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บทที่ 1

หลักสูตร “โตไปไม่โกง”
1.1 ที่มาของหลักสูตร
ปัญหาการทุจริตคอร์รปั ชันในประเทศไทยเป็นปัญหาทีห่ นักหน่วงและ
ท�ำลายประเทศในทุก ๆ ด้าน พฤติกรรมคอร์รปั ชันฝังรากลึกในสังคมไทยมา
เป็นเวลายาวนานและทวีความรุนแรงขึ้น การแพร่หลายของคอร์รัปชันใน
ปัจจุบนั มีอทิ ธิพลอย่างสูงในการแปรเปลีย่ นค่านิยมดีงามเดิมของสังคมไทยที่
ยึดมัน่ ในความสุจริตค่อย ๆ กลายมาเป็นการยอมรับการคอร์รปั ชันว่าเป็นเรือ่ ง
ธรรมดา พฤติกรรมการคอร์รปั ชันมีความสลับซับซ้อน และมักมีผมู้ อี ำ� นาจ
ที่ทุจริตเข้ามาเกี่ยวข้อง การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันจึงเป็นไปโดย
ล�ำบากมากขึ้น และความพยายามที่ผ่านมาก็ยังไม่สามารถท�ำให้คอร์รัปชัน
หมดไปได้ การป้องกันการคอร์รปั ชันจึงน่าจะเป็นอีกมาตรการทีส่ ำ� คัญ โดย
ต้องเริ่มต้นที่จิตส�ำนึกของแต่ละบุคคลที่จะต้องมีความเข้มแข็งยึดมั่นใน
ความสุจริต รังเกียจพฤติกรรมการทุจริตคอร์รปั ชัน และพร้อมทีจ่ ะต่อสูก้ บั
ความไม่ถกู ต้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับการต้านทุจริตคอร์รัปชันส�ำหรับใช้ ในโรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานครนี้ จึงก�ำเนิดขึน้ โดยความร่วมมือของกรุงเทพมหานคร
ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
และมูลนิธอิ งค์กรเพือ่ ความโปร่งใสในประเทศไทย ซึง่ ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ในการสร้างค่านิยมไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูป
แบบ โดยเฉพาะในกลุม่ เด็กและเยาวชน และเชือ่ ว่าการสร้างค่านิยมทีถ่ กู ต้อง
นีจ้ ะเป็นรากฐานส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เด็กเติบโตขึน้ เป็นพลเมืองทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และเป็น
ปราการป้องกันและแก้ ไขปัญหาทุจริตคอร์รปั ชันที่ได้ผลทีส่ ดุ

10

1.2 หลักสูตร “โตไปไม่โกง” : ลักษณะพิเศษ
หลักสูตร “โตไปไม่โกง” มีลกั ษณะทีพ่ เิ ศษแตกต่างไปจากหลักสูตร
โดยทั่วไป นอกเหนือจากเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตส�ำนึกของ
เด็กให้ “โตไปไม่โกง” แล้ว ยังมีความพิเศษในประเด็นหลัก ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ครู นักเรียน และการจัดการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้
1. ปรัชญาความเชือ่ : เด็กทุกคนมีความบริสทุ ธิ์ ไม่มเี ด็กทีม่ คี วามชัว่
ร้าย เลวร้ายทีต่ ดิ มากับตัว เช่น พันธุกรรมก�ำหนด เรือ่ งเลือดชัว่ สันดานไม่
ดี เกิดมาก็คดโกง หรือขาดจิตส�ำนึกและคุณธรรม เป็นเรือ่ งทีข่ าดการพิสจู น์
เชิงประจักษ์ พีน่ อ้ งทีม่ พี นั ธุกรรมคล้ายกันมีทงั้ เป็นคนดีและคนเลว ดังนัน้
กระบวนการหล่อหลอมกล่อมเกลาประสบการณ์ตา่ ง ๆ โดยเฉพาะในวัยเด็ก
ย่อมมีอทิ ธิพลต่อการปลูกฝังจิตส�ำนึกความคิด ความเชือ่ และระบบค่านิยม
ของแต่ละคน
2. เป้าประสงค์ของโครงการให้โอกาสการเรียนรู้ที่ดีที่สุดในวัยเด็กว่า
ด้วยเรือ่ งปลูกฝังจิตส�ำนึกและระบบคุณค่าความคิดความเชือ่ ด้วยวิธกี ารต่างๆ
ทีผ่ สมผสานสาระกับการเรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์ตา่ ง ๆ เช่น การฟังและการ
อ่านหนังสือ และการถกคุย อภิปรายถึงสาระของสิง่ ทีเ่ รียนรู้ การใช้สอื่ การ
เรียนรูอ้ นื่ ๆ ทีส่ นุก เช่น เพลง การเล่นเกม การเล่นละคร การท�ำงานศิลปะ
เพือ่ ให้เกิดความประทับใจสาระทีค่ วรรู้
3. กระบวนการเรียนรูท้ เี่ ด็กมีสว่ นร่วมและให้เด็กได้เป็นผูป้ ฏิบตั เิ อง คิดเอง
ท�ำเอง และขบคิดแก้ปญ
ั หาเอง จะเป็นวิธกี ารทีส่ ร้างความประทับใจให้แก่เด็ก
ได้มากทีส่ ดุ และจะเป็นการเรียนรูท้ ฝี่ งั รากลึกลงในจิตใจและความทรงจ�ำของ
เด็กได้ยาวนานทีส่ ดุ
4.หลักสูตรนีม้ คี วามพิเศษและความเฉพาะเจาะจงเพราะเป็นการน�ำร่อง
ในความพยายามทีจ่ ะสกัดค่านิยมหลักทีเ่ ชือ่ ว่า จะช่วยสร้างภูมคิ มุ้ กันอย่างดี
ต่อการถูกยัว่ ยุให้กระท�ำการทุจริต ประพฤติมชิ อบ หรือคอร์รปั ชัน
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5. ความพิเศษนีร้ วมถึงวิธกี ารเรียนการสอน ไม่ยดึ วิธกี ารทัว่ ไป เช่น ครู
จะมีบทบาทเป็นผูน้ ำ� ผูช้ แ้ี นะ ผูก้ ำ� กับควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ และเด็กนักเรียน
จะเป็นฝ่ายปฏิบตั ทิ ดลองท�ำ โดยมีสว่ นร่วมในทุกกระบวนการและทุกขัน้ ตอน
ของทุกครัง้ ทีม่ กี ารเรียนการสอนหรือท�ำกิจกรรม
6. เพือ่ ให้ครูเข้าใจ ได้มกี ารส่งเสริมและสนับสนุนคู่มือให้ครู การอบรม
ครู และการบ้านที่ฝากให้ครูที่สนใจร่วมพัฒนาหลักสูตรต่อไป นอกจากนีย้ งั
มีอปุ กรณ์สำ� หรับทุกห้องเรียนในทุกระดับชัน้ ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ โดยทุกห้อง
จะได้รับกระเป๋าที่มีสื่อการเรียนการสอนครบถ้วน อาทิ คู่มือครู หนังสือ
อ่านประกอบหลักสูตร สื่อวีดิทัศน์ และภาพยนตร์สั้นพร้อมแบบฝึกหัดการ
วิเคราะห์และให้เหตุผล
ครูจะไม่ตอ้ งกังวลในการเตรียมสือ่ การเรียนการสอนทีจ่ ะด�ำเนินการใน
วิชานี้ ครูสามารถจะน�ำสือ่ การเรียนการสอนที่โครงการจัดเตรียมไว้ให้มาใช้
ประโยชน์ ได้ทกุ สัปดาห์ตามสาระการเรียนทีค่ มู่ อื ได้กำ� หนดไว้
7.เนื่ อ งจากเป็ น หลั ก สู ต รพิ เ ศษและหลั ก สู ต รเสริ ม ที่ ผู ้ บ ริ ห าร
กรุงเทพมหานคร เห็นว่าส�ำคัญต่อการสร้างเด็กเพือ่ สร้างชาติ กระบวนการ
เรียนรูข้ องหลักสูตรจึงถูกออกแบบให้มคี วามแตกต่างจากการสอนทัว่ ไป โดย
เฉพาะอย่างยิง่ การปลูกฝังเรือ่ งคุณค่า ค่านิยม ต้องเน้นวิธกี ารทางตรงแต่
ต้องไม่ละเลยวิธกี ารทางอ้อม เพราะเด็กต้องเกิดความประทับใจ และเกิดการ
ซึมซับคุณค่าและค่านิยมอย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ถกู บังคับ ยัดเยียด ความ
ประทับใจนีจ้ ะมีผลกระทบต่อการยึดรากฐานของความเชือ่ อย่างลึกซึง้ ถ้าเด็ก
ได้รบั การตอกย�ำ้ คุณค่าอย่างสนุก ชวนคิด ถูกกระตุน้ และปลุกเร้าให้คดิ ให้
ท�ำอย่างสม�ำ่ เสมอผ่านสือ่ และวิธกี ารต่าง ๆ
กระบวนการทวนความจ�ำ (recall) ของมนุษย์สามารถจะถูกกระตุน้ หรือ
ปลุกเร้าจากสัมผัสต่าง ๆ ได้ ดังนัน้ หลักสูตรจึงมุง่ เน้นให้เด็กเกิดความประทับใจ
และให้มแี รงบันดาลใจจากสือ่ สัมผัสต่าง ๆ ซึง่ จะท�ำให้เกิดการคิดและไตร่ตรอง
เมือ่ มีเหตุการณ์ทา้ ทายหรือล่อแหลมทีต่ อ้ งเผชิญ
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8. หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมุ่งเน้นการ
แสดงออกด้านจริยธรรมของนักเรียน โดยให้ความส�ำคัญแก่การเสริมสร้าง
ผู้เรียนให้มีความเข้มแข็งทางด้านจริยธรรม และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
เป็นผูส้ ร้างสรรค์และร่วมผดุงจริยธรรมในสังคมต่อไป ทัง้ นี้ เป็นการเรียนผ่าน
ทั้งภาคทฤษฎี และมีกิจกรรมที่ ให้นักเรียนได้ฝึกฝนปฏิบัติ ลักษณะของ
หลักสูตรจึงเป็นการสร้างประสบการณ์เพือ่ การเรียนรูผ้ า่ นชุดกิจกรรมต่าง ๆ
ที่มีเนื้อหาตอกย�้ำคุณค่าความดี รวมทั้งให้ความรู้แก่นักเรียนเพื่อให้รู้เท่าทัน
พฤติกรรมการคอร์รัปชัน มีแบบฝึกหัดต่าง ๆ เพื่อฝึกฝนการคิดวิเคราะห์
และใช้วิจารณญาณได้อย่างเหมาะสม และมีการร่วมมือกันท�ำโครงการเพื่อ
ให้นักเรียนได้มีโอกาสได้รับประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง
โดยสรุป หลักสูตรมุ่งหวังจะฉีดวัคซีนอันมีประสิทธิภาพเพื่อให้เด็ก
ได้มีภูมิคุ้มกัน สามารถจะช่วยต้านทานสิ่งที่ ไม่ดีและสิ่งที่จะมายั่วยุในภาย
ภาคหน้าของชีวิต เปรียบเสมือนถ้าเราเคยฉีดวัคซีนที่ดีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ เราสามารถจะมีภมู คิ มุ้ กันต่อโรคภัยทีห่ อ้ มล้อมเรา ท�ำให้เรา
ยังแข็งแรงไม่ตดิ เชือ้ ติดโรคเหล่านัน้
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1.3 วิสัยทัศน์
หลักสูตร “โตไปไม่โกง” มุง่ หล่อหลอมปลูกฝังให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เปีย่ มไปด้วยค่านิยมและคุณสมบัตทิ พี่ งึ ปรารถนา ได้แก่ ซือ่ สัตย์
สุจริต มีจติ สาธารณะ และรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม รวมทัง้ มีความรักใน
ความถูกต้องและเป็นธรรม โดยยึดหลักความพอเพียงในการด�ำเนินชีวิต
ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ขาดเสียมิ ได้ ในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ และต่อต้านการเอารัดเอาเปรียบผูอ้ นื่ สังคม และประเทศชาติ
1.4 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
• เพือ่ พัฒนากระบวนการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนให้รจู้ กั การอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ อย่างสันติ
ด้วยพืน้ ฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม
• เพื่อสร้างจิตส�ำนึกคุณธรรมของผู้เรียนให้ ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบผู้อื่น
รู้จักจ�ำแนกชั่วดี สามารถแยกแยะความผิดและความถูกต้อง เพื่อเป็น
ภูมิคุ้มกันต่อปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
• เพือ่ พัฒนาให้ผเู้ รียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ความซือ่ สัตย์สจุ ริต
การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระท�ำอย่างรับผิดชอบ
และการเป็นอยูอ่ ย่างพอเพียง
• เพือ่ พัฒนาสมรรถนะในการคิดและมีวจิ ารณญาณในการแก้ ไขปัญหาของ
ผูเ้ รียนให้คดิ เป็นและปฏิบตั อิ ย่างถูกต้อง กล้าหาญ และมีคณ
ุ ธรรม
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1.5 สาระของหลักสูตร
ค่านิยมและคุณค่าทีด่ งี ามของสังคมมีอยูม่ ากมาย ดังนัน้ หลักสูตรนี้
จึงได้คัดเลือกค่านิยมหลักที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการสร้างจิตส�ำนึกที่น�ำไป
สู่เป้าหมายการสร้างสรรค์สังคมสุจริต น�ำมาเป็นเนื้อหาในการถ่ายทอด
บทเรียนต่าง ๆ กระบวนการคัดเลือกคุณค่าเหล่านีไ้ ด้มกี ารคัดสรร และวิเคราะห์
จากผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้มคี วามครอบคลุมมากทีส่ ดุ และ
เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทสังคมไทยในปัจจุบนั
สาระหลักของหลักสูตร “โตไปไม่โกง”
ประกอบไปด้วยคุณค่าความดี 5 ประการ ได้แก่
•
•
•
•
•

