หน่วยที่ ๒

ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยที่ ๒ ชื่อหน่วย ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ลักษณะความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต

เวลา ๒ ชั่วโมง

๑. ผลการเรียนรู้
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
๑.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๒.จุดประสงค์การเรียนรู้
๒.๑ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
๒.๒ นักเรียนสามารถตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๓. สาระการเรียนรู้
๓.๑ ความรู้
ลักษณะความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)
๑) ความสามารถในการคิด
๒) ความสามารถในการสื่อสาร
๓) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์/ค่านิยม
การใฝ่เรียนรู้
๔. กิจกรรมการเรียนรู้
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้
		 ชั่วโมงที่ ๑
๑) ครูอ่าน กรณีตัวอย่าง ความละอาย และความไม่ทนต่อการทุจริต ในประเทศเกาหลีใต้
ให้นักเรียนฟัง
๒) สนทนา  อภิปราย ร่วมกันจากเหตุการณ์ ตัวอย่างความละอายและความไม่ทนต่อ
การทุจริตในประเทศเกาหลีใต้ โดยชี้ให้เห็นถึงผลเสียที่เกิดจากการทุจริต และความรับผิดชอบที่ต้องรับ
จากผลของการกระท�ำ
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๓) ชมคลิปวีดีโอ เรื่อง น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ ตอน เกรด ๔ วิชาลอก ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การวางแผน การทุจริตในการสอบ (ที่มาของคลิปวีดิโอ https://www.youtube.com/watch?v=
Wf1XMWcU72g)
๔) สนทนา อภิปราย คลิปวีดีโอ เรื่อง น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ ตอน เกรด ๔ วิชาลอก เพื่อ
ชี้ให้นักเรียนได้เล็งเห็นและตระหนักถึงการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี โดยอาจใช้ประเด็นต่อไปนี้
๔.๑ นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปวีดีโอ
๔.๒ นักเรียนคิดว่าสาเหตุใดบ้างที่ท�ำให้ลอกข้อสอบ (ครูพยายามชี้ให้เห็นว่าส่วนหนึ่ง
มาจากสาเหตุการไม่ท�ำการบ้าน / ชิ้นงานเอง)
๔.๓ นักเรียนคิดว่าเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างไร
๕) กิจกรรมระดมสมอง โดยให้นักเรียนศึกษาในความรู้ เรื่อง ลักษณะความละอายและ
ความไม่ทนต่อการทุจริต จากนั้นสนทนา  อภิปราย โดยครูเป็นผู้ที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดตระหนักและ
เห็นความส�ำคัญของ การต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
๑) คลิปวิดิโอน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ ตอน เกรด ๔ วิชาลอก ที่มาของคลิปวิดิโอ คือ
https://www.youtube.com/watch?v=Wf1XMWcU72g
๒) ใบความรู้ เรื่อง ลักษณะความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
๓) กระดาษชาร์ต
๕. การประเมินผลการเรียนรู้
๕.๑ วิธีการประเมิน
สังเกตพฤติกรรมการท�ำงานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
แบบสังเกตพฤติกรรมการท�ำงานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไปถือว่า ผ่าน
๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................ครูผู้สอน
(.......................................)
............./............./.............
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๗. ภาคผนวก

ใบความรู้
เรื่อง ลักษณะความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต

ลักษณะของความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ลักษณะของควำมละอำยสำมำรถแบ่งได้ ๒ ระดับ คือ ควำมละอำยระดับต้น หมำยถึง ควำมละอำย
ไม่กล้ำที่จะท�ำในสิ่งที่ผิด เนื่องจำกกลัวว่ำเมื่อตนเองได้ท�ำลงไปแล้วจะมีคนรับรู้ หำกถูกจับได้จะได้รับ
กำรลงโทษหรือได้รับควำมเดือดร้อนจำกสิ่งที่ตนเองได้ท�ำลงไป จึงไม่กล้ำที่จะกระท�ำผิด และในระดับ
ที่สองเป็นระดับที่สูง คือ แม้ว่ำจะไม่มีใครรับรู้ หรือเห็นในสิ่งที่ตนเองได้ท�ำลงไปก็ไม่กล้ำที่จะท�ำผิด
เพรำะนอกจำกตนเองจะได้รับผลกระทบแล้ว ครอบครัว สังคมก็จะได้รับผลกระทบตำมไปด้วย
ทั้งชื่อเสียงของตนเอง และครอบครัวก็จะเสื่อมเสีย บำงครั้ง กำรทุจริตบำงเรื่องเป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ
เช่น กำรลอกข้อสอบ อำจจะไม่มีใครใส่ใจ หรือสังเกตเห็น แต่หำกเป็น ควำมละอำยขั้นสูงแล้วบุคคลนั้น
ก็จะไม่กล้ำท�ำ
ส�ำหรับควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต จำกควำมหมำยที่ได้กล่ำวมำแล้ว คือ เป็นกำรแสดงออกอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งเกิดขึ้น เพื่อให้รับรู้ว่ำจะไม่ทนต่อบุคคล หรือกำรกระท�ำใดๆ ที่ท�ำให้เกิดกำรทุจริต ควำมไม่ทน
ต่อกำรทุจริตสำมำรถแบ่งระดับต่ำงๆ ได้มำกกว่ำควำมละอำย ใช้เกณฑ์ควำมรุนแรงในกำรแบ่งแยก
เช่น หำกเพื่อนลอกข้อสอบเรำ และเรำเห็นซึ่งเรำจะไม่ยินยอมให้เพื่อนทุจริตในกำรลอกข้อสอบ
เรำก็ใช้มือหรือกระดำษมำบังส่วนที่เป็นค�ำตอบไว้ เช่นนี้ ก็เป็นกำรแสดงออกถึงกำรไม่ทนต่อกำรทุจริต
นอกจำกกำรแสดงออกด้วยวิธดี งั กล่ำวทีถ่ อื เป็นกำรแสดงออกทำงกำยแล้ว กำรว่ำกล่ำวตักเตือนต่อบุคคล
ทีท่ จุ ริต กำรประณำม กำรประจำน กำรชุมนุมประท้วง ถือว่ำเป็นกำรแสดงออกซึง่ กำรไม่ทนต่อกำรทุจริต
ทั้งสิ้น แต่จะแตกต่ำงกันไปตำมระดับของกำรทุจริต ควำมตื่นตัวของประชำชน และผลกระทบที่เกิดขึ้น
จำกกำรทุจริต โดยท้ำยบทนีไ้ ด้ยกตัวอย่ำงกรณีศกึ ษำทีม่ สี ำเหตุมำจำกกำรทุจริต ท�ำให้ประชำชนไม่พอใจ
และรวมตัวต่อต้ำน
ควำมจ�ำเป็นของกำรที่ไม่ทนต่อกำรทุจริตถือเป็นสิ่งส�ำคัญ เพรำะกำรทุจริตไม่ว่ำระดับเล็ก หรือ
ใหญ่ย่อมก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสังคม ประเทศชำติ ดังเช่นตัวอย่ำง คดีรถและเรือดับเพลิงของ
กรุงเทพมหำนคร ผลของกำรทุจริตสร้ำงควำมเสียหำยไว้อย่ำงมำก รถและเรือดับเพลิงก็ไม่สำมำรถน�ำ
มำใช้ได้ รัฐต้องสูญเสียงบประมำณไปโดยเปล่ำประโยชน์ และประชำชนเองก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ด้วยเช่น
กัน หำกเกิดเพลิงไหม้พร้อมกันหลำยแห่ง รถ เรือและอุปกรณ์ดบั เพลิงจะไม่มไี ม่เพียงพอทีจ่ ะดับไฟได้ทนั
เวลำ ดังนั้น หำกยังมีกำรปล่อยให้มีกำรทุจริต ยินยอมให้มีกำรทุจริต โดยเห็นว่ำเป็นเรื่องของคนอื่น เป็น
เรื่องของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ไม่เกี่ยวข้องกับตนเองแล้ว สุดท้ำย ควำมสูญเสียที่จะได้รับตนเองก็ยังคงที่จะได้รับ
ผลนั้นอยู่แม้ไม่ใช่ทำงตรงก็เป็นทำงอ้อม
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ดังนั้น การที่บุคคลจะเกิดความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตได้จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
สร้างให้เกิดความตระหนักและรับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริตในทุกรูปแบบ ทุกระดับ ซึ่ง
หากสังคมเป็นสังคมที่มีความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตแล้วจะท�ำให้เกิดสังคมที่น่าอยู่ และ
มีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยที่ ๒ ชื่อหน่วย ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การลงโทษทางสังคมในระดับโลก

