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เดก็และเยาวชน ถอืเป็นทรพัยากรมนษุย์ทีม่คุีณค่าย่ิงของประเทศ เพราะ

เดก็และเยาวชนในวันนีจ้ะเตบิโตเป็นผู้ใหญ่ในวนัหน้า การให้การศกึษาแก่เด็ก

และเยาวชนจงึมคีวามส�าคัญต่อการก�าหนดทศิทางของสังคมในอนาคต ดังนัน้ 

จึงต้องปลูกฝังให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม

จริยธรรมในจิตใจ เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมที่ดี  

มคีวามสุข เป็นสังคมแห่งความดีงาม โดยมคีรแูละโรงเรยีนท�าหน้าท่ีถ่ายทอด

ความรู้และปลกูฝังความดีตัง้แต่วัยเยาว์

การจัดท�าหลกัสูตร “โตไปไม่โกง” ส�าหรบันักเรยีนในโรงเรยีนสังกดั

กรุงเทพมหานครเป็นโครงการที่ค�านึงถึงผลในระยะยาว ด้วยความหวังว่า

เด็กและเยาวชนที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางของหลักสูตรจะได้

เรียนรู้และซึมซับคุณค่าของความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การม ี

จิตสาธารณะ มีชีวิตพอเพียง และรักความเป็นธรรม อันจะช่วยปลูกฝัง

ค่านิยมและจิตส�านึกให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นคนที่มีศักดิ์ศรี เชื่อมั่นใน

ความสุจริต กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง และต่อต้านการเอารัดเอาเปรียบ  

การทุจริตคอร์รัปชัน และการโกงทุกประเภท

ผมมีความหวังว่า ด้วยความพยายามเช่นนี้จะมีผลให้สังคมของ 

กรงุเทพมหานครเป็นสังคมทีมี่ความยัง่ยืนและก้าวหน้า เป็นเมอืงท่ีน่าอยูผู้่คน

มีความสุขและมีจิตส�านึกแห่งความดีงาม และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทกุท่านทีร่่วมมือกนัสร้างสรรค์เพ่ือกรงุเทพมหานครของเราทกุคน
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บทที่ 1 
หลักสูตร “โตไปไม่โกง”

1.1 ที่มาของหลักสูตร

ปัญหาการทุจรติคอร์รัปชนัในประเทศไทยเป็นปัญหาทีห่นกัหน่วงและ

ท�าลายประเทศในทกุ ๆ ด้าน พฤตกิรรมคอร์รปัชันฝังรากลึกในสงัคมไทยมา

เป็นเวลายาวนานและทวีความรุนแรงขึ้น การแพร่หลายของคอร์รัปชันใน

ปัจจุบนัมอีทิธพิลอย่างสูงในการแปรเปลีย่นค่านิยมดงีามเดมิของสงัคมไทยที ่

ยดึม่ันในความสุจริตค่อย ๆ  กลายมาเป็นการยอมรับการคอร์รปัชนัว่าเป็นเร่ือง 

ธรรมดา พฤตกิรรมการคอร์รัปชนัมีความสลับซบัซ้อน และมกัมผู้ีมีอ�านาจ 

ที่ทุจริตเข้ามาเกี่ยวข้อง การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันจึงเป็นไปโดย

ล�าบากมากขึ้น และความพยายามที่ผ่านมาก็ยังไม่สามารถท�าให้คอร์รัปชัน

หมดไปได้ การป้องกนัการคอร์รัปชนัจึงน่าจะเป็นอกีมาตรการทีส่�าคญั โดย

ต้องเริ่มต้นที่จิตส�านึกของแต่ละบุคคลที่จะต้องมีความเข้มแข็งยึดมั่นใน

ความสจุริต รังเกยีจพฤตกิรรมการทุจริตคอร์รปัชัน และพร้อมท่ีจะต่อสูก้บั

ความไม่ถูกต้อง 

หลักสูตรเกี่ยวกับการต้านทุจริตคอร์รัปชันส�าหรับใช้ในโรงเรียนใน

สงักดักรุงเทพมหานครนี ้จงึก�าเนดิขึน้โดยความร่วมมอืของกรงุเทพมหานคร 

ศนูย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบนับัณฑติพฒันบรหิารศาสตร์  

และมลูนิธิองค์กรเพ่ือความโปร่งใสในประเทศไทย ซึง่ตระหนกัถงึความส�าคญั 

ในการสร้างค่านิยมไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูป

แบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน และเชือ่ว่าการสร้างค่านยิมทีถ่กูต้อง

นีจ้ะเป็นรากฐานส�าคัญทีท่�าให้เด็กเตบิโตขึน้เป็นพลเมอืงท่ีมคีณุภาพ และเป็น 

ปราการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รปัชนัที่ได้ผลทีส่ดุ
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1.2 หลักสูตร “โตไปไม่โกง” : ลักษณะพิเศษ

หลกัสูตร “โตไปไม่โกง” มลัีกษณะทีพ่เิศษแตกต่างไปจากหลักสตูร

โดยทั่วไป นอกเหนือจากเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตส�านึกของ

เด็กให้ “โตไปไม่โกง” แล้ว ยังมีความพเิศษในประเด็นหลัก ๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับ

คร ูนักเรียน และการจดัการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้ 

1. ปรัชญาความเชือ่ : เด็กทุกคนมคีวามบรสุิทธิ ์ ไม่มีเดก็ทีมี่ความช่ัว

ร้าย เลวร้ายทีต่ดิมากบัตวั เช่น พนัธกุรรมก�าหนด เรือ่งเลือดช่ัว สนัดานไม่

ด ีเกิดมากค็ดโกง หรือขาดจติส�านึกและคณุธรรม เป็นเรือ่งทีข่าดการพสิจูน์

เชงิประจกัษ์ พ่ีน้องท่ีมพัีนธุกรรมคล้ายกนัมทีัง้เป็นคนดีและคนเลว ดงัน้ัน 

กระบวนการหล่อหลอมกล่อมเกลาประสบการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะในวัยเดก็ 

ย่อมมีอิทธิพลต่อการปลกูฝังจติส�านึกความคิด ความเชือ่ และระบบค่านยิม

ของแต่ละคน 

2. เป้าประสงค์ของโครงการให้โอกาสการเรียนรู้ที่ดีที่สุดในวัยเด็กว่า 

ด้วยเรือ่งปลกูฝังจติส�านกึและระบบคุณค่าความคิดความเช่ือ ด้วยวธิกีารต่างๆ 

ทีผ่สมผสานสาระกบัการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ เช่น การฟังและการ

อ่านหนงัสือ และการถกคุย อภปิรายถงึสาระของสิง่ท่ีเรยีนรู ้ การใช้สือ่การ

เรยีนรู้อ่ืน ๆ ทีส่นกุ เช่น เพลง การเล่นเกม การเล่นละคร การท�างานศลิปะ 

เพือ่ให้เกดิความประทบัใจสาระท่ีควรรู้ 

3. กระบวนการเรยีนรูท้ีเ่ดก็มส่ีวนร่วมและให้เด็กได้เป็นผู้ปฏบัิตเิอง คิดเอง 

ท�าเอง และขบคิดแก้ปัญหาเอง จะเป็นวิธกีารทีส่ร้างความประทบัใจให้แก่เดก็ 

ได้มากทีสุ่ด และจะเป็นการเรียนรู้ทีฝั่งรากลึกลงในจิตใจและความทรงจ�าของ 

เดก็ได้ยาวนานทีสุ่ด 

4. หลกัสตูรนีม้คีวามพเิศษและความเฉพาะเจาะจง เพราะเป็นการน�าร่อง 

ในความพยายามทีจ่ะสกัดค่านยิมหลักทีเ่ช่ือว่า จะช่วยสร้างภมูคิุม้กนัอย่างดี

ต่อการถูกย่ัวยุให้กระท�าการทจุริต ประพฤตมิิชอบ หรอืคอร์รปัชนั 
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5. ความพิเศษนีร้วมถงึวิธีการเรียนการสอน ไม่ยึดวธิกีารท่ัวไป เช่น ครู

จะมบีทบาทเป็นผูน้�า ผูช้ีแ้นะ ผู้ก�ากบัควบคมุกิจกรรมต่าง ๆ  และเดก็นกัเรียน 

จะเป็นฝ่ายปฏิบัตทิดลองท�า โดยมส่ีวนร่วมในทุกกระบวนการและทกุขัน้ตอน 

ของทุกคร้ังทีม่กีารเรียนการสอนหรือท�ากิจกรรม 

6. เพือ่ให้ครเูข้าใจ ได้มกีารส่งเสรมิและสนบัสนนุคู่มือให้ครู การอบรม

ครู และการบ้านที่ฝากให้ครูท่ีสนใจร่วมพฒันาหลักสตูรต่อไป นอกจากนีย้งั

มอีปุกรณ์ส�าหรับทกุห้องเรียนในทกุระดบัชัน้ทีเ่ข้าร่วมโครงการ โดยทกุห้อง 

จะได้รับกระเป๋าที่มีสื่อการเรียนการสอนครบถ้วน อาทิ คู่มือครู หนังสือ

อ่านประกอบหลักสูตร สื่อวีดิทัศน์ และภาพยนตร์สั้นพร้อมแบบฝึกหัดการ

วเิคราะห์และให้เหตผุล   

ครูจะไม่ต้องกงัวลในการเตรียมสือ่การเรยีนการสอนท่ีจะด�าเนนิการใน

วชิาน้ี ครูสามารถจะน�าส่ือการเรียนการสอนที่โครงการจัดเตรยีมไว้ให้มาใช้

ประโยชน์ได้ทุกสัปดาห์ตามสาระการเรยีนทีคู่มื่อได้ก�าหนดไว้ 

7.เนื่องจากเป ็นหลักสูตรพิเศษและหลักสูตรเสริมท่ีผู ้บริหาร

กรงุเทพมหานคร เห็นว่าส�าคัญต่อการสร้างเดก็เพ่ือสร้างชาต ิ กระบวนการ

เรยีนรูข้องหลกัสูตรจงึถูกออกแบบให้มคีวามแตกต่างจากการสอนท่ัวไป โดย

เฉพาะอย่างย่ิง การปลกูฝังเร่ืองคุณค่า ค่านยิม ต้องเน้นวธิกีารทางตรงแต่

ต้องไม่ละเลยวิธีการทางอ้อม เพราะเดก็ต้องเกดิความประทบัใจ และเกดิการ

ซมึซบัคุณค่าและค่านยิมอย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ถูกบงัคบั ยดัเยยีด ความ

ประทับใจนีจ้ะมีผลกระทบต่อการยึดรากฐานของความเช่ืออย่างลึกซึง้ ถ้าเดก็

ได้รบัการตอกย�า้คุณค่าอย่างสนุก ชวนคดิ ถกูกระตุน้ และปลุกเร้าให้คดิให้

ท�าอย่างสม�า่เสมอผ่านส่ือ และวิธีการต่าง ๆ 

กระบวนการทวนความจ�า (recall) ของมนษุย์สามารถจะถูกกระตุน้หรอื

ปลกุเร้าจากสมัผสัต่าง ๆ  ได้ ดงันัน้ หลกัสูตรจึงมุง่เน้นให้เด็กเกดิความประทบัใจ 

และให้มแีรงบนัดาลใจจากสือ่สัมผสัต่าง ๆ  ซึง่จะท�าให้เกดิการคิดและไตร่ตรอง 

เมือ่มีเหตกุารณ์ท้าทายหรือล่อแหลมทีต้่องเผชิญ 
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8. หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมุ่งเน้นการ 

