


คุณธรรมคุณธรรม



ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



ธรรมาภิบาล
-คุณธรรม
-โปรงใส
-มีสวนรวม
-คุมคา
-รับผิดชอบ
-ปฏิบัติตามกฎหมายกฎหมาย



ซุนวู - คุณธรรม
  - ภูมิประเทศ

       - ลมฟาอากาศ
       - การจัดกองทัพ
       - แมทัพ

คุณธรรม
ภูมิประเทศ
ลมฟาอากาศ
การจัดกองทัพ
แมทัพ



การเลนกอลฟ
ตีไกล : ความสามารถ
ตีตรง : คุณธรรม

ความสามารถ
คุณธรรม



อิฐ/หินที่แข็งแรงหินที่แข็งแรง



คุณธรรม/ประชาธิปไตย
เหมือนเหรียญสองดาน

ประชาธิปไตย
เหมือนเหรียญสองดาน



คุณธรรมคืออะไรคุณธรรมคืออะไร?





การแขงขันกีฬาโอลิมปกสมัยการแขงขันกีฬาโอลิมปกสมัย

              -  ที่นั่งเต็ม
       -  ไมมีใครลุกใหผูเฒานั่ง
       -  สปาตาลุกใหนั่ง
       -  กรีกอื่นๆ ปรบมือ

การแขงขันกีฬาโอลิมปกสมัยการแขงขันกีฬาโอลิมปกสมัยกรีกกรีก

ไมมีใครลุกใหผูเฒานั่ง

อื่นๆ ปรบมือ



โสกราโสกราติสติส

        -  คุณธรรม  คือ  

        -  ปญญา  +  ศรัทธาศรัทธา



ปวดหัว
ยา:  พาราฯ
วิธี:   กิน/ทา

พาราฯ/ยาธาตุ 
ทา



•คุณธรรมที่เหมาะสม
•กระบวนการเสริมสรางคุณธรรมกระบวนการเสริมสรางคุณธรรม



• คุณธรรมที่เหมาะสม
- คุณธรรมเชิงเดี่ยว
- คุณธรรมสากล
- คุณธรรมเชิงสัมพัทธ

คุณธรรมที่เหมาะสม
คุณธรรมเชิงเดี่ยว
คุณธรรมสากล
คุณธรรมเชิงสัมพัทธ



•คุณธรรมเชิงเดี่ยว
- ซื่อสัตย / มือปน
- กตัญู / ผูพิพากษา
- รักหมูคณะ / กรรมการคัดเลือก

ผูพิพากษา
กรรมการคัดเลือก



คุณธรรมสากล
คําสอนรวมของทุกศาสนาคําสอนรวมของทุกศาสนา



คุณธรรมของกรีก
•มนุษยกับเทพ
•มนุษยกับมนุษย



อิสลาม = มนุษย + อัลเลาะห 
พุทธ = มนุษย + กฎแหงกรรม

คริสต = มนุษย + พระเจา 

อัลเลาะห + วันสิ้นโลก + พิธีฯ
กฎแหงกรรม+ นิพพาน + พิธีฯ

พระเจา + วันสิ้นโลก + พิธีฯ



มนุษยกับมนุษย
•ขอหาม : ผูอื่นเดือดรอน
•ขอใหทํา : ผูอื่นมีความสุข

ผูอื่นเดือดรอน
ผูอื่นมีความสุข



คุณธรรมสากล
1. ไมทําชั่ว (ไมทําใหคนอ่ืนเดือดรอน
2. ทําความดี (ทําเพื่อประโยชนของผูอ่ืน

คํานึงถึงผูอื่น/สวนรวม
ตลอดเวลา

ไมทําใหคนอ่ืนเดือดรอน)
ทําเพื่อประโยชนของผูอ่ืน)