ความซือ่ สัตย์สจุ ริต (Honesty and Integrity)
การมีจติ สาธารณะ (Greater Good)
ความเป็นธรรมทางสังคม (Fairness and Justice)
การกระท�ำอย่างรับผิดชอบ (Responsibility and Accountability)
การเป็นอยูอ่ ย่างพอเพียง (Sufficiency and Moderation)

คุณค่าเหล่านีม้ คี วามเชือ่ มโยงและสร้างเสริมซึง่ กันและกันให้แข็งแรงขึน้
เสมือนเป็นการวางเสาหลักหลาย ๆ ต้น เพือ่ เป็นรากฐานให้เด็ก ๆ มีจติ ส�ำนึก
ที่มั่นคงในความสุจริต รังเกียจการคดโกง และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์สว่ นตน
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ภาพที่ 1
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คุณค่าความดี 5 ประการ ในสาระหลักสูตร “โตไปไม่โกง”

ความซื่อสัตย์สุจริต (Honesty and Integrity)
แนวคิด

ความซือ่ สัตย์สจุ ริตเป็นค่านิยมพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญและจ�ำเป็นอย่างยิง่ ใน
การด�ำเนินชีวติ ทีด่ งี ามและน�ำไปสูส่ งั คมทีส่ จุ ริตและใสสะอาด ความซือ่ สัตย์
เป็นสิ่งที่เข้าใจง่าย แต่การสร้างจิตส�ำนึกของความซื่อสัตย์สุจริตให้เข้มแข็ง
อย่างแท้จริงนั้นต้องอาศัยการบ่มเพาะและตอกย�้ำ ฝึกฝนทั้งความคิดและ
พฤติกรรมให้มคี วามซือ่ สัตย์ ไม่วา่ เรือ่ งเล็กหรือใหญ่ โดยเฉพาะความซือ่ สัตย์
ต่อตนเองและด้วยตนเองยามไม่มี ใครก�ำกับควบคุม ทั้งนี้ เพื่อให้เด็ก ๆ
สามารถด�ำรงตนอยูด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์ ได้ภายใต้สภาวะสิง่ ล่อใจต่าง ๆ โดยจะ
ต้องสร้างความเข้าใจให้เห็นว่าผูท้ ย่ี อมแพ้ตอ่ ความทุจริต มีพฤติกรรมคดโกง
ยอมแลกความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้ ได้มาซึ่งชื่อเสียงอ�ำนาจและเงินทองนั้น
เป็นผูท้ มี่ พี ฤติกรรมน่าละอาย เนือ่ งจากความไม่ซอื่ สัตย์และทุจริตนัน้ ท�ำร้าย
ตนเองและผูอ้ นื่ บุคคลทุจริตมิได้เป็นผูท้ ปี่ ระสบความส�ำเร็จอย่างแท้จริง ไม่
น่านับถือ และไม่สามารถมีความสุขในระยะยาวได้ ในทางตรงกันข้ามผูท้ ยี่ ดึ
มั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตเป็นผู้ที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี และมีชีวิตที่เจริญ
งอกงามอย่างแท้จริง

ความหมาย

ความซื่อสัตย์สุจริต คือ การยึดมั่นในความสัตย์จริงและในสิ่งที่ถูก
ต้องดีงามมีความซื่อตรง และมีเจตนาที่บริสุทธิ์ ประพฤติปฏิบัติต่อตนเอง
และผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง

การแสดงออกทางพฤติกรรม
• ไม่พดู โกหก พูดความจริงอยูเ่ สมอ
• ไม่ลกั ขโมย
• ปฏิบตั ติ นเป็นทีน่ า่ เชือ่ ถือ
• รักษาสัญญา
• ตรงไปตรงมา

• กล้าเปิดเผยความจริง
• เก็บของได้แล้วคืนเจ้าของ
• ไม่หยิบของผูอ้ นื่
โดยไม่ได้รบั อนุญาต
• ยืมของแล้วคืน
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การมีจิตสาธารณะ (Greater Good)
แนวคิด

เราทุกคนเป็นสมาชิกของสังคม ซึ่งทุกคนล้วนปรารถนาที่จะอยู่ ใน
สังคมที่ดีและเป็นสุข สังคมจะดีได้ขึ้นอยู่กับสมาชิกในสังคมที่จะต้องร่วม
กันสร้างและช่วยกันประคับประคอง การอยูร่ ว่ มกันของสมาชิกในสังคมหนึง่
ต้องอาศัยความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ ความเข้าใจซึง่ กันและกัน รวมทัง้ การทีส่ มาชิก
ในสังคมคิดและท�ำเพือ่ ส่วนรวม รูจ้ กั การให้เพือ่ สังคม ไม่เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตนเป็นใหญ่ และพร้อมที่จะเสียสละหรือช่วยปกป้องผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม การปลูกฝังจิตสาธารณะตัง้ แต่เล็กนีจ้ ะเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญในการสร้าง
คนดีที่มิใช่เก่งเพียงอย่างเดียวหรือเก่งแต่เอาเปรียบผู้อื่น แต่เป็นคนดีที่จะ
สามารถโอบอุ้มสังคมและพัฒนาประเทศชาติ โดยในระดับเยาวชนอาจเริ่ม
ฝึกฝนจากสังคมเล็ก เช่น จิตสาธารณะในโรงเรียนหรือชุมชน

ความหมาย

การมีจติ สาธารณะ คือ การมีจติ ส�ำนึกเพือ่ ส่วนรวม มีความตระหนัก
รูแ้ ละค�ำนึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท�ำใด ๆ
เพือ่ ไม่ให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อส่วนรวม และพร้อมทีจ่ ะเสียสละประโยชน์
ส่วนตนเพือ่ รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม

การแสดงออกทางพฤติกรรม
• ร่วมดูแลสังคม
• รับผิดชอบต่อเรือ่ งส่วนรวม
• อาสาและเสียสละเพื่อ
ประโยชน์ของส่วนรวม
• เอื้อเฟื้อ
• มีเมตตากรุณา
• มีน�้ำใจ
• ไม่เห็นแก่ตัว
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• รักษาของส่วนรวม
รู้จักปิดน�้ำปิดไฟ
• ท�ำความสะอาดห้องเรียน
• ท� ำ งานของส่ ว นรวมโดย
ไม่เกี่ยงว่าเป็นภาระเพิ่ม
• ปกป้องทรัพย์สินส่วนรวม
• ดูแลสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ

ความเป็นธรรมทางสังคม (Fairness and Justice)
แนวคิด

ทุกคนควรได้รบั ความเป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่วา่
จะแตกต่างกันด้วยเชือ้ ชาติ ศาสนา ภูมกิ ำ� เนิด ฐานะ หรือการศึกษา ดังนัน้
การให้ความเคารพในศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ของผูอ้ นื่ การไม่เอาเปรียบผูอ้ นื่
การเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเอง และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น จะช่วยให้
รักษาความเป็นธรรมในสังคมได้มากขึ้น ผู้ที่เข้าใจและรักความเป็นธรรมจะ
ไม่เอาเปรียบผูอ้ นื่ ผูน้ ำ� ทีม่ คี วามเป็นธรรมจะไม่คดโกงจากส่วนรวมหรือให้ผล
ประโยชน์แต่เพียงพวกพ้อง แต่คำ� นึงถึงทุก ๆ คนอย่างเท่าเทียมและยุตธิ รรม

ความหมาย

ความเป็นธรรมทางสังคม คือ การปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน อย่างมีเหตุผล โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อเพศ เชื้อชาติ ชนชั้น
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม

การแสดงออกทางพฤติกรรม
• นึกถึงใจเขาใจเรา
• รับฟังผู้อื่น
• เคารพให้เกียรติผู้อื่น
• รู้จักกตัญญูและตอบแทนบุญคุณอย่างมีเหตุผล
• ค�ำนึงถึงความยุติธรรมและความถูกต้องไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตาม
• รักษากฎเกณฑ์กติกาของส่วนรวม
• ไม่รังแกใคร
• ปกป้องผู้ที่อ่อนแอกว่า
• ไม่นิ่งเฉยต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
• ไม่แซงคิว
• ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและรักษาสิทธิของตนเอง
• ไม่เห็นด้วยกับเพื่อนในทางที่ผิด
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การกระท�ำอย่างรับผิดชอบ
(Responsibility and Accountability)
แนวคิด

ในทุกสังคมประกอบด้วยสมาชิกหรือบุคคลที่แตกต่างหลากหลาย
แต่ละคนต่างก็มีบทบาทและหน้าที่ต่าง ๆ ที่เหมือนกันบ้างและต่างกันบ้าง
ตัง้ แต่เป็นสมาชิกของครอบครัว สมาชิกของโรงเรียน สมาชิกของทีท่ ำ� งาน และ
สมาชิกของสังคม ดังนัน้ การอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสขุ สมาชิกทุกคนจะต้อง
เข้าใจความรับผิดชอบในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ
อย่างมีความรับผิดชอบไม่ให้ขาดตกบกพร่อง มีความเข้าใจซึง่ กันและกัน ไม่
ละเมิดผูอ้ นื่ มีวนิ ยั และมีความเคารพต่อกฎเกณฑ์กติกาทีต่ กลงร่วมกันเพือ่
ความผาสุกและเป็นธรรมของสังคม ผูท้ มี่ คี วามรับผิดชอบจะต้องมีความเปิด
เผยและโปร่งใส พร้อมทีจ่ ะให้มกี ารตรวจสอบได้ และหากกระท�ำผิดก็พร้อม
ทีจ่ ะยอมรับผิดและปรับปรุงแก้ ไขในการกระท�ำทีผ่ ดิ พลาดของตนเอง คุณค่า
ของความรับผิดชอบนีเ้ ป็นอีกหนึง่ จิตส�ำนึกทีจ่ ำ� ต้องสร้างและฝึกฝน ผูท้ ขี่ าด
จิตส�ำนึกของความรับผิดชอบนอกจากจะมีแนวโน้มทีจ่ ะละเลยหน้าทีข่ องตัว
เอง อาจน�ำไปสูก่ ารใช้อำ� นาจหน้าที่ในการหลบเลีย่ งกฎกติกาหรือกอบโกยผล
ประโยชน์ โดยไม่คำ� นึงถึงความเดือดร้อนของผูอ้ นื่

ความหมาย

การกระท�ำอย่างรับผิดชอบ คือ การมีจิตส�ำนึกในบทบาทและหน้าที่
ของตัวเองและปฏิบตั หิ น้าที่ให้ดที สี่ ดุ เคารพกฎเกณฑ์กติกา พร้อมให้ตรวจ
สอบการกระท�ำได้เสมอ หากมีการกระท�ำผิดก็พร้อมจะยอมรับและแก้ ไขในสิง่
ทีผ่ ดิ
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การแสดงออกทางพฤติกรรม
• ท�ำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
• มีระเบียบวินัย
• เคารพกติกา
• รับผิดชอบในสิ่งที่ท�ำ
• กล้ายอมรับผิดและรับการลงโทษ
• รู้จักส�ำนึกผิดและขอโทษ
• ยินดีแก้ ไขในสิ่งผิด กล้าท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง
• ส่งการบ้านตรงเวลา
• รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
• รับผิดชอบเวรท�ำความสะอาดของห้อง
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การเป็นอยู่อย่างพอเพียง
(Sufficiency and Moderation)

“...พอเพียง มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีก
คือค�ำว่าพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแค่นั้นเอง
คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย
ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้
มีความคิดว่าท�ำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณ
ซื่อตรง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข
พอเพียงนี้อาจจะมี มีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้
แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น...”
พระราชด�ำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑
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แนวคิด

การด�ำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ถือว่าเป็น
แบบอย่างที่ดี ที่ควรถือปฏิบัติ การรู้จักความพอดี พอประมาณในการใช้ชีวิต
การรูส้ กึ พอใจในสิง่ ทีต่ นเองมีอยู่ การรูป้ ระหยัดและรูค้ ณ
ุ ค่าสิง่ ของเป็นเรือ่ ง
ส�ำคัญในการสร้างนิสยั ทีเ่ ป็นอยูอ่ ย่างพอเพียง จะไม่ทำ� ให้เกิดการดิน้ รนแบบ
เห็นแก่ตวั และขาดสติ จนกระทัง่ น�ำไปสูก่ ารทุจริตและคดโกง ความพอเพียง
นัน้ ยังส่งผลให้เราไม่เอาเปรียบผูอ้ นื่ และสังคมในภาพรวมด้วย

ความหมาย

การเป็นอยู่อย่างพอเพียง คือ การด�ำเนินชีวิตโดยยึดหลักความ
พอประมาณ ซื่อตรง ไม่ละโมบโลภมาก รู้จักยับยั้งชั่งใจ และต้องไม่เอา
เปรียบหรือเบียดเบียนทัง้ ตัวเองและผูอ้ นื่

การแสดงออกทางพฤติกรรม
• รู้จักความเพียงพอ ความพอดี
• มีความอดทนอดกลั้น
• รู้จักบังคับตัวเองให้มีความพอประมาณ
• ไม่กลัวความยากล�ำบาก เพียรพยายาม
• ไม่ท�ำอะไรแบบสุดขั้วหรือสุดโต่ง
• มีสติและเหตุผล
• ไม่ฟุ่มเฟือย
• ใช้ของอย่างประหยัดและรู้คุณค่า
• รู้จักพอเมื่อได้รับของแจก
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บทที่ 2