แสดงออกด้านจริยธรรมของนักเรียน โดยให้ความส�าคัญแก่การเสริมสร้าง 

ผู้เรียนให้มีความเข้มแข็งทางด้านจริยธรรม และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

เป็นผู้สร้างสรรค์และร่วมผดุงจริยธรรมในสงัคมต่อไป ทัง้นี ้เป็นการเรยีนผ่าน 

ท้ังภาคทฤษฎี และมีกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ฝึกฝนปฏิบัติ ลักษณะของ 

หลกัสูตรจงึเป็นการสร้างประสบการณ์เพือ่การเรยีนรูผ่้านชุดกจิกรรมต่าง       ๆ   

ที่มีเนื้อหาตอกย�้าคุณค่าความดี รวมทั้งให้ความรู้แก่นักเรียนเพื่อให้รู้เท่าทัน 

พฤติกรรมการคอร์รัปชัน มีแบบฝึกหัดต่าง ๆ เพื่อฝึกฝนการคิดวิเคราะห์ 

และใช้วิจารณญาณได้อย่างเหมาะสม และมีการร่วมมือกันท�าโครงการเพื่อ

ให้นักเรียนได้มีโอกาสได้รับประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง

โดยสรุป หลักสูตรมุ่งหวังจะฉีดวัคซีนอันมีประสิทธิภาพเพื่อให้เด็ก

ได้มีภูมิคุ้มกัน สามารถจะช่วยต้านทานสิ่งที่ไม่ดีและสิ่งที่จะมายั่วยุในภาย 

ภาคหน้าของชีวิต เปรียบเสมือนถ้าเราเคยฉีดวัคซีนที่ดีมีคุณภาพและ 

ประสิทธิภาพ เราสามารถจะมภูีมคิุม้กันต่อโรคภัยทีห้่อมล้อมเรา ท�าให้เรา 

ยงัแข็งแรงไม่ตดิเชือ้ตดิโรคเหล่าน้ัน
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1.3 วิสัยทัศน์ 

หลกัสูตร “โตไปไม่โกง” มุ่งหล่อหลอมปลูกฝังให้เดก็เตบิโตเป็นผู้ใหญ่ 

ทีม่คุีณภาพ เป่ียมไปด้วยค่านิยมและคณุสมบตัท่ีิพงึปรารถนา ได้แก่ ซือ่สัตย์

สจุรติ มจิีตสาธารณะ และรับผดิชอบต่อสงัคมส่วนรวม รวมทัง้มคีวามรกัใน 

ความถูกต้องและเป็นธรรม โดยยึดหลักความพอเพียงในการด�าเนินชีวิต  

ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ขาดเสียมิได้ในการสร้างภูมิคุ ้มกันต่อการทุจริตและ

ประพฤตมิชิอบ และต่อต้านการเอารดัเอาเปรยีบผู้อืน่ สังคม และประเทศชาติ

1.4 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

• เพือ่พฒันากระบวนการเรยีนรูข้องผู้เรยีนให้รูจั้กการอยู่ร่วมกบัผู้อ่ืนอย่างสันติ 

ด้วยพ้ืนฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม

• เพื่อสร้างจิตส�านึกคุณธรรมของผู้เรียนให้ไม่เห็นแก่ตัว  ไม่เอาเปรียบผู้อื่น 

รู้จักจ�าแนกชั่วดี สามารถแยกแยะความผิดและความถูกต้อง เพื่อเป็น 

ภูมิคุ้มกันต่อปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน

• เพือ่พัฒนาให้ผู้เรียนมคุีณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ได้แก่ ความซือ่สตัย์สุจรติ  

 การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระท�าอย่างรับผิดชอบ  

 และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

• เพือ่พฒันาสมรรถนะในการคดิและมีวจิารณญาณในการแก้ไขปัญหาของ 

 ผูเ้รยีนให้คิดเป็นและปฏิบัตอิย่างถูกต้อง กล้าหาญ และมีคณุธรรม
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1.5 สาระของหลักสูตร

ค่านิยมและคุณค่าทีดี่งามของสงัคมมอียูม่ากมาย ดงันัน้ หลักสตูรนี ้

จึงได้คัดเลือกค่านิยมหลักที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการสร้างจิตส�านึกที่น�าไป 

สู่เป้าหมายการสร้างสรรค์สังคมสุจริต น�ามาเป็นเนื้อหาในการถ่ายทอด 

บทเรยีนต่าง ๆ  กระบวนการคดัเลอืกคุณค่าเหล่านีไ้ด้มกีารคัดสรร และวเิคราะห์ 

จากผู้เชีย่วชาญในสาขาท่ีเกีย่วข้อง เพือ่ให้มคีวามครอบคลุมมากท่ีสดุ และ

เหมาะสมกบัสถานการณ์และบริบทสงัคมไทยในปัจจุบัน

สาระหลักของหลักสูตร “โตไปไม่โกง” 

ประกอบไปด้วยคุณค่าความดี 5 ประการ ได้แก่ 

• ความซ่ือสัตย์สุจริต (Honesty and Integrity) 

• การมีจติสาธารณะ (Greater Good)  

• ความเป็นธรรมทางสังคม (Fairness and Justice) 

• การกระท�าอย่างรับผดิชอบ (Responsibility and Accountability) 

• การเป็นอยู่อย่างพอเพียง (Sufficiency and Moderation) 

คณุค่าเหล่านีมี้ความเชือ่มโยงและสร้างเสรมิซึง่กนัและกนัให้แขง็แรงข้ึน 

เสมอืนเป็นการวางเสาหลกัหลาย ๆ  ต้น เพือ่เป็นรากฐานให้เด็ก ๆ  มีจิตส�านกึ

ท่ีมั่นคงในความสุจริต รังเกียจการคดโกง และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

มากกว่าประโยชน์ส่วนตน
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ภาพที ่ 1      คุณค่าความดี 5 ประการ ในสาระหลักสูตร “โตไปไม่โกง” 
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ความซื่อสัตย์สุจริต (Honesty and Integrity)

แนวคิด

ความซือ่สตัย์สจุรติเป็นค่านยิมพืน้ฐานทีส่�าคญัและจ�าเป็นอย่างยิง่ใน

การด�าเนนิชวิีตทีดี่งามและน�าไปสู่สงัคมทีส่จุรติและใสสะอาด ความซือ่สตัย์

เป็นสิ่งที่เข้าใจง่าย แต่การสร้างจิตส�านึกของความซื่อสัตย์สุจริตให้เข้มแข็ง

อย่างแท้จริงนั้นต้องอาศัยการบ่มเพาะและตอกย�้า ฝึกฝนทั้งความคิดและ

พฤติกรรมให้มีความซ่ือสัตย์ไม่ว่าเรือ่งเล็กหรอืใหญ่ โดยเฉพาะความซือ่สัตย์

ต่อตนเองและด้วยตนเองยามไม่มีใครก�ากับควบคุม ทั้งนี้ เพื่อให้เด็ก ๆ  

สามารถด�ารงตนอยู่ด้วยความซ่ือสตัย์ได้ภายใต้สภาวะส่ิงล่อใจต่าง ๆ โดยจะ

ต้องสร้างความเข้าใจให้เห็นว่าผูท้ีย่อมแพ้ต่อความทจุริต มพีฤตกิรรมคดโกง

ยอมแลกความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้ได้มาซึ่งช่ือเสียงอ�านาจและเงินทองนั้น 

เป็นผู้ทีมี่พฤติกรรมน่าละอาย เนือ่งจากความไม่ซือ่สตัย์และทจุริตนัน้ท�าร้าย

ตนเองและผูอ่ื้น บุคคลทจุริตมิได้เป็นผู้ทีป่ระสบความส�าเรจ็อย่างแท้จรงิ ไม่

น่านับถือ และไม่สามารถมีความสขุในระยะยาวได้ ในทางตรงกนัข้ามผู้ทีย่ดึ

มั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตเป็นผู้ที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี และมีชีวิตที่เจริญ

งอกงามอย่างแท้จริง 

ความหมาย

ความซื่อสัตย์สุจริต คือ การยึดมั่นในความสัตย์จริงและในสิ่งที่ถูก

ต้องดีงามมีความซื่อตรง และมีเจตนาที่บริสุทธิ์ ประพฤติปฏิบัติต่อตนเอง

และผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง 

การแสดงออกทางพฤติกรรม

• ไม่พูดโกหก พูดความจริงอยู่เสมอ 

• ไม่ลกัขโมย 

• ปฏบัิตตินเป็นท่ีน่าเชือ่ถือ 

• รกัษาสัญญา 

• ตรงไปตรงมา

• กล้าเปิดเผยความจรงิ 

• เกบ็ของได้แล้วคืนเจ้าของ

• ไม่หยบิของผูอ้ืน่ 

 โดยไม่ได้รบัอนญุาต 

• ยมืของแล้วคนื
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การมีจิตสาธารณะ (Greater Good)

แนวคิด

เราทุกคนเป็นสมาชิกของสังคม ซึ่งทุกคนล้วนปรารถนาที่จะอยู่ใน

สงัคมที่ดีและเป็นสุข สังคมจะดีได้ข้ึนอยู่กับสมาชิกในสังคมที่จะต้องร่วม

กนัสร้างและช่วยกนัประคับประคอง การอยูร่่วมกันของสมาชกิในสงัคมหนึง่

ต้องอาศัยความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ ความเข้าใจซึง่กนัและกนั รวมทัง้การทีส่มาชกิ

ในสงัคมคิดและท�าเพ่ือส่วนรวม รู้จกัการให้เพือ่สังคม ไม่เหน็แก่ประโยชน์ 

ส่วนตนเป็นใหญ่ และพร้อมที่จะเสียสละหรือช่วยปกป้องผลประโยชน์ของ 

ส่วนรวม การปลกูฝังจติสาธารณะต้ังแต่เล็กนีจ้ะเป็นพ้ืนฐานส�าคัญในการสร้าง 

คนดีที่มิใช่เก่งเพียงอย่างเดียวหรือเก่งแต่เอาเปรียบผู้อื่น แต่เป็นคนดีที่จะ

สามารถโอบอุ้มสังคมและพัฒนาประเทศชาติ โดยในระดับเยาวชนอาจเริ่ม

ฝึกฝนจากสังคมเลก็ เช่น จติสาธารณะในโรงเรียนหรอืชมุชน

ความหมาย

การมีจติสาธารณะ คือ การมีจิตส�านกึเพือ่ส่วนรวม มีความตระหนกั

รูแ้ละค�านงึถึงสังคมส่วนรวม มีความรบัผิดชอบต่อตวัเองในการกระท�าใด ๆ 

เพือ่ไม่ให้เกดิผลกระทบเสียหายต่อส่วนรวม และพร้อมท่ีจะเสยีสละประโยชน์ 

ส่วนตนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม

การแสดงออกทางพฤติกรรม

• ร่วมดูแลสังคม 

• รบัผดิชอบต่อเร่ืองส่วนรวม 

• อาสาและเสียสละเพื่อ 

 ประโยชน์ของส่วนรวม 

• เอื้อเฟื้อ 

• มีเมตตากรุณา 

• มีน�้าใจ 

• ไม่เห็นแก่ตัว 

• รักษาของส่วนรวม  

 รู้จักปิดน�้าปิดไฟ 

• ท�าความสะอาดห้องเรียน

• ท�างานของส่วนรวมโดย 

 ไม่เกี่ยงว่าเป็นภาระเพิ่ม 

• ปกป้องทรัพย์สินส่วนรวม 

• ดูแลสิ่งแวดล้อมทาง 

 ธรรมชาติ
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ความเป็นธรรมทางสังคม  (Fairness and Justice)