สวนรวม



บาน
ปาแดง

บาน
ทิดบุญ
บาน

ทิดบุญ
บาน
ลุงบัง



มอจื๊อ
•การบําเพ็ญตน

  เพื่อประโยชนสวนรวม
•คือรากเหงาแหงคุณธรรมทั้งปวง

การบําเพ็ญตน
เพื่อประโยชนสวนรวม

คือรากเหงาแหงคุณธรรมทั้งปวง



ความดีคืออะไร ?
ครูจันทรหอมจอมไมเรียว 

      เดี่ยวมือหนึ่ง

ครูจันทรหอมจอมไมเรียว 



๑. ศรรามทําเพราะกลัวครูตี

๒. งามตาทําเพราะเกรงใจ
เพื่อน

ศรรามทําเพราะกลัวครูตี

งามตาทําเพราะเกรงใจ



สุนัข 2 ตัวกัดกัน
ศรรามทําเพราะหนวกหู

งามตาทําเพราะสงสารสุนัข

ศรรามทําเพราะหนวกหู

งามตาทําเพราะสงสารสุนัข



-  ความดีคือการกระทําเพ่ือผูอื่น
 - การทําเพื่อตนเอง
 ไมสามารถเรียกไดวาความดี

ความดีคือการกระทําเพ่ือผูอื่น
การทําเพื่อตนเอง
ไมสามารถเรียกไดวาความดี



ศรรามทําเพื่อตัวเอง
ดี

ชั่ว

ศรรามทําเพื่อตัวเอง
ด?ี

ชั่ว?



การกระทําของคนมี 
1. ดี คือ เพื่อผูอื่น
2. ปกติ คือ ไมทําเพื่อใคร
เดือดรอนใหผูอ่ืน 
3. ชั่ว คือ ทําใหผูอ่ืนเดือดรอน

การกระทําของคนมี 3 ระดับ

ปกติ คือ ไมทําเพื่อใคร/ ไมสรางความ

ชั่ว คือ ทําใหผูอ่ืนเดือดรอน



ศีล 5 ไมบกพรอง
ถือวาทําความดีหรือไม 

ไมบกพรอง
ถือวาทําความดีหรือไม 



1. ยืนดูเด็กถูกทําราย
2. ไมชวย
3. ผิดศีล 5 หรือไม
4. ทําความดีหรือไม

ยืนดูเด็กถูกทําราย

หรือไม
ทําความดีหรือไม



1. ไปเที่ยวทะเล
2. ทําหวงตก/เด็กรอดตาย
3. ตั้งใจชวย/เด็กตาย

เด็กรอดตาย
เด็กตาย



1. ไทเกอรวูดอยากไดชื่อเสียง ซอมหนัก
ชนะการแขงขันไดชื่อเสียง

2. นักเรียนสงสารคนตาบอด 
    ชวยจูงขามถนน

ไทเกอรวูดอยากไดชื่อเสียง ซอมหนัก
ชนะการแขงขันไดชื่อเสียง

นักเรียนสงสารคนตาบอด 



เกิดอุบัติเหตุ
    -หมอถูกปลุกตี 
    -ผาตัดถึง 8 โมง
    -คนไขตาย

หมอถูกปลุกตี 3
โมง



1. ความดี คือ เพื่อประโยชนของผูอื่น 
2. การกระทํา มี 3 ระดับ  ดี ปกติ ชั่ว

3. ความดี เปนเรื่องของเจตนา 

ความดี คือ เพื่อประโยชนของผูอื่น 
ระดับ  ดี ปกติ ชั่ว

ความดี เปนเรื่องของเจตนา 



โอวาทปาฏิโมกข
        1.เวนชั่ว
        2.ทําดี
        3.จิตใจผองแผว

โอวาทปาฏิโมกข

จิตใจผองแผว



x

สวนรวม = สวนใหญ 

x

a

b

สวนใหญ + สวนนอย



1. เพื่อน 3 คนชวนกันกินขาว
2.   2 คน ชอบกินหมู  

3.  กวยเตี๋ยวหมู หรือขาวมันไก 

คนชวนกันกินขาว
คน ชอบกินหมู  1 คน ไมกินหมู

กวยเตี๋ยวหมู หรือขาวมันไก ?