รูปแบบการเรียนการสอนหลักสูตร “โตไปไม่โกง”
ส�ำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตส�ำนึกที่ดีมีความแตกต่าง
จากการเรียนการสอนโดยทัว่ ไป ในการปลูกฝังค่านิยมเพือ่ ให้ยดึ มัน่ ในความ
สุจริตดีงามให้ประสบความส�ำเร็จได้นนั้ ส�ำคัญทีน่ กั เรียนจะต้องรูส้ กึ เข้าใจ
และเห็นคุณค่าของความดีงามอย่างแท้จริง และพร้อมทีจ่ ะน�ำมาเป็นวิถกี าร
ด�ำเนินชีวิตของเขา มิฉะนั้นแล้วการเรียนการสอนก็จะเป็นเพียงการท่องจ�ำ
เพือ่ สอบเพียงอย่างเดียวแต่มิได้นำ� ไปปฏิบตั ิ หลักสูตรนีจ้ งึ ถูกพัฒนาขึน้ เพือ่
ให้นักเรียนสามารถซึมซับสาระและคุณค่าต่าง ๆ ที่ถ่ายทอดผ่านหลักสูตรนี้
ได้อย่างลึกซึง้ โดยไม่เน้นการท่องจ�ำ และสร้างความมัน่ ใจในศักยภาพความดี
ในตัวเอง เพือ่ ให้จติ ส�ำนึกนีค้ งอยูก่ บั นักเรียนแม้เมือ่ เขาเติบโตขึน้
2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างอุปนิสัยอันดีงามในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถือได้วา่ อยู่ในวัยซึง่ ก�ำลังจะก้าว
ไปสูค่ วามเป็นผู้ใหญ่อย่างสมบูรณ์ ทัง้ มีความเข้าใจในสังคมและโลกมากขึน้
การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ เข้ า ใจบทบาทของการเป็ น สมาชิ ก ที่ มี คุ ณ ค่ า ต่ อ สั ง คม
จึงเป็นการเรียนรู้ที่ส�ำคัญของนักเรียนในวัยนี้ ทฤษฎีด้านการเรียนรู้ทาง
จริ ย ธรรมที่ น� ำ มาใช้เป็นพื้นฐานในการจัดท�ำหลักสูตรในระดับชั้นมัธยม
ศึกษาตอนปลาย จึงเป็นทฤษฎีที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายดังกล่าว กล่าวคือ
นอกจากค�ำนึงถึงการบ่มเพาะจิตใจภายในแล้ว ยังให้ความส�ำคัญแก่การ
ปฏิสัมพันธ์ของผูเ้ รียนกับสังคมและสิง่ แวดล้อมอีกด้วย
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ในอดีตที่ผ่านมามนุษ ย์ ในแต่ละสังคมได้มีการสั่งสมประสบการณ์
และองค์ความรู้ ในการเรียนรู้ และถ่ายทอดจริยธรรมกันมาอย่างยาวนาน
ปรัชญาทางจริยธรรมและภูมิปัญญาโบราณนั้นมีความลุ่มลึก และเต็มไป
ด้วยประสบการณ์ แนวทางการสอนจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาแบบดัง้ เดิม
(Traditional Approach) ยังได้รบั การยอมรับว่ามีคณ
ุ ค่าและมีความส�ำคัญ
และอีกทัง้ ในระยะหลัง นักจิตวิทยา เช่น Jean Piaget และ Lawrence Kohlberg
ก็ยังได้พัฒนาและเชื่อมโยงแนวคิดทางจิตวิทยาเข้ากับการพัฒนาจริยธรรม
ซึ่งส่งผลต่อมุมมองและแนวทางการสอนจริยธรรมในรูปแบบที่เน้นการ
สังเคราะห์ความรูค้ วามเข้าใจโดยตัวผูเ้ รียนเอง ผ่านกระบวนการการใช้ความ
คิดไตร่ตรองและการให้เหตุผล (Cognitive-developmental approach)
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดแก้ ไขปัญหาทางจริยธรรมได้และพัฒนายกระดับ
จริยธรรมของตนเอง อย่างไรก็ตาม การเรียนการสอนจริยธรรมก็ยงั คงได้รบั
การวิจยั และพัฒนามาอย่างต่อเนือ่ ง
การศึกษาเพือ่ บูรณาการด้านจริยธรรม ( Integrative Ethical Education )
นี้ เป็นทฤษฎีทพี่ ฒ
ั นาขึน้ โดยผ่านการทบทวนและประมวลทฤษฎีแลกระบวน
การสอนจริยธรรมต่าง ๆ ทีผ่ า่ นมา (Narvaez, 2011) และพยายามเน้นความ
เป็นองค์รวมในการเรียนการสอน โดยได้บูรณาการทฤษฎีและแนวทางการ
สอนจริยธรรมต่าง ๆ ทั้งที่กล่าวมาแล้วและอื่น ๆ มีแนวคิดในการบูรณาการ
4 ประการ ซึง่ มีเนือ้ หาสรุปคือ
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1. พัฒนาทักษะและความเชีย่ วชาญด้านจริยธรรมของผูเ้ รียน
ทักษะด้านจริยธรรมนัน้ เป็นทักษะรอบด้านทีจ่ ะส่งเสริมและเอือ้ ต่อการ
ใช้ชวี ติ อย่างมีจริยธรรม โดยแบ่งได้เป็น 4 องค์ประกอบ คือ
• ส�ำนึกทางจริยธรรม (Ethical Sensitivity)
ค�ำนึงถึงจริยธรรมอยูเ่ สมอ รูจ้ กั เห็นอกเห็นใจผูอ้ นื่ มองเห็น รับรู้ รูส้ กึ ถึง
ความไม่เป็นธรรมและการละเมิดหลักการทางจริยธรรม เข้าใจความแตกต่าง
และอคติ มีความสามารถในการวินจิ ฉัยสถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้อย่างมีเหตุผล
และสามารถสือ่ สารความคิดของตัวเองได้
• การตัดสินใจทางจริยธรรม (Ethical Judgment)
เข้าใจและสามารถใช้เหตุผลในการตัดสินใจทางด้านจริยธรรมเน้นการ
สร้างทักษะในการตัดสินใจที่ค�ำนึงถึงผลกระทบอย่างรอบด้านและหาทาง
ออกได้ในสถานการณ์ทา้ ทายทางจริยธรรมต่าง ๆ นอกจากนีย้ งั เน้นให้นกั เรียน
ตรวจสอบความรูส้ กึ ของตัวเองว่าอะไรน�ำไปสูก่ ารตัดสินใจเช่นนัน้ และน�ำผล
กระทบของการตัดสินใจมาทบทวน
• แรงจูงใจทางจริยธรรม (Ethical Motivation)
ความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินชีวติ อย่างมีจริยธรรมโดยแสดงออกในทุกการกระท�ำ
เข้าใจตัวเองและเคารพผูอ้ นื่ มีสติเท่าทันสามารถมองเห็นคุณค่าต่าง ๆ ทีต่ วั เอง
ยึดถืออยู่ ในการน�ำคุณค่าเหล่านัน้ มาสูก่ ารตัดสินใจด้านจริยธรรม และในการ
ปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ นื่ เข้าใจข้อจ�ำกัดของสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี สถาบัน
และรูจ้ กั พัฒนาอัตลักษณ์ทางจริยธรรมของตัวเอง
• การแสดงออกและปฏิบตั ทิ างจริยธรรม (Ethical Action)
มีทกั ษะในการแสดงออกทางจริยธรรม สามารถยืนหยัดได้ในจุดยืนทาง
จริยธรรม โดยไม่ใช้ความรุนแรงและไม่ละเมิดผูอ้ นื่ เน้นการพัฒนาทักษะ
ความสามารถและความเข้มแข็งในการยึดมั่นในจริยธรรมภายใต้แรงกดดัน
ต่าง ๆ อดทนต่อรางวัลล่อใจมีความกล้าหาญทางจริยธรรมไม่ทอ้ ถอยกล้าริเริม่
ลงมือท�ำในสิง่ ที่ใคร่ครวญดีแล้ว แก้ ไขความขัดแย้งเป็น
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2. สิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการบ่มเพาะจริยธรรม
การเรียนรู้ของนักเรียนไม่ได้อยู่ที่เรียนรู้ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว
โดยเฉพาะการเรียนรูด้ า้ นจริยธรรมนัน้ ไม่มคี ำ� ตอบตายตัวและเป็นการเรียนรู้
ทีต่ อ่ เนือ่ ง ส่วนหนึง่ ของการเรียนรูก้ ค็ อื การค้นหาวิถกี ารด�ำรงตนและการด�ำเนิน
ชีวติ ให้อยู่ในจริยธรรม เด็กจะสัง่ สมประสบการณ์จากสภาวะแวดล้อมรอบตัว
จากการปฏิสมั พันธ์กบั ครอบครัว เพือ่ น ครู และคนรอบข้างอืน่ ๆ การสัง่ สม
ประสบการณ์เหล่านีม้ อี ทิ ธิพลในการพัฒนาบุคลิกภาพทางความคิดของเด็ก
ไปสูพ่ ฤติกรรมทัง้ ดีและไม่ดีได้ ดังนัน้ การบ่มเพาะจริยธรรมให้ ได้ผลจึงต้อง
ให้ความส�ำคัญแก่สภาพแวดล้อม ทัง้ นีส้ ภาพแวดล้อมรวมไปถึงผูค้ นรอบข้าง
ปฏิบัติต่อกันอย่างไร อยู่ด้วยกันอย่างไร ท�ำงานร่วมกันในลักษณะใด
ตัดสินใจด้วยอะไร ความรู้สึกหรือการกระท�ำใดเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับหรือ
ไม่ยอมรับ เป็นต้น
3. การพัฒนาจิตใจ รูเ้ ท่าทันความคิดและจิตใจตน
การฝึกฝนให้ตวั เองมีสติทกุ ขณะพร้อมไปกับการบ่มเพาะความเมตตา
ต่อตนเองและผู้อื่น เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ที่ปรากฏ
อยู่ในค�ำสอนของหลายศาสนา เพือ่ เอือ้ ให้ผคู้ นในสังคมด�ำเนินชีวติ ร่วมกันได้
อย่างสันติสขุ การมีสติจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้ดยี งิ่ ขึน้
มองรอบด้าน ค�ำนึงถึงใจผูอ้ นื่ และตัดสินใจหรือลงมือกระท�ำโดยไม่ใช้อารมณ์
เพียงอย่างเดียว การสร้างสตินั้น นอกเหนือจากการพัฒนาการรู้เท่าทัน
ความคิดและจิตใจตนแล้ว ยังรวมไปถึงการเรียนรูท้ จี่ ะเห็นคุณค่าและคุณงาม
ความดีของโลกนี้ และพัฒนาความเข้าใจในชีวิต ตัวอย่างในการสอนใน
ลักษณะนี้ที่อาจสามารถท�ำได้ในห้องเรียน เช่น การให้เขียนบันทึกทบทวน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว บันทึกทั้งสิ่งที่เป็นบวกและลบ และให้ทบทวน
กระบวนการตัดสินใจของนักเรียนว่ารู้สึกอย่างไรในเวลานั้น และอะไรน�ำ
ไปสู่การตัดสินใจเช่นนั้น เป็นต้น นอกเหนือจากการฝึกฝนสติเพือ่ รูท้ นั ความ
คิดตัวเองแล้ว นักเรียนยังสามารถฝึกฝนให้นกั เรียนลองคิดจากมุมมองผูอ้ นื่
ซึ่งเป็นการเรียนรู้ ท�ำความเข้าใจ และบ่มเพาะความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ซึ่ง
ทักษะเหล่านี้มีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความ
หลากหลาย
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4. ความสามารถในการยื น หยั ด ในจริ ย ธรรมด้ ว ยตนเองและการเป็ น
ผู้สร้างสรรค์สังคม
เป้าหมายของการสอนจริยธรรมในที่สุดแล้วน่าจะเป็นการสร้าง
นักเรียนทีม่ วี ฒ
ุ ภิ าวะทางจริยธรรม สามารถยืนหยัดในจริยธรรมได้ดว้ ยตนเอง
แม้ ไม่มคี รูผสู้ อนหรือผูป้ กครองเป็นผูช้ แี้ นะอยูเ่ คียงข้าง รูจ้ กั แก้ปญ
ั หาเองเป็น
สามารถมองเห็นและตัดสินใจเลือกหนทางที่อยู่ในท�ำนองคลองธรรม และ
เนือ่ งจากทุกคนต่างก็เป็นสมาชิกของสังคม การยืนหยัดได้ในจริยธรรมจึงรวม
ไปถึงการยืนหยัดได้ในสังคม ซึ่งเป็นความสามารถในการที่จะบริหารความ
สัมพันธ์ตา่ ง ๆ ของตัวเองในสังคมได้ และมีสว่ นช่วยสร้างและสนับสนุนระบบ
นิเวศทางสังคมให้ดงี ามยิง่ ขึน้
2.2. การใช้หลักสูตร “โตไปไม่ โกง” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เนื่ อ งจากเป็ น หลั ก สู ต รพิ เ ศษและหลั ก สู ต รเสริ ม ที่ ผู ้ บ ริ ห าร
กรุงเทพมหานครเห็นว่าส�ำคัญต่อการสร้างเด็กเพื่อสร้างชาติ กระบวนการ
เรียนรู้ของหลักสูตรจึงถูกออกแบบให้มีความแตกต่างจากการสอนทั่วไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปลูกฝังเรื่องคุณค่า ค่านิยม นักเรียนต้องเกิดแรง
บันดาลใจ และเกิดการซึมซับคุณค่าและค่านิยมอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่
ถูกบังคับยัดเยียด ให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณค่าอย่างสนุก ชวนคิด
ถูกกระตุ้น และปลุกเร้าให้คิด ให้โอกาสฝึกฝนท�ำจริง จึงจะส่งผลต่อการ
สร้างรากฐานของอุปนิสัยอันดีงามอย่างมั่นคง และยังสามารถท�ำให้เกิด
การคิดและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองเมื่อมีเหตุการณ์ท้าทายหรือล่อแหลมที่
ต้องเผชิญ
หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 นีค้ รอบคลุมคุณค่าความ
ดีทงั้ 5 ประการ ซึง่ เป็นสาระส�ำคัญของหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ในทุกระดับ
แต่เนื้อหาของหลักสูตรจะมีความซับซ้อนขึ้นตามวัยและการเรียนรู ้ ข อง
นักเรียน ซึง่ คุณค่าในแต่ละเรือ่ งต่างมีความสัมพันธ์ซงึ่ กันและกันตามลักษณะ
การใช้คุณค่าในชีวิตจริงของมนุษ ย์ที่บางครั้งไม่สามารถแยกออกมาเป็ น
คุณค่าเดี่ยวในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น ตลอดจนผู้เรียนจะได้ลงมือปฏิบตั ิ
เพือ่ เป็นการปลูกฝังคุณค่าความดีอกี ด้วย นอกจากนัน้ ผูเ้ รียนจะได้เรียนรู้
พฤติกรรม “โกง” ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อความเข้าใจ
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และรู้เท่าทันและเรียนรู้ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมดังกล่าวต่อ
ส่วนรวม โดยเป็นการสร้างกระบวนการรู้สึกทางจิตใจ การรู้คิดโดยใช้
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม รวมทั้งการสร้างทักษะในการ
รับมือต่อสถานการณ์ทมี่ คี วามท้าทายทางจริยธรรม โดยมีตวั ชีว้ ดั และสาระ
การเรียนรูห้ ลักสูตร “โตไปไม่โกง” ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังนี้
ตัวชีว้ ดั

