
ทรัพยากรปาไม

อยางยั่งยืน 

ใบงาน 80% 

2. มีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 1 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.2 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 2 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.3 สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบงาน หนวยการเรียนรูที่ 2 อยูกับปา 
 
 

1. จงยกตัวอยางประโยชนและคุณคาของทรัพยากรปาไม อยางนอย 3 ขอ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 
 
2. ทานมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืนในพ้ืนที่ของทานหรือพื้นที่สาธารณะอยางไร  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
เรื่อง การพิทักษทรัพยากรปาไม  

หนวยการเรียนรูที่ 3  รูเทคโนโลย ี
กลุมผูเรียน ประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เวลา 3 ชั่วโมง 

 
1. ผลการเรียนรู  
 สามารถใชเทคโนโลยีที่เก่ียวของติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานการณการอนุรักษทรัพยากรปาไม ไดแก 
การบูรณาการความรูและเทคโนโลยีทางดานการรับรูจากระยะไกล (Remote Sensing : RS) ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (Geographic Information System : GIS) และระบบดาวเทียมนําทางโลก (Global Navigation 
Satellite System : GNSS) Landsat DSI Map และระบบพิทักษไพร (GISTDA) ได 
      
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคดิรวบยอดหลัก 
 1. เทคโนโลยีที่เก่ียวของของแตละหนวยงาน 
  - การบูรณาการความรูและเทคโนโลยีทางดานการรับรูจากระยะไกล (Remote Sensing : RS) 
  - ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System : GIS) 
  - ระบบดาวเทียมนําทางโลก (Global Navigation Satellite System : GNSS) 
  - Landsat DSI Map  
  - ระบบพิทักษไพร (GISTDA) 
 2. การใชเทคโนโลยีที่เก่ียวของ 

  - การใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการตรวจสอบการทุจริตเก่ียวกับการออกเอกสารสิทธิที่ดิน 
 

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของของแตละหนวยงาน 
     - การบูรณาการความรูและเทคโนโลยีทางดานการรับรูจาก
ระยะไกล (Remote Sensing : RS)   
     - ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information 
System : GIS) 
     - ระบบดาวเทียมนําทางโลก (Global Navigation 
Satellite System : GNSS) 
     - Landsat DSI Map  
     - ระบบพิทักษไพร (GISTDA) 

 

การใชเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ 
     - การใชเทคโนโลยภีมูสิารสนเทศในการตรวจสอบการ
ทุจริตเก่ียวกับการออกเอกสารสิทธิที่ดิน 

รูเทคโนโลย ี



 

 

4. จุดประสงคการเรียนรู  
 สามารถใชเทคโนโลยีที่เก่ียวของติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานการณการอนุรักษทรัพยากรปาไมได 
 
5. กิจกรรมการเรียนรู (เวลา 3 ชั่วโมง) 
 1. ผูสอนกระตุนความสนใจของผูเรียนโดยการตั้งคําถามวาผูเรียนทราบเก่ียวกับเทคโนโลยีที่เก่ียวของ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานการณการอนุรักษทรัพยากรปาหรือไม พรอมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (20 นาที) 
 2. ผูสอนใหความรูและสอนการใชงานผานวิดีโอและการสาธิต การบูรณาการความรูและเทคโนโลยี
ทางดานการรับรูจากระยะไกล (Remote Sensing : RS) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information 
System : GIS) และระบบดาวเทียมนําทางโลก (Global Navigation Satellite System : GNSS) Landsat DSI 
Map และระบบพิทักษไพร (GISTDA) (150 นาที)  
 3. ผูเรียนรวมกันถอดบทเรียนสิ่งที่ไดเรียนรูผานการปฏิบัติและนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูในการประยุกต
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานการณการอนุรักษทรัพยากรปาไมได (35 นาที)  
 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  
 - สื่อดิจิทัล 
 - คลิปวีดีโอ  
 - เทคโนโลยีที่เก่ียวของของกับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานการณการอนุรักษทรัพยากรปาไม 
 
7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 

สามารถใชเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวของติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินสถานการณ 
การอนุรักษทรัพยากรปาไม
ได 

การสังเกตพฤติกรรม 
 
 

แบบประเมินการใช
เทคโนโลยีที่
เก่ียวของของ 

ผูเรียน 
 
 

80% 
 
 

 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.2 สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
เรื่อง  การพิทักษทรัพยากรปาไม  
หนวยการเรียนรูที่ 4  คนเฝาปา 

กลุมผูเรียน ประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เวลา 3 ชั่วโมง 
 
1. ผลการเรียนรู  
 มีสวนรวมในการเฝาระวัง และแจงเบาะแสการทุจริตดานทรัพยากรปาไม 
      
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  

1. การเฝาระวังการทุจริตดานทรัพยากรปาไม 
  - กรณีศึกษาการทุจริตดานทรัพยากรปาไม 
2. การแจงเบาะแสการทุจริตดานทรัพยากรปาไม 
  - ชองทางในการแจงเบาะแสการทุจริตของหนวยงานที่เก่ียวของ 
 

4. จุดประสงคการเรียนรู  
 มีสวนรวมในการเฝาระวัง และแจงเบาะแสการทุจริตดานทรัพยากรปาไม 
 
5. กิจกรรมการเรียนรู (เวลา 3 ชั่วโมง) 

 1. ผูสอนกระตุนความสนใจของผูเรียนโดยการตั้งคําถามวาผูเรียนทราบเก่ียวกับกรณีการทุจริตดาน
ทรัพยากรปาไม พรอมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  (30 นาที) 
 2. ผูสอนนําเสนอกรณกีารทุจริตดานทรัพยากรปาไมผานวิดีโอ ขาว และสื่อตาง ๆ   (45 นาที)  
 3. ผูสอนใหความรูชองทางในการแจงเบาะแสการทุจริตของหนวยงานที่เก่ียวของ (40 นาที)  

 4. ผูเรียนรวมกันเขียนแบบรองเรียน ในการแจงเบาะแสการทุจริตของหนวยงานที่เก่ียวของ (30 นาที)  
 5. ผูเรียนรวมกันถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาการทุจริตดานทรัพยากรปาไม ดังกลาววากรณีท่ีเกิดขึ้นควร

แจงเบาะแสชองทางใด พรอมนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือนรวมชั้นเรียน (35 นาที)  
 
 
 

การเฝาระวังการทุจริตดานทรัพยากรปาไม 
   - กรณีศึกษาการทุจริตดานทรัพยากรปาไม 

 

การแจงเบาะแสการทุจริตดานทรัพยากรปาไม 
   - ชองทางในการแจงเบาะแสการทุจริตของหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 
 

คนเฝาปา 



 

 

6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  
 -สื่อดิจิทัล 
 -คลิปวีดีโอ  
 -ขาวหรือสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ 
 -แบบฟอรมการรองเรียน 
 
7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 

มีสวนรวมในการเฝาระวัง 
และแจงเบาะแสการทุจริต
ดานทรัพยากรปาไม 

การตรวจสอบผลงาน 
(แบบรองเรียน) 

แบบประเมิน
ความรู ความเขาใจ
การเฝาระวังการ
ทุจริตดาน
ทรัพยากรปาไม 
และ 
การแจงเบาะแส
การทุจริตดาน
ทรัพยากรปาไม 
 

ผูเรียน 80% 

 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.2 สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมิน หนวยการเรียนรูที่ 4 คนเฝาปา 
การเขียนแบบฟอรมการรองเรียน 

 
ไมผาน ผาน 

ผูเรียนสามารถเขียนแบบฟอรมการรองเรียนได        
ไมถูกตอง ครบถวนและสมบูรณ 

ผูเรียนสามารถเขียนแบบฟอรมการรองเรียนไดถูกตอง 
ครบถวนและสมบูรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
เรื่อง การพิทักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

หนวยการเรียนรูที่ 1  รูทะเล : แหลงกําเนิดสรรพชีวิต  
กลุมผูเรียน มัธยมศึกษาตอนตน เวลา 4 ชั่วโมง 

 
 

1. ผลการเรียนรู  
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของ ประโยชนและคุณคา

ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
   

2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  

1. ความหมายและประเภทของทรัพยากรทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  
2. ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  
3. ความสําคัญและคุณคาของทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 

4. จุดประสงคการเรียนรู  
1. อธิบายความสําคัญของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของได 
2. อธิบายประโยชนของทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได 
 

5. กิจกรรมการเรียนรู (เวลา 4 ชั่วโมง) 
1. ผูสอนกระตุนความสนใจของผูเรียนโดยการเปดวิดิทัศนเรื่อง Animals Speak [by Mahidol]     

หลากชีวิตในปาชายเลน จากนั้นแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเรียนในประเด็น ชีวิตในปาชายเลน ประเด็นที่เก่ียวของใน
วิดีทัศน (40 นาที) 

2. ผูเรียนรวมกันแลกเปลี่ยนประสบการณการอนรุักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (20 นาที) 
3. ผูเรียนแบงกลุมรวมกันสืบเสาะหาความรูเก่ียวกับระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝง (60 นาที) 
 
 
 

ความหมายและประเภทของทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

ความสําคัญและคุณคาของทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับทรัพยากรทางทะเล

และชายฝง 

รูทะเล : 

แหลงกําเนิดสรรพชีวิต 



 

 

4. ผูเรียนนําเสนอผลการสืบเสาะหาความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน (30 นาที) 
5. ผูเรียนรวมออกแบบและผลิตสื่อ วิดีทัศน หลากชีวิตในปาชายเลน สงเสริมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝงรวมกัน (30 นาที)  
6. ผูเรียนนําเสนอสื่อสงเสริมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงรวมกัน (30 นาที) 
7. ผูเรียนถอดบทเรียนสิ่งที่ไดเรียนรูและนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับความสําคัญและประโยชนของ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงกับเพ่ือนรวมชั้นเรียน (30 นาที)  
 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  
 1. วีดิทัศนเรื่อง Animals Speak [by Mahidol] หลากชีวิตในปาชายเลน 
 2. แหลงเรียนรูออนไลนเก่ียวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 3. เอกสารประกอบการศกึษาดวยตนเอง 
 
7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 

1. อธิบายความสําคัญของ
ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม
ที่เก่ียวของได 
 

การตรวจสอบผลงาน แบบประเมิน
ความรูและความ
เขาใจความสําคัญ
ของระบบนิเวศและ
สิ่งแวดลอมที่
เก่ียวของ 

ผลงานตางๆ
ของผูเรียน 

80% 

การประเมินตนเอง แบบประเมินตนเอง ผูเรียน 80% 
2. อธิบายประโยชนของ
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงได 
 

การตรวจสอบผลงาน แบบประเมินความรู
และความเขาใจ

ประโยชนของระบบ
นิเวศและสิ่งแวดลอม

ที่เก่ียวของ 

ผลงานตางๆ
ของผูเรียน 

80% 

การประเมินตนเอง แบบประเมินตนเอง ผูเรยีน 80% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 1 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.2 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 2 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.3 สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
เรื่อง การพิทักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

หนวยการเรียนรูที่ 2  รักษทะเล  
กลุมผูเรียน กลุมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับมัธยมศึกษาตอนตน) เวลา 2 ชั่วโมง 

 
1. ผลการเรียนรู  
  มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง แนวคิดในการอนุรักษทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง และการใชประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน 
      
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  
  1. ความหมายการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  

2. แนวคิดในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง            
3. การใชประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน 

 
4. จุดประสงคการเรียนรู  
  1. อธิบายความหมายและแนวคดิการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได 
  2. วิเคราะหคุณคาของทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได 
 
5. กิจกรรมการเรียนรู (เวลา 2 ชั่วโมง) 
 1. ผูสอนกระตุนความสนใจของผูเรียนโดยการเปดภาพยนตรสั้นเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง และคุณคาของทรัพยากรทางทะเลและชายฝง จากนั้นแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเรียนในประเด็นท่ี
เก่ียวของกับการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และคุณคาของทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่สอดคลอง
กับประเด็นสําคัญในภาพยนตรสั้น (15 นาท)ี 
 2. ผูเรียนรวมกันแลกเปลี่ยนประสบการณเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และคุณคา
ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของตนเองกับเพ่ือน (10 นาท)ี 
 

ความหมายการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

การใชประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยาง
ยั่งยืน 

แนวคิดในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
รักษทะเล 

(การอนุรักษทรัพยากร 

ทางทะเลและชายฝง) 



 

 

 3. ผูเรียนแบงกลุมรวมกันคนควาและสืบเสาะหาความรูเ ก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรทางทะเล        
และชายฝง และคุณคาของทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (20 นาที) 
 4. ผูเรียนนําเสนอผลการคนควา สืบเสาะหาความรู ระบุความหมายและแนวทางการอนุรักษทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง โดยผูสอนใชคําถามและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน (15 นาที) 
 5. ผูเรียนรวมกันออกแบบและจัดทําแผนผังความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
และคุณคาของทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (30 นาที) 
 6. ผูเรียนรวมกันนําเสนอแผนผังความคิดการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และคุณคาของ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (15 นาที) 
 7. ผูเรียนถอดบทเรียนสิ่งที่ไดเรียนรูและนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนรวมชั้นเรียน (15 นาที) 
 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  
  - เอกสารความรู 
  - สื่อสิงพิมพตาง ๆ      
  - ใบความรู            
  - ใบกิจกรรม 
  - สื่อดิจิทัล เชน คลิปวีดีโอ ภาพยนตรสั้น  
 
7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 

1. อธิบายความหมาย
และแนวคิดการ
อนุรักษทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงได 

- การทดสอบ 
- การใชคําถาม  
  การอภิปราย 
- การประเมินผลงาน   
  และตรวจผลงาน 

- แบบทดสอบ 
- แบบประเมินการตอบ  
  คําถาม 
- แบบประเมินการ 
  อภิปราย 
- แบบประเมินผลงาน 
  และตรวจผลงาน 

ผูเรียน 
 

รอยละ 80  
ของคะแนนเตม็ 

2. วิเคราะหคุณคาของ
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงได 

- การประเมินแผนผัง 
  ความคิด 

 - แบบประเมินแผนผัง  
   ความคิด 

ผูเรียน 
 

รอยละ 80  
ของคะแนนเตม็ 

 



 

 

8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 1 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.2 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 2 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.3 สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
เรื่อง การพิทักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

หนวยการเรียนรูที่ 3 ทะเลเปลี่ยน   
กลุมผูเรียน มัธยมศึกษาตอนตน เวลา 6 ชั่วโมง 

 
1. ผลการเรียนรู  

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมที่เก่ียวของ ประโยชนและคุณคาของ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

   
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  

1. สถานการณของทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (การกัดเซาะชายฝง / สิ่งแวดลอมทางทะเลและ
ชายฝง/การทองเที่ยวทางทะเล /การประมง)  

2. สภาพปญหาและผลกระทบตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  
3. รูปแบบการใชประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ไมเหมาะสม 
 

4. จุดประสงคการเรียนรู  
ระบุสภาพปญหาและผลกระทบที่มีตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได  
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณของทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  
(การกัดเซาะชายฝง / สิ่งแวดลอมทางทะเลและชายฝง /
การทองเท่ียวทางทะเล /การประมง)  

 

รูปแบบการใชประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ไม
เหมาะสม 
 

สภาพปญหาและผลกระทบตอทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง  

 

ทะเลเปลี่ยน 

(ปญหาและ
ผลกระทบ) 

 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนรู (เวลา 6 ชั่วโมง) 
1. ผูสอนกระตุนความสนใจของผูเรียนโดยการเปดวิดิทัศน ตอนที่ 1 สารคดีแหลงอนุรักษทะเลอันดามัน 

มาใหผูเรียนดูโดย 
        1.1 ใหผูเรียนดูวีดิทัศน ตอนที่ 1 สารคดีแหลงอนุรักษทะเลอันดามัน 
        1.2 จากนั้นใหผูเรียนจับคูสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็น สารคดีแหลงอนุรักษทะเลอัน

ดามันวาเกิดอะไร เพราะเหตุใด และทํา เปน Mind Mapping นําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน ผูเรียนและผูสอนสรุป
รวมกันทีละเรื่อง (60 นาที)  

2. ผูเรียนรวมแลกเปลี่ยนประสบการณการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  (30 นาที) 
3. ผูเรียนแบงกลุมออกเปน ๕ กลุม กลุมละเทาๆกัน พรอมแจกกระดาษชารตและปากกาเคมีและทําเปน 

Mind Mapping  และสืบเสาะหาความรูสถานการณของทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (การกัดเซาะชายฝง)   
(60 นาที)   

4. ผูเรียนนําเสนอผลการสืบเสาะหาความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน (30 นาที) 
5. ผูเรยีนรวมกันออกแบบและผลิตสื่อสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  (80 นาที) 
6. ผูเรียนนําเสนอสื่อสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงรวมกัน (60 นาที) 
7. ผูเรียนถอดบทเรียนสิ่งที่ไดเรียนรูและนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับประโยชนการอนุรักษทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝงเพ่ือนรวมชั้นเรียน (40 นาที)  
 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  
. 1. ตอนที่ 1 สารคดีแหลงอนุรักษทะเลอันดามัน 
 2. แหลงเรียนรูออนไลนเก่ียวกับ  การอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง   
 3. เอกสารประกอบการศกึษาดวยตนเอง 
 
7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 

ระบุสภาพปญหาและ
ผลกระทบที่มีตอทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝงได  

การตรวจสอบผลงาน แบบประเมิน
ความรูและความ
เขาใจ 
สภาพปญหาและ
ผลกระทบที่มีตอ
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงได 

ผลงานตางๆ
ของผูเรียน 

80% 

การประเมินตนเอง แบบประเมินตนเอง ผูเรียน 80% 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.2 สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
ดานการพิทักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

หนวยการเรียนรูที่ 4 พิทักษทะเลงาม 
กลุมผูเรียน ระดับมัธยมศกึษาตอนตน เวลา 8 ชั่วโมง 

 
1. ผลการเรียนรู  
      มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับสถานการณปญหาการทุจริตที่สงผลตอทรัพยากรทางทะเลชายฝง 
และสามารถหาแนวทางการแกไขปญหาเบ้ืองตนได 
 
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  

1. สถานการณปญหาการทุจริตที่สงผลตอทรัพยากรทางทะเลชายฝง 
 2. แนวทางการแกไขปญหาการทุจริตที่สงผลตอทรัพยากรทางทะเลชายฝง 

 
4. จุดประสงคการเรียนรู  

1. อภิปรายความสําคัญของการตานทุจริตปญหาการทุจริตที่สงผลตอทรัพยากรทางทะเลชายฝงได 
2. ระบุชองทางการแจงเบาะแสปญหาการทุจริตที่สงผลตอทรัพยากรทางทะเลชายฝงได 
 

5. กิจกรรมการเรียนรู (เวลา 8 ชั่วโมง)  
1. ผูสอนกระตุนความสนใจของผูเรียนโดยการเปดวิดีทัศน เรื่อง ชายหาดผืนสุดทาย สะทอนปญหากัด

เซาะชายฝงแหงชาติ (5 นาที ) 
 2. ผูเรียนรวมกันอภิปราย สะทอนปญหาการกัดเซาะชายฝงจากวิดีทัศนที่ไดรับชม (10 นาที) 

3. ผูเรียนแบงกลุม 5 กลุม รวมกันคนควา สืบเสาะหาความรูบทความเก่ียวกับสถานการณปญหาการ
ทุจริตที่สงผลตอทรัพยากรทางทะเลชายฝง จํานวน 5 บทความ ดังนี้ (25 นาที) 
       1) ลากอน “มัลดีฟเมืองไทย” สั่งรื้อ “เกาะจิก รีสอรท” รุกล้ําทะเล  
       2) อธิบดี ทช. เปดแนวรุก สั่งการรื้อถอนรีสอรทเกาะจิกรุกทะเลจันทบุรีผานศนูยอํานวยการ
พิทักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

 

สถานการณปญหาการทุจริตที่สงผลตอทรัพยากรทางทะเล

ชายฝง 

แนวทางการแกไขปญหาการทุจริตที่สงผลตอทรัพยากรทาง

ทะเลชายฝง 

พทิกัษ์ทะเลงาม 



 

 

  3) จับแลว! สาวโพสตขายฟนพะยูน 3 ซี่ บนเฟซบุก 
      4) ดรามายูทูบเบอรดัง จับปูเสฉวนไปเลี้ยง นักอนุรักษกราบเทาขอ 15 ชีวิตคืน 
     5) ปูเสฉวน เลี้ยงไดหรือไม ที่นี่มีคําตอบ 
 4. ผูเรียนรวมกันสรุปประเด็นจากบทความ โดยใช 5W1H  และออกแบบจัดทําแผนผังความคิด (Mind 
Mapping) (25 นาที) 
 5. ตัวแทนแตละกลุมนําเสนอแผนผังความคิดสรุปประเด็นจากบทความท่ีไดศึกษา และรวมอภิปรายถึง
ปญหาการทุจริตที่สงผลตอทรัพยากรทางทะเลชายฝงและแนวทางการแกไขปญหา (25 นาที) 
 6. ผูสอนและนักเรียนรวมกันสรุปปญหาการทุจริตที่สงผลตอทรัพยากรทางทะเลชายฝงและแนวทางการ
แกไขปญหาพรอมทั้งระบุชองทางการแจงเบาะแสใหกับผูเรียน (10 นาที) 
 7. ผูเรียนทําใบงาน เรื่อง พิทักษทะเลงาม (20 นาที) 
 8. ผูสอนอธิบายการทําโครงงานสํารวจปญหาการทุจริตที่สงผลตอทรัพยากรทางทะเลชายฝงและแนว
ทางการแกไขปญหาในทองถิ่น (60 นาที) 
 9. ผูเรียนแบงกลุมทําโครงงานสํารวจปญหาการทุจริตที่สงผลตอทรัพยากรทางทะเลชายฝงและแนว
ทางการแกไขปญหาในทองถิ่น (4ชั่วโมง/240 นาที) (อาจใชเวลานอกหองเรียน) 
 10. ผูเรียนแตละกลุมนําเสนอโครงงานสํารวจปญหาการทุจริตที่สงผลตอทรัพยากรทางทะเลชายฝง 
และแนวทางการแกไขปญหาในทองถิ่น  (60 นาที) 
 11. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป สรุปผลความสําคัญของการตานทุจริตเพื่ออนุรักษทรัพยากร 
ทางทะเลชายฝงโดยใชเทคนิค RCA (Reflect Check Apply) และชองทางการแจงเบาะแสการทุจริตที่สงผลตอ
ทรัพยากรทางทะเลชายฝง 
 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  
      1) บทความ เรื่อง ลากอน'มัลดีฟเมืองไทย' สั่งรื้อ'เกาะจิก รีสอรท'รุกล้ําทะเล  
     2) บทความ เรื่อง อธิบดี ทช. เปดแนวรุก สั่งการรื้อถอนรีสอรทเกาะจิกรุกทะเลจันทบุรีผานศูนย
อํานวยการพิทักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
     3) บทความ เรื่อง จับแลว! สาวโพสตขายฟนพะยูน 3 ซี่ บนเฟซบุก 
     4) บทความ เรื่อง ดรามายูทูบเบอรดัง จับปูเสฉวนไปเลี้ยง นักอนุรักษกราบเทาขอ 15 ชีวิตคืน 
    5) บทความ เรื่อง ปูเสฉวน เลี้ยงไดหรือไม ที่นี่มีคําตอบ 
    6) วิดีทัศน เรื่อง ชายหาดผืนสุดทาย สะทอนปญหากัดเซาะชายฝงแหงชาติ 
    7) ใบงาน เรื่อง พิทักษทะเลงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 