แนวคิด

ทกุคนควรได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเท่าเทยีมกนั ไม่ว่า

จะแตกต่างกนัด้วยเชือ้ชาติ ศาสนา ภมูกิ�าเนดิ ฐานะ หรือการศกึษา ดงันัน้

การให้ความเคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนษุย์ของผู้อืน่ การไม่เอาเปรยีบผู้อืน่

การเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเอง และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น จะช่วยให้

รักษาความเป็นธรรมในสังคมได้มากขึ้น ผู้ที่เข้าใจและรักความเป็นธรรมจะ

ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน ผูน้�าทีม่คีวามเป็นธรรมจะไม่คดโกงจากส่วนรวมหรอืให้ผล

ประโยชน์แต่เพียงพวกพ้อง แต่ค�านงึถงึทกุ ๆ คนอย่างเท่าเทยีมและยตุธิรรม

ความหมาย

ความเป็นธรรมทางสังคม คือ การปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเสมอภาคและ

เท่าเทียมกัน อย่างมีเหตุผล โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อเพศ เชื้อชาติ ชนชั้น

สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 

การแสดงออกทางพฤติกรรม

• นึกถึงใจเขาใจเรา 

• รับฟังผู้อื่น 

• เคารพให้เกียรติผู้อื่น 

• รู้จักกตัญญูและตอบแทนบุญคุณอย่างมีเหตุผล 

• ค�านึงถึงความยุติธรรมและความถูกต้องไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตาม 

• รักษากฎเกณฑ์กติกาของส่วนรวม 

• ไม่รังแกใคร 

• ปกป้องผู้ที่อ่อนแอกว่า 

• ไม่นิ่งเฉยต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

• ไม่แซงคิว 

• ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและรักษาสิทธิของตนเอง 

• ไม่เห็นด้วยกับเพื่อนในทางที่ผิด
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การกระท�าอย่างรับผิดชอบ 
(Responsibility and Accountability)

แนวคิด

ในทุกสังคมประกอบด้วยสมาชิกหรือบุคคลที่แตกต่างหลากหลาย 

แต่ละคนต่างก็มีบทบาทและหน้าที่ต่าง ๆ   ที่เหมือนกันบ้างและต่างกันบ้าง 

ตัง้แต่เป็นสมาชกิของครอบครัว สมาชิกของโรงเรียน สมาชกิของทีท่�างาน และ

สมาชกิของสังคม ดังนัน้ การอยู่ร่วมกนัอย่างสนัตสุิข สมาชกิทุกคนจะต้อง

เข้าใจความรับผิดชอบในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ 

อย่างมีความรับผดิชอบไม่ให้ขาดตกบกพร่อง มคีวามเข้าใจซึง่กนัและกนั ไม่

ละเมดิผู้อ่ืน มีวินยัและมคีวามเคารพต่อกฎเกณฑ์กตกิาทีต่กลงร่วมกนัเพือ่

ความผาสุกและเป็นธรรมของสังคม ผูท่ี้มคีวามรบัผิดชอบจะต้องมคีวามเปิด

เผยและโปร่งใส พร้อมท่ีจะให้มีการตรวจสอบได้ และหากกระท�าผิดกพ็ร้อม

ทีจ่ะยอมรับผดิและปรับปรุงแก้ไขในการกระท�าทีผิ่ดพลาดของตนเอง คณุค่า

ของความรับผดิชอบนีเ้ป็นอีกหนึง่จติส�านึกทีจ่�าต้องสร้างและฝึกฝน ผู้ทีข่าด

จติส�านกึของความรบัผดิชอบนอกจากจะมแีนวโน้มทีจ่ะละเลยหน้าทีข่องตวั

เอง อาจน�าไปสู่การใช้อ�านาจหน้าที่ในการหลบเล่ียงกฎกตกิาหรอืกอบโกยผล

ประโยชน์ โดยไม่ค�านงึถึงความเดือดร้อนของผู้อืน่

ความหมาย

การกระท�าอย่างรับผิดชอบ คือ การมีจิตส�านึกในบทบาทและหน้าที่

ของตวัเองและปฏบัิตหิน้าท่ีให้ดีท่ีสุด เคารพกฎเกณฑ์กติกา พร้อมให้ตรวจ

สอบการกระท�าได้เสมอ หากมกีารกระท�าผิดกพ็ร้อมจะยอมรบัและแก้ไขในส่ิง

ทีผ่ดิ
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การแสดงออกทางพฤติกรรม

• ท�าหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด 

• มีระเบียบวินัย 

• เคารพกติกา 

• รับผิดชอบในสิ่งที่ท�า

• กล้ายอมรับผิดและรับการลงโทษ 

• รู้จักส�านึกผิดและขอโทษ 

• ยินดีแก้ไขในสิ่งผิด กล้าท�าในสิ่งที่ถูกต้อง 

• ส่งการบ้านตรงเวลา 

• รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 

• รับผิดชอบเวรท�าความสะอาดของห้อง
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การเป็นอยู่อย่างพอเพียง  
(Sufficiency and Moderation)

“...พอเพียง มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีก 

คือค�าว่าพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแค่นั้นเอง

คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย

ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้

มีความคิดว่าท�าอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณ

ซื่อตรง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข

พอเพียงนี้อาจจะมี มีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้

แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น...”

พระราชด�ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑
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แนวคิด

การด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน ถือว่าเป็น

แบบอย่างที่ดี ที่ควรถือปฏิบัติ การรู้จักความพอดี พอประมาณในการใช้ชีวิต 

การรู้สึกพอใจในส่ิงทีต่นเองมีอยู่ การรูป้ระหยดัและรูคุ้ณค่าส่ิงของเป็นเรือ่ง

ส�าคัญในการสร้างนสัิยทีเ่ป็นอยู่อย่างพอเพยีง จะไม่ท�าให้เกดิการดิน้รนแบบ

เหน็แก่ตวัและขาดสต ิจนกระทัง่น�าไปสูก่ารทจุรติและคดโกง ความพอเพยีง

นัน้ยังส่งผลให้เราไม่เอาเปรียบผูอ่ื้นและสงัคมในภาพรวมด้วย

ความหมาย

การเป็นอยู่อย่างพอเพียง คือ การด�าเนินชีวิตโดยยึดหลักความ

พอประมาณ ซื่อตรง ไม่ละโมบโลภมาก รู้จักยับยั้งชั่งใจ และต้องไม่เอา

เปรียบหรือเบียดเบียนท้ังตวัเองและผู้อืน่

การแสดงออกทางพฤติกรรม

• รู้จักความเพียงพอ ความพอดี 

• มีความอดทนอดกลั้น 

• รู้จักบังคับตัวเองให้มีความพอประมาณ 

• ไม่กลัวความยากล�าบาก เพียรพยายาม 

• ไม่ท�าอะไรแบบสุดขั้วหรือสุดโต่ง 

• มีสติและเหตุผล 

• ไม่ฟุ่มเฟือย 

• ใช้ของอย่างประหยัดและรู้คุณค่า 

• รู้จักพอเมื่อได้รับของแจก
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บทที่ 2 
รูปแบบการเรียนการสอนหลักสูตร “โตไปไม่โกง” 
ส�าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตส�านึกที่ดีมีความแตกต่าง

จากการเรียนการสอนโดยทัว่ไป ในการปลูกฝังค่านยิมเพือ่ให้ยดึมัน่ในความ

สจุรติดงีามให้ประสบความส�าเร็จได้นัน้ ส�าคญัท่ีนกัเรียนจะต้องรูสึ้ก เข้าใจ 

และเห็นคุณค่าของความดีงามอย่างแท้จรงิ และพร้อมทีจ่ะน�ามาเป็นวถิกีาร

ด�าเนินชีวิตของเขา มิฉะนั้นแล้วการเรียนการสอนก็จะเป็นเพียงการท่องจ�า

เพือ่สอบเพียงอย่างเดียวแต่มิได้น�าไปปฏบัิต ิ หลักสตูรน้ีจึงถกูพัฒนาขึน้เพือ่

ให้นักเรียนสามารถซึมซับสาระและคุณค่าต่าง ๆ  ที่ถ่ายทอดผ่านหลักสูตรนี ้

ได้อย่างลกึซ้ึง โดยไม่เน้นการท่องจ�า และสร้างความมัน่ใจในศกัยภาพความดี

ในตวัเอง เพ่ือให้จิตส�านกึน้ีคงอยู่กับนกัเรียนแม้เมือ่เขาเตบิโตข้ึน

2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างอุปนิสัยอันดีงามในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นกัเรยีนในระดับมธัยมศึกษาตอนปลายถอืได้ว่าอยู่ในวยัซึง่ก�าลงัจะก้าว 

ไปสูค่วามเป็นผู้ใหญ่อย่างสมบูรณ์ ท้ังมคีวามเข้าใจในสังคมและโลกมากขึน้ 

การเรียนรู ้เพื่อเข้าใจบทบาทของการเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าต่อสังคม 

จงึเป็นการเรยีนรู้ที่ส�าคัญของนักเรียนในวัยนี้ ทฤษฎีด้านการเรียนรู้ทาง 

จริยธรรมที่น�ามาใช้เป็นพื้นฐานในการจัดท�าหลักสูตรในระดับชั้นมัธยม 

ศึกษาตอนปลาย จึงเป็นทฤษฎีที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายดังกล่าว กล่าวคือ 

นอกจากค�านึงถึงการบ่มเพาะจิตใจภายในแล้ว ยังให้ความส�าคัญแก่การ

ปฏิสัมพันธ์ของผูเ้รียนกับสังคมและสิง่แวดล้อมอกีด้วย

User
Highlight
ตัดคำว่า ชั้น
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ในอดีตที่ผ่านมามนุษย์ในแต่ละสังคมได้มีการสั่งสมประสบการณ์

และองค์ความรู้ในการเรียนรู้ และถ่ายทอดจริยธรรมกันมาอย่างยาวนาน 

ปรัชญาทางจริยธรรมและภูมิปัญญาโบราณนั้นมีความลุ่มลึก และเต็มไป 

ด้วยประสบการณ์ แนวทางการสอนจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาแบบด้ังเดมิ 