เวลา ๑ ชั่วโมง

๑. ผลการเรียนรู้
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
๑.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้
๒.๑ นักเรียนสามารถมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงโทษทางสังคมในระดับโลก
๒.๒ นักเรียนสามารถตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๓. สาระการเรียนรู้
๓.๑ ความรู้
๑) ตัวอย่างการลงโทษทางสังคมในระดับโลก
๒) ความส�ำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)
๑) ความสามารถในการคิด
๒) ความสามารถในการสื่อสาร
๓) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๓.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์/ค่านิยม
มีวินัย
๔. กิจกรรมการเรียนรู้
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้
๑) นักเรียนอ่านกรณีตัวอย่างความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ในประเทศบราซิล
ให้เพื่อนนักเรียนฟัง
๒) สนทนา  อภิปราย ร่วมกันจากเหตุการณ์ตัวอย่างความละอายและความไม่ทนต่อ
การทุจริตในประเทศบราซิล โดยชี้ให้เห็นถึงผลเสียที่เกิดจากการทุจริต และความรับผิดชอบที่ต้องรับ
จากผลของการกระท�ำ
๓) ชมคลิปวีดีโอ เรื่อง ครูที่ปรึกษาท�ำเวรแทนนักเรียน | ๒๒-๐๑-๕๙ | เช้าข่าวชัดโซเชียล |
ThairathTV โดยมีที่มาจาก https://www.youtube.com/watch?v=nJYXPHtWzyc
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๔) กิจกรรมระดมสมอง โดยให้นักเรียนช่วยกันศึกษาใบความรู้ เรื่อง การลงโทษทาง
สังคมด้วยการสนทนา  อภิปราย โดยครูเป็นผู้ที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดตระหนักและเห็นความส�ำคัญ
ของการลงโทษทางสังคมที่เกิดจากการทุกจริตในระดับโลก
๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
๑) คลิปวีดีโอ เรื่อง ครูที่ปรึกษาท�ำเวรแทนนักเรียน | ๒๒-๐๑-๕๙ | เช้าข่าวชัดโซเชียล |
ThairathTV โดยมีที่มาจาก https://www.youtube.com/watch?v=nJYXPHtWzyc
๒) กรณีตัวอย่างความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ในประเทศ
๓) ใบความรู้เรื่อง การลงโทษทางสังคม
๕. การประเมินผลการเรียนรู้
๕.๑ วิธีการประเมิน
สังเกตพฤติกรรมการท�ำงานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
แบบสังเกตพฤติกรรมการท�ำงานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................ครูผู้สอน
(.......................................)
............./............./.............
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๗. ภาคผนวก