1. พอ แม และลูก 2 คน
2. ทีวีเคร่ืองเล็ก/ฟรีทีวี
3. ทีวีเคร่ืองใหญ/ฟรีทีวี และ 

4. แม และลูก 2 คน อยากดูละคร ชอง 

5. พอ อยากดูฟุตบอล 

คน
ฟรีทีวี
ฟรีทีวี และ UBC

คน อยากดูละคร ชอง 5

พอ อยากดูฟุตบอล UBC



เคารพเสียงสวนใหญ
มีนํ้าใจใหสวนนอย
บางโอกาสอาจตองคอย
ใหนองนอยพลอยตามทัน
บางโอกาสอาจตองคอย
ใหนองนอยพลอยตามทัน



ความเชื่อเร่ืองคนดี

คนงัดตู ATM/ แวะชวยเด็กตกน้ํา

ประชาธิปไตย/ตองมีการตรวจสอบ

ความเชื่อเร่ืองคนดี/คนชั่ว

แวะชวยเด็กตกน้ํา

ตองมีการตรวจสอบ



มณีกาญจนไดเปนประธานเชียร

•โรงเรียนหามใชกลอง
•เธอเอาถังขยะแทนกลอง
•เธอทําเพื่อสีของเธอ
•เธอยอมถูกลงโทษ



 คุณธรรมเชิงสัมพัทธ
                              Earth 

TerritoryTerritory      ((อาณาเขตอาณาเขต

     Unit (หนวยงาน,องคกร)

  Relative (ญาติ,พวกพอง)

SelfSelf    ((ตัวเองตัวเอง))

คุณธรรมเชิงสัมพัทธ
Earth (มนุษยชาติ,สิ่งแวดลอม)

อาณาเขตอาณาเขต,,ประเทศประเทศ))



•คุณธรรมเชิงสัมพัทธ
- เจตนา
- ระดับของสวนรวม



เซ็น
•นิ้วที่ชี้ไปยังดวงจันทร
•หาใชดวงจันทรไม
นิ้วที่ชี้ไปยังดวงจันทร

หาใชดวงจันทรไม



-  เด็กถูกรถชน

-  เจ็บปวด

-  เสียชีวิต

-  แมเด็กถาม



 คุณธรรมเชิงสัมพัทธ
                              Earth 

TerritoryTerritory      ((อาณาเขตอาณาเขต

     Unit (หนวยงาน,องคกร)

  Relative (ญาติ,พวกพอง)

SelfSelf    ((ตัวเองตัวเอง))

คุณธรรมเชิงสัมพัทธ
Earth (มนุษยชาติ,สิ่งแวดลอม)

อาณาเขตอาณาเขต,,ประเทศประเทศ))



A ไมถูกกับ 
B มีปญหาครอบครัว

A เอาเรื่องของ B ไปเลา

ไมถูกกับ B



 คุณธรรมเชิงสัมพัทธ
                              Earth 

TerritoryTerritory      ((อาณาเขตอาณาเขต

     Unit (หนวยงาน,องคกร)

  Relative (ญาติ,พวกพอง)

SelfSelf    ((ตัวเองตัวเอง))

คุณธรรมเชิงสัมพัทธ
Earth (มนุษยชาติ,สิ่งแวดลอม)

อาณาเขตอาณาเขต,,ประเทศประเทศ))



X : ขโมยของ / 

Y : รัก X / โกหกตํารวจ

 หลบตํารวจ

โกหกตํารวจ



 คุณธรรมเชิงสัมพัทธ
                              Earth 

TerritoryTerritory      ((อาณาเขตอาณาเขต

     Unit (หนวยงาน,องคกร)

  Relative (ญาติ,พวกพอง)

SelfSelf    ((ตัวเองตัวเอง))