(Traditional Approach) ยังได้รบัการยอมรบัว่ามคีณุค่าและมคีวามส�าคญั 

และอกีทัง้ในระยะหลงั นกัจติวทิยา เช่น Jean Piaget และ Lawrence Kohlberg 

ก็ยังได้พัฒนาและเชื่อมโยงแนวคิดทางจิตวิทยาเข้ากับการพัฒนาจริยธรรม 

ซึ่งส่งผลต่อมุมมองและแนวทางการสอนจริยธรรมในรูปแบบที่เน้นการ

สงัเคราะห์ความรู้ความเข้าใจโดยตัวผู้เรยีนเอง ผ่านกระบวนการการใช้ความ

คิดไตร่ตรองและการให้เหตุผล (Cognitive-developmental approach) 

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดแก้ไขปัญหาทางจริยธรรมได้และพัฒนายกระดับ

จรยิธรรมของตนเอง อย่างไรกต็าม การเรยีนการสอนจรยิธรรมกย็งัคงได้รบั

การวจิยัและพัฒนามาอย่างต่อเนือ่ง

การศกึษาเพือ่บูรณาการด้านจรยิธรรม ( Integrative Ethical Education ) 

นี ้ เป็นทฤษฎทีีพั่ฒนาขึน้โดยผ่านการทบทวนและประมวลทฤษฎแีลกระบวน 

การสอนจริยธรรมต่าง ๆ ทีผ่่านมา (Narvaez, 2011) และพยายามเน้นความ 

เป็นองค์รวมในการเรียนการสอน โดยได้บูรณาการทฤษฎีและแนวทางการ 

สอนจริยธรรมต่าง ๆ  ทั้งที่กล่าวมาแล้วและอื่น ๆ  มีแนวคิดในการบรูณาการ 

4 ประการ ซ่ึงมีเนือ้หาสรุปคือ

User
Highlight
และ
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1. พฒันาทกัษะและความเชีย่วชาญด้านจรยิธรรมของผู้เรียน

ทกัษะด้านจรยิธรรมนัน้เป็นทกัษะรอบด้านทีจ่ะส่งเสรมิและเอือ้ต่อการ

ใช้ชวิีตอย่างมจีริยธรรม โดยแบ่งได้เป็น 4 องค์ประกอบ คอื

• ส�านกึทางจริยธรรม (Ethical Sensitivity) 

ค�านึงถึงจริยธรรมอยู่เสมอ รู้จกัเหน็อกเห็นใจผู้อืน่ มองเหน็ รับรู ้รูส้กึ ถงึ

ความไม่เป็นธรรมและการละเมิดหลักการทางจรยิธรรม เข้าใจความแตกต่าง 

และอคต ิมีความสามารถในการวินจิฉัยสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมเีหตผุล 

และสามารถส่ือสารความคิดของตวัเองได้

• การตดัสินใจทางจริยธรรม (Ethical Judgment)  

เข้าใจและสามารถใช้เหตผุลในการตดัสนิใจทางด้านจรยิธรรมเน้นการ 

สร้างทักษะในการตัดสินใจที่ค�านึงถึงผลกระทบอย่างรอบด้านและหาทาง 

ออกได้ในสถานการณ์ท้าทายทางจรยิธรรมต่าง ๆ นอกจากนีย้งัเน้นให้นกัเรยีน 

ตรวจสอบความรู้สึกของตัวเองว่าอะไรน�าไปสูก่ารตดัสนิใจเช่นนัน้ และน�าผล 

กระทบของการตัดสินใจมาทบทวน

• แรงจงูใจทางจริยธรรม (Ethical Motivation) 

ความมุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนนิชวีติอย่างมจีรยิธรรม โดยแสดงออกในทกุการกระท�า 

เข้าใจตวัเองและเคารพผูอ้ืน่ มสีตเิท่าทันสามารถมองเหน็คุณค่าต่าง ๆ  ทีต่วัเอง 

ยดึถืออยู ่ ในการน�าคุณค่าเหล่านัน้มาสูก่ารตดัสินใจด้านจรยิธรรม และในการ

ปฏิสมัพันธ์กบัผูอ้ืน่ เข้าใจข้อจ�ากดัของสังคม ขนบธรรมเนยีมประเพณ ีสถาบัน 

และรูจ้กัพฒันาอตัลกัษณ์ทางจรยิธรรมของตวัเอง 

• การแสดงออกและปฏบัิติทางจริยธรรม (Ethical Action) 

มทีกัษะในการแสดงออกทางจรยิธรรม สามารถยืนหยดัได้ในจุดยนืทาง 

จรยิธรรม โดยไม่ใช้ความรุนแรงและไม่ละเมดิผู้อืน่ เน้นการพฒันาทกัษะ 

ความสามารถและความเข้มแข็งในการยึดมั่นในจริยธรรมภายใต้แรงกดดัน

ต่าง    ๆ      อดทนต่อรางวัลล่อใจ มีความกล้าหาญทางจรยิธรรม ไม่ท้อถอย กล้ารเิริม่ 

ลงมอืท�าในส่ิงท่ีใคร่ครวญดีแล้ว แก้ไขความขดัแย้งเป็น
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2. สิง่แวดล้อมทีเ่อ้ือต่อการบ่มเพาะจรยิธรรม

การเรียนรู้ของนักเรียนไม่ได้อยู่ที่เรียนรู้ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว 

โดยเฉพาะการเรยีนรูด้้านจรยิธรรมนัน้ไม่มคี�าตอบตายตวัและเป็นการเรยีนรู ้

ทีต่่อเนือ่ง ส่วนหนึง่ของการเรียนรูก้คื็อการค้นหาวถีิการด�ารงตนและการด�าเนนิ 

ชวีติให้อยู่ในจริยธรรม เด็กจะส่ังสมประสบการณ์จากสภาวะแวดล้อมรอบตวั 

จากการปฏสัิมพันธ์กบัครอบครัว เพ่ือน คร ูและคนรอบข้างอืน่ ๆ การสัง่สม

ประสบการณ์เหล่านีม้อีทิธพิลในการพัฒนาบุคลิกภาพทางความคิดของเด็ก 

ไปสู่พฤตกิรรมทัง้ดีและไม่ดีได้ ดังนัน้ การบ่มเพาะจรยิธรรมให้ได้ผลจึงต้อง

ให้ความส�าคัญแก่สภาพแวดล้อม ทัง้น้ีสภาพแวดล้อมรวมไปถงึผู้คนรอบข้าง 

ปฏิบัติต่อกันอย่างไร อยู่ด้วยกันอย่างไร ท�างานร่วมกันในลักษณะใด 

ตัดสินใจด้วยอะไร ความรู้สึกหรือการกระท�าใดเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับหรือ 

ไม่ยอมรับ เป็นต้น

3. การพัฒนาจิตใจ รูเ้ท่าทันความคิดและจติใจตน

การฝึกฝนให้ตวัเองมสีตทิกุขณะพร้อมไปกบัการบ่มเพาะความเมตตา

ต่อตนเองและผู้อื่น เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ที่ปรากฏ

อยู่ในค�าสอนของหลายศาสนา เพือ่เอือ้ให้ผู้คนในสงัคมด�าเนนิชวิีตร่วมกนัได้

อย่างสนัตสิขุ การมสีตจิะช่วยให้สามารถวเิคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดีย่ิงขึน้ 

มองรอบด้าน ค�านงึถึงใจผูอ่ื้น และตัดสนิใจหรือลงมอืกระท�าโดยไม่ใช้อารมณ์ 

เพียงอย่างเดียว การสร้างสตินั้น นอกเหนือจากการพัฒนาการรู้เท่าทัน   

ความคิดและจติใจตนแล้ว ยังรวมไปถงึการเรยีนรูท้ีจ่ะเหน็คณุค่าและคณุงาม 

ความดีของโลกนี้ และพัฒนาความเข้าใจในชีวิต ตัวอย่างในการสอนใน

ลักษณะนี้ที่อาจสามารถท�าได้ในห้องเรียน เช่น การให้เขียนบันทึกทบทวน

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว บันทึกทั้งสิ่งที่เป็นบวกและลบ และให้ทบทวน

กระบวนการตัดสินใจของนักเรียนว่ารู้สึกอย่างไรในเวลานั้น และอะไรน�า

ไปสู่การตัดสินใจเช่นน้ัน เป็นต้น นอกเหนอืจากการฝึกฝนสตเิพือ่รู้ทนัความ

คดิตัวเองแล้ว นกัเรียนยังสามารถฝึกฝนให้นักเรยีนลองคิดจากมุมมองผู้อืน่ 

ซึ่งเป็นการเรียนรู้ ท�าความเข้าใจ และบ่มเพาะความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ซึ่ง

ทักษะเหล่านี้มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งในการอยู่ร่วมกันในสังคมท่ีมีความ

หลากหลาย



28

4. ความสามารถในการยืนหยัดในจริยธรรมด้วยตนเองและการเป็น 

ผู้สร้างสรรค์สังคม

เป้าหมายของการสอนจริยธรรมในที่สุดแล้วน่าจะเป็นการสร้าง

นกัเรียนทีม่วุีฒิภาวะทางจริยธรรม สามารถยืนหยดัในจริยธรรมได้ด้วยตนเอง 

แม้ไม่มคีรูผูส้อนหรือผูป้กครองเป็นผูช้ี้แนะอยูเ่คยีงข้าง รูจั้กแก้ปัญหาเองเป็น

สามารถมองเห็นและตัดสินใจเลือกหนทางที่อยู่ในท�านองคลองธรรม และ

เนือ่งจากทกุคนต่างก็เป็นสมาชกิของสงัคม การยืนหยัดได้ในจรยิธรรมจึงรวม

ไปถึงการยืนหยัดได้ในสังคม ซึ่งเป็นความสามารถในการที่จะบริหารความ 

สมัพันธ์ต่าง ๆ  ของตัวเองในสังคมได้ และมส่ีวนช่วยสร้างและสนบัสนนุระบบ

นเิวศทางสังคมให้ดีงามย่ิงขึน้

2.2. การใช้หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื่องจากเป ็นหลักสูตรพิ เศษและหลักสูตรเสริมที่ ผู ้บริหาร

กรุงเทพมหานครเห็นว่าส�าคัญต่อการสร้างเด็กเพื่อสร้างชาติ กระบวนการ

เรียนรู้ของหลักสูตรจึงถูกออกแบบให้มีความแตกต่างจากการสอนท่ัวไป  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปลูกฝังเรื่องคุณค่า ค่านิยม นักเรียนต้องเกิดแรง

บันดาลใจ และเกิดการซึมซับคุณค่าและค่านิยมอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่

ถูกบังคับยัดเยียด ให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณค่าอย่างสนุก ชวนคิด 

ถูกกระตุ้น และปลุกเร้าให้คิด ให้โอกาสฝึกฝนท�าจริง จึงจะส่งผลต่อการ

สร้างรากฐานของอุปนิสัยอันดีงามอย่างมั่นคง และยังสามารถท�าให้เกิด

การคิดและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองเมื่อมีเหตุการณ์ท้าทายหรือล่อแหลมที่

ต้องเผชิญ

หลกัสูตร “โตไปไม่โกง” ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่4 นีค้รอบคลุมคณุค่าความ