1. อภิปรายความสําคัญ 
ของการตานทุจริตปญหา
การทุจริตที่สงผลตอ
ทรัพยากรทางทะเลชายฝง
ได 

ประเมินการอภิปราย แบบประเมินการ
อภิปราย 

ผูเรียน รอยละ 80  
ของคะแนนเตม็ 

2. ระบุชองทางการแจง
เบาะแสปญหาการทุจริตที่
สงผลตอทรัพยากรทางทะเล
ชายฝงได 
 

ประเมินผลงานจาก
ใบงาน 

แบบประเมินผลงาน ผูเรียน รอยละ 80  
ของคะแนนเตม็ 

 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 1 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.2 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 2 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.3 สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบงาน เรื่อง พิทักษทะเลงาม 
 

ทช.เปดรับอาสาสมัครพิทักษทะเล ใหโอกาสเหลาเรนเจอรผูพิทักษไดมารวมกันปกปองสมบัตขิองชาติ 
- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (ทช.) เปดรับอาสาสมัครท้ังคนไทยและชาวตางชาติเขารวมโครงการ 

“อาสาสมัครพิทักษทะเล” เพ่ือปกปองแนวปะการังและบริเวณชายฝงตาง ๆ รวมทั้งปาชายเลน รวมกันสอดสอง
ดูแลไมใหทรัพยากรทางธรรมชาติไดรับความเสียหายจากผูประกอบการทองเที่ยวทางทะเล ที่ปราศจากความ
รับผิดชอบ และกลุมคนที่ไรศีลธรรมไมซื่อสัตยกับอาชีพ นายจตุพร บุรุษพัฒน อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง กลาวกับ The Phuket News วา “เราตองการอาสาสมัครพิทักษทะเลที่มีใจรักในธรรมชาติ เพ่ือปกปอง
แนวปะการัง สัตวน้ําสงวน/คุมครอง ปาชายเลน และแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณคาอื่น ๆ ตามบริเวณแนว
ชายฝงตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งรวมถึงจังหวัดภูเก็ตดวย” 

“ลําพังเจาหนาที่ของเรานั้นมีนอย ไมเพียงพอตอการดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทั้งประเทศ 
โดยเฉพาะบริเวณรอบ ๆ เกาะภูเก็ต เพราะฉะนั้นเราจึงตองการที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการปองกัน
ทรัพยากรธรรมชาติใหดียิ่งข้ึน ดวยการปกปองครอบคลุมทุกพื้นท่ีที่สิ่งแวดลอมทางทะเลไดรับผลกระทบจากการ
ดําเนินกิจกรรมของมนุษย ทั้งการทําลายทรัพยากรทางทะเลอยางรูเทาไมถึงการณ และแบบตั้งใจ” นายจตุพร 
อธิบาย ทั้งนี้ อธิบดี ทช.ย้ําวา ทางกรมฯเปดรับทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ แบบไมจํากัดจํานวน ‘ยิ่งมีคนมาสมัคร
เยอะ ยิ่งด’ี 

อาสาสมัครพิทักษทะเล (อสทล.) หรือในชื่อภาษาอังกฤษ “Marine Rangers” เปนโครงการท่ีจัดทําขึ้น
เพ่ือเสริมสรางศักยภาพ ความเขมแข็ง กระบวนการเรียนรูและพ่ึงตนเองของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเล และชายฝงอยางยั่งยืนในทองถิ่นของตนเอง, ประสานการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ระหวางระดับนโยบาย และในระดับชุมชน ซึ่งรวมไปถึงการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงในทองถ่ินของตนเอง 

อาสาสมัครพิทักษทะเล จะไดรับสิทธิพิเศษตาง ๆ ไมวาจะเปน เครื่องแตงกาย และประดับเครื่องหมาย
อาสาสมัครพิทักษทะเล, บัตรประจําตัว, สิทธิในการเขารวมกิจกรรมหรือการรับเลือกใหเปนตัวแทนกลุมฯ, 
นําเสนอขอมูล และเสนอแนะขอคิดเห็นตอการปรับปรุงการดําเนินงาน ทั้งยังสามารถรายงานขอรองเรียน หรือ
ตรวจสอบกิจกรรมท่ีกอใหเกิดความเสียหายแกพ้ืนที่ทางทะเลโดยตรงตอกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ผาน
เว็บไซตหลักหรือแอปพลิเคชั่นไลน, สิทธิการเขาชมสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา จังหวัดภูเก็ต อุทยานแหงชาติ และ
สถานที่ทองเท่ียวอื่น ๆ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสิทธิอื่นตามที่กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝงกําหนด รวมไปถึงใหการสนับสนุนการพัฒนาโครงการอนุรักษ เพ่ือเปนการสงเสริมเจาหนาที่
ทางทะเลโดยการจัดกิจกรรมเล็ก ๆ เชน การรวมกันเก็บขยะใตทะเล การเขารวมกิจกรรมและ การใหความ
ชวยเหลือโครงการฟนฟูแนวปะการังตาง ๆ อีกดวย ซึ่งการปฏิบัติงานนั้นจะอยูภายใตการควบคุมของเจาหนาที่ ที่
มีอํานาจในการจับกุมผูกระทําความผิดตามกฎหมายนายฉัตร ชลารัตน เจาพนักงานปาชํานาญงาน สวนสงเสริม
การมีสวนรวม สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 9 (ภูเก็ต) กลาวกับ The Phuket News 
วาพื้นที่หลักของจังหวัดภูเก็ตที่ตองการอาสาสมัครพิทักษทะเลไดแก เกาะเฮ เกาะไมทอน เกาะราชาใหญ และ
เกาะราชานอย 

“ผมรูสึกเปนกังวลอยางมากกับการดําเนินกิจกรรมของมนุษย ทั้งคนที่พักอาศัยอยู ในพ้ืนที่และ
นักทองเที่ยว ซึ่งกําลังสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทางทะเลในทองถิ่น” นายฉัตร กลาว 

“เราอยากจะแสดงใหผูคนไดเห็นซึ่งผลจากการกระทําของพวกเขาที่ทําใหเกิดการหักพังของปะการัง หรือ
การฟอกขาว รวมไปถึงการไดรับความเสียหายอันเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการทองเที่ยว, สาเหตุท่ีหญาทะเลถูก
ทําลายและกําลังจะหมดไป และสัตวน้ําตามแนวปะการังท่ีกําลังไดรับผลกระทบไปดวย” เขากลาวเพ่ิมเติม 
 



 

 

จากการอานบทความ ทช.เปดรับอาสาสมัครพิทักษทะเล ใหโอกาสเหลาเรนเจอรผูพิทักษไดมารวมกัน
ปกปองสมบัติของชาติ ใหนักเรียนตอบคําถามแตละประเด็น ดังนี้ 

1) เม่ือนักเรียนอานบทความ ทช.เปดรับอาสาสมัครพิทักษทะเล ใหโอกาสเหลาเรนเจอรผูพิทักษไดมา
รวมกันปกปองสมบัติของชาติ นักเรียนรูสึกอยางไร (3 คะแนน) 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 2) ทําไมจึงตองมีการรับสมัครอาสาสมัครพิทักษทะเล (อสทล.) (2 คะแนน) 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 3) นักเรียนมีวิธีการอยางไรในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเล (3 คะแนน) 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 4) ถานักเรียนเจอเหตุการณหรือเบาะแสของการทุจริตที่สงผลตอทรัพยากรทางทะเลชายฝง สามารถแจง
เบาะแสไดที่ชองทางใด (2 คะแนน) 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

แบบประเมินการอภิปราย 
คําชี้แจง : ใหประเมินจากการสังเกตการรวมอภิปรายในระหวางเรียน และการปฏิบัติกิจกรรมกลุม  
     โดยใหระดับคะแนนลงในตารางท่ีตรงกับพฤติกรรมของผูเรียน 
 เกณฑการใหคะแนน      3 = ดี 2     = พอใช 1 =  ตองปรับปรุง 
เลข
ที ่

ชื่อ-นามสกุล รายการประเมิน รวม 
15คะแนน 

สรุปผลการ 
ประเมิน 

กา
รแ

สด
งค

วา
ม

คิด
เห็

น 
ยอ

มรั
บฟ

งค
วา

ม
คิด

เห็
นข

อง
ผูอ

ื่น 

ตร
งป

ระ
เด

น็ 

สม
เห

ตสุ
มผ

ล 

มีค
วา

มเ
ชื่อ

มั่น
ใน

กา
รแ

สด
งอ

อก
 คะแนนที่

ทําได 
ผาน ไม 

ผาน 

          
          
          
          
          
          
          
          

 
เกณฑการประเมิน : นักเรียนไดคะแนน   12   คะแนนขึ้นไป ถือวาผานเกณฑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
เรื่อง การพิทักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

หนวยการเรียนรูที่ 1  รูทะเล : แหลงกําเนิดสรรพชีวิต  
กลุมผูเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เวลา 4 ชั่วโมง 

 
1. ผลการเรียนรู 

สามารถอธิบายความสําคัญของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของรวมถึงสามารถอธิบายประโยชน
ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได 
      
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  

ความสําคัญของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมที่เก่ียวของ (ชายหาด ปาชายเลน ปะการัง หญาทะเล) 
 
4. จุดประสงคการเรียนรู  

1. อธิบายความสําคัญของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของได 
2. อธิบายประโยชนของทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได 

 
5. กิจกรรมการเรียนรู (เวลา 4 ชั่วโมง) 
ชั่วโมงท่ี 1-4  ความสําคัญของระบบนิเวศและส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวของ (ชายหาด ปาชายเลน ปะการัง หญาทะเล) 

1. ผูเรียนเลนเกม The HumpbackWHALE (โดยติดตั้งลงโทรศัพทมือถือ Android สามารถ download 
ไดจาก Play store ใชคําคนหาวา “The HumpbackWHALE”) เปนเวลา 10 นาท ี
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : The HumpbackWHALE GAME 

ความสําคัญของระบบนิเวศและส่ิงแวดลอมท่ี

เกี่ยวของ (ชายหาด ปาชายเลน ปะการัง หญาทะเล) 

รูทะเล  
 แหลงกําเนิด
สรรพชวีิต 



 

 

2. ผูเรียนรวมกันอภิปรายวาเกมดังกลาวมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร สภาพแวดลอมภายในเกมมีลักษณะเปน
อยางไร สิ่งที่ตัวเกมใหผูเลนปฏิบัติถูกตองหรือไม อยางไร โดยครูยังไมตองสรุปความถูกตอง 
 3. ผูเรียนศึกษาเรื่องราวสภาพระบบนิเวศทางทะเล จากแหลงขอมูลตาง ๆ เชน สื่ออินเตอรเนต 
หนังสือพิมพ วารสาร เอกสารทางวิชาการตาง ๆ และบันทึกลงในใบกิจกรรมเรื่อง ระบบนิเวศทางทะเล 

4. ตัวแทนผูเรียนนําเสนอการวิเคราะหของตนหนาชั้นเรียน หลังจากนั้นผูเรียนในหองรวมกันพิจารณา
ประเด็นการนําเสนอวามีความเหมาะสมหรือไม แนวคิดของเพ่ือนที่นําเสนอเหมาะสมหรือไม อยางไร 
 5. ผูเรียนทุกคนนําใบกิจกรรมของตนติดไวรอบหองเรียน เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันและกัน 
 6. ผูเรียนเตนออกกายบริหาร ในคําตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับคําวา "ปาชายเลน" ประโยชนของปาชายเลนมี
อะไรบาง ตามคลิป “ตื่นมาเตน ประโยชนของปาชายเลนมีอะไรบาง” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=jBv9cOOWwDc 
 
 7. ผูเรียนรวมกันสรุปประโยชนของปาชายเลน จากทาเตนที่ปฏิบัต ิ
 8. แบงกลุมผูเรียน นักเรียนแตละกลุม จับฉลากหัวขอเพ่ือออกแบบทาเตนประกอบหัวขอที่ไดรับ ไดแก 
     - ความสําคัญหรือประโยชนของชายหาด 
   - ความสําคัญหรือประโยชนของปะการัง 
   - ความสําคัญหรือประโยชนของหญาทะเล 
 9. ผูเรียนแตละกลุมนําเตนออกกายบริหาร จากหัวขอที่จับฉลากได 
 10. ครูและผูเรียนรวมกันชื่นชมผลงานรวมกัน และสรุปประโยชนของชายหาด ปะการัง และหญาทะเล 
จากทาเตนที่ปฏิบัติ พรอมใหขอเสนอแนะ  
 
  6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  

1. คลิปวีดีโอ 
2. ใบกิจกรรม 
3. เกม The HumpbackWHALE 

 
 
 
 



 

 

7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 

1. อธิบายความสําคัญของ
ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม
ที่เก่ียวของได 

 

1. การตรวจสอบ
ผลงาน 
 
 
2. การนําเสนอ
ผลงาน 

1. แบบประเมิน
และเกณฑการให
คะแนนผลงาน 
2. แบบประเมิน
และเกณฑการ
นําเสนอผลงาน 
 

ผูเรียน 1. ระดับ 2 ขึ้น
ไป 
 
 

2. ระดับ 3 ขึ้น
ไป 

2. อธิบายประโยชนของ
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงได 
 

การนําเสนอผลงาน แบบประเมินและ
เกณฑการนําเสนอ

ผลงาน 

ระดับ 3 ขึ้นไป 
 

 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 1 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.2 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 2 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.3 สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบกิจกรรม เรื่อง ระบบนเิวศทางทะเล 
 

ใหผูเรียนศึกษาเรื่องราวสภาพระบบนิเวศทางทะเล จากแหลงขอมูลตาง ๆ เชน สื่ออินเตอรเนต็ หนังสือพิมพ 
วารสาร เอกสารทางวิชาการตาง ๆ  
 
เรื่องที่ศึกษา....................................................................................................................................................... 
 
แหลงขอมูลที่ศึกษา............................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
สาระสําคัญของเรื่องท่ีศึกษา.............................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 
แนวคิดของนักเรียนที่มีตอเรื่องท่ีศึกษา.............................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 



 

 

แบบประเมินการใหคะแนนใบกิจกรรม 
 

ที ่
ชื่อ – 
สกุล 

รายการประเมิน รวม 
๒๐ 

คะแนน 
มีความ 
ถูกตอง 

การใชภาษา ความ
เรียบรอย 

การคิด
วิเคราะห 

การแกปญหา 

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

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน 

๔ คะแนน เทากับ ดีมาก 

๓ คะแนน เทากับ ด ี

๒ คะแนน เทากับ พอใช 
๑ คะแนน เทากับ ปรับปรุง 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

๑๖-๒๐ คะแนน เทากับ ดีมาก 

๑๑-๑๕ คะแนน เทากับ ด ี

6-๑๐  คะแนน เทากับ พอใช 
๐-๕   คะแนน เทากับ ปรับปรุง 



 

 

แบบประเมินการนําเสนอผลงาน 
 

เรื่อง.......................................................................... 
 
กลุม...........................................หอง......................................... 
สมาชิก 
๑........................................................................................................................................................................... 
๒........................................................................................................................................................................... 
๓........................................................................................................................................................................... 
 
คําชี้แจง : ใหทําเครื่องหมาย √  ในชอวางท่ีกําหนดให 
√  ประเมินตนเอง 

รายการประเมิน พฤติกรรมบงชี้ รวม 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ผลงานตรงกับจุดประสงคที่กําหนด       
๒. ผลงานมคีวามถูกตองสมบูรณ       
๓. ผลงานมีความคิดสรางสรรค       
๔. ผลงานมีความเปนระเบียบ       
  
√  เพื่อนประเมิน 

รายการประเมิน 
พฤติกรรมบงชี้ 

รวม 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ผลงานตรงกับจุดประสงคที่กําหนด       

๒. ผลงานมีความถูกตองสมบูรณ       
๓. ผลงานมีความคิดสรางสรรค       
๔. ผลงานมีความเปนระเบียบ       
 
 
เกณฑการประเมิน  

ระดับ 5 
คะแนน 17-20 

ระดับ 4 
คะแนน 13-16 

ระดับ 3 
คะแนน 9-12 

ระดับ 2 
คะแนน 5-8 

ระดับ ๑ 
คะแนน 0-4 

ดีมาก ด ี ปานกลาง นอย ตองปรับปรุง 
 
 

 ลงชื่อ..................................ผูประเมิน                              ลงชื่อ..................................ผูประเมิน              
 

 
 
 



 

 

เกณฑการใหคะแนนผลงาน 
 

รายการประเมิน 
คะแนน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ 
๑. ผลงานตรงกับ
จุดประสงคที่
กําหนด 

ผลงาน
สอดคลองกับ
จุดประสงค
ทุกประเด็น
มากที่สุด 

ผลงาน
สอดคลองกับ
จุดประสงค
ทุกประเด็น 

ผลงาน
สอดคลองกับ
จุดประสงค
เปนสวนใหญ 

ผลงาน
สอดคลองกับ
จุดประสงค
บางประเด็น 

ผลงานไม
สอดคลองกับ
จุดประสงค 

ไมทําผลงาน 

๒. ผลงานมีความ
ถูกตองสมบูรณ 

เนื้อหาสาระ
ของผลงาน
ถูกตอง
ครบถวนดี
เยี่ยม 

เนื้อหาสาระ
ของผลงาน
ถูกตอง
ครบถวน 

เนื้อหาสาระ
ของผลงาน
ถกูตองเปน
สวนใหญ 
 

เนื้อหาสาระ
ของผลงาน
ถูกตองเปน
บางประเด็น 

เนื้อหาสาระ
ของผลงานไม
ถูกตองเปน
สวนใหญ 

ไมทําผลงาน 

๓. ผลงานมี
ความคิดสรางสรรค 

ผลงานมี
ความคิด
สรางสรรค
แปลกใหม
และเปน
ระบบมาก
ที่สุด 

ผลงานมี
ความคิด
สรางสรรค
แปลกใหม
และเปน
ระบบ 

ผลงานมี
ความคิด
สรางสรรค 
แตยังไมเปน
ระบบ 

ผลงานมี
ความ
นาสนใจ แต
ยังไมมี
ความคิด
สรางสรรค
แปลกใหม 

ผลงานไม
นาสนใจไมมี
ความคิด
สรางสรรค
แปลกใหม 

ไมทําผลงาน 

๔. ผลงานมีความ
เปนระเบียบ 

ผลงานที่มี
ความเปน
ระเบียบ
แสดงออกถึง
ความประณีต 

ผลงานมี
ความเปน
ระเบียบ
แสดงออกถึง
ความประณีต 

ผลงานสวน
ใหญมีความ
เปนระเบียบ 
แตยังมี
ขอบกพรอง
เล็กนอย 

ผลงานมี
ความเปน
ระเบียบ แตมี
ขอบกพรอง
บางสวน 

ผลงานสวน
ใหญไมเปน
ระเบียบและ
มีขอบกพรอง 

ไมทําผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
 เรื่อง การพิทักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

หนวยการเรียนรูที่ ๒ รักษทะเล  
กลุมผูเรียน ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย  เวลา ๓ ชั่วโมง 

 
1. ผลการเรียนรู  

อธิบายความหมาย แนวคิดในการอนุรักษ และการใชประโยชนของทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 

2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  
 1. ความหมายการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

2. แนวคิดในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
3. การใชประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน 

 
4. จุดประสงคการเรียนรู  

อธิบายความหมายและแนวคิดการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รักษทะเล 

ความหมายการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

แนวคิดในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

การใชประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยาง
ย่ังยืน 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนรู (เวลา ๓ ชั่วโมง)   
 ๑. ผูสอนกระตุนความสนใจของผูเรียนโดยใหผูเรียนดูภาพสถานท่ีทองเที่ยว/สถานที่สําคัญทางทะเลและ
ชายฝง แลวใหบอกชื่อสถานที่  (๒๐ นาที)  เชน   
 
 
  

ภาพที ่๑        สถานที่ : เกาะตาปู จ.พังงา 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๒       สถานที่ :   สถานตากอากาศบางป ู
           จ. สมุทรปราการ 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๓       สถานที่ : ทะเลแหวก จ.กระบี่ 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๔      สถานที่ : แหลมพรหมเทพ จ.ภูเก็ต 
 
 
 
 
 

 
 ภาพที่ ๕       สถานที่ :   หาดหวัหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 

 
 
 
 
 



 

 

 ๒. ผูเรียนแบงกลุมสืบคนขอมูล อภิปรายรวมกันและสรุปประเด็นสําคัญ  เก่ียวกับความหมายการอนุรักษ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และแนวคิดในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  (๔๐ นาที)  
 ๓. ผูเรียนแบงกลุมรวมกันศึกษาใบความรูที่ ๑ เรื่อง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  และใบความรูที่ ๒ 
เรื่อง มลพิษทางทะเลและแนวทางแกไขในประเทศไทย  แลววิเคราะหสถานการณทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
(๔๐ นาที)  

๔. ผูเรียนแตละกลุม จัดทําสื่อ social media เชน ภาพยนตรสั้น คลิปวีดีโอ เปนตน ในประเด็นแนว
ทางการใชประโยชนทรัพยากรทางทะและชายฝงอยางยั่งยืน และนําเสนอหนาชั้นเรียน (๖๐ นาที)   
 ๕. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปประเด็นสําคัญ ในเรื่อง ความหมาย แนวคิดการอนุรักษทรัพยากรทาง
ทะเล  และการใชประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน (๒๐ นาที)  
 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  
     ๑. ภาพสถานที่ทองเที่ยว/สถานที่สําคัญทางทะเลและชายฝง 
 ๒. ใบความรูท่ี ๑ เรื่อง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง   

๓. ใบความรูที่ ๒ เรื่อง มลพิษทางทะเลและแนวทางแกไขในประเทศไทย   
๔. อินเตอรเน็ต 
๕. หองสมุด 
๖. พิพิธภัณฑทางทะเล และศูนยการเรียนรู 

 
7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 

อธิบายความหมายและ
แนวคิดการอนุรักษ
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงได 

การประเมินจาก      
การนําเสนองาน 

แบบประเมินการ
นําเสนอ 

ผูเรียน รอยละ ๕๐    
ของคะแนนเตม็ 

 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.๒ สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 

 
 
 
 



 

 

ใบความรูที่ ๑ 
เรื่อง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

 
ทะเลและชายฝงเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญตอประเทศ เปนแหลงอาหารของมนุษย    

เปนที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา ตลอดจนสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศอยางมากมาย ปจจุบันการพัฒนา
ประเทศทําใหมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การทองเที่ยว ตลอดจนนโยบายกระตุนเศรษฐกิจ        
ของรัฐบาล อีกทั้งจํานวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ทําใหมีการใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝงใน
ดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง  

การใชประโยชนของพ้ืนที่และทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในประเทศไทย ซึ่งมีแนวโนมท่ีจะเพิ่มมากข้ึน 
เชน การอุตสาหกรรมตามแนวชายฝงและในทะเล การขนสงทางทะเลและพาณิชยนาวี  การทองเที่ยวทางทะเล 
รวมถึงการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ตลอดจนเกิดชุมชนและเมืองชายฝง เปนตน การใชประโยชนจากทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝงจากกิจกรรมดังกลาว กอใหเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากร เชน พ้ืนที่ปาชายเลนลดลง
อยางรวดเร็ว ปริมาณสัตวน้ําที่จับไดลดลงอยางมาก สงผลกระทบตอขยายพันธุของสัตวน้ําอีกทั้งทะเลเปนแหลง
สุดทายที่ของเสียจากแหลงตาง ๆ ไหลลงมารวมกัน จนเกิดปญหามลพิษทางทะเล ทําใหน้ําทะเลเสื่อมคุณภาพ 
และยังสรางความเสียหายตอพืชและสัตวที่อยูอาศัยในทะเลและบริเวณชายฝง สงผลกระทบตอทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง ความหลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวดลอมทางทะเลอยางสูง 

ทั้งนี้ จากปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่เกิดข้ึน ภาครัฐไดดําเนินการเพ่ือ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงใหมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดประเด็นดานทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงไวในยุทธศาสตรชาต ิ20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที ่12 และแผนการปฏิรูปประเทศ 
11 ดาน รวมท้ังดําเนินการตามแผนงานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเลและชายฝง โดย
มีกฎหมายท่ีสําคัญ คือ พระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 และ
มาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวของกับการคุมครองและรักษาสิ่งแวดลอมทางทะเลหลายฉบับ เชน พระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. 
2546 พระราชบัญญัติประมง พ.ศ. 2490 พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 
2514 และพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เปนตน 

จากการดําเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของทําใหสถานการณดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝง           
มีแนวโนมของปริมาณทรัพยากรที่เพิ่มข้ึน ใน พ.ศ. 2561 พบวามีพ้ืนที่ปาชายเลนใน 24 จังหวัด รวมทั้งหมด      
2.86 ลานไร มีพ้ืนที่แหลงหญาทะเลใน 19 จังหวัด รวมทั้งหมด 159,828 ไร เพ่ิมขึ้นรอยละ 7.91 จากป          
พ.ศ. 2558 ที่มีอยูรวม 147,184 ไร มีพื้นที่แนวปะการังใน 17 จังหวัด รวมทั้งหมด 149,025 ไร เพิ่มขึ้น 
รอยละ 0.05 จาก พ.ศ. 2558 ที่มีอยูรวม 148,954 ไร มีสัตวทะเลหายากที่พบในประเทศไทย แบงออกเปน 3 
กลุม ไดแก เตาทะเล พะยูน โลมาและวาฬ โดยในชวง พ.ศ. 2551 – 2561 พบวา การวางไขของเตาทะเล และ
การพบเห็นเตาทะเล พะยูน โลมาและวาฬในธรรมชาติมีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงมีการจัดวางปะการังเทียม 
ชวง พ.ศ. 2556 – 2560 รวมทั้งสิ้น 54,640 แทง พ้ืนที่รวม 123,000 ตารางเมตร ซึ่งมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น
อยางตอเนื่องในทุก ๆ ป 

อยางไรก็ตาม จากสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 ทําให
นักทองเที่ยวงดการเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย สงผลใหสภาพทรัพยากรธรรมชาติไดรับการฟนฟู
ในทางที่ดีขึ้น เชน ฝูงฉลามหูดํากวา 70 ตัว เขามาหากินตามแนวปะการังน้ําตื้น ในบริเวณอาวมาหยา จังหวัด
กระบี่ เตามะเฟองข้ึนวางไขมากที่สุดในรอบ 20 ป รวมถึงการพบวาฬบรูดาและวาฬโอมูระในบริเวณจังหวัดภูเก็ต
และจังหวัดพังงา เปนตน 



 

 

ดังนั้น การแกปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝง อยางเปนระบบและยั่งยืน 
หนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตองรวมกันดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว      
แบบบูรณาการ เพ่ือปองกันและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝง เพ่ือประโยชนของประชาชน
รวมทั้งเปนแนวทางในการแกไขปญหามลพิษทางทะเล ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝงใหคงอยูและสรางความ
เติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมดุลและยั่งยืน 
 
 
__________________ 
ที่มา : รายการ รอยเรื่อง เมืองไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา 
ผูเรียบเรียง นายนรากร นันทไตรภพ วิทยากรปฏิบัติการ 
กลุมงานบริการวิชาการ 3 สํานักวิชาการ 
ออกอากาศ กันยายน 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบความรูที่ ๒  
เรื่อง มลพิษทางทะเลและแนวทางแกไขในประเทศไทย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินการนําเสนอ 
แนวทางการใชประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน 

 
กลุม .............................................. ชั้น .......................................... 
รายชื่อสมาชิก 

๑. ชื่อ – สกุล ...........................................................................................  เลขที่ ................... 
๒. ชื่อ – สกุล ...........................................................................................  เลขที่ ................... 
๓. ชื่อ – สกุล ...........................................................................................  เลขที่ ................... 
๔. ชื่อ – สกุล ...........................................................................................  เลขที่ ................... 

 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๓ ๒ ๑ คาน้ําหนัก 
๑. เนื้อหาสาระที่นําเสนอ    ๔ 
๒. สื่อแสดงถึงความคิดสรางสรรค ความสวยงาม ความนาสนใจ    ๓ 
๓. รูปแบบการนําเสนอ    ๓ 

คะแนนรวม   
 
 

      ลงชื่อ.........................................ผูประเมิน 
              (..........................................) 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เกณฑการใหคะแนนผลงาน 
 

รายการประเมิน 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 
๑. เนื้อหาสาระที่นําเสนอ นําเสนอเนื้อหาสาระ

เก่ียวกับแนวทางการใช
ประโยชนทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน 
มีความถูกตอง ครบถวน 
ทันสมัย  

นําเสนอเนื้อหาสาระ
เก่ียวกับแนวทางการใช
ประโยชนทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงอยาง
ยั่งยืน ถูกตอง ครบถวน 
แตไมทันสมัย   

นําเสนอเนื้อหาสาระ
เก่ียวกับแนวทางการใช
ประโยชนทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงอยาง
ยั่งยืน ถูกตอง  
แตไมครบถวน ไมทันสมัย 
 

๒. สื่อแสดงถึงความคิด
สรางสรรค ความสวยงาม ความ
นาสนใจ 

สื่อแสดงถึงความคิด
สรางสรรค สวยงาม และ
นาสนใจ  

สื่อแสดงถึงความคิด
สรางสรรค  หรือมีความ
สวยงาม หรือนาสนใจ                           
อยางนอย 2 รายการ 

สื่อแสดงถึงความคิด
สรางสรรค  หรือมีความ
สวยงาม หรือนาสนใจ                           
เพียง ๑ รายการ 

๓. รูปแบบการนําเสนอ/การ
สื่อสาร 

รูปแบบการนําเสนอมี
ความคิดสรางสรรค 
เหมาะสมกับผูฟง  
การสื่อสารชัดเจน กระตุน
ใหผูฟงมีสวนรวม  

รูปแบบการนําเสนอมี
ความคิดสรางสรรค 
เหมาะสมกับผูฟง การ
สื่อสารชัดเจน แตไม
กระตุนใหผูฟงมีสวนรวม 

รูปแบบการนําเสนอมี
ความคิดสรางสรรค 
เหมาะสมกับผูฟง  
การสื่อสารไมชัดเจน          
ไมกระตุนใหผูฟงมีสวน
รวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
เรื่อง การพิทักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

หนวยการเรียนรูที่ 3  ทะเลเปลี่ยน  
 กลุมผูเรยีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เวลา 4 ชั่วโมง 

 
1. ผลการเรียนรู  

สามารถวิเคราะหสถานการณของทรัพยากรทางทะเลและชายฝงรวมถึงวิเคราะหสภาพปญหา 
สาเหตุ และผลกระทบตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได 
      
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  

1. สถานการณของทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
2. สภาพปญหา สาเหตุและผลกระทบตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

 
4. จุดประสงคการเรียนรู  

1. วิเคราะหสถานการณของทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได 
2. วิเคราะหสภาพปญหา สาเหตุและผลกระทบตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได 
 

5. กิจกรรมการเรียนรู (เวลา 4 ชั่วโมง) 
ความตื่นรู (Realize) : มีความรูความเขาใจและตระหนักรูถึงรากเหงาของปญหาของการทุจริต  

ความตื่นรูจะเกิดเม่ือพบเห็นสถานการณท่ีเสี่ยงตอการทุจริต 
ความพอเพียง (Sufficient) : นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นํามาประยุกตเปน

หลักในการทํางาน การดํารงชีวิต รวมถึงปองกันการทุจริตอยางยั่งยืน ความพอเพียงของตนเองตองตั้งอยู
บนความมีเหตุมีผล ไมเบียดเบียนตนเอง ผูอ่ืน และสวนรวม เปนภูมิคุมกันใหบุคคลนั้นไมกระทําการ
ทุจริต  

 
 
 

สถานการณของทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

สภาพปญหา สาเหตุและผลกระทบตอทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝง 

ทะเลเปลี่ยน 
(ปญหาและผลกระทบ) 

 



 

 

ชั่วโมงท่ี 1 - 2  สถานการณของทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
1. ผูเรียนฟงเพลงและรวมกันรองเพลง “ปลาการตูน” ของสิงโต นําโชค  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=1XgCATa0RW4 
2. ผูเรียนอภิปรายรวมกันวาเพลงดังกลาวมีเนื้อหาเก่ียวกับอะไร มีทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝงใดบางที่ปรากฏในเพลง 
 3. ผูเรียนศึกษาใบความรู เรื่อง ปรากฏการณที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝง โดยเลือก
ศึกษาเพียง 1 เรื่อง จาก 5 เรื่อง คือ 
  - เรื่องท่ี 1 ปริศนาหายนะระบบนิเวศทางทะเลของรัสเซียที่คาบสมุทรคัมชัตคา 
  - เรื่องท่ี 2 ผูวาฯ ระยองประกาศปดหาดแมรําพึง หลังเกิดเหตุน้ํามันรั่วไหล 
  - เรื่องท่ี 3  เกรตแบรริเออรรีฟ มรดกโลกของออสเตรเลีย เผชิญปญหาอะไรบาง 
  - เรื่องท่ี 4  พบไมโครพลาสติกปริมาณหนาแนนสูงสุดที่กนทะเลเมดิเตอรเรเนียน 
  - เรื่องท่ี 5  ระบบนิเวศมหาสมุทรเขตรอนใกลถึงภาวะลมสลายในอีกสิบปขางหนา 
 4. ผูเรียนวิเคราะหใบความรู เรื่อง ปรากฏการณที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท่ีตน
เลือกลงในใบงาน  
 5. ผูเรียนนําเสนอการวิเคราะหของตนหนาชั้นเรียน   หลังจากนั้นผูเรียนในหองรวมกันพิจารณา
ประเด็นการนําเสนอวามีความเหมาะสมหรือไม เห็นดวยหรือไม อยางไร 
 6. ผูเรียนทุกคนนําใบงานของตนติดไวรอบหองเรียน เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันและกัน 
          7. ครูและผูเรียนรวมกันชื่นชมผลงานรวมกัน พรอมใหขอเสนอแนะในการนําเสนอขอมูลให
ครอบคลุม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชั่วโมงท่ี 3 - 4  สภาพปญหา สาเหตุและผลกระทบตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
1. ผูเรียนเลนเกม “ทะเลใสไรขยะ” ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  (โดยสามารถเขาจาก

อุปกรณมือถือ หรือแทปเลตที่มีหนาจอระบบสัมผัส จาก http://kiosk.dmcr.go.th/game_inner.php ) 
เปนเวลา 10 นาท ี
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : http://kiosk.dmcr.go.th/game_inner.php 
 

2. ผูเรียนอภิปรายรวมกันวาเกมดังกลาวมีเนื้อหาเก่ียวกับอะไร สภาพแวดลอมภายในเกมมี
ลักษณะเปนอยางไร สิ่งที่ตัวเกมใหผูเลนปฏิบัติถูกตองหรือไม อยางไร โดยครูยังไมตองสรุปความถูกตอง 
 3. แบงกลุมผูเรียน มอบหมายใหจัดทําโครงงานเก่ียวกับสภาพปญหา สาเหตุ ผลกระทบ และ
วิธีการหรือ นวัตกรรมแกปญหาตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจากแหลงขอมูลตาง ๆ เชน สื่อ
อินเตอรเนต หนังสือพิมพ วารสาร เอกสารทางวิชาการตาง ๆ  

4. แตละกลุมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู และนําเสนอโครงงานของตน (อาจจัดเปนการ
ประกวดโครงงานดวยก็ได)  
 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  

1. เกม “ทะเลใสไรขยะ” 
2. สื่ออินเตอรเนต หนังสือพิมพ วารสาร เอกสารทางวิชาการตาง ๆ  
3. ใบความรู ปรากฏการณที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 5 เรื่อง 
4. ใบงานปรากฏการณที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝง          
5. คลิปวีดีโอเพลง “ปลาการตูน” ของสิงโต นําโชค  

 
7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 
1. วิเคราะหสถานการณของ
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงได 

การตรวจสอบใบ
งาน 
 

แบบประเมินและ
เกณฑการใหคะแนน
ใบงาน 

ผูเรียน 1. ระดับ 2 ขึ้น
ไป 
 

2. วิเคราะหสภาพปญหา 
สาเหตุและผลกระทบตอ
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงได 

 
การนําเสนอ
โครงงาน 

 
แบบประเมินและ
เกณฑโครงงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

 



 

 

8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 1 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 
 8.2 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 2 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 
 8.3 สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา 
...................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบความรู ปรากฏการณที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 
เรื่องที่ 1 ปริศนาหายนะระบบนิเวศทางทะเลของรัสเซียที่คาบสมุทรคัมชัตคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชายหาดบริเวณคาบสมุทรคัมชัตคา ทางภาคตะวันออกไกลของรัสเซียถูกเปรียบใหเปนดั่งแดนสวรรค
ของนักเลนกระดานโตคลื่น เพราะมีธรรมชาติที่บริสุทธิ์และงดงาม ทวาเมื่อเร็ว ๆ นี้ คนในพื้นท่ีเริ่ม
สัมผัสถึงสิ่งผิดปกติในทองทะเลแถบนี้ 

ชวงปลายเดือน ก.ย.ที่ผานมา มีรายงานวานักเลนกระดานโตคลื่นหลายคนเริ่มมีอาการปวย
ประหลาดอยางไมทราบสาเหตุ เชน ตาพรา อาเจียน หายใจลําบาก และมีอาการระคายเคืองท่ีผิวหนัง
นายอันตอน โมโรซอฟ นักเลนกระดานโตคลื่น เลาใหบีบีซีฟงวา "ผมประสบเหตุมากับตัวเอง ดวงตาผม
แหง และรูสึกวามีรสชาติสารเคมีแปลก ๆ อยูในลําคอตลอดเวลา" แตสิ่งที่สรางความตกตะลึงใหคนใน
พ้ืนที่คือการพบซากสัตวทะเลจํานวนมากตายเกลื่อนชายหาด สงผลใหหลายฝาย ซึ่งรวมถึงองคกรดาน
สิ่งแวดลอมพยายามคนหาสาเหตุของปรากฏการณที่เกิดขึ้น ในชวงแรกมีการตั้งขอสงสัยเก่ียวกับฐานทัพ
และหลุมฝงกลบขยะที่ถูกทิ้งรางในพ้ืนที่ โดยนายวลาดิเมียร โซโลดอฟ ผูวาการภูมิภาคคัมชัตคา ระบุวา 
ในชวงทศวรรษที่ 1970 มีการขุดหลุมฝงกลบยาฆาแมลงและสารเคมีอื่น ๆ ไวที่นั่น อยางไรก็ตาม ผล
ตรวจเบื้องตนบงชี้วาไมนาจะเปนไปได ดวยเหตุนี้จึงทําใหมีการตั้งขอสันนิษฐานวาอาจเกิดจาก "สาเหตุ
ตามธรรมชาติ"เชน สาหรายพิษอาจเปนสาเหตุการเจ็บปวยของบรรดานักโตคลื่น สวนปรากฏการณท่ีสัตว
ทะเลตายเปนจํานวนมากนั้น คาดวานาจะมีสาเหตุจาก "ปรากฏการณขี้ปลาวาฬ" (Red tide) ซึ่งเกิดจาก
การที่มีสาหรายปริมาณมหาศาลเติบโตในเขตน้ําตื้น แลวดึงออกซิเจนสวนใหญไปใช ทําใหสิ่งมีชีวิตชนิด
อ่ืนในทะเลขาดอากาศหายใจ แตปจจุบันยังไมมีการพิสูจนทฤษฎีที่วานี้วาคือสาเหตุที่แทจริงของภัยพิบัติที่
เกิดขึ้นหรือไม  ดังนั้น จึงทําใหตองเรงคนหาสาเหตุของภัยพิบัติทางระบบนิเวศครั้งนี้ แตกวาจะพบ
คําตอบ นานน้ําบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟกแหงนี้จึงยังไมปลอดภัยสําหรับสัตวหรือ
มนุษยที่อยูอาศัยในแถบนี้ 
 
ที่มา : https://www.bbc.com/thai/features-54726843 
 
 
 



 

 

ใบความรู ปรากฏการณที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 
เรื่องที่ 2 ผูวาฯ ระยองประกาศปดหาดแมรําพึง หลังเกิดเหตุน้ํามันรั่วไหล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูวาราชการจังหวัดระยองประกาศใหพื้นที่ชายหาดแมรําพึงเปนพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และหาม
นักทองเที่ยวลงเลนน้ําอยางเด็ดขาด หลังคราบน้ํามันที่รั่วไหลเกยหาดแมรําพึงเปนระยะทางกวา 3 กม. 
แลว 

คําประกาศปดชายหาดแมรําพึงเกิดข้ึนหลังจากน้ํามันดิบของบริษัท สตารปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) รั่วไหลออกจากบริเวณทุนผูกเรือน้ําลึกแบบทุนเดี่ยวกลางทะเล ซึ่งเปนจุดขนถายน้ํามันในทะเล 
(SPM) มาบตาพุด จ.ระยอง เมื่อ 25 ม.ค. 

ในครั้งแรก บริษัทแจงไปยังกรมควบคุมมลพิษวามีน้ํามันดิบรั่วไหลถึง 4 แสนลิตร แตตอมา นาย
วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) ยืนยันยอดใหมที่ 2 หมื่นลิตร 
สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดระยอง รายงานโดยอางคํากลาวของนายชาญนะ เอ่ียมแสง ผูวาราชการ
จังหวัดระยอง เมื่อเวลา 12.00 น. วา ขณะนี้ทางจังหวัดไดประกาศปดชายหาดแมรําพึง หามผูไม
เก่ียวของเขาออก โดยจะมีเจาหนาที่ตั้งจุดสกัดปดเสนทางเขา-ออก เพื่อปองกันอันตราย นอกจากนี้ยังขอ
ความรวมมือทางรานคาทุกแหงริมหาดแมรําพึงปดรานทั้งหมด จนกวาสถานการณจะเขาสูภาวะปกติ ผูวา
ฯ ระยองกลาวตอวา ไดสงหนวยแพทยลงพ้ืนที่ไปชวยรักษาผูมีอาการแพสารเคมีและกลิ่นน้ํามัน พรอม
ฝากเตือนประชาชนไมควรอยูในพ้ืนที่คราบน้ําเกยหาด เพราะอาจจะเกิดอาการแพได 
 
ที่มา : https://www.bbc.com/thai/thailand-60180286 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ใบความรู ปรากฏการณที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 
เรื่องที่ 3  เกรตแบรริเออรรีฟ มรดกโลกของออสเตรเลีย เผชญิปญหาอะไรบาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกรตแบรริเออรยังไมไดถูกบรรจุไวในบัญชมีรดกโลกของยูเนสโกท่ี "ตกอยูในอันตราย" หลังจากที่
รัฐบาลออสเตรเลียพยายามโนมนาวใหเกิดขึ้น 

รายงานจากยูเนสโก หรือองคการการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ 
ระบุวา ยังไมมีการดําเนินการที่เพียงพอในการปกปองแนวปะการังนี้จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศโลก หรือควบคุมคุณภาพของน้ําใหไดตามเปาหมายแตคณะกรรมการมรดกโลกของยูเนสโก
ตัดสินใจใหเวลาออสเตรเลียมากขึ้น 
ออสเตรเลียระบุวา ไดรับปากที่จะมอบงบประมาณมากกวา 3 พันลานดอลลารออสเตรเลีย (ประมาณ 
7.27 หมื่นลานบาท) เพื่อฟนฟูเกรตแบรริเออรรีฟเกรตแบรริเออรรีฟ ซึ่งเปนหนึ่งในสิ่งมหัศจรรยทาง
ธรรมชาติของโลก เปนหนึ่งในสถานท่ีที่นักทองเท่ียวชื่นชอบมากที่สุดของออสเตรเลียแตการฟอกขาวของ
ปะการังและปญหาอ่ืน ๆ ไดสรางความเสียหายอยางรวดเร็วตอแนวปะการังขนาดใหญแหงนี้ ปญหาโลก
รอนไดทําใหแนวปะการังแหงนี้สูญเสียปะการังไปแลวราวครึ่งหนึ่งนับตั้งแตป 1995 โดยเฉพาะปะการัง
ประเภทที่มีขนาดใหญและมีก่ิงกาน ซึ่งเปนท่ีอยูอาศัยอยูสิ่งมีชีวิตทางทะเลจํานวนมาก ไดรับความ
เสียหายอยางมาก สวนโพลิปของปะการัง (coral polyp) ซึ่งเปนสวนเนื้อเยื่อที่สําคัญของปะการังนี้ มี
ความออนไหวตออุณหภูมิของน้ําทะเลมาก พวกมันอาจตายได ถาน้ําทะเลอุนเกินไป เฉพาะในชวง 5 ปท่ี
ผานมา แนวปะการังนี้เผชิญกับการฟอกขาวขนาดใหญแลว 3 ครั้ง การฟอกขาวเกิดข้ึนเม่ือปะการังท่ี
เผชิญกับความเครียดขับสาหรายที่อาศัยอยูในปะการังและชวยทําใหปะการังมีสีสันและชีวิตชีวาออกไป 
ทําใหปะการังกลายเปนสีขาว กระบวนการนี้เรียกวา การฟอกขาว กิจกรรมของมนุษยอยาง การพัฒนา
ตามแนวชายฝง และมลพิษจากการทําการเกษตร สงผลกระทบตอแนวปะการังมานานหลายปแลวเชนกัน 
เศษตะกอน ไนโตรเจน และยาฆาแมลงจากพื้นท่ีการเกษตรใกลเคียง ไดไหลลงมาสูแนวปะการัง ทําให
คุณภาพของน้ําแยลง และทําใหสาหรายขยายตัวเพ่ิมขึ้น การหาปลาผิดกฎหมายก็เปนอีกปญหาหนึ่ง และ
แมแตตัวนักทองเท่ียวเองก็ไดสรางความเสียหายตอปะการังขณะออกทองเที่ยว 
 
ที่มา : https://www.bbc.com/thai/international-57962757 
 
 



 

 

ใบความรู ปรากฏการณที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 
เรื่องที่ 4  พบไมโครพลาสติกปริมาณหนาแนนสูงสุดท่ีกนทะเลเมดิเตอรเรเนียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะนักวิทยาศาสตรนานาชาติ ซึ่งนําโดยทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอรของสหราช
อาณาจักร รายงานวาพบชิ้นสวนไมโครพลาสติกในปริมาณที่มีความหนาแนนสูงสุดเทาที่เคยพบมา 
ในดินตะกอนกนทะเลเมดิเตอรเรเนียนบริเวณนอกชายฝงของประเทศอติาลี 