คุณธรรมเชิงสัมพัทธ
Earth (มนุษยชาติ,สิ่งแวดลอม)

อาณาเขตอาณาเขต,,ประเทศประเทศ))



 -  พ่ีเขยมีกิ๊ก
-  พี่สาวจะกินยาพิษ

 -  นองเอายาไปทิ้ง

พี่สาวจะกินยาพิษ

นองเอายาไปทิ้ง



 คุณธรรมเชิงสัมพัทธ
                              Earth 

TerritoryTerritory      ((อาณาเขตอาณาเขต

     Unit (หนวยงาน,องคกร)

  Relative (ญาติ,พวกพอง)

SelfSelf    ((ตัวเองตัวเอง))

คุณธรรมเชิงสัมพัทธ
Earth (มนุษยชาติ,สิ่งแวดลอม)

อาณาเขตอาณาเขต,,ประเทศประเทศ))



Y : ตั้งใจเรียน /
X : ตั้งใจเรียน /
Z : ไมตั้งใจเรียน 

/ อนาคตตน
/ พอแมชื่นใจ

ไมตั้งใจเรียน / เรื่องสวนตัว



 คุณธรรมเชิงสัมพัทธ
                              Earth 

TerritoryTerritory      ((อาณาเขตอาณาเขต

     Unit (หนวยงาน,องคกร)

  Relative (ญาติ,พวกพอง)

SelfSelf    ((ตัวเองตัวเอง))

คุณธรรมเชิงสัมพัทธ
Earth (มนุษยชาติ,สิ่งแวดลอม)

อาณาเขตอาณาเขต,,ประเทศประเทศ))



C ไดสิทธิ์ไปทะเล 

F อยากไปเพราะไมเคยเห็นทะเล   
C สละสิทธิ์ให F 

อยากไปเพราะไมเคยเห็นทะเล   



 คุณธรรมเชิงสัมพัทธ
                              Earth 

TerritoryTerritory      ((อาณาเขตอาณาเขต

     Unit (หนวยงาน,องคกร)

  Relative (ญาติ,พวกพอง)

SelfSelf    ((ตัวเองตัวเอง))

คุณธรรมเชิงสัมพัทธ
Earth (มนุษยชาติ,สิ่งแวดลอม)

อาณาเขตอาณาเขต,,ประเทศประเทศ))



C เขาคิวซื้อตั๋ว

C มีนํ้าใจให F
C ให F แซงคิว



 คุณธรรมเชิงสัมพัทธ
                              Earth 

TerritoryTerritory      ((อาณาเขตอาณาเขต

     Unit (หนวยงาน,องคกร)

  Relative (ญาติ,พวกพอง)

SelfSelf    ((ตัวเองตัวเอง))

คุณธรรมเชิงสัมพัทธ
Earth (มนุษยชาติ,สิ่งแวดลอม)

อาณาเขตอาณาเขต,,ประเทศประเทศ))



 J เปนลูก รมต. / ไมทําการบาน
ครู K ลงโทษเพ่ือให J มีความรู

ครู M ไมลงโทษ เพราะอยากให 

มีความรู

ไมลงโทษ เพราะอยากให J รัก



 คุณธรรมเชิงสัมพัทธ
                              Earth 

TerritoryTerritory      ((อาณาเขตอาณาเขต

     Unit (หนวยงาน,องคกร)

  Relative (ญาติ,พวกพอง)

SelfSelf    ((ตัวเองตัวเอง))

คุณธรรมเชิงสัมพัทธ
Earth (มนุษยชาติ,สิ่งแวดลอม)

อาณาเขตอาณาเขต,,ประเทศประเทศ))