ดท้ัีง 5 ประการ ซ่ึงเป็นสาระส�าคัญของหลักสตูร “โตไปไม่โกง” ในทกุระดบั 

แต่เนื้อหาของหลักสูตรจะมีความซับซ้อนขึ้นตามวัยและการเรียนรู ้ของ 

นกัเรียน       ซึง่คณุค่าในแต่ละเรือ่งต่างมคีวามสมัพนัธ์ซึง่กนัและกันตามลกัษณะ 

การใช้คุณค่าในชีวิตจริงของมนุษย์ที่บางครั้งไม่สามารถแยกออกมาเป็น

คุณค่าเดี่ยวในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น ตลอดจนผู้เรียนจะได้ลงมือปฏบิตัิ

เพือ่เป็นการปลกูฝังคุณค่าความดีอีกด้วย นอกจากนัน้ ผู้เรยีนจะได้เรยีนรู้

พฤติกรรม “โกง” ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อความเข้าใจ
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และรู้เท่าทันและเรียนรู้ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมดังกล่าวต่อ

ส่วนรวม โดยเป็นการสร้างกระบวนการรู้สึกทางจิตใจ การรู้คิดโดยใช้

ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม รวมทั้งการสร้างทักษะในการ

รับมือต่อสถานการณ์ทีมี่ความท้าทายทางจรยิธรรม โดยมตีวัชีว้ดัและสาระ

การเรียนรู้หลกัสูตร “โตไปไม่โกง” ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่4 ดังนี้

 

ตวัชีวั้ด สาระการเรยีนรู้

- เห็นความส�าคัญของการมี

คุณค่าความดี 5 ประการกับ

การใช้ชีวิตร่วมกันของคนใน

สังคม

- สามารถวิเคราะห์และ

ให้เหตุผลเชิงจริยธรรมใน

สถานการณ์ที่ต้องใช้คุณธรรม

จริยธรรม

- เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง

ความรุนแรงของสภาพปัญหา

ทุจริตคอร์รัปชันกับการพัฒนา

ประเทศ

- สามารถลงมือปฏิบัติเพื่อ

ถ่ายทอดแนวคิดคุณค่าความดี 

5 ประการ

- ความภาคภูมิใจและเชื่อมั่น

ในตนต่อการมีคุณค่าความดี 5 

ประการ

 

-การตัดสินใจเชิงจริยธรรมที่

ท�าให้สังคมส่วนรวมอยู่รอดและ

ก้าวหน้า

- พฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชัน

และการโกงในรูปแบบต่าง ๆ ที่

ท�าให้สังคมส่วนรวมเดือดร้อน

- ลักษณะและผลกระทบของการ

ทุจริตคอร์รัปชันกับปัญหาสังคม

 

- แนวทางและวิธีการสร้างความ

ตระหนักในคุณค่าความดี 5 

ประการ
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บทที่ 3 
การบูรณาการการเรียนการสอนใน   
หลักสูตร “โตไปไม่โกง”

หลกัสูตร “โตไปไม่โกง” ช้ันมธัยมศึกษาตอนปลายได้มกีารบรูณาการ 

การเรยีนการสอนคุณค่าความดี 5 ประการ เข้าไปในชดุกจิกรรมต่าง ๆ โดย

แต่ละชุดกจิกรรมนัน้ นักเรียนจะได้เรยีนรูแ้ละลงมอืปฏิบตักิจิกรรมเพือ่เป็น 

การปลกูฝังจติส�านกึทีดี่ ซ่ึงหลกัสูตร “โตไปไม่โกง” ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 

ประกอบไปด้วยชดุกจิกรรม 4 ส่วน คือ

3.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คุณค่าความดี 5 ประการ 

การเรียนการสอนจะเร่ิมจากกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้คุณค่า

ความดี 5 ประการ เพ่ือเป็นการวางพืน้ฐานความเข้าใจในสาระต่าง ๆ ให้แก่

นกัเรียน โดยจัดการเรียนรู้ไว้ในรูปแบบของชดุกิจกรรม 2 ชดุ รวมทัง้หมด 

12 กจิกรรม โดยครูผูส้อนสามารถออกแบบการสอนโดยเลือกสอนท้ังชดุ

กจิกรรม หรือเลอืกบางกจิกรรม หรือเสรมิกจิกรรมอืน่ได้ตามความเหมาะสม 

โดยมีรายละเอียดดังตาราง
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ชดุกิจกรรมการเรยีนรูค้ณุค่าความด ี5 ประการ

เรียนรู้คุณค่าความดีทั้ง 5 ประการที่อยู่ในสาระของหลักสูตร ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิต

สาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระท�าอย่างรับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

บทเรียนที ่1 ยดือก บทเรียนที ่2 ใครว่าเชย

จดุประสงค์ของบทเรยีน

1.เพื่อให้เห็นความส�าคัญของการมีคุณค่า

ความดี 5 ประการกับการใช้ชีวิตร่วมกันของ

คนในสังคม 

 

 
2.เพื่อให้นักเรียนภาคภูมิใจในการกระท�าตาม

คุณค่าความดี 5 ประการ ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ช่วย

ให้สังคมอยู่รอด 

3.เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความส�าคัญของ

ตนเอง ว่าตนเองสามารถช่วยสร้างให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงสิ่งดีในสังคมได้

จดุประสงค์ของบทเรยีน

1.เพื่อให้เห็นคุณค่าในตนเองว่าไม่ได้เกิดจาก

ปัจจัยภายนอก แต่เกิดจากคุณค่าภายใน การ

ท�าสิ่งที่ดี มีความพอเพียง ช่วยเหลือผู้อื่น ไม่

เอาเปรียบใคร ไม่ทุจริตคอร์รัปชัน 

2.เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งของ การใช้

ของเท่าที่จ�าเป็น ไม่ใช้ของอย่างฟุ่มเฟือย ใช้

ของอย่างรู้คุณค่า 

3.เพื่อให้รู้จักและเห็นความส�าคัญของการให้ 

การมีจิตสาธารณะ นึกถึงผู้อื่นและส่วนรวม 

ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งในการสร้างคุณค่าในตัวเอง 

และสามารถเริ่มได้ทันที

กจิกรรม

1.รู้เขา รู้เรา

2.ความภูมิใจเพื่อส่วนรวม

3.ส�ารวจความดี

4.ยืดอก

5.ต้นแบบความดี

6.พลังแสงแห่งความดี

กจิกรรม

1.ส�ารวจความเชย

2.เชย

3.The Story…..

4.ชีวิตนักบุญ

5.มาเป็นผู้ให้กันเถอะ

6.Buy Nothing Month

User
Sticky Note
สิ่งที่ดี
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3.2 ชุดกิจกรรมความรู้เกี่ยวกับคอร์รัปชัน

ชุดกิจกรรมความรู้เกี่ยวกับคอร์รัปชันเป็นการปูพื้นฐานให้แก่นักเรียน

ได้รบัรูถึ้งแนวคิด พฤตกิรรม และการต่อต้านคอร์รปัชนัในระดบัประเทศ เพ่ือ

สร้างจติส�านกึและตระหนักถึงปัญหาการทจุรติคอร์รปัชันทีเ่กดิขึน้ โดยมรีาย 

ละเอียดดังตาราง

ชดุกิจกรรมความรูเ้กีย่วกบัคอร์รปัชนั

นักเรียนเข้าใจลักษณะปัญหาและผลกระทบของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และตระหนักถึงความ

ร้ายแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างสภาพปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน

กับการพัฒนาประเทศ

กจิกรรม

1.รู้จักตัวแมงโกง

2.ลักษณะและอันตรายจากแมงโกง

3.เงินที่หายไป

4.สปีชีส์แมงโกง

5.ตามรอยแมงโกง

6.ร่วมต่อต้านเหล่าแมลง พวกแมงโกง

7.ก�าจัดแมงโกง

8.เริ่มต้นที่ไม่โกง
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3.3 โครงการเพื่อการเรียนรู้

นักเรียนจะได้มีโอกาสในการประมวลความรู้และทักษะท่ีเรียนมาน�า

มาใช้ในการพัฒนาเป็นโครงการ โดยการเรียนรูจ้ะเกิดขึน้ในทุก ๆ ขัน้ตอน

ของการด�าเนนิโครงการ ซ่ึงนกัเรยีนต้องท�างานร่วมกนัในการผลิตผลงานใน

โครงการ รวมทัง้คิดแก้ไขปัญหาทีเ่กดิข้ึนจรงิ ซึง่ครจูะมีบทบาทอย่างมากใน

การกระตุน้การเรียนรู้และดึงบทเรียนจากการท�าโครงการ โดยมรีายละเอยีด 

ดงัตาราง

โครงการเพือ่การเรยีนรู้

การประมวลความรู้ตามคุณค่าความดี 5 ประการของหลักสูตร และทักษะต่าง ๆ ที่เรียนมา น�ามา

ใช้ในการพัฒนาเป็นโครงการ รวมทั้งได้เรียนรู้การท�างานร่วมกัน คิดแก้ปัญหา เรียนรู้ข้อผิดพลาด 

และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง

โครงการ

1.ศิลปะการพูด 

2.นักเขียนนักอ่าน

3.ผู้ประกอบการเพื่อสังคม
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3.4  แบบฝึกหัดการวิเคราะห์และให้เหตุผลของเนื้อเรื่องภาพยนตร์สั้น “โตไปไม่โกง” 

ในโครงการกรุงเทพเมืองสีขาว หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ได้มีการ 

ผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อการเรียนรู้หลายเรื่อง โดยแต่ละเรื่องมีการสื่อสาร 

จุดเน้นสาระที่ต่างกันไป ภาพยนตร์เหล่านี้สามารถเป็นสื่อการสอนได้เป็น 

อย่างดีและมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน 

ปลาย ในหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจึงได้มีการ 

เสริมแบบฝึกหัดประกอบการเรียนจากภาพยนตร์เพื่อเป็นการกระตุ้นการ 

เรยีนรูข้องนกัเรยีน การฝึกจบัประเดน็ การคิดและการวเิคราะห์เชงิจรยิธรรม 

ในประเด็นต่าง ๆ ที่ปรากฏขึ้นในภาพยนตร์ รวมขทั้งเชื่อมโยงสิ่งที่ได้

เรียนรู้นี้เข้ากับการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน ซึ่งในชุดกิจกรรมนี้ประกอบด้วย

4.ภาพยนตร์ส้ันและแบบฝึกหดัการวเิคราะห์และให้เหตุผล

เรียนรู้คุณค่าความดีและจริยธรรมในสังคมผ่านทางภาพยนตร์ โดยใช้แบบฝึกหัดเพื่อช่วยกระตุ้น

ให้นักเรียนใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและด้วยพื้นฐานคุณค่าส�าคัญในการอยู่ร่วมกัน หรือ

คุณค่าความดี 5 ประการที่เป็นสาระส�าคัญของหลักสูตร

โครงสร้างแบบฝึกหดั

ขั้นที่ 1 ทบทวนและเล่าเรื่อง

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์และเข้าใจสถานการณ์

ขั้นที่ 3 การประเมินไตร่ตรอง

ขั้นที่ 4 การเปลี่ยนแปลง

ขั้นที่ 5 การฝึกฝนทักษะการสื่อสาร

แบบฝึกหดั

1.สรุปภาพรวมเหตุการณ์เป็นการ์ตูนสามช่อง

2.แผนผังเส้นทางเดินเรื่องตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึง    
  จุดสิ้นสุด