สาระการเรียนรู้

- เห็นความส�ำคัญของการมี

- ความภาคภูมิใจและเชื่อมั่น

- สามารถวิเคราะห์และ

-การตัดสินใจเชิงจริยธรรมที่

- เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง

- พฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชัน

- สามารถลงมือปฏิบัติเพื่อ

- ลักษณะและผลกระทบของการ

คุณค่าความดี 5 ประการกับ
การใช้ชีวิตร่วมกันของคนใน
สังคม
ให้เหตุผลเชิงจริยธรรมใน
สถานการณ์ที่ต้องใช้คุณธรรม
จริยธรรม
ความรุนแรงของสภาพปัญหา
ทุจริตคอร์รัปชันกับการพัฒนา
ประเทศ
ถ่ายทอดแนวคิดคุณค่าความดี
5 ประการ

ในตนต่อการมีคุณค่าความดี 5
ประการ

ท�ำให้สังคมส่วนรวมอยู่รอดและ
ก้าวหน้า

และการโกงในรูปแบบต่าง ๆ ที่
ท�ำให้สังคมส่วนรวมเดือดร้อน

ทุจริตคอร์รัปชันกับปัญหาสังคม
- แนวทางและวิธีการสร้างความ

ตระหนักในคุณค่าความดี 5
ประการ
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บทที่ 3

การบูรณาการการเรียนการสอนใน			
หลักสูตร “โตไปไม่โกง”
หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายได้มกี ารบูรณาการ
การเรียนการสอนคุณค่าความดี 5 ประการ เข้าไปในชุดกิจกรรมต่าง ๆ โดย
แต่ละชุดกิจกรรมนัน้ นักเรียนจะได้เรียนรูแ้ ละลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมเพือ่ เป็น
การปลูกฝังจิตส�ำนึกทีด่ ี ซึง่ หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกอบไปด้วยชุดกิจกรรม 4 ส่วน คือ
3.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คุณค่าความดี 5 ประการ
การเรียนการสอนจะเริ่มจากกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้คุณค่า
ความดี 5 ประการ เพือ่ เป็นการวางพืน้ ฐานความเข้าใจในสาระต่าง ๆ ให้แก่
นักเรียน โดยจัดการเรียนรู้ไว้ในรูปแบบของชุดกิจกรรม 2 ชุด รวมทัง้ หมด
12 กิจกรรม โดยครูผสู้ อนสามารถออกแบบการสอนโดยเลือกสอนทัง้ ชุด
กิจกรรม หรือเลือกบางกิจกรรม หรือเสริมกิจกรรมอืน่ ได้ตามความเหมาะสม
โดยมีรายละเอียดดังตาราง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรูค้ ณ
ุ ค่าความดี 5 ประการ
เรียนรู้คุณค่าความดีทั้ง 5 ประการที่อยู่ในสาระของหลักสูตร ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิต
สาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระท�ำอย่างรับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

บทเรียนที่ 1 ยืดอก

บทเรียนที่ 2 ใครว่าเชย

จุดประสงค์ของบทเรียน

จุดประสงค์ของบทเรียน

1.เพื่อให้เห็นความส�ำคัญของการมีคุณค่า
ความดี 5 ประการกับการใช้ชีวิตร่วมกันของ
คนในสังคม

1.เพื่อให้เห็นคุณค่าในตนเองว่าไม่ได้เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก แต่เกิดจากคุณค่าภายใน การ
ท�ำสิ่งที่ดี มีความพอเพียง ช่วยเหลือผู้อื่น ไม่
เอาเปรียบใคร ไม่ทุจริตคอร์รัปชัน

2.เพื่อให้นักเรียนภาคภูมิใจในการกระท�ำตาม
คุณค่าความดี 5 ประการ ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ช่วย
ให้สังคมอยู่รอด

2.เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งของ การใช้
ของเท่าที่จ�ำเป็น ไม่ใช้ของอย่างฟุ่มเฟือย ใช้
ของอย่างรู้คุณค่า

3.เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความส�ำคัญของ
ตนเอง ว่าตนเองสามารถช่วยสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งดีในสังคมได้

3.เพื่อให้รู้จักและเห็นความส�ำคัญของการให้
การมีจิตสาธารณะ นึกถึงผู้อื่นและส่วนรวม
ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งในการสร้างคุณค่าในตัวเอง
และสามารถเริ่มได้ทันที

กิจกรรม

1.รู้เขา รู้เรา
2.ความภูมิใจเพื่อส่วนรวม
3.ส�ำรวจความดี
4.ยืดอก
5.ต้นแบบความดี
6.พลังแสงแห่งความดี

กิจกรรม

1.ส�ำรวจความเชย
2.เชย
3.The Story…..
4.ชีวิตนักบุญ
5.มาเป็นผู้ให้กันเถอะ
6.Buy Nothing Month
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3.2 ชุดกิจกรรมความรู้เกี่ยวกับคอร์รัปชัน
ชุดกิจกรรมความรู้เกี่ยวกับคอร์รัปชันเป็นการปูพื้นฐานให้แก่นักเรียน
ได้รบั รูถ้ งึ แนวคิด พฤติกรรม และการต่อต้านคอร์รปั ชันในระดับประเทศ เพือ่
สร้างจิตส�ำนึกและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รปั ชันทีเ่ กิดขึน้ โดยมีราย
ละเอียดดังตาราง
ชุดกิจกรรมความรูเ้ กีย่ วกับคอร์รปั ชัน
นักเรียนเข้าใจลักษณะปัญหาและผลกระทบของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และตระหนักถึงความ
ร้ายแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างสภาพปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
กับการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม
1.รู้จักตัวแมงโกง
2.ลักษณะและอันตรายจากแมงโกง
3.เงินที่หายไป
4.สปีชีส์แมงโกง
5.ตามรอยแมงโกง
6.ร่วมต่อต้านเหล่าแมลง พวกแมงโกง
7.ก�ำจัดแมงโกง
8.เริ่มต้นที่ไม่โกง
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3.3 โครงการเพื่อการเรียนรู้
นักเรียนจะได้มีโอกาสในการประมวลความรู้และทักษะที่เรียนมาน�ำ
มาใช้ในการพัฒนาเป็นโครงการ โดยการเรียนรูจ้ ะเกิดขึน้ ในทุก ๆ ขัน้ ตอน
ของการด�ำเนินโครงการ ซึง่ นักเรียนต้องท�ำงานร่วมกันในการผลิตผลงานใน
โครงการ รวมทัง้ คิดแก้ ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จริง ซึง่ ครูจะมีบทบาทอย่างมากใน
การกระตุน้ การเรียนรูแ้ ละดึงบทเรียนจากการท�ำโครงการ โดยมีรายละเอียด
ดังตาราง
โครงการเพือ่ การเรียนรู้
การประมวลความรู้ตามคุณค่าความดี 5 ประการของหลักสูตร และทักษะต่าง ๆ ที่เรียนมา น�ำมา
ใช้ในการพัฒนาเป็นโครงการ รวมทั้งได้เรียนรู้การท�ำงานร่วมกัน คิดแก้ปัญหา เรียนรู้ข้อผิดพลาด
และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง

โครงการ
1.ศิลปะการพูด
2.นักเขียนนักอ่าน
3.ผู้ประกอบการเพื่อสังคม
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3.4 แบบฝึกหัดการวิเคราะห์และให้เหตุผลของเนื้อเรื่องภาพยนตร์สั้น “โตไปไม่โกง”
ในโครงการกรุงเทพเมืองสีขาว หลักสูตร “โตไปไม่ โกง” ได้มีการ
ผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อการเรียนรู้หลายเรื่อง โดยแต่ละเรื่องมีการสื่อสาร
จุดเน้นสาระที่ต่างกันไป ภาพยนตร์เหล่านี้สามารถเป็นสื่อการสอนได้เป็น
อย่างดีและมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจึงได้มีการ
เสริมแบบฝึกหัดประกอบการเรียนจากภาพยนตร์เพื่อเป็นการกระตุ้นการ
เรียนรูข้ องนักเรียน การฝึกจับประเด็น การคิดและการวิเคราะห์เชิงจริยธรรม
ในประเด็นต่าง ๆ ที่ปรากฏขึ้นในภาพยนตร์ รวมขทั้งเชื่อมโยงสิ่งที่ ได้
เรียนรู้นี้เข้ากับการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน ซึ่งในชุดกิจกรรมนี้ประกอบด้วย
4.ภาพยนตร์สนั้ และแบบฝึกหัดการวิเคราะห์และให้เหตุผล
เรียนรู้คุณค่าความดีและจริยธรรมในสังคมผ่านทางภาพยนตร์ โดยใช้แบบฝึกหัดเพื่อช่วยกระตุ้น
ให้นักเรียนใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและด้วยพื้นฐานคุณค่าส�ำคัญในการอยู่ร่วมกัน หรือ
คุณค่าความดี 5 ประการที่เป็นสาระส�ำคัญของหลักสูตร