ชิ้นสวนไมโครพลาสติกซึ่งมีขนาดเล็กกวา 1 มิลลิเมตรที่พบในครั้งนี้ มีจํานวนมากถึง 1.9 ลาน
ชิ้นตอพ้ืนที่กนสมุทร 1 ตารางเมตร สวนใหญประกอบไปดวยเสนใยจากเสื้อผาและเศษใยสังเคราะหจาก
สิ่งทอประเภทอ่ืน ๆ รวมทั้งชิ้นสวนพลาสติกขนาดจิ๋วที่แตกตัวมาจากขยะพลาสติกชิ้นใหญตามกาลเวลา 
จุดที่พบไมโครพลาสติกสะสมตัวในปริมาณหนาแนนสูงสุดนั้น คือบริเวณแองใตทะเล Tyrrhenian ซึ่งอยู
ระหวางแผนดินใหญของประเทศอิตาลี เกาะคอรซิกา และเกาะหลักของแควนปกครองตนเองซารดีเนีย 
ทําใหนักวิทยาศาสตรมีความกังวลวากระแสน้ํากนสมุทรท่ีพัดพาเอาออกซิเจนและสารอาหารตาง ๆ ไป
หลอเลี้ยงบรรดาสตัวใตทะเลลึก จะถูกไมโครพลาสติก ปนเปอนในปริมาณสูงไปดวย ดร. เอียน เคน หนึ่ง
ในผูนําทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอรบอกวา ไมโครพลาสติกมักสะสมตัวหนาแนนที่จุดใดจุดหนึ่ง
ของพ้ืนมหาสมุทร เนื่องจากกระแสน้ําทรงพลังที่กนทะเลทําใหเกิดสิ่งที่เรียกวา "กองตะกอนพัดพา" (drift 
deposit) ซึ่งคลายกับเนินทรายใตน้ํา "กองตะกอนพวกนี้อาจรวมตัวเปนแนวยาวไดหลายสิบกิโลเมตร 
และอาจหนาถึงหลายรอยเมตร เปนตะกอนที่สะสมตัวไดมากท่ีสุดประเภทหนึ่งบนโลกโดยมีตะกอน
ละเอียดเปนองคประกอบสวนใหญ เราจึงคาดเดาไดไมยากวาจะพบชิ้นสวนไมโครพลาสติกปะปนอยูใน
ตะกอนชนิดนี้ดวย" ดร. เคนกลาว ทีมผูวิจัยยังทดลองใชแท็งกน้ําขนาดใหญ จําลองกระบวนการที่ทราย 
โคลน และตะกอนตาง ๆ ในหุบเหวและรองลึกกนสมุทร สามารถไหลไปอยางทรงพลังไดเหมือนกับ
เหตุการณหิมะถลม ซึ่งการทดลองนี้ทําใหทราบวา กระบวนการดังกลาวชวยพัดพาเอาไมโครพลาสติกจาก
ผิวน้ําใหจมลึกลงไปไดอีก และสามารถกระจายตัวออกไปไดไกลถึงหลายรอยกิโลเมตรที่กนทะเล งานวิจัย
กอนหนานี้ประมาณการวา ขยะพลาสติกราว 4 ลานตัน - 12 ลานตันที่แมน้ําสายตาง ๆ พัดพามาไดไหล
ลงสูมหาสมุทรในทุกป โดยผูคนมักใหความสนใจกับแพขยะขนาดยักษกลางมหาสมุทรหรือตามแนว
ชายฝงที่สะดุดตา ซึ่งเปนเพียง 1% ของขยะพลาสติกในทะเลทั้งหมดเทานั้น สวนที่เหลืออีก 99% ซึ่ง
หายไปไมพบรองรอย นักวิทยาศาสตรคาดวาไดสลายตัวกลายเปนไมโครพลาสติกชิ้นเล็กจิ๋วที่จมลงสูกน
สมุทรในปริมาณมหาศาล 
 
ที่มา : https://www.bbc.com/thai/international-52527035 



 

 

ใบความรู ปรากฏการณที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 

เรื่องที่ 5  ระบบนิเวศมหาสมุทรเขตรอนใกลถึงภาวะลมสลายในอกีสิบปขางหนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แมจะทราบกันดีวาภาวะโลกรอนกําลังทําใหเกิดหายนะตอความหลากหลายทางชีวภาพไปทั่ว
โลก แตในบางพ้ืนที่ซึ่งมีสภาพภูมิอากาศและลักษณะทางภูมิศาสตรตางออกไป ผลกระทบจาก
ปรากฏการณนี้อาจรุนแรงขึ้นและมาถึงอยางรวดเร็วกวาภูมิภาคอ่ืน ๆ ทีมนักวิทยาศาสตรจากสหรัฐฯ 
สหราชอาณาจักร และแอฟริกาใต รายงานถึงผลการศึกษาลาสุดในวารสาร Nature วาสิ่งมีชีวิตใน
มหาสมุทรของเขตรอนอาจตองลมตายลงอยางมหาศาล หรือเกิดการสูญพันธุครั้งใหญภายในป 2030 
จนระบบนิเวศแถบนั้นตองถึงคราวลมสลาย เนื่องจากไมอาจทนตออุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นหลายองศา
เซลเซียสไดเหตุการณดังกลาวจะเกิดข้ึนภายในเวลาราวหนึ่งทศวรรษขางหนา หากมนุษยไมสามารถตัด
ลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสูชั้นบรรยากาศไดเลยแมแตนอย ซึ่งเปนสภาพการณท่ี
เรียกวา RCP8.5 หมายถึงมนุษยไมพยายามหยุดยั้งภาวะโลกรอน และปลอยใหแนวโนมของ
ปรากฏการณดังกลาวดําเนินไปดังเชนในปจจุบัน จนโลกมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงข้ึนถึง 4 องศาเซลเซียส 
ภายในป 2100 มีการนําขอมูลความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกตลอดชวง 150 ปที่ผานมา 
สรางเปนแบบจําลองคอมพิวเตอรที่สามารถคํานวณถึงแนวโนมในอนาคต แลวนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะห
เปรียบเทียบกับขอมูลการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตกวา 30,000 ชนิดพันธุ เชนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม นก 
ปลา ที่ดํารงชีวิตอยูในบริเวณตาง ๆ โดยแบงพื้นท่ีทั่วโลกออกเปนสวนละ 100 ตารางกิโลเมตร  ดร. 
อเล็กซ ปโกต ผูเชี่ยวชาญจากศูนยความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดลอม ยูนิเวอรซิตี คอลเลจ 
ลอนดอน (UCL) หนึ่งในทีมผูวิจัยบอกวา "แบบจําลองของเราคาดการณวา อุณหภูมิโลกจะพุงสูงข้ึนจนถึง
ระดับที่ไมเคยเปนมากอน ซึ่งจะกอใหเกิดหายนะใหญหลวงตอประชากรสวนใหญของสิ่งมีชีวิตในแถบ
มหาสมุทรเขตรอนเปนอันดับแรก""ถาอุณหภูมิสูงเกินขีดจํากัดท่ีเหลาสัตวจะรับได อัตราความเสี่ยงตอการ
สูญพันธุครั้งใหญในภูมิภาคดังกลาวก็จะเพ่ิมขึ้นอยางมาก" ดร. ปโกตกลาว  อยางไรก็ตาม สภาพการณใน
อนาคตจะเลวรายดังเชนที่งานวิจัยไดทํานายไวหรือไม ข้ึนอยูกับความพยายามของมนุษยในการหยุดยั้ง
ภาวะโลกรอนในปจจุบัน  หากปลอยใหปญหาสิ่งแวดลอมเปนไปตามยถากรรม จนอุณหภูมิโลกสูงขึ้นอีก 
4 องศาเซลเซียส ประชากร 15% ของสัตวทุกชนิดบนโลกจะตายลง และเกิดความเสียหายถาวรตอ
ระบบนิเวศในหลายพ้ืนที่ โดยไมอาจจะแกไขฟนฟูใหกลับคืนมาเปนดังเดิมได  แตถามนุษยสามารถชะลอ
ความรุนแรงของภาวะโลกรอนสําเร็จ โดยทําใหอุณหภูมิโลกสูงข้ึนไมเกิน 2 องศาเซลเซียสได ตลอดชวง
หลายสิบปขางหนา จํานวนของประชากรสัตวโลกที่ตองตายจะลดลงเหลือเพียง 2% เทานั้น  ทีมผูวิจัยยัง
ระบุวา ขณะนี้ผลกระทบรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในเขตรอนก็ไดเริ่มปรากฏให



 

 

เห็นแลว เชนการฟอกขาวครั้งใหญของแนวปะการังเกรตแบรริเออรรีฟนอกชายฝงออสเตรเลีย สวน
ภูมิภาคอ่ืน ๆ ของโลกในละติจูดท่ีสูงขึ้นไปกวาเขตรอนนั้น จะเกิดปรากฏการณนี้เชนกันภายในป 2050 
หรืออีก 30 ปขางหนา           
 
ที่มา : https://www.bbc.com/thai/features-52242356 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบงาน เรื่อง ปรากฏการณที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 

เรื่อง............................................................................................................................. 
 
ปญหาที่พบจากปรากฏการณท่ีศึกษา คือ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
สาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาดังกลาว เกิดจาก  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
แนวทางแกปญหาดังกลาว ตามความคิดของนักเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
วาดรูปแนวทางแกปญหาที่คิดขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินการใหคะแนนใบงาน 
 

ที ่
ชื่อ – 
สกุล 

รายการประเมิน รวม 
๒๐ 

คะแนน 
มีความ 
ถูกตอง 

การใชภาษา ความ
เรียบรอย 

การคิด
วิเคราะห 

การแกปญหา 
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เกณฑการใหคะแนน 

๔ คะแนน เทากับ ดีมาก 

๓ คะแนน เทากับ ด ี

๒ คะแนน เทากับ พอใช 
๑ คะแนน เทากับ ปรับปรุง 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

๑๖-๒๐ คะแนน เทากับ ดีมาก 

๑๑-๑๕ คะแนน เทากับ ด ี

6-๑๐  คะแนน เทากับ พอใช 
๐-๕   คะแนน เทากับ ปรับปรุง 



 

 

แบบประเมินโครงงาน 
 

ที ่
ชื่อ – 
สกุล 

รายการประเมิน รวม 
๒๐ 

คะแนน 
กําหนด
ประเด็น

ปญหาชัดเจน 

วางแผน
กําหนด

ขั้นตอนการ
แกปญหาได
เหมาะสม 

ลงมือปฎิบัติ
ตามแผน 

สามารถ
นําไปใช

แกปญหาที่
เกิดขึ้น 

เขียนรายงาน
นําเสนอ 
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เกณฑการใหคะแนน 

๔ คะแนน เทากับ ดีมาก 

๓ คะแนน เทากับ ด ี

๒ คะแนน เทากับ พอใช 
๑ คะแนน เทากับ ปรับปรุง 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

๑๖-๒๐ คะแนน เทากับ ดีมาก 

๑๑-๑๕ คะแนน เทากับ ด ี

6-๑๐  คะแนน เทากับ พอใช 
๐-๕   คะแนน เทากับ ปรับปรุง 



 

 

เกณฑการใหคะแนนโครงงาน 
 

รายการประเมิน 
คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
1. กําหนด
ประเด็นปญหา
ชัดเจน 

กําหนดประเด็น
ปญหาไดดวยตนเอง 
ปญหาที่กําหนดมี
ความเฉพาะเจาะจง
ชัดเจนดีมาก 

กําหนดประเด็น
ปญหาไดดวยตนเอง 
ปญหาที่กําหนดมี
ความเฉพาะเจาะจง
ชัดเจนด ี

กําหนดประเด็นปญหา
ไดดวยตนเองเปน
บางสวน ปญหาที่
กําหนดมีความ
เฉพาะเจาะจงชัดเจน
พอใช 

กําหนดประเด็น
ปญหาดวยตนเอง
ไมได 

2.วางแผนกําหนด
ขั้นตอนการ
แกปญหาได
เหมาะสม 

ออกแบบวิธีการ 
ขั้นตอนการแกปญหา 
ระบุควบคุมตัวแปรได
ถูกตองเหมาะสม 

ออกแบบวิธีการ 
ขั้นตอนการแกปญหา 
ระบุควบคุมตัวแปรได
คอนขางเหมาะสม 

ออกแบบวิธีการ 
ขั้นตอนการแกปญหา 
ระบุควบคุมตัวแปรได
เหมาะสมพอใช 

ออกแบบวิธีการ 
ขั้นตอนการ
แกปญหา ระบุ
ควบคุมตัวแปรได
ไมเหมาะสม 

3. ลงมือปฏิบัติ
ตามแผน 

ลงมือแกปญหาตาม
ขั้นตอนที่กําหนดไว
อยางครบถวนจริงจัง 
สามารถคนพบความรู 
ขอคิด แนวทางการ 
ปฏิบัติตามประเด็น
ปญหาที่ตั้งไวดวย
ตนเองทั้งหมด 

ลงมือแกปญหาตาม
ขั้นตอนที่กําหนดไว
อยางครบถวนจริงจัง 
สามารถคนพบความรู 
ขอคิด แนวทางการ
ปฏิบัติตามประเด็น
ปญหาที่ตั้งไวดวย
ตนเองเปนสวนใหญ 

ลงมือปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่กําหนดบาง 
แตไมครบถวน สามารถ
คนพบความรู ขอคิด 
แนวทางการปฏิบัติตาม
ประเด็นปญหาที่ตั้งไว
ดวยตนเองเปนบางสวน 

ลงมือปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่กําหนด
ไดนอยมาก ไม
สามารถคนพบ
ความรู ขอคิด 
แนวทางการ
ปฏิบัติประเด็น
ปญหาที่ตั้งไว 

4.สามารถ
นําไปใชแกปญหา
ในชีวิตประจําวัน 

นําขอคนพบ วิธี
ปฏิบัติไปใชแกปญหา
ในชีวิตประจําวันได
ครบถวน ถูกตอง 
และตอเนื่อง 

นําขอคนพบ วิธี
ปฏิบัติไปใชแกปญหา
ในชีวิตประจําวันได
ครบถวน ถูกตอง แต
ขาด ความตอเนื่อง 

นําขอคนพบ วิธีปฏิบัติ
ไปใชแกปญหาใน
ชีวิตประจําวันไดเปน
บางสวน และตอง 
กระตุนเตือนใหปฏิบัติ
อยางตอเนื่อง 

นําขอคนพบ วิธี
ปฏิบัติไปใช
แกปญหาใน
ชีวิตประจําวันได
นอยมาก หรือไม
นําไปใชเลย 

5. เขียนรายงาน
นําเสนอ 

บันทึกผลการศึกษา
คนควาและนําเสนอ
ขอมูลไดถูกตอง
ชัดเจน แสดงใหเห็น
ถึงข้ันตอน 
การวางแผน การลง
มือแกปญหาและขอ
คนพบที่ไดครบถวน 

บันทึกผลการศึกษา
คนควาและนําเสนอ
ขอมูลไดถูกตอง
ชัดเจน แสดงใหเห็น
ถึงข้ันตอนการ
วางแผน การลงมือ
แกปญหา และขอ
คนพบที่ไดคอนขาง
ครบถวน 

บันทึกผลการศึกษา
คนควาและนําเสนอ
ขอมูลไดบาง แสดงให
เห็นถึงขั้นตอนการวาง
แผนการลงมือ
แกปญหา และขอ
คนพบที่ไดเพียง
บางสวน 

บันทึกผล
การศกึษาคนควา
และนําเสนอ
ขอมูลไดนอยมาก 
เห็นขั้นตอนการ
วางแผน การลง
มือแกปญหา 
และขอคนพบที่
ไดไมชัดเจน 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
เรื่อง การพิทักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

หนวยการเรียนรูที่  4  พิทักษทะเลงาม 
กลุมผูเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เวลา 9 ชั่วโมง 

 
1. ผลการเรียนรู  

สรุปสาระสําคัญของกฎหมายที่เก่ียวของกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได อภิปราย
ความสําคัญของการตานทุจริตได และวิเคราะหชองทางการแจงเบาะแสการทุจริตทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงได 

 
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  

1. กฎหมายเบื้องตนเกี่ยวกับการปองกันการใชทรัพยากรทางทะเลและชายฝง   
2. รูปแบบการใชประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ไมเหมาะสม 
3. ชองทางการแจงเบาะแส/รองเรียนในการเฝาระวังการทุจริตดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

 
4. จุดประสงคการเรียนรู  

1. สรุปสาระสําคัญของกฎหมายที่เก่ียวของกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได 
2. อภิปรายความสําคัญของการตานทุจริตได 
3. วิเคราะหชองทางการแจงเบาะแสการทุจริตทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได 
 
 
 
 
 
 

กฎหมายเบื้องตนเกี่ยวกับการปองกันการใชทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝง 

รูปแบบการใชประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

ที่ไมเหมาะสม 

ชองทางการแจงเบาะแส/รองเรียนในการเฝาระวังการ

ทุจริตดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

พิทักษทะเลงาม 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนรู (เวลา 9 ชั่วโมง) 
    ขั้นที่ 1 นําเขาสูบทเรียน (30 นาที) 

 1. ครูแจงผลการเรียนรูและจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
  2. ครูใหนักเรียนชวยกันยกตัวอยางปญหาที่เก่ียวของกับทะเล 
  3. ครูบอกนักเรียนในเรื่องปญหาที่พบเห็นจากเหตุการณในปจจุบัน 
  4. ครูใหนักเรียนชวยกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีวา “มีกฎหมายที่เก่ียวของกับการดูและ
ทรัพยากรอะไรบาง” 
 
    ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู (120 นาท)ี 
  1. ครูแบงนักเรียนออกเปน 5 กลุม ชี้แจงใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่กําหนดให 
  2. ครูใหนักเรียนแตละกลุมเขียนชื่อสมาชิกทั้งหมดในกลุมสงครูแตละกลุมลงมือปฏิบัติ   
ทํากิจกรรมคนควาสรุปพระราชบัญญัติ ,กฎหมาย บทลงโทษ โดยสรุปเปนรูปแบบรายงานที่ได 
จากการศึกษาคนควาพรอมนําเสนอรายกลุม ดังนี้  

กลุมที่ 1 ทํากิจกรรมที่ 1 เรื่อง พระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง พ.ศ. 2558 

กลุมที่ 2 ทํากิจกรรมที่ 2 เรื่อง พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กลุมที่ 3 ทํากิจกรรมที่ 3 เรื่อง พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2560 

(ฉบับที่ 2) 
กลุมที่ 4 ทํากิจกรรมที่ 4 เรื่อง พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
กลุมที่ 5 ทํากิจกรรมที่ 5 เรื่อง พระราชบัญญัติประมง พ.ศ. 2490  
กลุมที่ 6 ทํากิจกรรมที่ 6 เรื่อง พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510  
กลุมที่ 7 ทํากิจกรรมที่ 7 เรื่อง พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 
กลุมที่ 8 ทํากิจกรรมที่ 8 เรื่อง พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
ครูใหนักเรียนศึกษาคนควาเพ่ิมเติมจากหองสมุดโรงเรียน สื่ออินเตอรเน็ต 

    ขั้นที่ 3 ฝกฝนผูเรียน (120 นาท)ี  
 ครูใหนักเรียนเลือกหัวขอจากการนําเสนอกิจกรรมกลุม ที่เกี่ยวของกับการกระทําผิดกฎหมาย
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พรอมทั้งสรุปเปนแผนผังความคิด  
    ขั้นที่ 4 นําไปใช (60 นาที)  
 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเหตุการณสภาพปญหาเกิดข้ึนในปจจุบันพรอมแนะนําชองทางการ
รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงโดยมีทั้งหมด 6 ชองทางดังนี้ 
  1. แจงเรื่องรองเรียนดวยตนเองไดที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เลขที่ 120 หมู 3 
ชั้น 5-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรต ิ80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจง
วัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 
  2. แจงเรื่องรองเรียนทางเว็บไซต www.dmcr.go.th 
  3. แจงเรื่องรองเรียนทางจดหมาย จํานวน 2 ชองทาง ไดแก 

3.1 ตูรับเรื่องรองเรียน ตั้งอยูบริเวณ ชั้น 2 และ ชั้น 5 ทิศเหนือ อาคารรัฐ
ประศาสนภักดีศนูยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
3.2 ตู ปณ. 88 ปณฝ.ไปรษณียศนูยราชการเฉลิมพระเกียรติ แขวงทุงสองหอง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 



 

 

  4. แจงเรื่องรองเรียนทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส anticorrup.dmcr@gmail.com 
  5. แจงเรื่องรองเรียนทางโทรศัพทหมายเลข 0 2141 1300 
  6. แจงเรื่องรองเรียนผานแอปพลิเคชัน จํานวน 2 ชองทาง ไดแก 
                 6.1 แอปพลิเคชัน DMCR4thai 

6.2 QR Code รับเรื่องรองเรียนการทุจริต ของกลุมงานคุมครองจริยธรรม 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

ขั้นที่ 5 สรุป (120 นาท)ี   
  1. ครูใหนักเรียนสรุปวิธีการอนุทรัพยากรทางทะเลพรอมทั้งชองวิธีการแจงเบาะแสการทําผิด
ทางกฎหมาย 
  2. ครูใหนักเรียนจัดทําออกแบบอินโฟกราฟที่ใชในการเผยแพรเพ่ือเปนชองทางการแจงการทํา
ผิดกฎหมายคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พรอมคัดเลือกนักเรียนนําเสนอผลงานที่จัดทํา 
จํานวน 10 ผลงาน 
           3. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปสาระสําคัญของกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง 
 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  

1. หองคอมพิวเตอร 
2. หนังสือ รวมกฎหมายท่ีใชสําหรับดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงบริเวณบานของเรา 
3. อินเทอรเน็ต 

 
7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 
1. สรุปสาระสําคัญของ
กฎหมายที่เก่ียวของกับ
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงได 

ตรวจผลงาน 
รายงานที่ไดจาก
การศกึษาคนควา
พรอมนําเสนอราย
กลุม 

แบบประเมิน 
ผลงานนักเรียน 
 รายกลุม 

ผูเรียน รอยละ 80  
ของคะแนนเตม็ 

2. อภิปรายความสําคัญ
ของการตานทุจริตได 

ตรวจผลงานแผนผัง
ความคิดที่เก่ียวของ
กับการกระทําผิด
กฎหมายทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง  

แบบประเมินให
คะแนนงาน
รายบุคคล 

ผูเรียน รอยละ 80  
ของคะแนนเตม็ 

3. วิเคราะหชองทางการ
แจงเบาะแสการทุจริต
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงได 
 

ตรวจผลงาน
รายบุคคล 

แบบประเมินให
คะแนนงาน
รายบุคคล 

ผูเรียน รอยละ 80  
ของคะแนนเตม็ 

 



 

 

8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 1 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 
 8.2 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 2 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 
 8.3 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 3 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 
 8.4 สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา 
...................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินใหคะแนนงานรายบุคคล 
 

ที ่
ชื่อ – 
สกุล 

รายการประเมิน รวม 
๒๐ 

คะแนน 
มีความ 
ถูกตอง 

การใชภาษา การลําดับ
เนื้อหา 

ความ
เรียบรอย 

การคิด
วิเคราะห 

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

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เกณฑการใหคะแนน 

๔ คะแนน เทากับ ดีมาก 

๓ คะแนน เทากับ ด ี

๒ คะแนน เทากับ พอใช 
๑ คะแนน เทากับ ปรับปรุง 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

๑๖-๒๐ คะแนน เทากับ ดีมาก 

๑๑-๑๕ คะแนน เทากับ ด ี

๕-๑๐  คะแนน เทากับ พอใช 
๐-๕   คะแนน เทากับ ปรับปรุง 



 

 

แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏิบัติงานกลุม 
 

กลุม.........................ชั้น............ 
 

ลําดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล 
สมาชิกกลุม 

พฤติกรรม 

รวม 
 

ความรวมมือ การแสดงความ
คิดเห็น 

การรับฟงความ
คิดเห็น 

การมีสวนรวมใน
การอภิปราย 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑                   

๒                   

๓                   

๔                   

๕                   

๖                   

๗                   

๘                   

๙                   

๑๐                   

เกณฑการใหคะแนน 
ดีมาก        =   ๔  ประสิทธิภาพอยูในเกณฑ  ๙๐-๑๐๐ %        หรือปฏิบัตบิอยครั้ง 
ด ี            =   ๓  ประสิทธิภาพอยูในเกณฑ  ๗๐-๘๙ %          หรือปฏิบติับางครั้ง 
ปานกลาง   =   ๒  ประสิทธิภาพอยูในเกณฑ  ๕๐-๖๙ %          หรือปฏิบตัคิรั้งเดียว 
ปรับปรุง     =   ๑  ประสิทธิภาพต่ํากวาเกณฑ  ๕๐ %              หรือไมปฏิบัติเลย 
 
นักเรียนตองผานเกณฑการประเมิน ในระดับดี ประสิทธิภาพอยูในเกณฑ ดี ๗๐-๘๙ %   
  

      ลงชื่อ...................................................ผูสังเกต 
              (...................................................) 
                                                  ............../.................../................ 
 
 



 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล (การอภิปรายแสดงความคิดเห็น) 

ที ่

                    
             พฤติกรรม 
ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ การแสดงความคิดเห็น การตอบคาํถาม การยอมรับฟงผูอ่ืน 

 
ทํางานตามที่ไดรับ

มอบหมาย 

หมาย
เหตุ 

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

๑                       

๒                       

๓                       

๔                       

๕                       

๖                       

๗                       

๘                       

๙                       

๑๐                       

เกณฑการวัดผล     ใหคะแนนระดับคุณภาพของแตละพฤติกรรมดังนี้  
ดีมาก     =  ๔  สนใจฟง ไมหลับ ไมพูดคุยนอกประเด็น มีคําถามที่ดี ตอบคาํถามถูกตอง ทํางานสงครบตรงเวลา    
ด ี           =  ๓  สนใจฟง ไมหลับ พูดคุยนอกประเด็นบาง มีคําถาม ตอบคาํถามถูกตอง ทํางานสงครบ ตรงเวลา   
ปานกลาง  =  ๒  สนใจฟง ไมหลับ พูดคุยนอกประเด็นบาง มีคําถาม ไมคอยตอบคาํถาม ทํางานสงครบตรงเวลาบางไมตรงเวลาบาง   
ปรับปรุง   =  ๑  สนใจฟง ไมหลับ พูดคยุนอกประเด็นบาง ไมมีการตั้งคําถาม ไมตอบคําถาม สงงานไมครบครบ ไมตรงเวลา  

 
นักเรียนตองผานเกณฑการประเมิน ในระดับ ๒ จึงจะผาน   
  

      ลงชื่อ...................................................ผูสังเกต 
              (...................................................) 
                                                  ............../.................../................ 



 

 

แบบประเมินการนําเสนอผลงาน 
เรื่อง.......................................................................... 

กลุม...........................................หอง......................................... 
สมาชิก 
๑ ................................................................................................................................................................... 
๒ ................................................................................................................................................................... 
๓ ................................................................................................................................................................... 
4 ................................................................................................................................................................... 
5 ................................................................................................................................................................... 
 
คําชี้แจง : ใหทําเครื่องหมาย √  ในชอวางท่ีกําหนดให 
√  ประเมินตนเอง 

รายการประเมิน พฤติกรรมบงชี้ รวม 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. มีการวางแผนการทํางาน       
๒. มีความพรอมในการนําเสนอ       
๓. ความนาสนใจในการนําเสนอ       
๔. มีความคิดสรางสรรค       
๕. ประโยชน-ความถูกตองของงานนําเสนอ       
 
 เพื่อนประเมิน 

รายการประเมิน พฤติกรรมบงชี้ รวม 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. มีการวางแผนการทํางาน       

๒. มีความพรอมในการนําเสนอ       
๓. ความนาสนใจในการนําเสนอ       
๔. มีความคิดสรางสรรค       
๕. ประโยชน-ความถูกตองของงานนําเสนอ       
 
เกณฑการประเมิน  

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
ดีมาก ด ี ปานกลาง นอย ตองปรับปรุง 

 
 

 ลงชื่อ..................................ผูประเมิน                        ลงชื่อ..................................ผูประเมิน              
 
 
 
 



 

 

เกณฑการใหคะแนนผลงาน 
 

รายการประเมิน คะแนน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. ผลงานตรงกับ
จุดประสงคที่กําหนด 

ผลงาน
สอดคลองกับ
จุดประสงค
ทุกประเด็น
มากที่สุด 

ผลงาน
สอดคลองกับ
จุดประสงค
ทุกประเด็น 

ผลงาน
สอดคลองกับ
จุดประสงค
เปนสวนใหญ 

ผลงาน
สอดคลองกับ
จุดประสงค
บางประเด็น 

ผลงานไม
สอดคลองกับ
จุดประสงค 

ไมทําผลงาน 

๒. ผลงานมีความ
ถูกตองสมบูรณ 

เนื้อหาสาระ
ของผลงาน
ถูกตอง
ครบถวนดี
เยี่ยม 

เนื้อหาสาระ
ของผลงาน
ถูกตอง
ครบถวน 

เนื้อหาสาระ
ของผลงาน
ถูกตองเปน
สวนใหญ 
 

เนื้อหาสาระ
ของผลงาน
ถูกตองเปน
บางประเด็น 

เนื้อหาสาระ
ของผลงานไม
ถูกตองเปน
สวนใหญ 

ไมทําผลงาน 

๓. ผลงานมีความคิด
สรางสรรค 

ผลงานมี
ความคิด
สรางสรรค
แปลกใหม
และเปน
ระบบมาก
ที่สุด 

ผลงานมี
ความคิด
สรางสรรค
แปลกใหม
และเปน
ระบบ 

ผลงานมี
ความคิด
สรางสรรค 
แตยังไมเปน
ระบบ 

ผลงานมี
ความ
นาสนใจ แต
ยังไมมี
ความคิด
สรางสรรค
แปลกใหม 

ผลงานไม
นาสนใจไมมี
ความคิด
สรางสรรค
แปลกใหม 

ไมทําผลงาน 

๔. ผลงานมีความ
เปนระเบียบ 

ผลงานที่มี
ความเปน
ระเบียบ
แสดงออกถึง
ความประณีต 

ผลงานมี
ความเปน
ระเบียบ
แสดงออกถึง
ความประณีต 

ผลงานสวน
ใหญมีความ
เปนระเบียบ 
แตยังมี
ขอบกพรอง
เล็กนอย 

ผลงานมี
ความเปน
ระเบียบ แตมี
ขอบกพรอง
บางสวน 

ผลงานสวน
ใหญไมเปน
ระเบียบและ
มีขอบกพรอง 

ไมทําผลงาน 

๕. ผลงานเสร็จตาม
เวลาที่กําหนด 

สงผลงาน
ตามเวลาที่
กําหนดท่ีสุด 

สงผลงาน
ตามเวลาที่
กําหนด 

สงผลงานชา
กวาเวลาที่
กําหนด  
๑-๒ วัน 

สงผลงานชา
กวาเวลาที่
กําหนด  
๓-๕ วัน 

สงผลงานชา
กวาเวลาที่
กําหนด เกิน 
๕ วันขึ้นไป 

ไมทําผลงาน 

 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
เรื่อง การพิทักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  

หนวยการเรียนรูที่ 1 รักษทะเล 
กลุมผูเรียน ระดับอดุมศกึษา เวลา 12 ชั่วโมง 

 
1. ผลการเรียนรู  

มีความรูความเขาใจและวิเคราะหความสําคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท่ีมีตอการดํารงชีวิตของ
มนุษย  ความสําคัญของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ  ลักษณะ ประเภท รูปแบบของทรัพยากรสัตวน้ํา  
แนวคิดการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  และประโยชนของทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได  
 
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  

1. ความหมาย ประเภท และความสําคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝง : เรื่อง การประมง เรื่อง การ
ขนสงและพาณิชยนาวี เรื่อง การทองเที่ยวและนันทนาการทางทะเล เรื่อง การพลังงาน เรื่อง การอ่ืน ๆ 

2. ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝง : ชายหาด ปาชายเลน ปะการัง 
หญาทะเล พ้ืนที่ปากแมน้ํา 

3. ทรัพยากรสัตวน้ํา   
4. การใชประโยชนทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน : การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการและติดตาม

ตรวจสอบทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
5. แนวคิดในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง : SDG 14 Life Below Water และตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 

ความหมาย ประเภท และความสําคัญของทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝง 

ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ (ชายหาด  
ปาชายเลน ปะการัง หญาทะเล พื้นที่ปากแมน้ํา) 

ทรัพยากรสัตวน้ํา 

การใชประโยชนทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน 

แนวคิดในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

รักษทะเล 



 

 

4. จุดประสงคการเรียนรู  
1. มีความรูความเขาใจและวิเคราะหความสําคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่มีตอการดํารงชีวิต

ของมนุษยได 
2. มีความรูความเขาใจและวิเคราะหความสําคัญของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมท่ีเกี่ยวของได 
3. มีความรูความเขาใจและวิเคราะหลักษณะ ประเภท รูปแบบของทรัพยากรสัตวน้ําได 
4. มีความรูความเขาใจและวิเคราะหแนวคิดการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได  
5. มีความรูความเขาใจและวิเคราะหประโยชนของทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได 
 

5. กิจกรรมการเรียนรู (เวลา 12 ชั่วโมง) 
1. ผูสอนกระตุนความสนใจของผูเรียนโดยเปดภาพยนตรสั้นหรือสารคดเีก่ียวกับความหมาย ประเภท และ

ความสําคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ, ทรัพยากรสัตวน้ํา, 
การใชประโยชนทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน, และแนวคิดในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง จากนั้นแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเรียน (90 นาที)  

2. ผูเรียนรวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณเก่ียวกับปญหาและการอนุรักษทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง (60 นาที)  

3. ผูเรียนแบงกลุมเพ่ือสืบเสาะหาปญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในประเทศไทย จากแหลงการเรียนรู
ออนไลน โดยมีขอมูลเก่ียวกับรายละเอียดและความรุนแรงของปญหา สาเหตุ และผลกระทบ (90 นาที)  

4. ผูเรียนนําเสนอผลการหาความรูเก่ียวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (60 นาที)  
5. ผูเรียนแบงกลุมเพ่ือสืบเสาะหาแนวทางการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืนและมีสวน

รวม จากแหลงการเรียนรูออนไลน (120 นาที)  
6. ผูเรียนนําเสนอผลการสืบเสาะหาแนวทางการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางยัง่ยืนและมีสวน

รวม (60 นาที)  
7. ผูเรียนรวมกันออกแบบและผลิตสื่อสงเสริมการอนุรักษและใชทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน 

(120 นาที)  
8. ผูเรียนนําเสนอสื่อสงเสริมการอนุรักษและใชทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน (60 นาที)  
9. ผูเรียนถอดบทเรียนสิ่งที่ไดเรียนรูและนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือนรวมชั้นเรียน (60 นาที)  

 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  

1. ภาพยนตรสั้น/สารคดีเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
2. แหลงการเรียนรูออนไลนเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
3. เอกสารประกอบการศึกษาดวยตนเอง 

 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

 

7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 

1. มีความรูความเขาใจ
และวิเคราะหความสําคัญ
ของทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงท่ีมีตอการ
ดํารงชีวิตของมนุษยได 

1. การประเมิน
ความรูความเขาใจ  
2. การประเมิน
ตนเอง 

1. แบบประเมิน
ความรูความเขาใจ  
2. แบบประเมิน
ตนเอง 

1. ผูเรียน 
 
2. ผูเรียน 

1. 80% 
 

2. 80% 
 

2. มีความรูความเขาใจ
และวิเคราะหความสําคัญ
ของระบบนิเวศและ
สิ่งแวดลอมที่เก่ียวของได 

1. การประเมิน
ความรูความเขาใจ  
2. การประเมิน
ตนเอง 

1. แบบประเมิน
ความรูความเขาใจ  
2. แบบประเมิน
ตนเอง 

1. ผูเรียน 
 
2. ผูเรียน 

1. 80% 
 

2. 80% 
 

3. มีความรูความเขาใจ
และวิเคราะหลักษณะ 
ประเภท รูปแบบของ
ทรัพยากรสัตวน้ําได 

1. การประเมิน
ความรูความเขาใจ  
2. การประเมิน
ตนเอง 

1. แบบประเมิน
ความรูความเขาใจ  
2. แบบประเมิน
ตนเอง 

1. ผูเรียน 
 
2. ผูเรียน 

1. 80% 
 

2. 80% 
 

4. มีความรูความเขาใจ
และวิเคราะหแนวคิดการ
อนุรักษทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงได  

1. การประเมิน
ความรูความเขาใจ  
2. การประเมิน
ตนเอง 

1. แบบประเมิน
ความรูความเขาใจ  
2. แบบประเมิน
ตนเอง 

1. ผูเรียน 
 
2. ผูเรียน 

1. 80% 
 

2. 80% 
 

5. มีความรูความเขาใจ
และวิเคราะหประโยชน
ของทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงได 

1. การประเมิน
ความรูความเขาใจ  
2. การประเมิน
ตนเอง 

1. แบบประเมิน
ความรูความเขาใจ  
2. แบบประเมิน
ตนเอง 

1. ผูเรียน 
 
2. ผูเรียน 

1. 80% 
 

2. 80% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 1 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.2 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 2 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.3 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 3 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.4 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 4 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.5 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 5 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.6 สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศกึษา พ.ศ. 2565 
เรื่อง การพิทักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

หนวยการเรียนรูที่ 2  กฎหมายดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
กลุมผูเรียน ระดับอดุมศึกษา เวลา 9 ชั่วโมง 

 
1. ผลการเรียนรู  
 วิเคราะหสาระสําคัญของกฎหมายที่เก่ียวของกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได 
      
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  
 1. พรบ.สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 
 2. พรก.การประมง  พ.ศ. 2558 
 3. พรบ.การเดินเรือนานน้ําไทย พ.ศ. 2556 
 4. พรบ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2562 
 5. พรบ.ปาไม พ.ศ. 2484 
 6. พรบ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 
 
 

พรบ.สงเสริมการบรหิารจัดการทรพัยากรทางทะเลและ

ชายฝง พ.ศ. 2558 

พรก.การประมง  พ.ศ. 2558 

พรบ.ปาไม พ.ศ. 2484 

พรบ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2562 

ตัวอยางการกระทําผิดกฎหมาย  
เรื่อง การทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

พรบ.การเดนิเรือนานน้าํไทย พ.ศ. 2556 

พรบ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2562 

พรบ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 

พรบ.สงเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 

กฎหมายดาน 
การทรัพยากร 

ทางทะเลแลชายฝง 



 

 

 7. พรบ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2562 
 8. พรบ.สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 
 9. ตัวอยางการกระทําผิดกฎหมายเรื่อง การทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 
4. จุดประสงคการเรียนรู  
 วิเคราะหสาระสําคัญของกฎหมายที่เก่ียวของกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได 
 
5. กิจกรรมการเรียนรู (เวลา 9 ชั่วโมง) 
 1. ผูสอนกระตุนความสนใจของผูเรียนโดยการเปดภาพยนตรสั้นเก่ียวกับการกระทําผิดกฎหมายเรื่อง การ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (30 นาที) ควรพิจารณาลดเวลาในขั้นนี้ แลวใหเวลากับกิจกรรมกลุมใหมากขึ้น 
 2. ผูเรียนรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอการกระทําผิดกฎหมายเรื่อง การทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  
(30 นาที) ควรใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 3. ผูเรียนแบงกลุมสืบเสาะหาความรู (Inquiring based learning) เก่ียวกับกฎหมายเรื่อง การทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง (2 ชั่วโมง 30 นาที)  ควรอธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมวาสืบเสาะหาความรูในประเด็นใดบาง  
 4. ผูเรียนนําเสนอเก่ียวกับกฎหมายเรื่อง การทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (1 ชั่วโมง)  
 5. ผูเรียนแบงกลุมอภิปรายพิจารณากรณีศึกษาการกระทําผิดกฎหมายเรื่อง การทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงเพ่ือเลือกใชกฎหมายใหเหมาะสม (3 ชั่วโมง) ควรเพิ่มการอภิปราย 
 6. ผูเรียนนําเสนอกรณีศึกษาการเลือกใชกฎหมายจากการกระทําผิดกฎหมายเรื่อง การทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง (1 ชั่วโมง)  
 7. ผูเรียนถอดบทเรียนที่ไดเรียนรูและนํามาแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนรวมชั้นเรียน (30 นาที)  
 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  
 - ภาพยนตรสั้นเก่ียวกับการกระทําผิดกฎหมายเรื่อง การทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 - เอกสารความรูเกี่ยวกับกฎหมายเรื่อง การทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 - ใบกิจกรรม 
 
7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 
วิเคราะหสาระสําคญัของ
กฎหมายที่เก่ียวของกับ
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงได 

การทดสอบ 
การสังเกตพฤติกรรม
ระหวางการจัดการ

เรียนรู 

แบบทดสอบ  
แบบสังเกต
พฤติกรรม 

ผูเรียน รอยละ 80 
ของคะแนน

เต็ม 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.2 สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
เรื่อง การพิทักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
หนวยการเรียนรูที่ 3  ผลกระทบจากการทุจริต 
กลุมผูเรียน ระดับอดุมศึกษา เวลา 9 ชั่วโมง 

 
1. ผลการเรียนรู  
 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับผลกระทบของการทุจริตที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝง  
ในระดับ ประเทศ  สังคม ชุมชน ครอบครัว และตนเอง 
      
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  
 ผลกระทบของการทุจริตที่มีตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในระดับประเทศ 
 ผลกระทบของการทุจริตที่มีตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในระดับสังคม 
 ผลกระทบของการทุจริตที่มีตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในระดับชุมชน 
 ผลกระทบของการทุจริตที่มีตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในระดับครอบครัว 
 ผลกระทบของการทุจริตที่มีตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในระดับตนเอง 
 
4. จุดประสงคการเรียนรู  
 วิเคราะหผลกระทบของการทุจริตเรื่อง การทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พรอมทั้งยกตัวอยางได 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับประเทศ 

ระดับสังคม 

ระดับตนเอง 

ระดับชมุชน 

ระดับครอบครัว 

ผลกระทบ 
จากการทุจริต 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนรู (เวลา 9 ชั่วโมง) 
 1. ผูสอนกระตุนความสนใจของผูเรียนโดยการเปดภาพยนตรที่เกี่ยวของกับผลกระทบของการทุจริตเรื่อง 
การทรัพยากรทางทะเลและชายฝงพรอมทั้งบรรยายเพิ่มเติมเก่ียวกับผลกระทบจากการทุจริตเรื่อง การทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง จากนั้นแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเรียนในประเด็นที่เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
และชายฝง (2 ชั่วโมง)  
 2. ผูเรียนรวมกันแลกเปลี่ยนประสบการณเก่ียวกับผลกระทบของการทุจริตเรื่อง การทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเลและชายฝง (2 ชั่วโมง) 
 3. ผูเรียนแบงกลุมรวมกันศึกษากรณศึีกษาเก่ียวกับผลกระทบของการทุจริตเรื่อง การทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเลและชายฝง (3 ชั่วโมง)  
 4. ผูเรียนสะทอนความคิดผานการนําเสนอจากการศึกษากรณีศึกษาผลกระทบของการทุจริตเรื่อง การ
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝง (1 ชั่วโมง)  
 5. ผูสอนสรุปผลที่เกิดจากผลของการทุจริตท่ีมีตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในระดับ ประเทศ สังคม 
ชุมชน ครอบครัว และตนเอง (1 ชั่วโมง)  
 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  
 - คลิปวีดีโอที่เก่ียวของกับผลกระทบของการทุจริตเรื่อง การทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 - เอกสารความรูที่เก่ียวของกับผลกระทบของการทุจริตเรื่อง การทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 - สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ เก่ียวของกับผลกระทบของการทุจริตเรื่อง การทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 - ใบความรูที่เก่ียวของกับผลกระทบของการทุจริตเรื่อง การทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 - ใบกิจกรรมที่เกี่ยวของกับผลกระทบของการทุจริตเรือ่ง การทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 
7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 

วิเคราะหผลกระทบของการ
ทุจริตเรื่อง การทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง พรอม
ทั้งยกตัวอยางได 
 
 

การประเมินผลงาน
และการตรวจผลงาน 

แบบประเมิน
ความรูความเขาใจ
เก่ียวกับผลกระทบ
ของการทุจริตเรื่อง 

การ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางทะเลและ
ชายฝง 

ผลงานตาง 
ๆ ของ
ผูเรียน 

รอยละ 80 
ของคะแนนเตม็ 

การประเมินตนเอง แบบประเมินตนเอง ผูเรียน รอยละ 80  
ของคะแนนเตม็ 

 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.2 สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
เรื่อง การพิทักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  

หนวยการเรียนรูที่ 4  แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต 
กลุมผูเรียน ระดับอดุมศึกษา เวลา 12 ชั่วโมง 

 
1. ผลการเรียนรู  

มีความรูความเขาใจและออกแบบ มาตรการจัดการปญหาการทุจริตทางทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
แนวทางในการเฝาระวังการทุจริตทางทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และชองทางการแจงเบาะแสการทุจริตทาง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได 

  
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก มาตรการสําคัญในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตทางทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง ไดแก มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคม กฎหมายและกฎระเบียบระหวางประเทศ 

1. แนวทางในการเฝาระวังการทุจริตทางทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
2. ชองทางการแจงเบาะแส/รองเรียนการทุจริตทางทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

 
4. จุดประสงคการเรียนรู  

1. มีความรูความเขาใจและออกแบบมาตรการจัดการปญหาการทุจริตทางทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได 
2. มีความรูความเขาใจและออกแบบแนวทางในการเฝาระวังการทุจริตทางทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได 
3. มีความรูความเขาใจและออกแบบชองทางการแจงเบาะแสการทุจริตทางทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝงได 
 
 
 
 
 
 

มาตรการปองกันการทุจริตทางทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง (มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคม  
กฎหมายและกฎระเบียบระหวางประเทศ) 

แนวทางในการเฝาระวังการทุจริตทางทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝง 

ชองทางการแจงเบาะแส/รองเรียนการทุจริตทาง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

แนวทางการ

ปองกันและแกไข

ปญหาการทุจริต 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนรู (เวลา 12 ชั่วโมง) 
1. มาตรการปองกันการทุจริตทางทรัพยากรทางทะเลและชายฝง - มาตรการทางกฎหมาย  
1.1 ผูสอนบรรยายถึงหัวขอและมอบหมายสิ่งที่ควรตองเรียนรูถึง “มาตรการปองกันการทุจริตทาง

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง – มาตรการทางกฎหมาย” (10 นาที)  
1.2 ผูสอนกระตุนความสนใจของผูเรียนโดยการเปดภาพยนตรสั้นเก่ียวกับเนื้อหา และตั้งคําถาม

แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเรียน (30 นาที)  
1.3 ผูเรียนรวมกันแลกเปลี่ยนประสบการณความรูในรูปแบบการทํางานกลุม (60 นาที)  
1.4 ผูเรียนนําเสนอผลการสืบเสาะหาความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน (30 นาที)  
1.5 ผูเรียนรวมกันออกแบบและผลิตสื่อ “แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต”  