3.ใครเป็นคนพูด

4.เงื่อนไขด้านสภาพแวดล้อมของตัวละครใน  
  แผนผังเส้นทางเดินเรื่อง

5.ต้นไม้ปัญหา

6.วิเคราะห์บุคลิกภาพและภูมิหลังตัวละคร

7.บอลลูนความคิด

8.โต้วาทีบทบาทสมมติ คิดแบบตัวละคร

9.รู้สึกนึกคิด

10.ใคร ท�าอะไร ที่ไหน เกิดอะไรขึ้น

11.ร่วมกันหาทางออก

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “โดนัท”

User
Highlight
รวมทั้ง ตัด ข
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ใครคือครู

ใครคือครู ครูคอืใคร ในวนันี้
ใช่อยู่ที ่ปริญญา มหาศาล
ใช่อยู่ที ่เรียกว่า ครอูาจารย์

ใช่อยู่นาน สอนนาน ในโรงเรยีน
ครูคือผู ้ชีน้�า ทางความคดิ
ให้รู้ถูก รู้ผดิ คิดอ่านเขียน
ให้รู้ทุกข์ รู้ยาก รูพ้ากเพยีร

ให้รู้เปลีย่น แปลงสู ้รูก้ารงาน
ครูคือผู ้ยกระดับ วญิญาณมนษุย์

ให้สงูสดุ กว่าสตัว์ เดรัจฉาน
ปลกุส�านกึ  ส่ังสม อดุมการณ์ 

มดีวงมาล เพือ่มวลชน ใช่ตนเอง
ครูจงึเป็น นกัสร้าง ผู้ใหญ่ยิง่

สร้างความจริง สร้างคนกล้า สร้างคนเก่ง
สร้างคนให้ ได้เป็นตวั ของตวัเอง

ขอมอบเพลง นีม้า บชูาครู

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบลูย์
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บทที่ 4 
การประเมินผล

ในการประเมินผลการเรียนการสอนของหลักสูตร “โตไปไม่โกง” จะ

ไม่ใช้วิธีการสอบหรือการวัดผล เพราะการที่จะเห็นผลส�าเร็จจากการปลูก

ฝังคุณค่าให้แก่เด็กนั้นต้องใช้เวลายาวนาน ซ่ึงการที่คุณค่าจะแสดงออก

เป็นพฤติกรรมและอุปนิสัยได้นั้นต้องใช้เวลาจนกระทั่งเด็กเติบโตเป็น

ผู้ใหญ่ และยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกล่อมเกลาเด็ก

เมื่อเขาเติบโตขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็น ครอบครวั กลุ่มเพ่ือน หรอืส่ือท่ีได้รบั การ

วดัผลด้วยการคาดหวังให้เด็กตอบให้ถกูต้องนัน้จงึเป็นการวดัได้ในระดบัความ

รูค้วามเข้าใจเท่านัน้ ไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่ามกีารเปล่ียนแปลงในระดับจิตส�านกึ

หรือไม่ อีกทั้งการประเมินหรือวัดผลหลังการเรียนการสอนยังอาจท�าให้

บรรยากาศการเรียนการสอนไม่เอื้ออ�านวยต่อการเรียนให้สนุกและมีความ

สุข ท�าให้วิชา “โตไปไม่โกง” เป็นวิชาที่ไม่แตกต่างจากวิชาอื่นๆ ที่ต้องมี

การสอบและประเมินผ่านหรือไม่ผ่าน 

อย่างไรก็ตาม ในหลักสูตรได้จัดให้มีการประเมินผลเพื่อพิจารณาผล

การเรยีนการสอนระยะส้ัน เพ่ือเป็นการศึกษาท้ังปัจจัยส�าเรจ็และอปุสรรค และ 

บนัทึกประสบการณ์ต่าง     ๆ     เพือ่น�าไปสูก่ารปรบัปรงุแก้ไขในส่วนทีย่งับกพร่อง 

ให้ดขีึน้ และเผยแพร่บทเรยีนต่าง     ๆ        เพือ่ให้ผู้เกีย่วข้องและผู้สนใจได้น�าหลกัสตูร 

ไปปรับใช้อย่างแพร่หลายมากขึน้

User
Highlight
เว้รวรรค
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4.1 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม

ในช่วงทดลองน�าร่องด�าเนินการหลักสูตรนี้จะมีการประเมินจากผู้

เชี่ยวชาญว่าหลักสูตรได้ถูกน�าไปปฏิบัติจริงหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอย่าง

ใดหรือไม่ เด็กนักเรียนและครูมีความรู้สึกอย่างไรกับหลักสูตร มีความพึง

พอใจมากน้อยเพียงใด เครื่องมือ สื่อ และวิธีการต่าง ๆ  ใช้ได้สะดวกและเป็น

ประโยชน์หรือไม่ การประเมินในขั้นแรกคือการประเมินศักยภาพและการ 

ด�าเนินการของหลักสูตร รวมถึงความพึงพอใจของผู้ใช้ซึ่งรวมถึงครูและ

นักเรียนด้วย ส่วนผลลัพธ์และผลกระทบในระยะยาวของการปลูกฝังค่า

นิยม คงต้องให้เวลาฟูมฟัก หยั่งรากฝังในและบ่มเพาะในตัวเด็กระยะหนึ่ง

ก่อน จึงจะประเมินได้อย่างแท้จริงว่าได้เกดิผลมากน้อยเพียงใด

4.2 การประเมินผลที่เกิดกับผู้เรียน
4.2.1 วิธีการและเครื่องมือ

• สมุดบันทกึ 

ในระหว่างชัว่โมงเรียนกจิกรรมพืน้ฐานในช่วงต้นของหลักสตูร ครอูาจ

พิจารณาให้นักเรียนท�าสมุดบันทึก ซึ่งนักเรียนสามารถใช้ส�าหรับบันทึก

กจิกรรมต่าง ๆ ทีเ่รียนในหลกัสูตร “โตไปไม่โกง” ผลงานของนกัเรยีนใน

สมดุบันทกึนีถ้อืเป็นส่วนหนึง่ในการแสดงผลว่านกัเรยีนได้ท�ากจิกรรมอะไรไป

บ้าง อย่างไรกต็าม ผลงานเหล่าน้ีเป็นการน�าเสนอผลในเชิงผลงาน (output) 

ว่านักเรียนได้เรียนรู้หรือร่วมท�ากิจกรรมอะไร ส่วนการประเมินผลลัพธ์นั้น 

เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นการปลูกฝังจิตส�านึกจึงจะต้องดูจากพฤติกรรม ว่า

นักเรียนมีการน�าสิ่งที่เรียนไปใช้มากน้อยเพียงใด มีการเปลี่ยนแปลงในเชิง

พฤติกรรมที่ดีขึ้นหรือไม่  ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

• การสังเกตพฤตกิรรมและการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  ภายในโรงเรยีน

อย่างไรกต็าม เมือ่พิจารณาความส�าเรจ็ในระยะส้ัน ครตู้องมกีารตดิตาม 

สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนว่ามีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไป

ในทางทีดี่ขึน้หรือไม่ รวมทัง้การสนทนากบัเดก็อย่างไม่เป็นทางการและการ

สอบถามพฤตกิรรมของเด็กจากผูป้กครอง โดยพฤตกิรรมในแต่ละสาระอาจ

พจิารณาได้จากพฤตกิรรมต่อไปนี ้

 

User
Highlight
ผู้เชี่ยวชาญ ติดกัน



คณุค่าความดี 5 ประการ การแสดงออกทางพฤตกิรรม

• ความซ่ือสตัย์สจุรติ ไม่พูดโกหก พูดความจริงอยู่เสมอ 

ไม่ลักขโมย 

ท�าตัวเป็นที่น่าเชื่อถือ 

ท�าตามสัญญา 

ตรงไปตรงมา 

กล้าเปิดเผยความจริง

เก็บของได้แล้วคืนเจ้าของ 

ไม่หยิบของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ยืมของแล้วคืน 

• การมีจิตสาธารณะ ร่วมดูแลสังคม 

รับผิดชอบต่อเรื่องส่วนรวม 

อาสาและเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

เอื้อเฟื้อ 

มีเมตตากรุณา 

มีน�้าใจ 

ไม่เห็นแก่ตัว  

รักษาของส่วนรวม รู้จักปิดน�้าปิดไฟ 

ท�าความสะอาดห้องเรียน 

ท�างานของส่วนรวมโดยไม่เกี่ยงว่าเป็นภาระเพิ่ม

ปกป้องทรัพย์สินส่วนรวม 

ดูแลสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

38
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คณุค่าความดี 5 ประการ การแสดงออกทางพฤตกิรรม

 • ความเป็นธรรมทางสงัคม นึกถึงใจเขาใจเรา 

รับฟังผู้อื่น 

เคารพให้เกียรติผู้อื่น 

รู้จักกตัญญูและตอบแทนบุญคุณอย่างมีเหตุผล 

ค�านึงถึงความยุติธรรมและความถูกต้องไม่ว่าจะมี

อะไรเกิดขึ้นก็ตาม  

รักษากฎเกณฑ์กติกาของส่วนรวม 

ไม่รังแกใคร 

ปกป้องผู้ที่อ่อนแอกว่า 

ไม่นิ่งเฉยต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

ไม่แซงคิว 

ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและรักษาสิทธิของตนเอง 

ไม่เห็นด้วยกับเพื่อนในทางที่ผิด

• การกระท�าอย่างรบัผดิชอบ ท�าหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด 

มีระเบียบวินัย 

เคารพกติกา 

รับผิดชอบในสิ่งที่ท�า 

กล้ายอมรับผิดและรับการลงโทษ 

รู้จักส�านึกผิดและขอโทษ 

ยินดีแก้ไขในสิ่งผิด กล้าท�าในสิ่งที่ถูกต้อง 

ส่งการบ้านตรงเวลา 

รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 

รับผิดชอบเวรท�าความสะอาดของห้อง
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คณุค่าความดี 5 ประการ การแสดงออกทางพฤตกิรรม

• การเป็นอยูอ่ย่างพอเพียง รู้จักความเพียงพอ ความพอดี 

มีความอดทนอดกลั้น 

รู้จักบังคับตัวเองให้มีความพอประมาณ

ไม่กลัวความยากล�าบาก เพียรพยายาม 

ไม่ท�าอะไรแบบสุดขั้วหรือสุดโต่ง 

มีสติและเหตุผล 

ไม่ฟุ่มเฟือย 

ใช้ของอย่างประหยัดและรู้คุณค่า 

รู้จักพอเมื่อได้รับของแจก

4.2.2 เกณฑ์การประเมิน

ดังที่กล่าวในตอนต้นแล้วว่า การประเมินผลการเรียนการสอนของ

หลกัสูตร “โตไปไม่โกง” ไม่อาจใช้แนวทางของการสอบเพือ่วดัความรูเ้พราะ 

คณุธรรมจริยธรรมเป็นส่ิงที่ไม่สามารถใช้วธิกีารวดัผลสมัฤทธิด้์วยทกัษะทาง

วชิาการ แต่เป็นพัฒนาการทางความคิดและจรยิธรรมทีเ่กิดจากการปลูกฝัง 

คุณค่าความดีเพื่อสร้างจิตส�านึก เกณฑ์การประเมินผลที่ใช้จึงไม่ใช่การ

พจิารณาในลกัษณะ “ผ่าน-ไม่ผ่าน” หรือ “สอบได้-สอบตก” แต่เป็นการ

พิจารณากระบวนการเรียนรู้ และสิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้ของ