โครงสร้างแบบฝึกหัด

ขั้นที่ 1 ทบทวนและเล่าเรื่อง
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์และเข้าใจสถานการณ์
ขั้นที่ 3 การประเมินไตร่ตรอง
ขั้นที่ 4 การเปลี่ยนแปลง
ขั้นที่ 5 การฝึกฝนทักษะการสื่อสาร

1.สรุปภาพรวมเหตุการณ์เป็นการ์ตูนสามช่อง
2.แผนผังเส้นทางเดินเรื่องตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึง
จุดสิ้นสุด
3.ใครเป็นคนพูด
4.เงื่อนไขด้านสภาพแวดล้อมของตัวละครใน
แผนผังเส้นทางเดินเรื่อง
5.ต้นไม้ปัญหา
6.วิเคราะห์บุคลิกภาพและภูมิหลังตัวละคร
7.บอลลูนความคิด
8.โต้วาทีบทบาทสมมติ คิดแบบตัวละคร
9.รู้สึกนึกคิด
10.ใคร ท�ำอะไร ที่ไหน เกิดอะไรขึ้น
11.ร่วมกันหาทางออก

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “โดนัท”
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แบบฝึกหัด

ใครคือครู
ใครคือครู ครูคอื ใคร ในวันนี้
ใช่อยูท่ ี่ ปริญญา มหาศาล
ใช่อยูท่ ี่ เรียกว่า ครูอาจารย์
ใช่อยูน่ าน สอนนาน ในโรงเรียน
ครูคอื ผู้ ชีน้ ำ� ทางความคิด
ให้รถู้ กู รูผ้ ดิ คิดอ่านเขียน
ให้รทู้ กุ ข์ รูย้ าก รูพ้ ากเพียร
ให้รเู้ ปลีย่ น แปลงสู้ รูก้ ารงาน
ครูคอื ผู้ ยกระดับ วิญญาณมนุษย์
ให้สงู สุด กว่าสัตว์ เดรัจฉาน
ปลุกส�ำนึก สัง่ สม อุดมการณ์
มีดวงมาล เพือ่ มวลชน ใช่ตนเอง
ครูจงึ เป็น นักสร้าง ผู้ใหญ่ยงิ่
สร้างความจริง สร้างคนกล้า สร้างคนเก่ง
สร้างคนให้ ได้เป็นตัว ของตัวเอง
ขอมอบเพลง นีม้ า บูชาครู
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
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บทที่ 4

การประเมินผล
ในการประเมินผลการเรียนการสอนของหลักสูตร “โตไปไม่โกง” จะ
ไม่ใช้วิธีการสอบหรือการวัดผล เพราะการที่จะเห็นผลส�ำเร็จจากการปลูก
ฝังคุณค่าให้แก่เด็กนั้นต้องใช้เวลายาวนาน ซึ่งการที่คุณค่าจะแสดงออก
เป็นพฤติกรรมและอุปนิสัยได้นั้นต้องใช้เวลาจนกระทั่งเด็กเติบโตเป็น
ผู้ ใหญ่ และยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกล่อมเกลาเด็ก
เมื่อเขาเติบโตขึ้นไป ไม่วา่ จะเป็น ครอบครัว กลุม่ เพือ่ น หรือสือ่ ที่ได้รบั การ
วัดผลด้วยการคาดหวังให้เด็กตอบให้ถกู ต้องนัน้ จึงเป็นการวัดได้ในระดับความ
รูค้ วามเข้าใจเท่านัน้ ไม่สามารถบ่งชี้ได้วา่ มีการเปลีย่ นแปลงในระดับจิตส�ำนึก
หรือไม่ อีกทั้งการประเมินหรือวัดผลหลังการเรียนการสอนยังอาจท�ำให้
บรรยากาศการเรียนการสอนไม่เอื้ออ�ำนวยต่อการเรียนให้สนุกและมีความ
สุข ท�ำให้วิชา “โตไปไม่โกง” เป็นวิชาที่ไม่แตกต่างจากวิชาอื่นๆ ที่ต้องมี
การสอบและประเมินผ่านหรือไม่ผ่าน
อย่างไรก็ตาม ในหลักสูตรได้จัดให้มีการประเมินผลเพื่อพิจารณาผล
การเรียนการสอนระยะสัน้ เพือ่ เป็นการศึกษาทัง้ ปัจจัยส�ำเร็จและอุปสรรค และ
บันทึกประสบการณ์ตา่ ง ๆ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารปรับปรุงแก้ ไขในส่วนทีย่ งั บกพร่อง
ให้ดขี นึ้ และเผยแพร่บทเรียนต่าง ๆ เพือ่ ให้ผเู้ กีย่ วข้องและผูส้ นใจได้นำ� หลักสูตร
ไปปรับใช้อย่างแพร่หลายมากขึน้
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4.1 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ในช่วงทดลองน�ำร่องด�ำเนินการหลักสูตรนี้จะมีการประเมินจากผู้
เชี่ยวชาญว่าหลักสูตรได้ถูกน�ำไปปฏิบัติจริงหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอย่าง
ใดหรือไม่ เด็กนักเรียนและครูมีความรู้สึกอย่างไรกับหลักสูตร มีความพึง
พอใจมากน้อยเพียงใด เครื่องมือ สื่อ และวิธีการต่าง ๆ ใช้ ได้สะดวกและเป็น
ประโยชน์หรือไม่ การประเมินในขั้นแรกคือการประเมินศักยภาพและการ
ด�ำเนินการของหลักสูตร รวมถึงความพึงพอใจของผู้ ใช้ซ่ึงรวมถึงครูและ
นักเรียนด้วย ส่วนผลลัพธ์และผลกระทบในระยะยาวของการปลูกฝังค่า
นิยม คงต้องให้เวลาฟูมฟัก หยั่งรากฝังในและบ่มเพาะในตัวเด็กระยะหนึ่ง
ก่อน จึงจะประเมินได้อย่างแท้จริงว่าได้เกิดผลมากน้อยเพียงใด
4.2 การประเมินผลที่เกิดกับผู้เรียน
4.2.1 วิธีการและเครื่องมือ
• สมุดบันทึก
ในระหว่างชัว่ โมงเรียนกิจกรรมพืน้ ฐานในช่วงต้นของหลักสูตร ครูอาจ
พิจารณาให้นักเรียนท�ำสมุดบันทึก ซึ่งนักเรียนสามารถใช้ส�ำหรับบันทึก
กิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ รียนในหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ผลงานของนักเรียนใน
สมุดบันทึกนีถ้ อื เป็นส่วนหนึง่ ในการแสดงผลว่านักเรียนได้ทำ� กิจกรรมอะไรไป
บ้าง อย่างไรก็ตาม ผลงานเหล่านีเ้ ป็นการน�ำเสนอผลในเชิงผลงาน (output)
ว่านักเรียนได้เรียนรู้หรือร่วมท�ำกิจกรรมอะไร ส่วนการประเมินผลลัพธ์นั้น
เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นการปลูกฝังจิตส�ำนึกจึงจะต้องดูจากพฤติกรรม ว่า
นักเรียนมีการน�ำสิ่งที่เรียนไปใช้มากน้อยเพียงใด มีการเปลี่ยนแปลงในเชิง
พฤติกรรมที่ดีขึ้นหรือไม่ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
• การสังเกตพฤติกรรมและการเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ภายในโรงเรียน
อย่างไรก็ตาม เมือ่ พิจารณาความส�ำเร็จในระยะสัน้ ครูตอ้ งมีการติดตาม
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนว่ามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป
ในทางทีด่ ขี น้ึ หรือไม่ รวมทัง้ การสนทนากับเด็กอย่างไม่เป็นทางการและการ
สอบถามพฤติกรรมของเด็กจากผูป้ กครอง โดยพฤติกรรมในแต่ละสาระอาจ
พิจารณาได้จากพฤติกรรมต่อไปนี้
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คุณค่าความดี 5 ประการ
• ความซือ่ สัตย์สจุ ริต

• การมีจติ สาธารณะ
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การแสดงออกทางพฤติกรรม
ไม่พูดโกหก พูดความจริงอยู่เสมอ
ไม่ลักขโมย
ท�ำตัวเป็นที่น่าเชื่อถือ
ท�ำตามสัญญา
ตรงไปตรงมา
กล้าเปิดเผยความจริง
เก็บของได้แล้วคืนเจ้าของ
ไม่หยิบของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
ยืมของแล้วคืน
ร่วมดูแลสังคม
รับผิดชอบต่อเรื่องส่วนรวม
อาสาและเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
เอื้อเฟื้อ
มีเมตตากรุณา
มีน�้ำใจ
ไม่เห็นแก่ตัว
รักษาของส่วนรวม รู้จักปิดน�้ำปิดไฟ
ท�ำความสะอาดห้องเรียน
ท�ำงานของส่วนรวมโดยไม่เกี่ยงว่าเป็นภาระเพิ่ม
ปกป้องทรัพย์สินส่วนรวม
ดูแลสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

คุณค่าความดี 5 ประการ
• ความเป็นธรรมทางสังคม

• การกระท�ำอย่างรับผิดชอบ

การแสดงออกทางพฤติกรรม
นึกถึงใจเขาใจเรา
รับฟังผู้อื่น
เคารพให้เกียรติผู้อื่น
รู้จักกตัญญูและตอบแทนบุญคุณอย่างมีเหตุผล
ค�ำนึงถึงความยุติธรรมและความถูกต้องไม่ว่าจะมี
อะไรเกิดขึ้นก็ตาม
รักษากฎเกณฑ์กติกาของส่วนรวม
ไม่รังแกใคร
ปกป้องผู้ที่อ่อนแอกว่า
ไม่นิ่งเฉยต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ไม่แซงคิว
ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและรักษาสิทธิของตนเอง
ไม่เห็นด้วยกับเพื่อนในทางที่ผิด
ท�ำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
มีระเบียบวินัย
เคารพกติกา
รับผิดชอบในสิ่งที่ท�ำ
กล้ายอมรับผิดและรับการลงโทษ
รู้จักส�ำนึกผิดและขอโทษ
ยินดีแก้ไขในสิ่งผิด กล้าท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง
ส่งการบ้านตรงเวลา
รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
รับผิดชอบเวรท�ำความสะอาดของห้อง
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คุณค่าความดี 5 ประการ
• การเป็นอยูอ่ ย่างพอเพียง