(30 นาที)  
1.6 ผูเรียนถอดบทเรียนสิ่งที่ไดเรียนรูและนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือนรวมชั้นเรียน (20 นาที)  

 
2. มาตรการปองกันการทุจริตทางทรัพยากรทางทะเลและชายฝง - มาตรการทางสังคม  
2.1 ผูสอนบรรยายถึงหัวขอและมอบหมายสิ่งที่ควรตองเรียนรูถึง “มาตรการปองกันการทุจริตทาง

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง – มาตรการทางสังคม” (10 นาที)  
2.2 ผูสอนกระตุนความสนใจของผูเรียนโดยการเปดภาพยนตรสั้นเก่ียวกับเนื้อหา และตั้งคําถาม

แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเรียน (30 นาที)  
2.3 ผูเรียนรวมกันแลกเปลี่ยนประสบการณความรูในรูปแบบการทํางานกลุม (60 นาที)  
2.4 ผูเรียนนําเสนอผลการสืบเสาะหาความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน (30 นาที)  
2.5 ผูเรียนรวมกันออกแบบและผลิตสื่อ “แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต” (30 นาที)  
2.6 ผูเรียนถอดบทเรียนสิ่งที่ไดเรียนรูและนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือนรวมชั้นเรียน (20 นาที)  

 
3. มาตรการปองกันการทุจริตทางทรัพยากรทางทะเลและชายฝง - กฎหมายและกฎระเบียบระหวาง

ประเทศ 
3.1 ผูสอนบรรยายถึงหัวขอและมอบหมายสิ่งที่ควรตองเรียนรูถึง “มาตรการปองกันการทุจริตทาง

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง – กฎหมายและกฎระเบียบระหวางประเทศ” (10 นาที)  
3.2 ผูสอนกระตุนความสนใจของผูเรียนโดยการเปดภาพยนตรสั้นเก่ียวกับเนื้อหา และตั้งคําถาม

แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเรียน (30 นาที)  
3.3 ผูเรียนรวมกันแลกเปลี่ยนประสบการณความรูในรูปแบบการทํางานกลุม (60 นาที)  
3.4 ผูเรียนนําเสนอผลการสืบเสาะหาความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน (30 นาที)  
3.5 ผูเรียนรวมกันออกแบบและผลิตสื่อ “แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต” (30 นาที)  
3.6 ผูเรียนถอดบทเรียนสิ่งที่ไดเรียนรูและนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือนรวมชั้นเรียน (20 นาที)  

 
4. แนวทางในการเฝาระวังการทุจริตทางทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
4.1 ผูสอนบรรยายถึงหัวขอและมอบหมายสิ่งที่ควรตองเรียนรูถึง “แนวทางในการเฝาระวังการทุจริต

ทางทรัพยากรทางทะเลและชายฝง” (10 นาที)  
4.2 ผูสอนกระตุนความสนใจของผูเรียนโดยการเปดภาพยนตรสั้นเก่ียวกับเนื้อหา และตั้งคําถาม

แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเรียน (30 นาที)  
4.3 ผูเรียนรวมกันแลกเปลี่ยนประสบการณความรูในรูปแบบการทํางานกลุม (60 นาที)  
4.4 ผูเรียนนําเสนอผลการสืบเสาะหาความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน (30 นาที)  



 

 

4.5 ผูเรียนรวมกันออกแบบและผลิตสื่อ “แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต”  
(30 นาที)  

4.6 ผูเรียนถอดบทเรียนสิ่งที่ไดเรียนรูและนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือนรวมชั้นเรียน (20 นาที)  
 

5. ชองทางการแจงเบาะแส/รองเรียนการทุจริตทางทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
5.1 ผูสอนบรรยายถึงหัวขอและมอบหมายสิ่งที่ควรตองเรียนรูถึง “ชองทางการแจงเบาะแส/รองเรียน

การทุจริตทางทรัพยากรทางทะเลและชายฝง” (10 นาที)  
5.2 ผูสอนกระตุนความสนใจของผูเรียนโดยการเปดภาพยนตรสั้นเก่ียวกับเนื้อหา และตั้งคําถาม

แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเรียน (30 นาที)  
5.3 ผูเรียนรวมกันแลกเปลี่ยนประสบการณความรูในรูปแบบการทํางานกลุม (60 นาที)  
5.4 ผูเรียนนําเสนอผลการสืบเสาะหาความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน (30 นาที)  
5.5 ผูเรียนรวมกันออกแบบและผลิตสื่อ “แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต” (30 นาที)  
5.6 ผูเรียนถอดบทเรียนสิ่งที่ไดเรียนรูและนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือนรวมชั้นเรียน (20 นาที)  

 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  

4. ภาพยนตรสั้นเก่ียวกับแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต เรื่อง การอนุรักษทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง 

5. แหลงการเรียนรูออนไลนเกี่ยวกับแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต เรื่อง การอนุรักษ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

6. เอกสารประกอบการศึกษาดวยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมอืวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 

1. มีความรูความ
เขาใจและออกแบบ
มาตรการจัดการ
ปญหาการทุจริตทาง
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงได 
 

1. การประเมินผล
งาน 

2. การสังเกตจาก
การปฏิบัติงาน
กลุม/การ
อภิปราย 

3. การทดสอบ 

1. เกณฑการ
ประเมินผล
งาน/แบบวัด  

2. แบบสังเกต
การปฏิบัติงาน
กลุม/การ
อภิปราย 

3. แบบทดสอบ 
 

1. ผลงาน
ของผูเรียน 

2. ผูเรียน 
3. ผูเรียน 

 

1. 80% 
 

2. 80% 
3. 80% 

 

2. มีความรูความ
เขาใจและออกแบบ
แนวทางในการเฝา
ระวังการทุจริตทาง
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงได 
 

1. การประเมินผล
งาน 

2. การสังเกตจาก
การปฏิบัติงาน
กลุม/การ
อภิปราย 

3. การทดสอบ 

1. เกณฑการ
ประเมินผล
งาน/แบบวัด  

2. แบบสังเกต
การ
ปฏิบัติงาน
กลุม/การ
อภิปราย  

3. แบบทดสอบ 
 

1. ผลงาน
ของผูเรียน 

2. ผูเรียน 
3. ผูเรียน 
 

1. 80% 
 

2. 80% 
3. 80% 

 

3. มีความรูความ
เขาใจและออกแบบ
ชองทางการแจง
เบาะแสการทุจริตทาง
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงได 
 

1. การประเมินผล
งาน 

2. การสังเกตจาก
การการ
ปฏิบัติงานกลุม/
การอภิปราย 

3. การทดสอบ 

1. เกณฑการ
ประเมินผล
งาน/แบบวัด  

2. แบบสังเกต
การปฏิบัติงาน
กลุม/การ
อภิปราย  

3. แบบทดสอบ 
 

1. ผลงานของ
ผูเรียน 

2. ผูเรียน 
3. ผูเรียน 
 

1. 80% 
 

2. 80% 
3. 80% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 1 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.2 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 2 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.3 ผลท่ีเกิดขึน้กับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 3 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.4 สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 



 

 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
ดานการพิทักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  

หนวยการเรียนรูที่ 1 รักษทะเล 
กลุมผูเรียน กลุมทหารและตํารวจ  เวลา 2 ชั่วโมง 

 
1. ผลการเรียนรู  
 1.1 ผูเรียนสามารถอธิบายความหมาย ประเภท และความสําคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได 
 1.2 ผูเรียนเกิดความตระหนักรูถึงความสําคัญของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมที่เก่ียวของได 
 1.3 ผูเรียนสามารถอธิบายประโยชนของทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได 
 1.4 ผูเรียนเกิดความรูความเขาใจความหมายและแนวคิดการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
รวมถึงการใชประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน 
 
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  
 3.1 ความหมาย ประเภท และความสําคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  
 3.2 ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมที่เก่ียวของกับทางทะเลและชายฝง  
 3.3 การใชประโยชนทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน 
 3.4 แนวคดิในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 
4. จุดประสงคการเรียนรู  
 4.1 อธิบายความหมาย ประเภท และความสําคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได 
 4.2 อธิบายความสําคัญของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของได 
 4.3 อธิบายประโยชนของทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได 
 4.4 อธิบายความหมายและแนวคดิการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได 
 
 

รักษทะเล 

ความหมาย ประเภท และความสําคัญของทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝง  

การใชประโยชนทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน 

ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับทางทะเลและ

ชายฝง 

แนวคิดในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนรู (เวลา 2 ชั่วโมง) 
 ๕.๑ ผูสอนบรรยายใหความรูในหัวขอ “รักษทะเล (การอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง)”  
(๑ ชั่วโมง) 
 ๕.๒ ผูสอนเปดคลิปวีดิโอ สารคดี หรือขาวกิจกรรมที่เก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
(๑๕ นาที) 
 ๕.๓ ผูเรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูสอนเกี่ยวกับคลิปวีดิโอ สารคดี หรือขาวกิจกรรม
เก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (๓๐ นาที) 
 ๕.๔ ผูสอนทดสอบความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (๑๕ นาที) 
 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  
 -สื่อดิจิทัล 
 -คลิปวีดีโอ 
 -เอกสารความรู 
 -สื่อสิงพิมพ     
 
7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรยีนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 

1. อธิบายความหมาย 
ประเภท และความสําคัญ
ของทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงได 
 

การวัดความรู ความ
เ ข า ใ จ  แล ะค ว าม
ตระหนักรู (ภายหลัง
เสร็จสิ้นหลัง 
การเรียนรู) 

 

แบบสอบถามใน
รูปแบบมาตราสวน
ประมาณคา  
๕ ระดับ  
(rating scale) 

ผูเรียน รอยละ ๘๐ ของ
ผูเรียนมีระดับ
คะแนนความรู 

ความเขาใจ และ
ความตระหนักรู
เฉลี่ยไมต่ํากวา 

๔ คะแนน 
2. อธิบายความสําคัญของ
ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม
ที่เก่ียวของได 
 
3. อธิบายประโยชนของ
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงได 
 
4. อธิบายความหมายและ
แนวคิดการอนุรักษ
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงได 

 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 1 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.2 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 2 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.3 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 3 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.4 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 4 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.5 สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

พรก.การประมง พ.ศ. 2558 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
ดานการพิทักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  

หนวยการเรียนรูที่ 2 กฎหมายดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
กลุมผูเรียน กลุมทหารและตํารวจ  เวลา 3 ชั่วโมง 

 
1. ผลการเรียนรู  
 ผูเรียนทราบถึงความสําคญัของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 
2. ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  
 3.1 พรบ.สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 
 3.2 พรก.การประมง พ.ศ. 2558 
 83.3 พรบ.การเดินเรือนานน้ําไทย พ.ศ. 2556 
 3.4 พรบ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2562 
 3.5 พรบ.ปาไม พ.ศ. 2484 
 3.6 พรบ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 
 3.7 พรบ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2562 

พรบ.สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง พ.ศ. 2558 

กฎหมายดาน

ทรัพยากรทางทะเล

และชายฝง 

พรบ.การเดินเรือนานน้ําไทย พ.ศ. 2556 

พรบ.อุทยานแหงชาต ิพ.ศ. 2562 

พรบ.ปาไม พ.ศ. 2484 

ตัวอยางการกระทําผิดกฎหมายดานทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝง 

พรบ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 

พรบ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2562 

พรบ.สงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2535 

พรบ.ความรับผิดทางแพงตอความเสียหายจากมลพิษ
น้ํามันอนัเกิดจากเรือ พ.ศ. 2560 



 

 

 3.8 พรบ.สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 
 3.9 พรบ.ความรับผิดทางแพงตอความเสียหายจากมลพิษน้ํามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. 2560 
 3.10 ตัวอยางการกระทําผิดกฎหมายดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 
4. จุดประสงคการเรียนรู  
 สรุปสาระสําคัญของกฎหมายที่เก่ียวของกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได 
 
5. กิจกรรมการเรียนรู (เวลา 2 ชั่วโมง) 
 ๕.๑ ผูสอนบรรยายใหความรูในหัวขอ “กฎหมายดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝง” (๑ ชั่วโมง) 
 ๕.๒ ผูสอนยกตัวอยางกรณีศึกษาหรือถายทอดประสบการณเกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมายดาน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (๔๕ นาที) 
 ๕.๓ ผูสอนนําคลิปวีดิโอเกี่ยวกับการพิทักษทางทะเลและชายฝงเปดใหผูเรียนรับชมเพ่ือการเรียนรู  
(๑๕ นาที) 
 ๕.๔ ผูเรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูสอนเก่ียวกับความรู ความเขาใจในกฎหมาย  และ
ระเบียบที่แกไขและเพิ่มเติมดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (๔๕ นาที) 
 ๕.๔ ผูสอนทดสอบความรูความเขาใจโดยแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจกฎหมายที่เก่ียวของกับการ
พิทักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (๑๕ นาที) 
 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  
 - คลิปวีดีโอ 
 - ภาพยนตรสั้น 
 - เอกสารความรู 
 - สื่อสิงพิมพตาง ๆ   
 - สื่อดิจิทัล 
 
7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 

สรุปสาระสําคัญของ
กฎหมายที่เก่ียวของกับ
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงได 

การทดสอบหลัง 
การเรียนรู 

แบบทดสอบวัด
ความรูความเขาใจ

กฎหมายที่
เก่ียวของกับการ
พิทักษทรัพยากร
ทางทะเลและ

ชายฝง 

ผูเรียน รอยละ ๘๐  
ของคะแนนเตม็ 

 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.2 สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
ดานการพิทักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  

หนวยการเรียนรูที่ 3 หลกันติิรัฐ นิติธรรมกบัการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ 
กลุมผูเรียน กลุมทหารและตํารวจ  เวลา ๒ ชั่วโมง 

 
1. ผลการเรียนรู 
 ผูเรียนมีความเขาใจเก่ียวกับนโยบายและยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และ 
มีความตระหนักถึงการนํานิติรัฐ นิติธรรมในใชในการบังคับใชกฎหมายใหเหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ 
 
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  
 3.1 นโยบายและยุทธศาสตรที่เก่ียวของกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 3.2 หลักนิติรัฐ นิติธรรมในบริบทของทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (หลักเก่ียวกับการใชกฎหมายให
เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่) 
 3.3 การบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 
4. จุดประสงคการเรียนรู  
 4.1 วิเคราะหนโยบายและยุทธศาสตรที่เก่ียวของกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได 
 4.2 ตระหนักถึงการนํานิติรัฐ นิติธรรมในใชในการบังคับใชกฎหมายใหเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 

หลักนิติรัฐ นิติ
ธรรมกับการ

บังคับใชกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ 

นโยบายและยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง 

การบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง 

หลักนิติรัฐ นิติธรรมในบริบทของทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง (หลักเกี่ยวกับการใชกฎหมายใหเหมาะสม
กับบริบทพื้นท่ี) 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนรู (เวลา ๒ ชั่วโมง) 
 ๕.๑ ผูสอนบรรยายถึงหลักนิติรัฐ นิติธรรม กฎหมาย นโยบายและยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง (๑ ชั่วโมง) 
 ๕.๒ ผูสอนยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับการบังคบัใชกฎหมายใหเหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ (๑๕ นาที) 
 ๕.๓ ผูเรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูสอนเก่ียวกับหลักนิติรัฐ นิติธรรม กฎหมาย นโยบาย
และยุทธศาสตรที่เก่ียวของกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (๓๐ นาที) 
 ๕.๔ ผูสอนทดสอบความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักนิติรัฐ นิติธรรมกับการบังคับใชกฎหมายที่เก่ียวของ 
(๑๕ นาที) 
 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  
 - คลิปวีดีโอ 
 - เอกสารความรู 
 - สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ      
 - ใบกิจกรรม/ใบงาน 
 - สื่อดิจิทัล 
 
7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 

1. วิเคราะหนโยบายและ
ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับ
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงได 
 

การทดสอบหลัง 
การเรียนรู 

แบบทดสอบวัด
ความรูความเขาใจ 
หลักนิติรัฐ นิติธรรม

กับการบังคับใช
กฎหมายที่
เก่ียวของ 

ผูเรียน รอยละ ๘๐  
ของคะแนนเตม็ 

2. ตระหนักถึงการนํานิติรัฐ 
นิติธรรมในใชในการบังคับ
ใชกฎหมายใหเหมาะสมกับ
บริบทพ้ืนท่ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 1 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.2 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 2 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.3 สิ่งท่ีควรปรบัปรุงและพัฒนา 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
ดานการพิทักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  
หนวยการเรียนรูที่ 4 หนาที่ในการตานทุจริต 

กลุมผูเรียน กลุมทหารและตํารวจ  เวลา 2 ชั่วโมง 
 
1. ผลการเรียนรู  
 ผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงหนาท่ีตามกฎหมาย และตามบทบาทหนาที่ของตนในการ
ตานทุจริต และสามารถวิเคราะหผลกระทบที่มีตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได 
 
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก 
 3.1 หนาที่ตามกฎหมายหรือหนาที่ตามบทบาทหนาที่ของตนเก่ียวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 3.2 ผลกระทบของการทุจริตที่มีตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 3.3 การเฝาระวัง แจงเบาะแส การทุจรติทรัพยากรทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 3.4 กรณีศึกษาการมีสวนรวมในการปกปองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 
4. จุดประสงคการเรียนรู  
 4.1 ตระหนักถึงหนาที่ตามกฎหมาย และตามบทบาทหนาที่ของตนในการตานทุจริต 
 4.2 วิเคราะหผลกระทบที่มีตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได 
 
 
 
 
 

หนาที่ในการตาน

ทุจริต 

หนาที่ตามกฎหมายหรือหนาท่ีตามบทบาทหนาที่ของ
ตนเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

การเฝาระวัง แจงเบาะแส การทุจริตทรัพยากร
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

ผลกระทบของการทุจริตท่ีมีตอทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง 

กรณีศึกษาการมีสวนรวมในการปกปองทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนรู (เวลา 2 ชั่วโมง) 
 ๕.๑ ผูสอนบรรยายกฎหมาย และบทบาทหนาที่ของตนในการตานทุจริต (๑ ชั่วโมง) 
 ๕.๒ ผูสอนยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย และบทบาทหนาที่ของตนในการตานทุจริต (๑๕ นาที) 
 ๕.๓ ผูเรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูสอนเก่ียวกับหนาที่ของตนในการตานทุจริต (๓๐ นาที) 
 ๕.๔ ผูสอนทดสอบความรู ความเขาใจ และความตระหนักรูถึงหนาที่ตามกฎหมาย และบทบาทหนาที่ของ
ตนในการตานทุจริต ตลอดถึงผลกระทบที่มีตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (๑๕ นาที) 
 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  
 - คลิปวีดีโอ 
 - ภาพยนตรสั้น 
 - เอกสารความรู 
 - สื่อสิงพิมพตาง ๆ      
 - ใบความรู /ใบกิจกรรม 
 - สื่อดิจิทัล 
 
7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 

1. ตระหนักถึงหนาที่ตาม
กฎหมาย และตามบทบาท
หนาที่ของตนในการตาน
ทจุริต 
 

การทดสอบหลัง 
การเรียนรู 

แบบทดสอบความรู 
ความเขาใจ และ

ความตระหนักรูถึง
หนาที่ตามกฎหมาย 
และบทบาทหนาที่
ของตนในการตาน
ทุจริต ตลอดถึง
ผลกระทบที่มีตอ

ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง 

ผูเรียน รอยละ ๘๐  
ของคะแนนเตม็ 

2. วิเคราะหผลกระทบที่มี
ตอทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงได 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 1 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.2 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 2 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.3 สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 



 

 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
ดาน การพิทักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  

หนวยการเรียนรู  รักษทะเล 
กลุมผูเรียน กลุมวิทยากร ป.ป.ช. / บคุลากรภาครัฐ  และรัฐวิสาหกิจ เวลา 3 ชั่วโมง 

 
1. ผลการเรียนรู  
 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย ประเภท และความสําคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ แนวคิดการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และสามารถวิเคราะห
ประโยชนของทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่มีตอการพัฒนาประเทศได  
      
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  
 1. ความหมาย ประเภท และความสําคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  
 2. ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  
 3. แนวคิดในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 4. การใชประโยชนทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน 
 
4. จุดประสงคการเรียนรู  
 1. อธิบายความหมาย ประเภท และความสําคญัของทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได 
 2. อธิบายความสําคญัของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมที่เก่ียวของได 
 3. อธิบายความหมายและแนวคดิการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได 
 4. วิเคราะหประโยชนของทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่มีตอการพัฒนาประเทศได 
 
 
 
 
 

ความหมาย ประเภท และความสําคัญของทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝง 

ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝง 

แนวคิดในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

การใชประโยชนทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน 

รักษทะเล  



 

 

5. กิจกรรมการเรียนรู (เวลา 3 ชั่วโมง) 
 1. ผูสอนบรรยายความหมาย ประเภท และความสําคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝงรวมกับการ
เปดภาพยนตรสั้น (30 นาท)ี  
 2. ผูเรียนรวมกันวิเคราะหประโยชนของทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่มีตอการพัฒนาประเทศผานใบ
กิจกรรม (30 นาท)ี 
 3. ผูเรียนรวมกันปฏิบัติงานกลุมเพ่ือสืบคนขอมูลเกี่ยวกับความสําคัญของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมที่
เก่ียวของ (60 นาที) 
 4. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายโดยใชปรากฏการเปนฐานในเรื่องแนวคิดการอนุรักษทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง  (60 นาท)ี  
 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  
 1. ภาพยนตรสั้นเก่ียวกับความสําคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 2. เอกสารประกอบการศึกษา 
 3. ใบกิจกรรม 
 4. สื่อออนไลนในการสืบคนขอมูล 
 
7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 

1. อธิบายความหมาย 
ประเภท และความสําคัญ
ของทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงได 

แบบทดสอบ แบบทดสอบความรู
ความเขาใจการ
อนุรักษทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝง   

ผูเรียน รอยละ 70 ของ
คะแนนเต็ม 

2. อธิบายความสําคัญของ
ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม
ที่เก่ียวของได 
3. อธิบายความหมายและ
แนวคิดการอนุรักษ
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงได 
4. วิเคราะหประโยชนของ
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงที่มีตอการพัฒนา
ประเทศได 

การตรวจผลงาน ใบกิจกรรม ผูเรียน รอยละ 80 ของ
คะแนนเต็ม 

 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 1 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.2 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 2 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.3 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 3 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.4 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 4 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.5 สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
ดาน การพิทักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  

หนวยการเรียนรู  กฎหมายดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
กลุมผูเรียน กลุมวิทยากร ป.ป.ช. / บคุลากรภาครัฐ  และรัฐวิสาหกจิ เวลา 3 ชั่วโมง 

 
1. ผลการเรียนรู  
 อธิบายสาระสําคัญของกฎหมายที่เก่ียวของกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได 
      
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  
 1. พรบ.สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 
 2. พรก.การประมง พ.ศ. 2558 
 3. พรบ.การเดินเรือนานน้ําไทย พ.ศ. 2556 
 4. พรบ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2562 
 5. พรบ.ปาไม พ.ศ. 2484 
 6. พรบ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 