นกัเรียน 

เกณฑ์ที่ใช้เพ่ือประเมนิผลทีเ่กดิขึน้กบันกัเรยีนจึงเป็นเกณฑ์ที่ให้ความ

ส�าคัญต่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรยีนรูข้องนกัเรยีน สิง่ทีนั่กเรยีนได้

รับจากการเรียนรู้ในหลักสูตร และพฤติกรรมของนักเรียนที่สอดคล้องกับ

คณุค่าความดี 5 ประการซ่ึงเป็นสาระของหลักสตูร “โตไปไม่โกง” นอกจากนี้

การประเมนิผลการเรยีนต้องเป็นไปในเชงิบวกและใช้ผลจากการประเมนิเพือ่

การบรหิารจดัการกระบวนการเรียนรู้ โดยก�าหนดให้ผู้ท่ีผ่านเกณฑ์เป็นผู้อยู่

ในระดบั “ผูน้�าการเปลีย่นแปลง” ส่วนผู้ที่ไม่สามารถผ่านเกณฑ์เป็นผู้อยู่ใน

ระดบั “ต้องการการสนับสนนุ” การจ�าแนกนกัเรียนตามเกณฑ์การประเมนิ

เช่นนีจ้ะช่วยให้ครคู้นพบกลุม่ทีม่ศีกัยภาพการเป็นผูน้�าด้านการปลกูจติส�านึก

ตามแนวทางของหลกัสูตร “โตไปไม่โกง” โดยครูสามารถกระตุน้นกัเรยีน
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กลุม่ “ผูน้�าการเปล่ียนแปลง” ให้ด�าเนนิกจิกรรมและเป็นผู้น�าเชิงจรยิธรรมที่

ครสูามารถไว้วางใจและเชือ่ม่ันการตดัสนิใจ ส่วนอกีด้านหนึง่กส็ามารถระบุ

กลุม่เป้าหมายทีต้่องการความช่วยเหลือพเิศษ โดยครอูาจต้องตดิตาม เฝ้า

ระวงั ใช้เวลาพูดคุยมากขึน้ หรือมมีาตรการพเิศษส�าหรบักลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ทัง้น้ี ครูสามารถเลอืกใช้และปรับเปล่ียนเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องตาม

เงือ่นไขของแต่ละโรงเรียน โดยพิจารณาจากเกณฑ์การประเมนิต่อไปนี้ 

1. เวลาในการเข้าร่วมกจิกรรม 

เวลาที่ใช้ในการเข้าร่วมกจิกรรมเป็นสิง่สะท้อนระดบัการมส่ีวนร่วมของ

นกัเรียนในกระบวนการเรียนรู้ของหลักสตูร โดยพจิารณาจากเวลาเรียนใน

คาบเรียนและเวลาปฏบัิติกจิกรรมนอกคาบเรียน หากมากกว่าร้อยละ 80 อยู่

ในระดับ “ผูน้�าการเปลีย่นแปลง” หากเวลาเรยีนและเวลาปฏบิตักิิจกรรม

น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับ “ต้องการการสนบัสนุน”

    

ตวัอย่าง  โรงเรียนก�าหนดเวลาเรยีนหลักสตูร “โตไปไม่โกง” จ�านวน  

1 ชัว่โมง/สัปดาห์ เป็นเวลา 20 สัปดาห์ (1 ภาคเรยีน) และการปฏบัิตกิจิกรรม

นอกเวลาเรียน 10 ชัว่โมง/ภาคเรียน รวมเป็นจ�านวนชัว่โมงท้ังสิน้ 30 ชัว่โมง/

ภาคเรียน ดังนัน้ นกัเรียนจะต้องเข้าเรยีนและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นเวลาอย่าง

น้อย 24 ชัว่โมง หรือร้อยละ 80 ของเวลาการปฏิบตักิจิกรรมทัง้หมด

2. การเรียนรู้คุณค่าความดี 5 ประการ 

ความตระหนักในคุณค่าความดี 5 ประการซึ่งเป็นเนื้อหาสาระของ

หลักสูตรบ่งชี้ถึงการบรรลุจุดประสงค์ด้านสาระเรียนรู้หลังจากที่นักเรียนได้

ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ โดยพิจารณาจากเนือ้หาในสมดุบนัทกึของนักเรยีนใน

เรือ่งต่อไปนี้ 

1) การเห็นความส�าคัญของการมคุีณค่าความด ี 5 ประการกบัการใช้

ชวีติร่วมกนัของคนในสังคม หากในสมดุบนัทกึมีการระบเุนือ้หาทีบ่่งบอกถงึ

การเห็นความส�าคัญของคุณค่าความด ี5 ประการ  ให้ถือว่าอยู่ในระดบั “ผู้น�า

การเปลีย่นแปลง” หรือหากไม่มกีารระบหุรอืไม่เขยีนข้อความใดท่ีเกีย่วข้อง

กบัคุณค่าความดี 5 ประการเลย อยู่ในระดับ “ต้องการการสนับสนนุ” 
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2) ความเหน็ต่อสภาพปัญหาทุจรติคอร์รปัชนั หากในสมดุบันทกึมกีาร 

ระบุเนื้อหาที่บ่งบอกถึงการปฏิเสธและการไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริต

คอร์รัปชัน  ให้ถือว่าอยู่ในระดับ “ผูน้�าการเปล่ียนแปลง” หรอืหากไม่มกีาร

ระบหุรอืไม่เขยีนข้อความใดทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏเิสธและการไม่ยอมรบั หรือ

อาจแสดงความเห็นในลักษณะท่ียอมรับการทุจริตคอร์รัปชันและไม่เห็นว่า

เป็นปัญหาอยู่ในระดับ “ต้องการการสนบัสนนุ”

3. ผลงานทีเ่กดิจากการเรียนรู้ 

ผลงานนกัเรยีนเกดิขึน้เมือ่นกัเรยีนมส่ีวนร่วมและให้ความร่วมมอืเพ่ือ

การเรยีนรู้เรียนรู้จากกิจกรรมของหลกัสตูร “โตไปไม่โกง” หากมผีลงานเกดิ

ขึน้เกินกว่าร้อยละ 80 ของจ�านวนผลงานทีเ่กดิขึน้จากกิจกรรมทัง้หมด ให้อยู่

ในระดับ “ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง” หรือหากจ�านวนผลงานที่เกิดขึ้นน้อยกว่า

ร้อยละ 80 อยู่ในระดับ “ต้องการการสนบัสนุน”   

4. พฤติกรรมทีเ่กดิขึน้ตามคุณค่าความด ี5 ประการ

ในการพิจารณาพฤตกิรรมทีเ่กดิข้ึนของนกัเรยีน สามารถพจิารณาได้

จากมุมมองของผู้ประเมนิทีแ่ตกต่างกนั ดงัน้ี

• มมุมองจากการประเมนิโดยครผูู้สอน ครปูระเมนิพฤติกรรมนกัเรยีน 

เป็นรายบุคคลในแต่ละคุณค่าความดี 5 ประการว่า ครูมีความพึงพอใจ 

ต่อพฤตกิรรมของนกัเรียนในระดับใด หากนกัเรยีนคนใดรบัได้คะแนนเฉลีย่ 

มากกว่าหรือเท่ากบั 3 คะแนน ให้จัดอยู่ในระดบั “ผู้น�าการเปลีย่นแปลง” 

คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 3 ให้จัดอยู่ในระดับ “ต้องการการสนับสนุน” พร้อม

ทั้งให้เหตุผลประกอบการประเมิน

User
Highlight
ตัดตั้งแต่ ว่า ออกครับ
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• มุมมองจากเพื่อนนักเรียนด้วยกัน เพื่อนนักเรียนในกลุ่มจ�านวน 

ไม่เกิน 10 คน ประเมินพฤติกรรมซึ่งกันและกัน โดยพิจารณาคุณค่าความด ี

ในแต่ละด้านของผู้ถูกประเมินในขณะที่มีการท�างานร่วมกันว่าเพ่ือนมีความ 

พึงพอใจต่อตัวผู้ถูกประเมินอย่างไร แล้วครูน�าผลการประเมินของนักเรียน 

แต่ละคนในกลุ่มมาหาค่าเฉลี่ยในแต่ละประเด็นคุณค่าความดีหากคะแนน 

มากกว่าหรือเท่ากบั 3 คะแนนให้จัดอยู่ในระดบั “ผู้น�าการเปลีย่นแปลง” 

หรอืคะแนนน้อยกว่า 3 อยู่ในระดบั “ต้องการการสนบัสนนุ” พร้อมทั้ง 

พิจารณาข้อมูลจากค�าถามปลายเปิด

ตวัอย่าง นางสาว ก. เป็นสมาชิกของกลุ่มซึง่มจี�านวน 10 คน สมาชิกใน

กลุม่ได้รับแบบประเมนินางสาว ก. คะแนนรวมจากการประเมนิของสมาชกิ

ในกลุ่มในแต่ละด้าน มีดังนี้  

ประเด็น รวม เฉลีย่

ความซื่อสัตย์สุจริต 36 3.6

การมีีจิตสาธารณะ 37 3.7

ความเป็นธรรมทางสังคม 28 2.8

การกระท�าอย่างรับผิดชอบ 40 4

การเป็นอยู่อย่างพอเพียง 22 2.2

•     มมุมองจากการประเมนิตนเอง   ให้นกัเรยีนแต่ละคนประเมนิตนเอง 

ในแต่ละคุณค่าความดีว่าอยู่ในระดับ “ผู้น�าการเปลีย่นแปลง” หรอื “ต้องการ 

การสนับสนุน” 
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5. เกณฑ์การเปลีย่นแปลงทางสังคม 

ในการด�าเนนิโครงการเพ่ือการเรยีนรู ้ ครูและนกัเรียนตกลงร่วมกนัว่า 

ต้องการเห็นผลส�าเร็จอะไรจากการด�าเนนิการ แล้วลงมอืด�าเนนิการตามแนวทาง 

คุณค่าความดี 5 ประการ หากมีความพยายามในการด�าเนินโครงการให้

สามารถบรรลผุลส�าเร็จได้ในเร่ืองใดเรือ่งหนึง่ ให้จัดอยู่ในระดบั “ผู้น�าการ 

เปล่ียนแปลง” หากไม่มกีารด�าเนนิการใด ๆ และไม่สามารถก่อให้เกดิการ 

เปลี่ยนแปลงใดให้จัดอยู่ในระดับ “ต้องการการสนับสนุน”  

อย่างไรก็ตาม การประเมินผลด้วยเกณฑ์การประเมินเหล่านี้เป็นการ

ประเมนิผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในระยะสั้น และเป็นเครื่องมือในการตดิตาม

ระดบัพัฒนาการทางความคิดและจริยธรรมของนกัเรยีนเท่านัน้ การเติบโต

ทางจริยธรรมเป็นกระบวนการที่ใช้เวลา และยังมีเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม

อื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อตัวนักเรียนเข้ามาเกี่ยวข้อง ครูจึงอาจพิจารณาปรับ