กรณีตัวอย่าง
ความละอาย และความไม่ทนต่อการทุจริต
ในประเทศบราซิล

ที่มำ : https://wwwdailynews.co.th/Foreign/540734

ประเทศบรำซิล ปลำยปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประชำชนในประเทศบรำซิลได้มีกำรชุมนุมประท้วง
กำรทุจริต ที่เกิดขึ้นเป็นกำรแสดงออกถึงควำมไม่พอใจต่อวัฒนธรรม กำรโกงของระบบรำชกำรของ
ประเทศ โดยมีประชำชนจ�ำนวนหลำยหมื่นคนเข้ำร่วมกำรชุมนุมในครั้งนี้ และมีกำรแสดงภำพหนู เพื่อ
เป็นสัญลักษณ์ในกำรประณำมต่อนักกำรเมืองที่ทุจริต กำรประท้วงดังกล่ำวยังถือว่ำมีขนำดเล็กกว่ำ
ครั้งก่อน เพรำะที่ผ่ำนมำได้มีกำรทุจริตเกิดขึ้นและมีกำรประท้วง จนในที่สุดประธำนำธิบดีได้ถูกปลด
จำกต�ำแหน่ง เนื่องจำกกำรกระท�ำที่ละเมิดต่อกฎระเบียบเรื่องงบประมำณ
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ใบความรู้
เรื่อง การลงโทษทางสังคม (Social Sanctions)
การลงโทษทางสังคม (Social Sanctions)
ค�ำว่ำ “กำรลงโทษโดยสังคม” หรือเรียกว่ำ “กำรลงโทษทำงสังคม” ซึ่งตรงกับภำษำอังกฤษ
ค�ำว่ำ “Social Sanction”
พจนำนุกรมศัพท์สังคมวิทยำฉบับรำชบัณฑิตยสถำน (๒๕๓๒ : ๓๖๑ - ๓๖๒) ได้ให้ควำมหมำย
ของค�ำว่ำ “Social Sanctions” เป็นภำษำไทยว่ำ สิทธำนุมัติทำงสังคม หมำยถึง กำรขู่ว่ำจะลงโทษ
หรือกำรสัญญำว่ำจะให้รำงวัลตำมที่กลุ่มก�ำหนดไว้ส�ำหรับกำรประพฤติปฏิบัติของสมำชิก เพื่อชักน�ำ
ให้สมำชิกกระท�ำตำมข้อบังคับและกฎเกณฑ์
Radcliffe - Brown (1952 : 205) อธิบำยกำรลงโทษโดยสังคมว่ำเป็นปฏิกิริยำตอบสนอง
ทำงสังคมอย่ำงหนึ่ง และเป็นกำรแสดงออกถึงพฤติกรรมที่เป็นด้ำนตรงกันข้ำมระหว่ำงกำรเห็นชอบ
กับกำรไม่เห็นชอบพูดอีกอย่ำงหนึ่งก็คือกำรลงโทษโดยสังคมนั้นมีคุณลักษณะวิภำษ (Dialectic) คือ
มี ทั้ ง ด้ ำ นบวก และด้ ำ นลบอยู ่ ภ ำยในควำมหมำยของตั ว เองส� ำ หรั บ กำรลงโทษโดยสั ง คมเชิ ง บวก
(Positive Social Sanctions) จะอยู่ในรูปของกำรให้กำรสนับสนุนหรือกำรสร้ำงแรงจูงใจให้แก่
ปัจเจกบุคคล และสังคมให้ประพฤติปฏิบัติให้สอดคล้องกับปทัสถำนของชุมชน หรือของสังคมจำก
กำรศึกษำยังพบด้วยว่ำกำรลงโทษโดยสังคมเชิงบวกนั้นอำจเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจให้แก่สังคม เพื่อ
ยกระดับปทัสถำนของสังคมในระดับท้องถิ่นให้ไปสอดคล้องกับปทัสถำนใหม่ในระดับระหว่ำงประเทศ
Whitmeyer (2002 : 630-632) กล่ำวว่ำ กำรลงโทษโดยสังคม มีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