พรบ.สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง พ.ศ. 2558 

พรก.การประมง พ.ศ. 2558 

พรบ.การเดินเรือนานน้ําไทย พ.ศ. 2556 

พรบ.ปาไม พ.ศ. 2484 

พรบ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2562 

พรบ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 

พรบ.อุทยานแหงชาต ิพ.ศ. 2562 

พรบ.สงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2535 

พรบ.ความรับผิดทางแพงตอความเสียหายจากมลพิษ
น้ํามันอนัเกิดจากเรือ พ.ศ. 2560 

ตัวอยางการกระทําผิดกฎหมายดานทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง 

กฎหมายดานทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝง 



 

 

 7. พรบ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2562 
 8. พรบ.สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 
 9. พรบ.ความรับผิดทางแพงตอความเสียหายจากมลพิษน้ํามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. 2560 
 10. ตัวอยางการกระทําผิดกฎหมายดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 
4. จุดประสงคการเรียนรู  
 อธิบายสาระสําคัญของกฎหมายที่เก่ียวของกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได 
 
5. กิจกรรมการเรียนรู (เวลา 3 ชั่วโมง) 
 1. ผูสอนใช info graphic อธิบายสาระสําคัญบทกฎหมายที่สําคัญในแตละพ.ร.บ. (30 นาที) 
 2. ผูสอนยกตัวอยางการกระทําผิดกฎหมายดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และอธิบายขอกฎหมายที่
เก่ียวของ (30 นาที) 
 3. ผูสอนเตรียมใบกิจกรรมเกี่ยวกับขาวการกระทําความผิดดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเพ่ือให
ผูเรียนแบงกลุมสืบคนขอมูลกฎหมายเพ่ือใชประกอบการวิเคราะหขาวตามใบกิจกรรม (60 นาท)ี 
 4. ผูเรียนนําเสนอผลการวิเคราะหขาวประกอบกฎหมายที่เก่ียวของ (30 นาที) 
 5. ผูสอนสรุปความคิดรวบยอด (30 นาที) 
 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  
 1. สื่อสิ่งพิมพตางๆ 
 2. คลิปวีดีโอ /ภาพยนตรสั้น 
 3. เอกสารความรู  
 4. ใบความรู / ใบกิจกรรม 
 5. สื่อดิจิทัล 
 
7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 

อธิบายสาระสําคัญของ
กฎหมายที่เก่ียวของกับ
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงได 

การทดสอบ แบบทดสอบความรู
ความเขาใจใน
กฎหมายที่
เก่ียวของกับ

ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงได 

ผูเรียน รอยละ 70 ของ
คะแนนเต็ม 

 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.2 สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
ดาน การพิทักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  

หนวยการเรียนรู 3  หลักนิติรัฐ นิติธรรม กับการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ 
กลุมผูเรียน กลุมวิทยากร ป.ป.ช. / บคุลากรภาครัฐ  และรัฐวิสาหกิจ เวลา 3 ชั่วโมง 

 
1. ผลการเรียนรู  
 สามารถวิเคราะหนโยบายและยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได และตระหนัก
ถึงการนํานิติรัฐ นิติธรรมในใชในการบังคับใชกฎหมายใหเหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่  
      
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  
 1. นโยบายและยุทธศาสตร 
 2. หลักนิติรัฐ นิติธรรม (หลักเก่ียวกับการใชกฎหมายใหเหมาะสมกับบริบทพ้ืนท่ี) 
 3. การบังคับใชกฎหมาย 
 
4. จุดประสงคการเรียนรู  
 1. วิเคราะหนโยบายและยุทธศาสตรที่เก่ียวของกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได 
 2. ตระหนักถึงการนํานิติรัฐ นิติธรรม ใชในการบังคบัใชกฎหมายใหเหมาะสมกับบริบทพ้ืนที ่
 
5. กิจกรรมการเรียนรู (เวลา 3 ชั่วโมง) 
 1. ผูเรียนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ กรมประมง หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง หรือหนวยงาน
ที่เก่ียวของในพื้นที่เก่ียวกับ (120 นาที) 
  - นโยบายและยุทธศาสตรที่เก่ียวของกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
  - การบริหารงานโดยใชหลักนิติรัฐ นิติธรรม และการบังคับใชกฎหมายใหเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
 
 
 
 

นโยบายและยุทธศาสตร 

การบังคับใชกฎหมาย 

หลักนิติรัฐ นิติธรรม (หลักเกี่ยวกับการใช
กฎหมายใหเหมาะสมกับบริบทพื้นท่ี) 

 

หลักนิตริัฐ นิติธรรม 
 กับการบังคับใช 
กฎหมายที่เกี่ยวของ 

 



 

 

 2. ผูเรียนแบงกลุมสรุปผลจากการศึกษาดูงานและนําเสนอ (40 นาท)ี 
 3. ผูเรียนและผูสอนอภิปราย และสรุปความคิดรวบยอดหลักเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูประเด็นที่ไดจาก
การศกึษาดูงาน (20 นาท)ี 
 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  
 1. เอกสารความรู 
 2. กรมประมง หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง หรือหนวยงานที่เก่ียวของในพื้นที ่
 
7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 

1. วิเคราะหนโยบายและ
ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับ
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงได 
2. ตระหนักถึงการนํานิติรัฐ 
นิติธรรมในใชในการบังคับ
ใชกฎหมายใหเหมาะสมกับ
บริบทพ้ืนท่ี 

ประเมินการ
ปฏิบัติงานโดยใชหลัก

นิติรัฐ นิติธรรมใน
การบังคบัใชกฎหมาย

ใหเหมาะสมกับ
บริบทพ้ืนท่ี 

แบบประเมินตนเอง ผูเรียน มีผลการประเมิน
อยูในระดับ ดี 

 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 1 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.2 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 2 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.3 สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
ดาน การพิทักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  

หนวยการเรียนรู  แนวทางปองกันการทจุริตอยางมสีวนรวม 
กลุมผูเรียน กลุมวิทยากร ป.ป.ช. / บคุลากรภาครัฐ  และรัฐวิสาหกิจ เวลา 3 ชั่วโมง 

 
1. ผลการเรียนรู  
  ตระหนักถึงหนาที่ตามกฎหมาย และตามบทบาทหนาที่ของตนในการตานทุจริต และสามารถวิเคราะห
ผลกระทบตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝงและวิเคราะหความเชื่อมโยงของความขัดแยงและการปองกันการ
ทุจริตทางทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได รวมทั้ง ออกแบบวิธีการสรางการมีสวนรวมในการตานทุจริตทาง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได  และแนวทางการปองกันการทุจริตทางทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได  
      
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  
 1. หนาที่ตามกฎหมายหรือหนาที่ตามบทบาทหนาที่ของตนเก่ียวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 2. ผลกระทบของการทุจริตตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 3. หลักการสรางการมีสวนรวม 
 4. ประเภทของความขัดแยงและการปองกัน  
 5. แนวทางการปองกันการทุจริต (การปองกันการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชน
สวนรวม และเฝาระวังการทุจริต) 
 
 

หนาที่ตามกฎหมายหรือหนาท่ีตามบทบาทหนาที่
ของตนเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

แนวทางการปองกันการทุจริต  
(การปองกันการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล
กับประโยชนสวนรวม และเฝาระวังการทุจริต) 

ผลกระทบของการทุจริตตอทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง 

ประเภทของความขัดแยงและการปองกัน 

หลักการสรางการมีสวนรวม 

แนวทางปองกัน 
การทุจริตอยางม ี

สวนรวม 



 

 

4. จุดประสงคการเรียนรู  
 1. ตระหนักถึงหนาที่ตามกฎหมาย และตามบทบาทหนาที่ของตนในการตานทุจริต 
 2. วิเคราะหผลกระทบตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได 
 3. ออกแบบวิธีการสรางการมีสวนรวมในการตานทุจริตทางทรพัยากรทางทะเลและชายฝงได 
 4. วิเคราะหความเชื่อมโยงของความขัดแยงและการปองกันการทุจริตทางทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 5. ออกแบบแนวทางการปองกันการทุจริตทางทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 
5. กิจกรรมการเรียนรู (เวลา 3 ชั่วโมง) 
 1. ผูสอนใชคําถามและใหขอมูลยอนกลับ โดยผูเรียนวิเคราะหผลกระทบตอทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง รวมทั้งวิเคราะหความเชื่อมโยงของความขัดแยงและการปองกันการทุจริตทางทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง (20 นาที) 
 2. ผูสอนบรรยายหนาที่ตามกฎหมาย และตามบทบาทหนาที่ในการตานทุจริตดานทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง และหลักการสรางการมีสวนรวม (40 นาที) 
 3. ผูเรียนแบงกลุมออกแบบวิธีการสรางการมีสวนรวมในการตานทุจริตทางทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง และแนวทางการปองกันการทุจริตทางทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (60 นาที) 
 4. ผูสอนและผูเรียนรวมอภิปรายสิ่งที่ไดเรียนรูจากกิจกรรมกลุมและสรุปแนวทางสรางการมีสวนรวมใน
การปองกันการทุจริตดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (60 นาที) 
 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  
 1. เอกสารความรู 
 2. กรมประมง หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง หรือหนวยงานที่เก่ียวของในพื้นที ่
 3. สื่อสิ่งพิมพตางๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 
1. ตระหนักถึงหนาที่ตาม
กฎหมาย และตามบทบาท
หนาที่ของตนในการตานทุจริต 

การประเมินผลงาน
และตรวจผลงาน 

แนวทางสรางการมี
สวนรวมในการ

ปองกันการทุจริต
ดานทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง  

ผูเรียน อยางนอย 1 
แนวทาง/

มาตรการ/คูมือ 

2. วิเคราะหผลกระทบตอ
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงได 

3. วิเคราะหความเชื่อมโยง
ของความขัดแยงและการ
ปองกันการทุจริตทาง
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง 
4. ออกแบบวิธีการสรางการมี
สวนรวมในการตานทุจริตทาง
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงได 

ประเมินการ
ปฏิบัติงานตาม
แนวทางท่ีได
ออกแบบ 

แบบประเมินตนเอง ผูเรียน ผาน/ไมผาน 

5. ออกแบบแนวทางการ
ปองกันการทุจริตทาง
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง 
 

หมายเหตุ ผาน หมายถึง หนวยงานนําแนวทางไปปฏิบัติได 
  ไมผาน หมายถึง หนวยงานไมสามารถนําแนวทางไปปฏิบัติได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 1 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.2 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 2 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.3 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 3 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.4 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 4 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.5 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรยีนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 5 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.6 สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 
 

 



 

 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
เรื่อง การพิทักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  

หนวยการเรียนรูที่ ๑  รักษทะเล  
กลุมผูเรียน โคช เวลา ๒ ชั่วโมง 

 
1. ผลการเรียนรู  

สามารถอธิบายความหมาย ประเภท ความสําคัญ และประโยชนของทรัพยากร พรอมทั้งสามารถ
วิเคราะหความสําคัญของระบบนิเวศ และวิเคราะหแนวคิดในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได 

 
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ความคิดรวบยอดหลัก  
๓.1 ความหมาย ประเภท และความสําคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
๓.2 ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
3.๓ การใชประโยชนทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน 
๓.4 แนวคิดในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

 
4. จุดประสงคการเรียนรู  

๔.๑ อธิบายความหมาย ประเภท และความสําคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได 
๔.2 วิเคราะหความสําคัญของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมที่เก่ียวของได 
๔.3 อธิบายประโยชนของทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได 
๔.4 อธิบายความหมายและวิเคราะหแนวคิดการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได 

 
 
 

รักษทะเล 

ความหมาย ประเภท และความสําคัญของ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

การใชประโยชนทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน 

แนวคิดในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงอยางย่ังยืน 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนรู (เวลา ๒ ชั่วโมง) 
๕.๑ ผูสอนบรรยายและใหความรู ความหมาย ประเภท ความสําคัญ และประโยชนของทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝง ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม แนวคิดในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (๓๐ นาที) 
๕.๒ ผูเรียนรวมกันอภิปรายโดยใชกระบวนการสถานการณจําลอง หรือการใชปญหาเปนฐานเก่ียวกับ 

แนวคิด ในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง วิเคราะหความสําคัญของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม (๓๐ นาที)  
๕.๓ ผูสอนและผูเรียนรวมกันยกกรณีศึกษาโดยการสืบคนขอมูลผานสื่อออนไลนเก่ียวกับการอนุรักษ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (๓๐ นาที)  
๕.๔ ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปผลการเรียนรูเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (๓๐ นาที)  
 

6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  
๖.๑ สื่อดิจิทัล 
๖.๒ คลิปวีดีโอ 
๖.๓ ภาพยนตรสั้น 
๖.๔ เอกสารความรู 
๖.๕ สื่อสิ่งพิมพ     
๖.๖ ใบความรู             
๖.๗ ใบกิจกรรม 

 
7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 

1. อธิบายความหมาย 
ประเภท และความสําคัญ
ของทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงได 

-การทดสอบ 
-การใชคําถาม 
 
 

-แบบทดสอบ 
-แบบประเมินการ
ตอบคําถาม 

ผูเรียน 
 
 
 
 
 

รอยละ ๘๐  
ของคะแนนเตม็ 
 
 
 
 
 

2. วิเคราะหความสําคัญของ
ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม
ที่เก่ียวของได 
 

-ประเมิน การ
อภิปรายความสําคัญ
ของระบบนิเวศและ
สิ่งแวดลอม 
-การทดสอบ  

แบบประเมินการ
อภิปราย 
-แบบทดสอบ (กอน 
- หลัง) 
 

3. อธิบายประโยชนของ
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงได 
 

-การทดสอบ 
-การใชคําถามและ
การใหขอมูล
ยอนกลับ 

-แบบทดสอบ 
-แบบสอบถาม 
 

4. อธิบายความหมายและ
วิเคราะหแนวคิดการอนุรักษ
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงได 

-การทดสอบ 
-การประเมิน 
 

-แบบทดสอบ 
-แบบประเมิน
ตนเอง 
 

 



 

 

8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 1 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.2 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 2 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.3 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 3 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.4 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 4 
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................
 8.5 สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
เรื่อง การพิทักษทรพัยากรทางทะเลและชายฝง 

หนวยการเรียนรูที่ ๒  กฎหมายดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
กลุมผูเรียน โคช เวลา ๔ ชั่วโมง 

 
1. ผลการเรียนรู  

มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับกฎหมายที่เก่ียวของกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 

2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

       
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  
                             

3. ความคิดรวบยอดหลัก  
๓.1 พรบ.สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 
๓.2 พรก.การประมง พ.ศ.2558 
๓.3 พรบ.การเดินเรือนานน้ําไทย พ.ศ.2456 
๓.4 พรบ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ.2562 
๓.5 พรบ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2562 
๓.6 พรบ.สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 

กฎหมายดานทรัพยากร 

ทางทะเลและชายฝง 

พรบ.สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 

พรก.การประมง พ.ศ. 2558 

พรบ.การเดินเรือนานน้ําไทย พ.ศ. 2556 

พรบ.อุทยานแหงชาต ิพ.ศ. 2562 

พรบ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2562 

พรบ.สงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2535 

ประมวลกฎหมายอาญา (เชน ม.157)/ป.แพง 

พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ป.ป.ช. 

กรณีศึกษาการกระทําผิดกฏหมายดาน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 



 

 

๓.7 ประมวลกฎหมายอาญา (เชน ม.157) / ป.แพง 
๓.8 พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ป.ป.ช. 
๓.9 กรณีศึกษาการกระทําผิดกฎหมายดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

 
4. จุดประสงคการเรียนรู  

วิเคราะหกฎหมายท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได 
 
5. กิจกรรมการเรียนรู (เวลา ๔ ชั่วโมง) 

๕.๑ ผูสอนบรรยายและใหความรู เกี่ยวกับขอกฎหมายที่เก่ียวของกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  
(๑ ชั่วโมง)  
 ๕.๒ ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นกฎหมายท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงท่ีเกิดข้ึนตามบริบทในพ้ืนที่ (๑ ชั่วโมง) 

๕.๓ ผูเรียนรวมกันแบงกลุมและสืบคนขอมูลขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝงมา
เปนกรณีศึกษาประกอบการอภิปรายกันภายในกลุม (๑ ชั่วโมง)  

๕.๔ ผูเรียนรวมกันนําเสนอขอมูลขอกฎหมายที่เก่ียวของกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝงมาที่ได
อภิปรายกันภายในกลุม เชน การบุกรุกพื้นที่ชายฝง การดูดทรายในแมน้ํา (๓๐ นาที)  

๕.๕ ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปบทเรียนกรณีศึกษาขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง (๓๐ นาที) 

 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  

๖.๑ สื่อดิจิทัล 
๖.๒ คลิปวีดีโอ 
๖.๓ เอกสารความรู 
๖.๔ สื่อสิ่งพิมพ     
๖.๕ ใบความรู             
๖.๖ ใบกิจกรรม 

 
7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 

วิเคราะหกฎหมายที่
เก่ียวของกับทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงได 
 
 

-การทดสอบ 
-การประเมินผลงาน
จากกรณีศึกษา
กฎหมายที่เก่ียวของ
กับทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงได 

-แบบทดสอบ 
-แบบประเมินผล
งาน  

 

ผูเรียน -รอยละ ๘๐  
ของคะแนนเตม็ 
 
 

 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.2 สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
เรื่อง การพิทักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  

หนวยการเรียนรูที่ ๓  สถานการณและผลกระทบของการทุจริต  
กลุมผูเรียน โคช เวลา ๒ ชั่วโมง 

 
1. ผลการเรียนรู  

สามารถวิเคราะหผลกระทบและยกตัวอยางของการทุจริตที่มีตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได 
 

2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 
 
 
  

 
                               

 
 
   

3. ความคิดรวบยอดหลัก  
สถานการณและผลกระทบของการทุจริต 

๓.1. ผลกระทบของการทุจริตท่ีมีตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
๓.2. ตัวอยางสถานการณและผลกระทบของการทุจริต 

 
4. จุดประสงคการเรียนรู  

วิเคราะหผลกระทบของการทุจริตที่มีตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได 
 

5. กิจกรรมการเรียนรู (เวลา ๒ ชั่วโมง) 
๕.๑ ผูสอนเปดสื่อพรอมบรรยายประกอบ เก่ียวกับกรณีศึกษาผลกระทบของการทุจริตท่ีมีตอทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝง (๓๐ นาที) 
๕.๒ ผูสอนฝกปฏิบัติใหกับผูเรียนโดยวิธีการสืบเสาะกรณีศึกษา และใชกระบวนการปญหาเปนฐาน ในการ

วิเคราะหผลกระทบของการทุจริตที่มีตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เชน วิเคราะหปญหาการทุจริตเก่ียวกับ
การทําประมงท่ีผิดกฎหมาย การละเวนการปฏิบัติหนาที่ของอุทยานแหงชาติทางทะเล (๑ ชม.)   

๕.๓ ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปผลกรณีศึกษาผลกระทบของการทุจริตที่มีตอทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง (๓๐ นาที) 

 
 
 
 

สถานการณและ 

ผลกระทบ 

ของการทุจริต 

ผลกระทบของการทุจริตท่ีมีตอทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝง 

ตัวอยางสถานการณและผลกระทบของการทุจริต 



 

 

6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  
๖.๑ สื่อดิจิทัล 
๖.๒ คลิปวีดีโอ 
๖.๓ เอกสารความรู 
๖.๔ สื่อสิ่งพิมพ     
๖.๕ ใบความรู             
๖.๖ ใบกิจกรรม 

 
7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 

วิเคราะหผลกระทบของการ
ทุจริตที่มีตอทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงได 
 
 

- การประเมินผลงาน
และตรวจผลงานการ
วิเคราะหผลกระทบ
ของการทุจริตที่มีตอ
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง 
 

-แบบประเมินผล
งาน 

 

ผูเรียน รอยละ 80  
ของคะแนนเตม็ 
 

 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.2 สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
เรื่อง การพิทักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  

หนวยการเรียนรูที่ ๔  เทคนิคการถายทอดอยางมอือาชพี  
กลุมผูเรียน โคช เวลา ๔ ชั่วโมง 

 
1. ผลการเรียนรู  

สามารถสื่อสารและถายทอดความรูใหแกผูเรียน รวมถึงสามารถคัดเลือกสื่อทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงที่เหมาะสมกับการเรียนรู และวิเคราะหผลการประเมินการเรียนรูได 
 
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก 

๓.1. การวิเคราะหผูเรียน  
๓.2. เทคนิคการสื่อสารและการถายทอดความรู 
๓.3. หลักการคัดเลือกสื่อ 
๓.4. การประเมินผลการเรียนรู 

 
4. จุดประสงคการเรียนรู  

๔.1. วิเคราะหธรรมชาติและความตองการของผูเรียนได  
๔.2. สื่อสารและถายทอดความรูได  
๔.3. คัดเลือกสื่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได 
๔.4. วิเคราะหผลการประเมินการเรียนรูได 
 
 
 
 
 
 
 

เทคนิคการถายทอด 
อยางมืออาชีพ 

การวิเคราะหผูเรียน 

เทคนิคการสื่อสารและการถายทอดความรู 

หลักการคัดเลือกสื่อ 

การประเมินผลการเรียนรู 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนรู  (เวลา ๔ ชั่วโมง) 
๕.๑ ผูสอนบรรยายและใหความรู เก่ียวกับเทคนิคการสื่อสารและถายทอดความรู รวมถึงหลักการคดัเลือก

สื่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่เหมาะสมกับการเรียนรู และหลักการประเมินผลการเรียนรู (๑ ชั่วโมง) 
๕.๒ ผูสอนกําหนดประเด็นใหผูเรียนฝกปฏิบัติเทคนิคการสื่อสารและถายทอดความรูโดยใชการจําลอง

สถานการณเก่ียวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (๑ ชั่วโมง)  
๕.๓ ผูสอนกําหนดประเด็นใหผูเรียนฝกปฏิบัติการคัดเลือกสื่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่เหมาะสม

กับการเรียนรู (๑ ชั่วโมง)   
๕.๔ ผูสอนและผูเรียนรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการฝกปฏิบัติการประเมินผลการเรียนรู (๔๐ นาที)   
๕.๕ ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปผลและนําเสนอประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู (20 นาที) 
 

6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  
๖.๑ สื่อดิจิทัล 
๖.๒ คลิปวีดีโอ 
๖.๓ เอกสารความรู 
๖.๔ สื่อสิ่งพิมพ     
๖.๕ ใบความรู             
๖.๖ ใบกิจกรรม 

 
7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 

1. วิเคราะหธรรมชาติและ
ความตองการของผูเรียนได  

-การใชคําถามและการ
ใหขอมูลยอนกลับ 

-แบบประเมินการ
ตอบคําถาม  

ผูเรียน -ผานเกณฑ 
รอยละ 80 
ของคะแนนเตม็ 2. สื่อสารและถายทอด

ความรูได  
-การประเมินผลงาน
และตรวจผลงานการ
สื่อสารและถายทอด
ความรู  

-แบบประเมินผล
งาน 

3. คัดเลือกสื่อทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝงได 

-การประเมินผลงาน
และตรวจผลงานการ
คัดเลือกสื่อทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง 

-แบบประเมินผล
งาน 

4. วิเคราะหผลการประเมิน
การเรียนรูได 

-การประเมินผลงาน
และตรวจผลงานการ
วิเคราะหผลการ
ประเมินการเรียนรู 

-แบบประเมินผล
งาน 

 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 1 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.2 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 2 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.3 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 3 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.4 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 4 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 8.5 สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 
 
 



 

 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสตูรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
เรื่อง การพิทักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