ใช้เครื่องมือการประเมินน้ีตามเหมาะสม และใช้ผลการประเมินพิจารณา 

ประกอบกบัข้อมลูเชงิพฤตกิรรมด้านอืน่ ๆ ของนกัเรยีน
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แบบรายงานการประเมินพฤติกรรมนักเรียน 

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

ครูผู้สอนเป็นผู้ประเมิน   นักเรียนประเมินตนเอง

ค�าชี้แจง ประเมินพฤติกรรมของนักเรียนตามคุณค่าความดี 5 ประการ 

โดยให้คะแนนในแต่ละข้ออย่างมีดุลยพินิจ (1 คะแนน ไม่พอใจอย่างมาก/ 2 คะแนน ค่อนข้างไม่

พอใจ/ 3 คะแนน ค่อนข้างพอใจ/ 4 คะแนน พอใจอย่างมาก) แล้วกาเครื่องหมาย √ ในช่อง

ประเดน็การประเมนิ

1 2 3 4

ไม่พอใจ

เป็นอย่าง

มาก

ค่อนข้าง
ไม่พอใจ

ค่อนข้าง
พอใจ

พอใจมาก

ความซื่อสัตย์สุจริต เช่น ไม่ลอกผลงานผู้อื่น 

รักษาค�าพูด ซื่อตรงในการปฏิบัติหน้าที่

การมีจิตสาธารณะ เช่น เสียสละเพื่อการ

ท�างานกลุ่ม  อาสาเพื่อส่วนรวม รักษา

สมบัติสาธารณะของโรงเรียน

ความเป็นธรรมทางสังคม เช่น รักความถูก

ต้องเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบเพื่อน  

การกระท�าอย่างรับผิดชอบ เช่น รับผิดชอบ

ในสิ่งที่ได้รับมอบหมาย ท�าผิดแล้วยอมรับ

ผิด รับผิดชอบในการกระท�าของตนเอง

การเป็นอยู่อย่างพอเพียง เช่น ใช้สิ่งของ

อย่างรู้คุณค่า ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย

จุดเด่นของนักเรียนคืออะไร

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

นักเรียนควรปรับปรุงเรื่องอะไร

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

พฤติกรรมของนักเรียนที่สะท้อนคุณค่าความดี 5 ประการ

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

User
Sticky Note
ผมว่าเส้นบรรทัด มันเลยมาหน่อยนึงหรืแเปล่าครับ

User
Highlight
ด้านบนเว้นไม่เท่ากับช่องอื่น ห่างจากเส้นบรรทัดบนมากไป

User
Highlight
ขอเส้นบรรทัดตรง คำชี้แจง

User
Highlight
ขึ้นไปต่อกับบรรทัดบนเลยครับ ไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่

User
Sticky Note
ช่วยเติมจุดให้ถึงขอบด้านหลังด้วยครับ
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 แบบรายงานการประเมินเพื่อนร่วมชั้นเรียน

วันที่ประเมิน ........................................................................................................................................................

ผู้ถูกประเมิน ........................................................................................................................................................

ผู้ประเมิน...............................................................................................................................................................

ค�าชี้แจง ประเมินพฤติกรรมของนักเรียนตามคุณค่าความดี 5 ประการ โดยให้คะแนนในแต่ละข้ออย่าง

มีดุลยพินิจ (1 คะแนน ไม่พอใจอย่างมาก/ 2 คะแนน ค่อนข้างไม่พอใจ/ 3 คะแนน ค่อนข้างพอใจ/ 4 

คะแนน พอใจอย่างมาก) แล้วกาเครื่องหมาย √ ในช่อง

ประเด็นการประเมนิ

1 2 3 4

ไม่พอใจ

เป็นอย่าง

มาก

ค่อนข้าง
ไม่พอใจ

ค่อนข้าง
พอใจ

พอใจมาก

ความซื่อสัตย์สุจริต เช่น ไม่ลอกผลงานผู้อื่น 

รักษาค�าพูด ซื่อตรงในการปฏิบัติหน้าที่

การมีจิตสาธารณะ เช่น เสียสละเพื่อการ

ท�างานกลุ่ม  อาสาเพื่อส่วนรวม รักษา

สมบัติสาธารณะของโรงเรียน

ความเป็นธรรมทางสังคม เช่น รักความถูก

ต้องเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบเพื่อน  

การกระท�าอย่างรับผิดชอบ เช่น รับผิดชอบ

ในสิ่งที่ได้รับมอบหมาย ท�าผิดแล้วยอมรับ

ผิด รับผิดชอบในการกระท�าของตนเอง

การเป็นอยู่อย่างพอเพียง เช่น ใช้สิ่งของ

อย่างรู้คุณค่า ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย

จุดเด่นของเพื่อนคืออะไร

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

เพื่อนควรปรับปรุงเรื่องอะไร

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

พฤติกรรมของเพื่อนที่สะท้อนคุณค่าความดี 5 ประการ

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

User
Highlight
ขอเส้นบรรทัดตรง คำชี้แจง

User
Sticky Note
เว้นใต้เกินมาหรือเปล่าครับ

User
Sticky Note
ช่วยเติมจุดให้ถึงขอบด้านหลังด้วยครับ
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แบบรายงานการประเมินผลนักเรียน
ชือ่..................................................................................... ชัน้................

ค�าชี้แจง กาเครื่องหมาย √  ในช่องผลการประเมิน โดยพิจารณาจากผลคะแนนที่ได้

เกณฑ์การประเมิน คะแนน

ผลการประเมนิ

ผูน้�าการ
เปลีย่นแปลง

ต้องการการ
สนบัสนนุ

1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม

2. ผลการเรียนรู้คุณค่าความดี 5 ประการ

2.1 การเหน็ความส�าคัญของคณุค่าความดี

2.2 ความเห็นต่อปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน

3. ผลงานจากการเรียนรู้

4. พฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามคุณค่าความดี 5 

ประการ

4.1 มุมมองจากครู

• ความซื่อสัตย์สุจริต

• การมีจิตสาธารณะ

• ความเป็นธรรมทางสังคม

• การกระท�าอย่างรับผิดชอบ

• การเป็นอยู่อย่างพอเพียง

4.2 มุมมองจากเพื่อน

• ความซื่อสัตย์สุจริต

• การมีจิตสาธารณะ

• ความเป็นธรรมทางสังคม

• การกระท�าอย่างรับผิดชอบ

• การเป็นอยู่อย่างพอเพียง

4.3 มุมมองของตนเอง

• ความซื่อสัตย์สุจริต

• การมีจิตสาธารณะ

• ความเป็นธรรมทางสังคม

• การกระท�าอย่างรับผิดชอบ

• การเป็นอยู่อย่างพอเพียง

5. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

User
Highlight
หัวข้อผิดนะครับ แบบประเมิน

User
Highlight
ขอให้ชิดด้านซ้าย ไม่เอาไว้กลางครับ และขอเส้นใต้ตรง คำชี้แจง
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ตัวอย่างสมุดบันทึก
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คณะดำาเนินการ
คณะที่ปรึกษา

ม.ร.ว.สุขมุพันธ์ุบริพัตร  ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร

นางผุสดี ตามไท  รองผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร

นางนินนาท ชลติานนท์  ปลดักรุงเทพมหานคร

นายอรรถพร สุวัธนเดชา  รองปลดักรงุเทพมหานคร

ที่ปรึกษาการจัดทำาหลักสูตร

คณะกรรมการมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย

นายอานนัท์ ปันยารชนุ

พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกญุชร

ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา

นายมีชยั วีระไวทยะ

คณุหญิงทพิาวดี เมฆสวรรค์

นายบุรินทร์ กันตะบุตร

คณะกรรมการศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม

ศ.นพ.เทพ หิมะทองค�า

นางสุรางค์ เปรมปรีด์ิ

นายจลุกร สิงหโกวินท์

ดร.สมชาต ิวิศิษฐชยัชาญ

คณะผู้ทรงคุณวุฒิ

พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ) นางผาณติ นติทัิณฑ์ประภาศ

นพ.จกัรธรรม ธรรมศักด์ิ  ศ.ดร.ยงยทุธ ยทุธวงศ์

รศ.อรชมุา ยุทธวงศ์  นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ

ศ.ดร.สมบัต ิธ�ารงธัญวงศ์  นายสีมา สมีานนัท์

รศ.ดร.ทพิวรรณ หล่อสวุรรณรตัน์ นายเนาวรตัน์ พงษ์ไพบลูย์

รศ.นพ.ทยา กติยิากร  นางทยา ทปีสวุรรณ

รศ.ดร.สรุสทิธิ ์วชริขจร  ผศ.ดร.จันทรานชุ มหากาญจนะ
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ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์  อ.สมิุตรา พงศธร

ดร.อนุพันธ์ กิจนจิชวีะ  นายสันต ิแต้พานชิ

คณะกรรมการดำาเนินการ
กรุงเทพมหานคร

 นายกริช วัชรศิริธรรม  รองผู้อ�านวยการส�านกัการศกึษา

 นายวรภาส รุจิโภชน์  รองผู้อ�านวยการส�านกัการศกึษา

 นางนงพะงา บุญปักษ์  รองผู้อ�านวยการส�านกัการศกึษา

 นายอุดมศักด์ิ นาดี  ผู้อ�านวยการส�านกังานยทุธศาสตร์

     การศึกษาส�านกัการศึกษา

 นางอธิภัทร สายนาค  หวัหน้ากลุ่มงานหลักสตูรและวธิสีอน

     ส�านักงานยทุธศาสตร์การศกึษา

 นางอริศรา รัตนพงษ์สถิต นกัวชิาการศกึษาช�านาญการ

     ส�านักงานยทุธศาสตร์การศกึษา

 นางสาวสนธยา พูนไธสง  นกัวชิาการศกึษาช�านาญการ

     ส�านักงานยทุธศาสตร์การศกึษา

 นางสาวศุภสุตา พุทธเจริญ นกัวชิาการศกึษาปฏบัิตกิาร

     ส�านักงานยทุธศาสตร์การศกึษา

 นางสาวลกัขณา ของเมอืงพรวน นกัวชิาการศกึษาปฏบัิตกิาร

     ส�านักงานยทุธศาสตร์การศกึษา

 นางสุมาล ีกองศักด์ิ  นกัวชิาการศกึษาปฏบัิตกิาร

     ส�านักงานยทุธศาสตร์การศกึษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รศ.ดร.จรีุ วิจติรวาทการ  ผศ.ดร.จิรวรรณ ภกัดบีตุร

ดร.กนกกาญจน์ อนแุก่นทราย ดร.ศุทธนา วจิิตรานนท์

ดร.ตรีวิทย์ อัศวศิริศิลป์  นางรชัน ีมณีโรจน์

นางสาวสตพร มุทาพร  นางสาวดาราวลัย์ ม่วงน้อย

นางสาวแก้วตา เยือกเย็น  นายประกอบ สุทธกิาโมทย์

นายคณศิร ทบัทมิ  นายรัตนชยั นาคปานเสือ

User
Highlight
ตัวสีเขียว และช่วยจัดให้กั้นหน้าเท่ากับรายชื่อ ทั้งด้านบนและด้านล่าง
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