เป็นกำรท�ำงำนตำมกลไกของสังคม กำรลงโทษโดยสังคมเป็นมำตรกำรควบคุมทำงสังคมที่ต้องกำรให้
สมำชิกในสังคมประพฤติปฏิบัติตำมมำตรฐำน หรือกฎเกณฑ์ที่สังคมยอมรับร่วมกัน เมื่อสมำชิกปฏิบัติ
ตำมก็จะมีกำรให้รำงวัลเป็นแรงจูงใจ และลงโทษเมื่อสมำชิกไม่ปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของสังคมและจะ
แสดงกำรไม่ยอมรับสมำชิกคนหนึ่งหรือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง
โดยสรุปแล้ว กำรลงโทษโดยสังคม (Social Sanctions) หมำยถึง ปฏิกิริยำปฏิบัติทำงสังคม
เป็นมำตรกำรควบคุมทำงสังคมทีต่ อ้ งกำรให้สมำชิกในสังคมประพฤติปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำนหรือกฎเกณฑ์
ที่สังคมก�ำหนด โดยมีทั้งด้ำนลบและด้ำนบวก การลงโทษโดยสังคมเชิงลบ (Negative Social
Sanction) เป็นกำรลงโทษ โดยกำรกดดันและแสดงปฏิกิริยำต่อต้ำนพฤติกรรมของบุคคลที่ไม่ปฏิบัติ
ตำมกฎเกณฑ์ของสังคม ท�ำให้บุคคลนั้นเกิดควำม อับอำยขำยหน้ำ ส�ำหรับกำรลงโทษโดยสังคมเชิงบวก
หรือ การกระตุ้นสังคมเชิงบวก (Positive Social Sanction) เป็นกำรแสดงออกในเชิงสนับสนุนหรือ
ให้รำงวัลเป็นแรงจูงใจ เพื่อให้บุคคลในสังคมประพฤติปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของสังคม
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การลงโทษทางสังคม เป็นการลงโทษกับบุคลที่ปฏิบัติตนฝ่าฝืนกับธรรมเนียม ประเพณี หรือ
แบบแผนที่ปฏิบัติต่อๆ กันมาในชุมชน มักใช้ในลักษณะการลงโทษทางสังคมเชิงลบมากกว่าเชิงบวก
การฝ่าฝืนดังกล่าวอาจจะไม่ผิดกฎหมาย แต่ด้วยธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานั้นถูกละเมิด ถูกฝ่าฝืน
หรือถูกดูหมิ่นเกี่ยวกับความเชื่อของชุมชน ก็จะน�ำไปสู่การต่อต้านจากคนในชุมชน แม้ว่าการฝ่าฝืน
ดังกล่าวจะไม่ผิดกฎหมายก็ตาม และที่ส�ำคัญไปกว่านั้น หากการกระท�ำดังกล่าวผิดกฎหมายด้วยแล้ว
อาจสร้างให้เกิดความไม่พอใจขึ้นได้ไม่เพียงแต่ ในชุมชนนั้น แต่อาจเกี่ยวเนื่องไปกับชุมชนอื่นรอบข้าง
หรือเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุด นั่นคือ ประชาชนทั้งประเทศซึ่งการลงโทษทางสังคมมีทั้งด้านบวกและ
ด้านลบ ดังนี้
การลงโทษโดยสังคมเชิงบวก (Positive Social Sanctions) จะอยู่ในรูปของการให้การสนับสนุน
หรือ การสร้างแรงจูงใจ หรือการให้รางวัล ฯลฯ แก่บุคคลและสังคม เพื่อให้ประพฤติปฏิบัติสอดคล้องกับ
ปทัสถาน (Norm) ของสังคมในระดับชุมชนหรือในระดับสังคม
การลงโทษโดยสังคมเชิงลบ (Negative Social Sanctions) จะอยู่ในรูปแบบของการใช้