การแสดงออกทางพฤติกรรม
รู้จักความเพียงพอ ความพอดี
มีความอดทนอดกลั้น
รู้จักบังคับตัวเองให้มีความพอประมาณ
ไม่กลัวความยากล�ำบาก เพียรพยายาม
ไม่ท�ำอะไรแบบสุดขั้วหรือสุดโต่ง
มีสติและเหตุผล
ไม่ฟุ่มเฟือย
ใช้ของอย่างประหยัดและรู้คุณค่า
รู้จักพอเมื่อได้รับของแจก

4.2.2 เกณฑ์การประเมิน
ดังที่กล่าวในตอนต้นแล้วว่า การประเมินผลการเรียนการสอนของ
หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ไม่อาจใช้แนวทางของการสอบเพือ่ วัดความรูเ้ พราะ
คุณธรรมจริยธรรมเป็นสิง่ ที่ไม่สามารถใช้วธิ กี ารวัดผลสัมฤทธิด์ ว้ ยทักษะทาง
วิชาการ แต่เป็นพัฒนาการทางความคิดและจริยธรรมทีเ่ กิดจากการปลูกฝัง
คุณค่าความดีเพื่อสร้างจิตส�ำนึก เกณฑ์การประเมินผลที่ ใช้จึงไม่ ใช่การ
พิจารณาในลักษณะ “ผ่าน-ไม่ผา่ น” หรือ “สอบได้-สอบตก” แต่เป็นการ
พิจารณากระบวนการเรียนรู้ และสิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้ของ
นักเรียน
เกณฑ์ที่ใช้เพือ่ ประเมินผลทีเ่ กิดขึน้ กับนักเรียนจึงเป็นเกณฑ์ที่ให้ความ
ส�ำคัญต่อการมีสว่ นร่วมในกระบวนการเรียนรูข้ องนักเรียน สิง่ ทีน่ กั เรียนได้
รับจากการเรียนรู้ในหลักสูตร และพฤติกรรมของนักเรียนที่สอดคล้องกับ
คุณค่าความดี 5 ประการซึง่ เป็นสาระของหลักสูตร “โตไปไม่โกง” นอกจากนี้
การประเมินผลการเรียนต้องเป็นไปในเชิงบวกและใช้ผลจากการประเมินเพือ่
การบริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้ โดยก�ำหนดให้ผทู้ ผี่ า่ นเกณฑ์เป็นผูอ้ ยู่
ในระดับ “ผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง” ส่วนผูท้ ี่ไม่สามารถผ่านเกณฑ์เป็นผูอ้ ยู่ใน
ระดับ “ต้องการการสนับสนุน” การจ�ำแนกนักเรียนตามเกณฑ์การประเมิน
เช่นนีจ้ ะช่วยให้ครูคน้ พบกลุม่ ทีม่ ศี กั ยภาพการเป็นผูน้ ำ� ด้านการปลูกจิตส�ำนึก
ตามแนวทางของหลักสูตร “โตไปไม่โกง” โดยครูสามารถกระตุน้ นักเรียน
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กลุม่ “ผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง” ให้ดำ� เนินกิจกรรมและเป็นผูน้ ำ� เชิงจริยธรรมที่
ครูสามารถไว้วางใจและเชือ่ มัน่ การตัดสินใจ ส่วนอีกด้านหนึง่ ก็สามารถระบุ
กลุม่ เป้าหมายทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือพิเศษ โดยครูอาจต้องติดตาม เฝ้า
ระวัง ใช้เวลาพูดคุยมากขึน้ หรือมีมาตรการพิเศษส�ำหรับกลุม่ ที่ไม่ผา่ นเกณฑ์
ทัง้ นี้ ครูสามารถเลือกใช้และปรับเปลีย่ นเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องตาม
เงือ่ นไขของแต่ละโรงเรียน โดยพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินต่อไปนี้
1. เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม
เวลาที่ใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นสิง่ สะท้อนระดับการมีสว่ นร่วมของ
นักเรียนในกระบวนการเรียนรูข้ องหลักสูตร โดยพิจารณาจากเวลาเรียนใน
คาบเรียนและเวลาปฏิบตั กิ จิ กรรมนอกคาบเรียน หากมากกว่าร้อยละ 80 อยู่
ในระดับ “ผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง” หากเวลาเรียนและเวลาปฏิบตั กิ จิ กรรม
น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับ “ต้องการการสนับสนุน”
ตัวอย่าง โรงเรียนก�ำหนดเวลาเรียนหลักสูตร “โตไปไม่โกง” จ�ำนวน
1 ชัว่ โมง/สัปดาห์ เป็นเวลา 20 สัปดาห์ (1 ภาคเรียน) และการปฏิบตั กิ จิ กรรม
นอกเวลาเรียน 10 ชัว่ โมง/ภาคเรียน รวมเป็นจ�ำนวนชัว่ โมงทัง้ สิน้ 30 ชัว่ โมง/
ภาคเรียน ดังนัน้ นักเรียนจะต้องเข้าเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นเวลาอย่าง
น้อย 24 ชัว่ โมง หรือร้อยละ 80 ของเวลาการปฏิบตั กิ จิ กรรมทัง้ หมด
2. การเรียนรูค้ ณ
ุ ค่าความดี 5 ประการ
ความตระหนักในคุณค่าความดี 5 ประการซึ่งเป็นเนื้อหาสาระของ
หลักสูตรบ่งชี้ถึงการบรรลุจุดประสงค์ด้านสาระเรียนรู้หลังจากที่นักเรียนได้
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ โดยพิจารณาจากเนือ้ หาในสมุดบันทึกของนักเรียนใน
เรือ่ งต่อไปนี้
1) การเห็นความส�ำคัญของการมีคณ
ุ ค่าความดี 5 ประการกับการใช้
ชีวติ ร่วมกันของคนในสังคม หากในสมุดบันทึกมีการระบุเนือ้ หาทีบ่ ง่ บอกถึง
การเห็นความส�ำคัญของคุณค่าความดี 5 ประการ ให้ถอื ว่าอยู่ในระดับ “ผูน้ ำ�
การเปลีย่ นแปลง” หรือหากไม่มกี ารระบุหรือไม่เขียนข้อความใดทีเ่ กีย่ วข้อง
กับคุณค่าความดี 5 ประการเลย อยู่ในระดับ “ต้องการการสนับสนุน”
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2) ความเห็นต่อสภาพปัญหาทุจริตคอร์รปั ชัน หากในสมุดบันทึกมีการ
ระบุเ นื้ อ หาที่ บ ่ ง บอกถึ ง การปฏิ เ สธและการไม่ ย อมรั บ พฤติ ก รรมทุ จ ริ ต
คอร์รปั ชัน ให้ถอื ว่าอยู่ในระดับ “ผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง” หรือหากไม่มกี าร
ระบุหรือไม่เขียนข้อความใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิเสธและการไม่ยอมรับ หรือ
อาจแสดงความเห็นในลักษณะที่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันและไม่เห็นว่า
เป็นปัญหาอยู่ในระดับ “ต้องการการสนับสนุน”
3. ผลงานทีเ่ กิดจากการเรียนรู้
ผลงานนักเรียนเกิดขึน้ เมือ่ นักเรียนมีสว่ นร่วมและให้ความร่วมมือเพือ่
การเรียนรูเ้ รียนรูจ้ ากกิจกรรมของหลักสูตร “โตไปไม่โกง” หากมีผลงานเกิด
ขึน้ เกินกว่าร้อยละ 80 ของจ�ำนวนผลงานทีเ่ กิดขึน้ จากกิจกรรมทัง้ หมด ให้อยู่
ในระดับ “ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง” หรือหากจ�ำนวนผลงานที่เกิดขึ้นน้อยกว่า
ร้อยละ 80 อยู่ในระดับ “ต้องการการสนับสนุน”
4. พฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ ตามคุณค่าความดี 5 ประการ
ในการพิจารณาพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ ของนักเรียน สามารถพิจารณาได้
จากมุมมองของผูป้ ระเมินทีแ่ ตกต่างกัน ดังนี้
• มุมมองจากการประเมินโดยครูผสู้ อน ครูประเมินพฤติกรรมนักเรียน
เป็นรายบุคคลในแต่ละคุณค่าความดี 5 ประการว่า ครูมีความพึงพอใจ
ต่อพฤติกรรมของนักเรียนในระดับใด หากนักเรียนคนใดรับได้คะแนนเฉลีย่
มากกว่าหรือเท่ากับ 3 คะแนน ให้จดั อยู่ในระดับ “ผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง”
คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 3 ให้จัดอยู่ในระดับ “ต้องการการสนับสนุน” พร้อม
ทั้งให้เหตุผลประกอบการประเมิน
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• มุมมองจากเพื่อนนักเรียนด้วยกัน เพื่อนนักเรียนในกลุ่มจ�ำนวน
ไม่เกิน 10 คน ประเมินพฤติกรรมซึ่งกันและกัน โดยพิจารณาคุณค่าความดี
ในแต่ละด้านของผู้ถูกประเมินในขณะที่มีการท�ำงานร่วมกันว่าเพื่อนมีความ
พึงพอใจต่อตัวผู้ถูกประเมินอย่างไร แล้วครูน�ำผลการประเมินของนักเรียน
แต่ละคนในกลุ่มมาหาค่าเฉลี่ยในแต่ละประเด็นคุณค่าความดีหากคะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับ 3 คะแนนให้จดั อยู่ในระดับ “ผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง”
หรือคะแนนน้อยกว่า 3 อยู่ในระดับ “ต้องการการสนับสนุน” พร้อมทั้ง
พิจารณาข้อมูลจากค�ำถามปลายเปิด
ตัวอย่าง นางสาว ก. เป็นสมาชิกของกลุม่ ซึง่ มีจำ� นวน 10 คน สมาชิกใน
กลุม่ ได้รบั แบบประเมินนางสาว ก. คะแนนรวมจากการประเมินของสมาชิก
ในกลุม่ ในแต่ละด้าน มีดงั นี้
ประเด็น

รวม

เฉลีย่

ความซื่อสัตย์สุจริต

36

3.6

การมีีจิตสาธารณะ
ความเป็นธรรมทางสังคม
การกระท�ำอย่างรับผิดชอบ
การเป็นอยู่อย่างพอเพียง