    M อยูชวยครู/ ทําจานแตก

Q รีบกลับบาน/ ไมทําจานแตก

โรงเรียนเลิก
ทําจานแตก

ไมทําจานแตก

โรงเรียนเลิก



ดร. Q อาจารยจุฬา
•เช่ียวชาญ Gas/ หน

•ยุทธศาสตร Gas/ กําแพงเพชร
•แขงกีฬาเขต/ พัทยา

หน.ทีมเรือใบ

กําแพงเพชร
พัทยา



 คุณธรรมเชิงสัมพัทธ
                              Earth 

TerritoryTerritory      ((อาณาเขตอาณาเขต

     Unit (หนวยงาน,องคกร)

  Relative (ญาติ,พวกพอง)

SelfSelf    ((ตัวเองตัวเอง))

คุณธรรมเชิงสัมพัทธ
Earth (มนุษยชาติ,สิ่งแวดลอม)

อาณาเขตอาณาเขต,,ประเทศประเทศ))



โรงเรียนปลูกตนไม 16  ตน
ให M และ J ปลูกคนละ 
J มีธุระปลูก 6 ตน
M มีนํ้าใจปลูก 8+2 ตน

ปลูกคนละ 8 ตน

ตน



 คุณธรรมเชิงสัมพัทธ
                              Earth 

TerritoryTerritory      ((อาณาเขตอาณาเขต

     Unit (หนวยงาน,องคกร)

  Relative (ญาติ,พวกพอง)

SelfSelf    ((ตัวเองตัวเอง))

คุณธรรมเชิงสัมพัทธ
Earth (มนุษยชาติ,สิ่งแวดลอม)

อาณาเขตอาณาเขต,,ประเทศประเทศ))



ว.พยาบาลจะฝกนักเรียน ฯ
•ใหทําคลอดคนละ 8 case
•M มีธุระทํา 6 case
•J มีน้ําใจทํา 8+2  Case

พยาบาลจะฝกนักเรียน ฯ
case

Case



 คุณธรรมเชิงสัมพัทธ
                              Earth 

TerritoryTerritory      ((อาณาเขตอาณาเขต

     Unit (หนวยงาน,องคกร)

  Relative (ญาติ,พวกพอง)

SelfSelf    ((ตัวเองตัวเอง))

คุณธรรมเชิงสัมพัทธ
Earth (มนุษยชาติ,สิ่งแวดลอม)

อาณาเขตอาณาเขต,,ประเทศประเทศ))



วันเกิด
•A ทําบุญ 100 บาท/ชีวิตรุงโรจน
•B ใหขอทาน 20 บาท/

ชีวิตรุงโรจน
/สงสาร



ความดีคือการกระทําเพื่อประโยชนของผูอื่น
การกระทําเพื่อประโยชนของตนเองไม

สามารถเรียกไดวาความดี
ประโยชน : รูปธรรม/

ความดีคือการกระทําเพื่อประโยชนของผูอื่น
การกระทําเพื่อประโยชนของตนเองไม

สามารถเรียกไดวาความดี
/นามธรรม



การกระทําของคนมี 3 ระดับ 

ดี / ปกติ / ชั่ว
ความดี : เจตนาไมใชผล

ระดับ 

ไมใชผล



 คุณธรรมเชิงสัมพัทธ
                              Earth 

TerritoryTerritory      ((อาณาเขตอาณาเขต

     Unit (หนวยงาน,องคกร)

  Relative (ญาติ,พวกพอง)

SelfSelf    ((ตัวเองตัวเอง))

คุณธรรมเชิงสัมพัทธ
Earth (มนุษยชาติ,สิ่งแวดลอม)

อาณาเขตอาณาเขต,,ประเทศประเทศ))



คุณธรรมคือ เจตจํานงที่จะบําเพ็ญตนเพ่ือประโยชนของสังคม

มีหลัก 2 ประการ

•  ต้ังใจมั่นไมทําใหคนอ่ืน

•  มุงมั่นทําประโยชนเพื่อคนอ่ืน

คุณธรรมคือ เจตจํานงที่จะบําเพ็ญตนเพ่ือประโยชนของสังคม

ต้ังใจมั่นไมทําใหคนอ่ืน/สวนรวมเดือดรอน

มุงมั่นทําประโยชนเพื่อคนอ่ืน/สวนรวม



คนไขเปนเอดส
หมอนําเรื่องไปเลา

ควรทําหรือไม

คนไขเปนเอดส
หมอนําเรื่องไปเลา

ควรทําหรือไม?