มาตรการต่างๆ ในการจัดระเบียบสังคม เช่น การว่ากล่าวตักเตือน ซึ่งเป็นมาตรการขั้นต�่ำสุดเรื่อยไป
จนถึงการกดดันและบีบคั้นทางจิตใจ (Moral Coercion) การต่อต้าน (Resistance) และการประท้วง
(Protest) ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะโดยปัจเจกบุคคลหรือการชุมนุมของมวลชน
การลงโทษทางสังคมทางลบ จะสร้างให้เกิดการลงโทษต่อบุคคลทีถ่ กู กระท�ำ การลงโทษประเภทนี้
เป็นลงโทษเพื่อให้หยุดกระท�ำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และบุคคลที่ถูกลงโทษจะเกิดการเข็ดหลาบ ไม่กล้า
ที่จะท�ำในสิ่งนั้นอีก การลงโทษประเภทนี้มีความรุนแรงแตกต่างกัน ตั้งแต่ การว่ากล่าวตักเตือน
การนินทา การประจาน การชุมนุมขับไล่ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการไม่ทน ไม่ยอมรับต่อสิ่งที่บุคคลอื่น
ได้กระท�ำไป ดังนั้น เมื่อมีใครที่ท�ำพฤติกรรม เหล่านั้นขึ้น จึงเป็นการสร้างให้เกิดความไม่พอใจแก่
บุคคลรอบข้าง หรือสังคม จนน�ำไปสู่การต่อต้านดังกล่าว
การลงโทษทางสังคมจะมีความรุนแรงมากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับการกระท�ำของบุคคลนั้นว่า
ร้ายแรงขนาดไหน หากเป็นเรื่องเล็กน้อยจะถูกต่อต้านน้อย แต่หากเรื่องนั้นเป็นเรื่องร้ายแรง เรื่อง
ทีเ่ กิดขึน้ ประจ�ำ หรือมีผลกระทบต่อสังคม การลงโทษก็จะมีความรุนแรงมากขึน้ ด้วย เช่น หากมีการทุจริต
เกิดขึ้นก็อาจน�ำไปเป็นประเด็นทางสังคมจนน�ำไปสู่การต่อต้านจากสังคมได้ เพราะการทุจริตถือว่า
เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย และผิดต่อศีลธรรม บ่อยครั้งที่มีการทุจริตเกิดขึ้นจนเป็นสาเหตุของ
การชุมนุมประท้วง เพือ่ กดดัน ขับไล่ให้บคุ คลนัน้ หยุดการกระท�ำดังกล่าว หรือการออกจากต�ำแหน่งนัน้ ๆ
หรือการน�ำไปสู่การตรวจสอบและลงโทษโดยกฎหมาย โดยในหัวข้อสุดท้ายของชุดวิชานี้ ได้น�ำเสนอ
ตัวอย่างที่ได้แสดงออกถึงความไม่ทนต่อการทุจริตที่มีการชุมนุมประท้วง บางเหตุการณ์ผู้ที่ถูกกล่าวหา
ได้ลาออกจากต�ำแหน่ง ซึ่งการลาออกจากต�ำแหน่งนั้นถือเป็นความรับผิดชอบอย่างหนึ่งและเป็น
การแสดงออกถึงความละอายในสิ่งที่ตนเองได้กระท�ำ
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แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยที่ ๒ ชื่อหน่วย ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ตัวอย่างของความละอายและความไม่ทนต่อ
การทุจริตของประเทศต่าง ๆ ในระดับโลก