หนวยการเรียนรูที่ 1  เรื่องนารูเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
กลุมผูเรียน ประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เวลา 3 ชั่วโมง 

 
1. ผลการเรียนรู  
 อธิบายความหมาย ประเภท และความสําคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ความสําคัญของระบบ
นิเวศและสิ่งแวดลอมที่เก่ียวของ ประโยชนของทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได ความหมายและแนวคิดการ
อนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ตามบริบทของพ้ืนที่ได 
      
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  
 1. ความหมาย ประเภท และความสําคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 2. ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของ  
  - ระบบนิเวศหาดทราย 
  - ระบบนิเวศปาชายเลน 
  - ระบบนิเวศแนวปะการัง 
  - ระบบนิเวศแหลงหญาทะเล 
  - ระบบนิเวศทะเลเปด 
 

ความหมาย ประเภท และความสําคัญของทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง 

ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ 
   - ระบบนิเวศหาดทราย 
   - ระบบนิเวศปาชายเลน 
   - ระบบนเิวศแนวปะการัง 
   - ระบบนิเวศแหลงหญาทะเล 

การใชประโยชนทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน 
   - ดานการประมง 
   - ดานการขนสงและพาณิชยนาว ี
   - ดานการทองเท่ียวและนันทนาการทางทะเล 
   - ดานพลังงาน 
   - ดานอื่น ๆ 

การอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง / ตามบริบทของ

พื้นที่ (สงวน รักษา ฟนฟู พัฒนา และใชประโยชน) 

เรื่องนารูเกี่ยวกับ 

ทรัพยากรทาง 

ทะเลและชายฝง 



 

 

 3. การใชประโยชนทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน 
  - ดานการประมง 
  - ดานการขนสงและพาณชิยนาว ี
  - ดานการทองเที่ยวและนันทนาการทางทะเล 
  - ดานพลังงาน 
  - ดานอื่น ๆ 
 4. การอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง / ตามบริบทของพ้ืนที่ (สงวน รักษา ฟนฟู พัฒนา และใช
ประโยชน) 
   
4. จุดประสงคการเรียนรู  
 1. อธิบายความหมาย ประเภท และความสําคญัของทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได 
 2. อธิบายความสําคญัของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมที่เก่ียวของได 
 3. อธิบายประโยชนของทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได 
 4. อธิบายความหมายและแนวคดิการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ตามบริบทของพื้นที่ได 
 
5. กิจกรรมการเรียนรู (เวลา 3 ชั่วโมง) 
 1. ผูสอนกระตุนความสนใจของผูเรียนโดยการเปดภาพยนตรสั้นหรือวิดีโอเก่ียวกับระบบนิเวศทางทะเล
และชายฝง จากนั้นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันเก่ียวกับระบบนิเวศหาดทราย ระบบนิเวศปาชายเลน ระบบ
นิเวศแนวปะการัง ระบบนิเวศแหลงหญาทะเล และระบบนิเวศทะเลเปด (30 นาที )   
 2. ผูสอนบรรยายเพ่ือใหความรูและสรางความเขาใจความหมาย ประเภท และความสําคัญของทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง (40 นาที)   
 3. ผูเรียนแบงกลุมและรวมกันอภิปรายเก่ียวกับการใชประโยชนทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน แตละ
ดาน ไดแก ดานการประมง ดานการขนสงและพาณิชยนาว ีดานการทองเที่ยวและนันทนาการทางทะเล ดาน
พลังงาน และดานอ่ืนๆ รวมถึงการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง / ตามบริบทของพ้ืนที่ (สงวน รักษา 
ฟนฟู พัฒนา และใชประโยชน) (60 นาที) 
 4. ผูเรียนรวมกันนําเสนอผลการอภิปรายพรอมสรุปรวมกัน (30 นาที) 
 5. ผูเรียนรวมกันถอดบทเรียนสิ่งที่ไดเรียนรูและนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือนรวมชั้นเรียนผานการทํา
ใบกิจกรรม (20 นาที)   
 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  
 - คลิปวีดีโอ 
 - ภาพยนตรสั้น 
 - เอกสารความรู 
 - สื่อสิงพิมพตาง ๆ      
 - ใบกิจกรรม 
 - สื่อดิจิทัล 
 
 
 
 



 

 

7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 

1. อธิบายความหมาย ประเภท 
และความสําคัญของทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงได 

ประเมนิจากการ
นําเสนอ 

 

แบบประเมิน
การนําเสนอ 

 

ผูเรียน 
 

รอยละ 80 
ของคะแนนเตม็ 

 
2. อธิบายความสําคัญของระบบ
นิเวศและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของได 

3. อธิบายประโยชนของทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝงได 
4. อธิบายความหมายและแนวคิด
การอนุรักษทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง ตามบริบทของพ้ืนที่ได 

 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 1 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.2 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 2 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.3 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 3 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.4 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 4 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.5 สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินความรู หนวยที่ 1 เรื่องนารูเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 

เกณฑการประเมิน 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ผูเรียนสืบหาความรู
ในประเด็น 
1.ความหมาย 
ประเภท และ
ความสําคัญของ
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง 
2. ระบบนิเวศและ
สิ่งแวดลอมที่
เก่ียวของ  
3. การใชประโยชน
ทางทะเลและชายฝง
อยางยั่งยืน 
4. การอนุรักษ
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง / ตาม
บริบทของพ้ืนที่ 
(สงวน รักษา ฟนฟู 
พัฒนา และใช
ประโยชน) 
ไมครบถวนทั้ง 4 
ความคิดรวบยอด 

ผูเรียนสืบหาความรู
ในประเด็น 
1.ความหมาย 
ประเภท และ
ความสําคัญของ
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง 
2. ระบบนิเวศและ
สิ่งแวดลอมที่
เก่ียวของ  
3. การใชประโยชน
ทางทะเลและชายฝง
อยางยั่งยืน 
4. การอนุรักษ
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง / ตาม
บริบทของพ้ืนที่ 
(สงวน รักษา ฟนฟู 
พัฒนา และใช
ประโยชน) 
ครบถวนเพียง 1 
ความคิดรวบยอด 

ผูเรียนสืบหาความรู
ในประเด็น 
1.ความหมาย 
ประเภท และ
ความสําคัญของ
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง 
2. ระบบนิเวศและ
สิ่งแวดลอมที่
เก่ียวของ  
3. การใชประโยชน
ทางทะเลและชายฝง
อยางยั่งยืน 
4. การอนุรักษ
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง / ตาม
บริบทของพ้ืนที่ 
(สงวน รักษา ฟนฟู 
พัฒนา และใช
ประโยชน) 
ครบถวนเพียง 2 
ความคิดรวบยอด 

ผูเรียนสืบหาความรู
ในประเด็น 
1.ความหมาย 
ประเภท และ
ความสําคัญของ
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง 
2. ระบบนิเวศและ
สิ่งแวดลอมที่
เก่ียวของ  
3. การใชประโยชน
ทางทะเลและชายฝง
อยางยั่งยืน 
4. การอนุรักษ
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง / ตาม
บริบทของพ้ืนที่ 
(สงวน รักษา ฟนฟู 
พัฒนา และใช
ประโยชน) 
ครบถวนเพียง 3 
ความคิดรวบยอด 

ผูเรียนสืบหาความรู
ในประเด็น 
1.ความหมาย 
ประเภท และ
ความสําคัญของ
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง 
2. ระบบนิเวศและ
สิ่งแวดลอมที่
เก่ียวของ  
3. การใชประโยชน
ทางทะเลและชายฝง
อยางยั่งยืน 
4. การอนุรักษ
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง / ตาม
บริบทของพ้ืนที่ 
(สงวน รักษา ฟนฟู 
พัฒนา และใช
ประโยชน) 
ครบถวนทั้ง 4 
ความคิดรวบยอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
เรื่อง การพิทักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

หนวยการเรียนรูที่ 2  กฎหมายใกลตัว  
กลุมผูเรียน ประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เวลา 3 ชั่วโมง 

 
1. ผลการเรียนรู  
 สรุปสาระสําคัญของกฎหมายที่เก่ียวของกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พรก.การประมง พ.ศ.2558 
พรบ.สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 พรอมแสดงตัวอยางกรณีศึกษาการ
กระทําผิดกฎหมายดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได 
  
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  
 1. พรก.การประมง พ.ศ.2558 
 2. พรบ.สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 
 3. กรณีศึกษาการกระทําผิดกฎหมายดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
4. จุดประสงคการเรียนรู  
 1. สรุปสาระสําคัญของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได 
 2. แสดงตัวอยางกรณีศกึษาการกระทําผิดกฎหมายดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได 
  
5. กิจกรรมการเรียนรู (เวลา 3 ชั่วโมง) 
 1. ผูสอนกระตุนความสนใจของผูเรียนโดยการตั้งคําถามวาผูเรียนเคยพบเจอกรณีการกระทําผิดกฎหมาย
ดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝงหรือไม ผูเรียนมีความรูสึกอยางไร และสามารถจัดการกับกรณีการกระทําผิดที่
เกิดขึ้นไดอยางไร จากนั้นใหผูเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน (20 นาที )  
 2. ผูสอนยกตัวอยางกรณีการกระทําผิดกฎหมายดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจากวิดีโอ จํานวน 3 
กรณี จากนั้นใหความรูท่ีสอดคลองกับประเด็นสําคัญในวิดีโอ (40 นาที )  
 3. ผูสอนใหความรูเก่ียวกับพรก.การประมง พ.ศ.2558 และ พรบ.สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558   (30 นาที)  

พรก.การประมง พ.ศ.2558 

พรบ.สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 

กรณีศึกษาการกระทําผิดกฎหมายดานทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝง 

กฎหมายใกลตวั  



 

 

 4. ผูเรียนแบงกลุมตามกรณีขางตน จํานวน 3 กลุม จากนั้นรวมกันวิเคราะหกรณีการกระทําผิดกฎหมาย
ดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝงขางตนวาเขาขายกฎหมายใด (30 นาที) 
 5. ผูเรียนรวมกันอภิปรายภายในกลุม และรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีการกระทําผิดกฎหมาย
ดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พรอมทั้งกฎหมายที่เก่ียวของ (20 นาที)  
 6. ผูเรียนรวมกันถอดบทเรียนสิ่งท่ีไดเรียนรู และทําแบบทดสอบวัดความรูสาระสําคัญของกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (40 นาที)  
 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู   
 - คลิปวีดีโอ 
 - ภาพยนตรสั้น 
 - เอกสารความรู  
 - แบบทดสอบ 
 - สื่อดิจิทัล 
 
7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 

1. สรุปสาระสําคัญของ
กฎหมายที่เก่ียวของกับ
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงได 

การทดสอบ แบบทดสอบ ผูเรียน รอยละ 80 ของ
คะแนนเต็ม 

2. แสดงตัวอยางกรณีศึกษา
การกระทําผิดกฎหมายดาน
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงได 

แสดงบทบาทสมมติ
กรณีการกระทําผิด
กฎหมายดาน
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงได 

แบบประเมินการ
แสดงกรณีตัวอยาง 

ผูเรียน รอยละ 80 ของ
คะแนนเต็ม 

 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรูขอ 1 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.2 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรูขอ 2 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.3 สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
เรื่อง การพิทักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
หนวยการเรียนรูที่ 3  ภัยใกลตัวของการทุจริต 

กลุมผูเรียน ประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถิน่ เวลา 3 ชั่วโมง 
 
1. ผลการเรียนรู  
 อภิปรายผลกระทบของการทุจริตท่ีมีตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พรอมทั้งยกตัวอยางได 
  
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  
 1. ผลกระทบของการทุจริตท่ีมีตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
  - ปญหาการทําประมงและการบริหารจัดการการทําประมง 
  - ปญหาเรื่องการบริหารจัดการการจับสัตวน้ําในขนาดที่เหมาะสมแมในหลักการ 
  - ปญหาที่เกิดจากการที่กลไกการบริหารจัดการทําประมงผิดกฎหมาย IUU 
  - ปญหาดานแรงงาน และการพัฒนาเทคโนโลยี 
 2. ตัวอยางผลกระทบของการทุจริตทีม่ีตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
  - ดานการประมง 
  - ดานการขนสงและพาณชิยนาว ี
  - ดานการทองเที่ยวและนันทนาการทางทะเล 
  - ดานพลังงาน 
  - ดานอื่น ๆ 
 

ผลกระทบของการทุจริตท่ีมีตอทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง 

    - ปญหาการทําประมงและการบริหารจดัการการทําประมง 
    - ปญหาเรื่องการบริหารจัดการการจับสัตวน้ําในขนาดท่ี
เหมาะสมแมในหลักการ 
    - ปญหาที่เกิดจากการที่กลไกการบริหารจัดการทําประมงผดิ
กฎหมาย IUU 
    - ปญหาดานแรงงาน และการพัฒนาเทคโนโลย ี

ตัวอยางผลกระทบของการทุจริตที่มีตอทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง 
   - ดานการประมง 
   - ดานการขนสงและพาณิชยนาว ี
   - ดานการทองเท่ียวและนันทนาการทางทะเล 
   - ดานพลังงาน 
   - ดานอื่น ๆ 

ภัยใกลตัวของ 

การทุจริต  
 



 

 

4. จุดประสงคการเรียนรู  
 อภิปรายผลกระทบของการทุจริตท่ีมีตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พรอมทั้งยกตัวอยางได 
 
5. กิจกรรมการเรียนรู (เวลา 3 ชั่วโมง) 
 1. ผูสอนกระตุนความสนใจของผูเรียนโดยการตั้งคําถามวาหากมีการทุจริตที่มีตอทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงจะมีผลกระทบตามมาอยางไร ใหผูเรียนรวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (15 นาที) 
 2. ผูเรียนแบงกลุมรวมกันศึกษาคนควาดวยตนเองจากอินเทอรเน็ต เก่ียวกับผลกระทบของการทุจริตที่มี
ตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ในประเด็นปญหาการทําประมงและการบริหารจัดการการทําประมง ปญหา
เรื่องการบริหารจัดการการจับสัตวน้ําในขนาดท่ีเหมาะสมแมในหลักการ ปญหาที่เกิดจากการที่กลไกการบริหาร
จัดการทําประมงผิดกฎหมาย IUU (Illegal, Unreported and Unregulated fishing) ปญหาดานแรงงาน และ
การพัฒนาเทคโนโลย ีจากนั้นใหผูเรียนวิเคราะหผลกระทบที่ตามมาจากการทุจริตดังกลาว (60 นาที)  
 3. ผูเรียนรวมกันนําเสนอผลงานในรูปแบบที่ตองการขอมูลลงใน Flip Chart ในประเด็นดังกลาวที่สืบคน
เก่ียวกับผลกระทบของการทุจริตที่มีตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ในประเด็นปญหาการทําประมงและการ
บริหารจัดการการทําประมง ปญหาเรื่องการบริหารจัดการการจับสัตวน้ําในขนาดที่เหมาะสมแมในหลักการ ปญหา
ที่เกิดจากการที่กลไกการบริหารจัดการทําประมงผิดกฎหมาย IUU (Illegal, Unreported and Unregulated 
fishing) (30 นาที )  
 4. ผูสอนยกตัวอยางผลกระทบของการทุจริตที่มีตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝงผานการเปดวิดีโอ 
จากนั้นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สอดคลองกับประเด็นสําคญัในวิดีโอ พรอมทั้งผูเรียนยกยกตัวอยางผลกระทบ
ของการทุจริตที่มีตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ตนเองพบเจอในรูปแบบท่ีตองการขอมูลลงใน Flip Chart 
(45 นาท)ี  
 5. ผูเรียนรวมกันถอดบทเรียนสิ่งท่ีไดเรียนรูและนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือนรวมชั้นเรียน (25 นาที) 
 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  
 - คลิปวีดีโอ 
 - ภาพยนตรสั้น 
 - เอกสารความรู  
 - สื่อดิจิทัล 
 
7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 

อภิปรายผลกระทบของการ
ทุจริตที่มีตอทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง พรอมทั้ง
ยกตัวอยางได 

การตรวจสอบ
ผลงาน (Flip 

Chart) 

แบบประเมินการ
สรุปสาระสําคัญ 

ผูเรียน รอยละ 80 
ของคะแนนเตม็ 

 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.2 สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินความรูหนวยที่ 3 ภัยใกลตัวของการทุจริต 
 

เกณฑการประเมิน 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

ผูเรียนสืบหาความรูในประเด็น 
  1. ผลกระทบของการทุจริตท่ีมี
ตอทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง 
  2. ตัวอยางผลกระทบของการ
ทุจริตที่มีตอทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง ไมครบถวนทั้ง 2 
ความคิดรวบยอด 
 

ผูเรียนสืบหาความรูในประเด็น 
  1. ผลกระทบของการทุจริตท่ีมีตอ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
  2. ตัวอยางผลกระทบของการ
ทุจริตที่มีตอทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง 
ครบถวนเพียง 1 ความคิดรวบยอด 

ผูเรียนสืบหาความรูในประเด็น 
  1. ผลกระทบของการทุจริตท่ีมี
ตอทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง 
  2. ตัวอยางผลกระทบของการ
ทุจริตที่มีตอทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง 
ครบถวนทั้ง 2 ความคิดรวบยอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 
เรื่อง การพิทักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

หนวยการเรียนรูที่ 4  การแยกแยะผลประโยชน และแนวทางปองกันการทจุริต 
กลุมผูเรียน ประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เวลา 3 ชั่วโมง 

 
1. ผลการเรียนรู  
 แยกแยะประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม วิเคราะหความเสียหายที่เกิดจากการขัดกันของ
ประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม นําเสนอแนวทางการปองกันและเฝาระวังการทุจริตที่สงผลกระทบตอ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พรอมชองทางการแจงเบาะแสได 
 
2.  ผังความคิดรวบยอดหลัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดรวบยอดหลัก  
 1. การแยกแยะประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม 
 2. ความเสียหายท่ีเกิดจากการขัดกันของประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม 
 3. แนวทางการปองกันและเฝาระวังการทุจริตที่สงผลกระทบตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
  - ชองทางการแจงเบาะแส 
 
4. จุดประสงคการเรียนรู  
 1. แยกแยะประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวมได 
 2. วิเคราะหความเสียหายที่เกิดจากการขัดกันของประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวมได 
 3. นําเสนอแนวทางการปองกันและเฝาระวังการทุจริตที่สงผลกระทบตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได 
 
5. กิจกรรมการเรียนรู (เวลา 3 ชั่วโมง) 
 1. ผูสอนกระตุนความสนใจของผูเรียนโดยการเลนเกม Kahoot  แยกแยะประโยชนสวนบุคคลกับ
ประโยชนสวนรวมที่เก่ียวของกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (30 นาที) 

การแยกแยะประโยชนสวนบุคคลกับประโยชน
สวนรวม 

ความเสียหายที่เกิดจากการขัดกันของประโยชน
สวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม 

แนวทางการปองกันและเฝาระวังการทุจริตท่ี
สงผลกระทบตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

การแยกแยะ 

ผลประโยชนและ 

แนวทางปองกัน 

การทุจริต 



 

 

 2. ผูเรยีนรวมกันวิเคราะหความเสียหายที่เกิดจากการขัดกันของประโยชนสวนบุคคลกับประโยชน
สวนรวมที่เก่ียวของกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝง จากเกมที่เลนไปขางตน จากนั้นใหแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รวมกัน พรอมนําเสนอเปนแผนผังความคิด (40 นาที) 
 3. ผูเรียนรวมกันระดมความคิดเห็นแนวทางการปองกันและเฝาระวังการทุจริตที่สงผลกระทบตอ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พรอมนําเสนอพรอมนําเสนอเปนแผนผังความคิด (45 นาที)  
 4. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปความรูเก่ียวแนวทางการปองกันและเฝาระวังการทุจริตที่สงผลกระทบตอ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง รวมถึงแนวทางการแจงเบาะแสของหนวยงานที่เกี่ยวของ (30 นาที)  
 5. ผูเรียนประเมินความรูความเขาใจของตนเองจากสิ่งที่เรียนมาผานการเลนเกม Kahoot (25 นาที)  
 6. ผูเรียนรวมกันถอดบทเรียนสิ่งที่ไดเรียนรูและนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือนรวมชั้นเรียน (10 นาที)  
 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  
 - คลิปวีดีโอ 
 - เว็ปไซต Kahoot 
 - เอกสารความรู  
 - สื่อดิจิทัล 
 - กระดาษ Flip Chart 
 
7.  การวัดและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล เกณฑการผาน 

1. แยกแยะประโยชนสวนบุคคล
กับประโยชนสวนรวมได 

การทดสอบ แบบทดสอบ 
(Kahoot) 

ผูเรียน รอยละ 80 ของ
คะแนนเต็ม 

2. วิเคราะหความเสียหายที่เกิด
จากการขัดกันของประโยชนสวน
บุคคลกับประโยชนสวนรวมได 

การตรวจสอบ
ผลงาน 

 
 
 
 

แบบประเมินการ
สรุปสาระสําคัญ 

 
 
 
 

ผูเรียน 
 
 
 
 
 

รอยละ 80 ของ
คะแนนเต็ม 

 
 
 
 

3. นําเสนอแนวทางการปองกัน
และเฝาระวังการทุจริตท่ีสงผล
กระทบตอทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 8.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 1 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.2 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 2 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 8.3 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ขอ 3 
................................................................................................................................................................................. 
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แบบประเมินความรู หนวยที่ 3 ภัยใกลตัวของการทุจริต 
 

เกณฑการประเมิน 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 

ผูเรียนไมสามารถ 
  1. แยกแยะประโยชน
สวนบุคคลกับประโยชน
สวนรวมได 
  2. วิเคราะหความ
เสียหายท่ีเกิดจากการ
ขัดกันของประโยชนสวน
บุคคลกับประโยชน
สวนรวมได 
  3. นําเสนอแนวทางการ
ปองกันและเฝาระวังการ
ทุจริตที่สงผลกระทบตอ
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงได 
ครบถวนท้ัง 3 
วัตถุประสงค 
 

ผูเรียนสามารถ 
  1. แยกแยะ
ประโยชนสวนบุคคล
กับประโยชนสวนรวม
ได 
  2. วิเคราะหความ
เสียหายท่ีเกิดจากการ
ขัดกันของประโยชน
สวนบุคคลกับ
ประโยชนสวนรวมได 
  3. นําเสนอแนวทาง
การปองกันและเฝา
ระวังการทุจริตที่สงผล
กระทบตอทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝงได
ครบถวนเพียง   1 
วัตถุระสงค 
 

ผูเรียนสามารถ 
  1. แยกแยะประโยชน
สวนบุคคลกับประโยชน
สวนรวมได 
  2. วิเคราะหความ
เสียหายท่ีเกิดจากการ
ขดักันของประโยชนสวน
บุคคลกับประโยชน
สวนรวมได 
  3. นําเสนอแนวทางการ
ปองกันและเฝาระวังการ
ทุจริตที่สงผลกระทบตอ
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงได 
ครบถวนเพียง 2 วัตถุระ
สงค 

ผูเรียนสามารถ 
  1. แยกแยะประโยชน
สวนบุคคลกับประโยชน
สวนรวมได 
  2. วิเคราะหความ
เสียหายท่ีเกิดจากการ
ขัดกันของประโยชนสวน
บุคคลกับประโยชน
สวนรวมได 
  3. นําเสนอแนวทางการ
ปองกันและเฝาระวังการ
ทุจริตที่สงผลกระทบตอ
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงได 
ครบถวนท้ัง 3 
วัตถุประสงค 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