จริยธรรมคือขอกําหนดความประพฤติ
ของสมาชิกประชาคม
-หามทําความเดือดรอน
-ตองทําประโยชน

คือขอกําหนดความประพฤติ
ของสมาชิกประชาคม/วิชาชีพ
หามทําความเดือดรอน



               คนไขตองผาตัดดวน
         จริยธรรม:ตองมีใบอนุญาต
      หมอวางยาได/ไมมีใบอนุญาต
  หมอวางยา:ผิดจริยธรรม
  หมอไมวางยา:คนไขตาย

คนไขตองผาตัดดวน
ตองมีใบอนุญาต

ไมมีใบอนุญาต
ผิดจริยธรรม

คนไขตาย



พระราชบิดา
ขอใหถือประโยชนสวนตน 
เปนที่สอง
ประโยชนของเพื่อนมนุษย 
เปนกิจที่หนึ่ง

ขอใหถือประโยชนสวนตน 

ประโยชนของเพื่อนมนุษย 



เซ็น
•นิ้วที่ชี้ไปยังดวงจันทร
•หาใชดวงจันทรไม
นิ้วที่ชี้ไปยังดวงจันทร

หาใชดวงจันทรไม



มอจื๊อ
•การบําเพ็ญตน

  เพื่อประโยชนสวนรวม
•คือรากเหงาแหงคุณธรรมทั้งปวง

การบําเพ็ญตน
เพื่อประโยชนสวนรวม

คือรากเหงาแหงคุณธรรมทั้งปวง



คุณธรรม

ศีล5 / ธรรม 5
จริยธรรมของทุกคน จริยธรรมแพทย

คุณธรรม

จริยธรรมแพทย

จริยธรรมครู



ความด/ี ความงาม
เรื่องเดียวกันหรือไม

ความงาม
เรื่องเดียวกันหรือไม



ปรัชญา 
อภิปรัชญา:ความจริง

ญานปรัชญา:รูความจริง
จริยศาสตร:ความดี

สุนทรียศาสตร:ความงาม

 สาขา
ความจริง?
รูความจริง?

ความดี?
ความงาม?



ความด/ีความงาม
-ความดี 
-ความงาม 
-เลือกอะไร 

ความดี ?
ความงาม ?
เลือกอะไร ?



ดี:ประโยชน
งาม:พึงใจ

•โฉมงาม:มีมรรยาท
•ชาติชาย:พูดไมเพราะ

มีมรรยาท/เล่ียงงาน
พูดไมเพราะ/ตั้งใจทํางาน



ทหารโชกุน/
เสมา/ถวายบังคม

ทหารโชกุน/ถวายบังคม

/รบสุดใจ:ดี?
ถวายบังคม:งาม?

ถวายบังคม:งาม?



วินัย : ความเต็มใจในการเคารพกฎระเบียบ

1.เห็นแกสวนรวม
2.กฎเปนประโยชนตอสวนรวม

ความเต็มใจในการเคารพกฎระเบียบ

กฎเปนประโยชนตอสวนรวม



ทหาร 2 กองรอยเขาแถวตรงเวลา
•กองรอย 1 : สิบเวรดุ
•กองรอย 2 : ทุกคนไมอยากใหเพื่อนรอ

กองรอยเขาแถวตรงเวลา

ทุกคนไมอยากใหเพื่อนรอ





อุดมการณ ?
คานิยม ?
ทัศนคติ ?
ความเชื่อ ?

?

?
?



ความเชื่อ ?
•ความรูสึก/รสนิยม
•วัตถุ บุคคล เรื่องราว
•ตอบถาม : จริง/ไมจริง
                :  ดี/ไมดี
                :  งาม/ไมงาม



ทัศนคติ ?