เวลา ๒ ชั่วโมง

๑. ผลการเรียนรู้
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
๑.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้
๒.๑ นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ถึงผลเสียจากการศึกษาตัวอย่างของความละอายและความ
ไม่ทนต่อการทุจริตของประเทศต่างๆ ในระดับโลก
๒.๒ นักเรียนสามารถตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๓. สาระการเรียนรู้
๓.๑ ความรู้
๑) ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
๒) ผลเสียจากการทุจริตในการสอบ
๓) ความส�ำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)
๑) ความสามารถในการคิด (ทักษะการสังเกต ทักษะการระบุ)
๒) ความสามารถในการสื่อสาร (อ่าน ฟัง พูด เขียน)
๓) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต (วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป)
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์/ค่านิยม
๑) ใฝ่เรียนรู้
๒) ซื่อสัตย์สุจริต
๔. กิจกรรมการเรียนรู้
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้
		 ชั่วโมงที่ ๑
๑) ชมคลิปวีดีโอ เรื่อง ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่เรื่องไกลตัว โดยมีที่มาของคลิป
https://www.youtube.com/watch?v=f2oscZsL3ZM&t=14s
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๒) สนทนา  อภิปราย ซักถาม จากการชมคลิปวีดีโอ เรื่อง ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
ไม่ใช่เรื่องไกลตัว โดยใช้ค�ำถาม เช่น
๒.๑ นักเรียนรู้สึกอย่างไรจากการรับชมคลิปวีดีโอ
๒.๒ นักเรียนพบเห็นการคอร์รัปชันที่อยู่ใกล้ๆ ตัวนักเรียน เช่น เรื่องใดบ้าง นักเรียน
เกิดความรู้สึกอย่างไร และนักเรียนจะแก้ไขอย่างไร ฯลฯ
๓) ชมคลิปวีดีโอ เรื่อง พูดต่อต้านการทุจริต รางวัลชนะเลิศ ปี ๒๕๕๙ โดยมีที่มาของคลิป
https://www.youtube.com/watch?v=GnhRyr9lTZ8 พร้อมทัง้ แจกใบความรู้ เรือ่ ง สถานการณ์การ
ทุจริตที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ในโลก
๔) สนทนา  อภิ ป ราย ซั ก ถาม จากการชมคลิ ป วี ดี โ อ พร้ อ มทั้ ง แจกใบความรู ้ เรื่ อ ง
สถานการณ์การทุจริตที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ในโลก
๕) แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๔-๕ คน ศึกษาและวิเคราะห์ใบความรู้ เรื่อง
สถานการณ์การทุจริตทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศต่างๆ ในโลก แล้วส่งตัวแทนกลุม่ ออกมาน�ำเสนอผลการวิเคราะห์
๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
๑) คลิปวีดีโอ เรื่อง ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่เรื่องไกลตัว โดยมีที่มาของคลิป
https://www.youtube.com/watch?v=f2oscZsL3ZM&t=14s
๒) คลิปวีดีโอ เรื่อง พูดต่อต้านการทุจริต รางวัลชนะเลิศ ปี ๒๕๕๙ โดยมีที่มาของคลิป
https://www.youtube.com/watch?v=GnhRyr9lTZ8
๓) ใบความรู้ เรื่อง สถานการณ์การทุจริตที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ในโลก
๕. การประเมินผลการเรียนรู้
๕.๑ วิธีการประเมิน
๑) สังเกตพฤติกรรมการท�ำงานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
๒) สังเกตพฤติกรรมการท�ำงานกลุ่ม
๓) การน�ำเสนอผลงาน
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๑) แบบสังเกตพฤติกรรมการท�ำงานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการท�ำงานกลุ่ม
๓) แบบบันทึกการน�ำเสนอผลงาน
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป ถือว่าผ่าน
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แผนการจัดการเรียนรู้ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต”

๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................ครูผู้สอน
(.......................................)
............./............./.............
๗. ภาคผนวก

ใบความรู้
เรื่อง สถานการณ์การทุจริตที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ในโลก

กรณีศึกษาประเทศบราซิล
ปลำยปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประชำชนในประเทศบรำซิลได้มีกำรชุมนุมประท้วงกำรทุจริตที่เกิดขึ้น
เป็นกำรแสดงออกถึงควำมไม่พอใจต่อวัฒนธรรม กำรโกงของระบบรำชกำรของประเทศ โดยมีประชำชน
จ�ำนวนหลำยหมื่นคนเข้ำร่วมกำรชุมนุมในครั้งนี้ และมีกำรแสดงภำพหนูเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในกำร
ประณำมต่อนักกำรเมืองที่ทุจริต กำรประท้วงดังกล่ำวยังถือว่ำมีขนำดเล็กกว่ำครั้งก่อน เพรำะที่ผ่ำนมำ
ได้มีกำรทุจริตเกิดขึ้นและมีกำรประท้วงจนในที่สุดประธำนำธิบดีได้ถูกปลดจ�ำต�ำแหน่ง เนื่องจำก
กำรกระท�ำที่ละเมิดต่อกฎระเบียบเรื่องงบประมำณ

ที่มำ : https://wwwdailynews.co.th/Foreign/540734
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