37
28
40
22

3.7
2.8
4
2.2

• มุมมองจากการประเมินตนเอง ให้นกั เรียนแต่ละคนประเมินตนเอง
ในแต่ละคุณค่าความดีวา่ อยู่ในระดับ “ผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง” หรือ “ต้องการ
การสนับสนุน”
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5. เกณฑ์การเปลีย่ นแปลงทางสังคม
ในการด�ำเนินโครงการเพือ่ การเรียนรู้ ครูและนักเรียนตกลงร่วมกันว่า
ต้องการเห็นผลส�ำเร็จอะไรจากการด�ำเนินการ แล้วลงมือด�ำเนินการตามแนวทาง
คุณค่าความดี 5 ประการ หากมีความพยายามในการด�ำเนินโครงการให้
สามารถบรรลุผลส�ำเร็จได้ในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ให้จดั อยู่ในระดับ “ผูน้ ำ� การ
เปลีย่ นแปลง” หากไม่มกี ารด�ำเนินการใด ๆ และไม่สามารถก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงใดให้จัดอยู่ในระดับ “ต้องการการสนับสนุน”
อย่างไรก็ตาม การประเมินผลด้วยเกณฑ์การประเมินเหล่านี้เป็นการ
ประเมินผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในระยะสั้น และเป็นเครื่องมือในการติดตาม
ระดับพัฒนาการทางความคิดและจริยธรรมของนักเรียนเท่านัน้ การเติบโต
ทางจริยธรรมเป็นกระบวนการที่ใช้เวลา และยังมีเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม
อื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อตัวนักเรียนเข้ามาเกี่ยวข้อง ครูจึงอาจพิจารณาปรับ
ใช้เครื่องมือการประเมินนี้ตามเหมาะสม และใช้ผลการประเมินพิจารณา
ประกอบกับข้อมูลเชิงพฤติกรรมด้านอืน่ ๆ ของนักเรียน
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แบบรายงานการประเมินพฤติกรรมนักเรียน
ชือ่ ..................................................................................... ชัน้ ................

ครูผู้สอนเป็นผู้ประเมิน			

นักเรียนประเมินตนเอง

ค�ำชี้แจง ประเมินพฤติกรรมของนักเรียนตามคุณค่าความดี 5 ประการ
โดยให้คะแนนในแต่ละข้ออย่างมีดุลยพินิจ (1 คะแนน ไม่พอใจอย่างมาก/ 2 คะแนน ค่อนข้างไม่
พอใจ/ 3 คะแนน ค่อนข้างพอใจ/ 4 คะแนน พอใจอย่างมาก) แล้วกาเครื่องหมาย √ ในช่อง

1

ประเด็นการประเมิน

2
ไม่พอใจ ค่อนข้าง
เป็นอย่าง ไม่พอใจ
มาก

3
ค่อนข้าง
พอใจ

4
พอใจมาก

ความซื่อสัตย์สุจริต เช่น ไม่ลอกผลงานผู้อื่น
รักษาค�ำพูด ซื่อตรงในการปฏิบัติหน้าที่
การมีจิตสาธารณะ เช่น เสียสละเพื่อการ
ท�ำงานกลุ่ม อาสาเพื่อส่วนรวม รักษา
สมบัติสาธารณะของโรงเรียน
ความเป็นธรรมทางสังคม เช่น รักความถูก
ต้องเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบเพื่อน
การกระท�ำอย่างรับผิดชอบ เช่น รับผิดชอบ
ในสิ่งที่ได้รับมอบหมาย ท�ำผิดแล้วยอมรับ
ผิด รับผิดชอบในการกระท�ำของตนเอง
การเป็นอยู่อย่างพอเพียง เช่น ใช้สิ่งของ
อย่างรู้คุณค่า ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย
จุดเด่นของนักเรียนคืออะไร
...........................................................................................................................................................
นักเรียนควรปรับปรุงเรื่องอะไร
...........................................................................................................................................................
พฤติกรรมของนักเรียนที่สะท้อนคุณค่าความดี 5 ประการ
...........................................................................................................................................................
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แบบรายงานการประเมินเพื่อนร่วมชั้นเรียน

วันที่ประเมิน ........................................................................................................................................................
ผู้ถูกประเมิน ........................................................................................................................................................
ผู้ประเมิน...............................................................................................................................................................
ค�ำชี้แจง ประเมินพฤติกรรมของนักเรียนตามคุณค่าความดี 5 ประการ โดยให้คะแนนในแต่ละข้ออย่าง
มีดุลยพินิจ (1 คะแนน ไม่พอใจอย่างมาก/ 2 คะแนน ค่อนข้างไม่พอใจ/ 3 คะแนน ค่อนข้างพอใจ/ 4
คะแนน พอใจอย่างมาก) แล้วกาเครื่องหมาย √ ในช่อง

1

ประเด็นการประเมิน

2
ไม่พอใจ ค่อนข้าง
เป็นอย่าง ไม่พอใจ
มาก

3
ค่อนข้าง
พอใจ

ความซื่อสัตย์สุจริต เช่น ไม่ลอกผลงานผู้อื่น
รักษาค�ำพูด ซื่อตรงในการปฏิบัติหน้าที่
การมีจิตสาธารณะ เช่น เสียสละเพื่อการ
ท�ำงานกลุ่ม อาสาเพื่อส่วนรวม รักษา
สมบัติสาธารณะของโรงเรียน
ความเป็นธรรมทางสังคม เช่น รักความถูก
ต้องเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบเพื่อน
การกระท�ำอย่างรับผิดชอบ เช่น รับผิดชอบ
ในสิ่งที่ได้รับมอบหมาย ท�ำผิดแล้วยอมรับ
ผิด รับผิดชอบในการกระท�ำของตนเอง
การเป็นอยู่อย่างพอเพียง เช่น ใช้สิ่งของ
อย่างรู้คุณค่า ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย
จุดเด่นของเพื่อนคืออะไร
........................................................................................................................................................
เพื่อนควรปรับปรุงเรื่องอะไร
........................................................................................................................................................
พฤติกรรมของเพื่อนที่สะท้อนคุณค่าความดี 5 ประการ
........................................................................................................................................................
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4
พอใจมาก

แบบรายงานการประเมินผลนักเรียน

ชือ่ ..................................................................................... ชัน้ ................

คำ�ชี้แจง กาเครื่องหมาย √ ในช่องผลการประเมิน โดยพิจารณาจากผลคะแนนที่ได้

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

ผลการประเมิน
ผูน้ ำ� การ
ต้องการการ
เปลีย่ นแปลง
สนับสนุน

1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม
2. ผลการเรียนรู้คุณค่าความดี 5 ประการ
2.1 การเห็นความส�ำคัญของคุณค่าความดี
2.2 ความเห็นต่อปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
3. ผลงานจากการเรียนรู้
4. พฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามคุณค่าความดี 5
ประการ
4.1 มุมมองจากครู
• ความซื่อสัตย์สุจริต
• การมีจิตสาธารณะ
• ความเป็นธรรมทางสังคม
• การกระท�ำอย่างรับผิดชอบ
• การเป็นอยู่อย่างพอเพียง
4.2 มุมมองจากเพื่อน
• ความซื่อสัตย์สุจริต
• การมีจิตสาธารณะ
• ความเป็นธรรมทางสังคม
• การกระท�ำอย่างรับผิดชอบ
• การเป็นอยู่อย่างพอเพียง
4.3 มุมมองของตนเอง
• ความซื่อสัตย์สุจริต
• การมีจิตสาธารณะ
• ความเป็นธรรมทางสังคม
• การกระท�ำอย่างรับผิดชอบ
• การเป็นอยู่อย่างพอเพียง
5. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
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ตัวอย่างสมุดบันทึก
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คณะด�ำเนินการ
คณะที่ปรึกษา
ม.ร.ว.สุขมุ พันธุบ์ ริพตั ร ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
นางผุสดี ตามไท รองผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
นางนินนาท ชลิตานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร
นายอรรถพร สุวธั นเดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร
ที่ปรึกษาการจัดทำ�หลักสูตร
คณะกรรมการมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย
นายอานันท์ ปันยารชุน
พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร
ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา
นายมีชยั วีระไวทยะ
คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์
นายบุรนิ ทร์ กันตะบุตร
คณะกรรมการศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
ศ.นพ.เทพ หิมะทองค�ำ
นางสุรางค์ เปรมปรีด์ิ
นายจุลกร สิงหโกวินท์
ดร.สมชาติ วิศษิ ฐชัยชาญ
คณะผู้ทรงคุณวุฒิ
พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ)
นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ		
์
รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์		
ศ.ดร.สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์		
รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
รศ.นพ.ทยา กิตยิ ากร		
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร		
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นางผาณิต นิตทิ ณ
ั ฑ์ประภาศ
ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
นายสีมา สีมานันท์
นายเนาวรัตน์ พงษ์ ไพบูลย์
นางทยา ทีปสุวรรณ
ผศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ
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ผศ.ดร.สุวชิ า เป้าอารีย		
์
ดร.อนุพนั ธ์ กิจนิจชีวะ		
คณะกรรมการดำ�เนินการ
กรุงเทพมหานคร
นายกริช วัชรศิรธิ รรม		
นายวรภาส รุจิโภชน์		
นางนงพะงา บุญปักษ์		
นายอุดมศักดิ์ นาดี		
					
นางอธิภัทร สายนาค		
					
นางอริศรา รัตนพงษ์สถิต
					
นางสาวสนธยา พูนไธสง		
					
นางสาวศุภสุตา พุทธเจริญ
					
นางสาวลักขณา ของเมืองพรวน
					
นางสุมาลี กองศักดิ		
์
					

อ.สุมติ รา พงศธร
นายสันติ แต้พานิช

รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักการศึกษา
รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักการศึกษา
รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักการศึกษา
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานยุทธศาสตร์
การศึกษาส�ำนักการศึกษา
หัวหน้ากลุม่ งานหลักสูตรและวิธสี อน
ส�ำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ
ส�ำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ
ส�ำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั กิ าร
ส�ำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั กิ าร
ส�ำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั กิ าร
ส�ำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รศ.ดร.จุรี วิจติ รวาทการ		
ผศ.ดร.จิรวรรณ ภักดีบตุ ร
ดร.กนกกาญจน์ อนุแก่นทราย ดร.ศุทธนา วิจติ รานนท์
ดร.ตรีวทิ ย์ อัศวศิรศิ ลิ ป์		
นางรัชนี มณีโรจน์
นางสาวสตพร มุทาพร		
นางสาวดาราวัลย์ ม่วงน้อย
นางสาวแก้วตา เยือกเย็น		
นายประกอบ สุทธิกาโมทย์
นายคณิศร ทับทิม		
นายรัตนชัย นาคปานเสือ
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