•ตอบคําถาม : ชอบ/ไมชอบ
                   : ควร/ไมควร

           : เห็นดวย/ไมเห็นดวย
    กรอบความคิด 

จริง + ดี + งาม

ไมเห็นดวย



ทําบุญอุทิศ / กราบหนารูป

•ทัศนคติ: ชอบ/ไมชอบ
•ชีวิตหลังตาย: จริง/ไมจริง
•ตอบแทนผูมีพระคุณ: ดี
•การกราบ: งาม/ไมงาม

ไมชอบ
ไมจริง

ดี/ไมดี
ไมงาม



คานิยม ?

•ความเชื่อ : จริง/ ดีกวา/ 
•ตอบคําถาม  : เลือก/ไมเลือก
•กรอบความคิด : ดีกวา 

/ งามกวา
ไมเลือก

ดีกวา + งามกวา



ผูชายสองคนมาจีบพยาบาล

•คนแรก: หลอมาก/คนเข็นเตียง
•คนที่สอง: หนาตาธรรมดา
•พยาบาลจะเลือกใคร?

คนเข็นเตียง
หนาตาธรรมดา/เปนหมอ



ซ้ือรถ

•สีดํา : สวย/ชอบ
•สีขาว : เห็นงาย/ไมเกิดอุบัติเหตุไมเกิดอุบัติเหตุ



อุดมการณ ?

•ความเชื่อวาดีที่สุด เหนือกวาความเชื่ออื่น
•จนยอมสละความเชื่ออื่นๆได
•ชาติเหนืออื่นใด

ความเชื่อวาดีที่สุด เหนือกวาความเชื่ออื่น
จนยอมสละความเชื่ออื่นๆได



•911 ขับเคร่ืองบินชนตึก:
•นักบินญี่ปุนชนเรือรบ: อยากตาย
• เพ่ือพระเจา > ความตาย
• เพ่ือชาติ > ความตาย

: อยากตาย/ไมอยากตาย
อยากตาย/ไมอยากตาย



  ต ดีที่สุด
ดีกวา งามกวา
จริง   ดี    งาม

จริง/ไมจริง   ด/ีไมดี  งาม

 ตดีที่สุด
ดีกวา งามกวา
จริง   ดี    งาม

ไมดี  งาม/ไมงาม



เมื่อถูกสั่งใหทุจริต

•ซื่อสัตย = ไมมั่นคง / ไมกาวหนา
•ซื่อสัตย VS มั่นคง / กาวหนา
•สวนรวม VS สวนตัว

ไมกาวหนา



คานิยม/ใสแวนสี
เมื่อถูกสั่งใหทําผิด

ยอมทํา

คานิยม
คิดถึง
ตัวเอง

-กาวหนา
ในชวงตน

-ถูกลงโทษ 
ภายหลัง

เมื่อถูกสั่งใหทําผิด

ไมยอมทํา

คานิยม
คิดถึง
สวนรวม

-ไมกาวหนา
ในชวงตน

-ไมถูกลงโทษ 
ภายหลัง



หนัง Devil wear Prada

•นางเอกบนกับนายวางานหนัก ไมมีเวลา
•นายบอกวาเธอเปนคนเลือกเอง อยาบน
•ขาราชการที่ยอมทําผิด เลือกเอง

นางเอกบนกับนายวางานหนัก ไมมีเวลา
นายบอกวาเธอเปนคนเลือกเอง อยาบน



บางเรื่องตองเกิดความขัดแยง

•ใจออน ยอม ขัดแยงในภายหนา ตนเปนฝายผิด
•ถาใจแข็ง ขัดแยงเด๋ียวนี้ ตนเปนฝายถูก
• คุณเลือกเอง

ใจออน ยอม ขัดแยงในภายหนา ตนเปนฝายผิด
ถาใจแข็ง ขัดแยงเด๋ียวนี้ ตนเปนฝายถูก



ผูนํา
 ตองสรางคุณธรรม
ใหบุคคลในองคกร
ตองสรางคุณธรรม
ใหบุคคลในองคกร



การสรางคุณธรรม
และ

คานิยมที่พึงประสงค

การสรางคุณธรรม
และ

คานิยมที่พึงประสงค



วิธีฝก
•ใหความรู : ทราบหลักการ(สุตตมัยปญญา
•ฝกวิจารณ : ฝกการคิด(จินตมัยปญญา
•ฝกตั้งกติกา : ฝกปฏิบัต(ิภาวนมัยปญญา
•เปาหมาย    : เพื่อผูอื่น/สวนรวม

สุตตมัยปญญา)
จินตมัยปญญา)
ภาวนมัยปญญา)

สวนรวม



แบงการดําเนินการเปน 
ข้ันท่ี 1 อาน ฟง ดู
ข้ันท่ี 2 คิด
ข้ันท่ี 3 ลงมือทํา

อาน ฟง คิด

แบงการดําเนินการเปน 3 ขั้น

คิด ทํา



ข้ันที่ 1 อาน ฟง
สรางความเขาใจเรื่องคุณธรรม 

คือ การบําเพ็ญตนเพื่อสวนรวม
สรางความเขาใจเรื่องคุณธรรม 

คือ การบําเพ็ญตนเพื่อสวนรวม



ข้ันที่ 2 คิด
ฝกคิดวิจารณ
เหตุการณรอบตัว
ฝกคิดวิจารณ
เหตุการณรอบตัว



ข้ันที่ 3 ทํา
 รวมกําหนดกติกา
 โครงงานคุณธรรม
รวมกําหนดกติกา
โครงงานคุณธรรม



วิธีสราง คานิยม/อุดมการณ

•ความเช่ือ = ความจริง
•ทําบอยๆ
• ขุนเณร/ คามิกาเซ



ทําไมผูหญิงสมัยนี้
กลาใสกางเกงขาสั้นเดินหาง

ทําไมผูหญิงสมัยนี้
กลาใสกางเกงขาสั้นเดินหาง



   สรางความเช่ือท่ีมีคาสูงสุด

1. ทําบอยๆ / จากหลายสื่อ
2. มีหลักฐาน/เปนปรากฎการณจริง

สรางความเช่ือท่ีมีคาสูงสุด

จากหลายสื่อ / หลายทิศทาง
เปนปรากฎการณจริง



1. ความดี คือ เพื่อประโยชนของผูอื่น 
2. การกระทํา มี 3 ระดับ  ดี ปกติ ชั่ว

3. ความดี เปนเรื่องของเจตนา 

ความดี คือ เพื่อประโยชนของผูอื่น 
ระดับ  ดี ปกติ ชั่ว

ความดี เปนเรื่องของเจตนา 



•คุณธรรมเชิงสัมพัทธ
- เจตนา
- ระดับของสวนรวม



 คุณธรรมเชิงสัมพัทธ
                              Earth 

TerritoryTerritory      ((อาณาเขตอาณาเขต

     Unit (หนวยงาน,องคกร)

  Relative (ญาติ,พวกพอง)

SelfSelf    ((ตัวเองตัวเอง))

คุณธรรมเชิงสัมพัทธ
Earth (มนุษยชาติ,สิ่งแวดลอม)

อาณาเขตอาณาเขต,,ประเทศประเทศ))



คุณธรรมคือ เจตจํานงที่จะบําเพ็ญตนเพ่ือประโยชนของสังคม

มีหลัก 2 ประการ

•  ต้ังใจมั่นไมทําใหคนอ่ืน

•  มุงมั่นทําประโยชนเพื่อคนอ่ืน

คุณธรรมคือ เจตจํานงที่จะบําเพ็ญตนเพ่ือประโยชนของสังคม

ต้ังใจมั่นไมทําใหคนอ่ืน/สวนรวมเดือดรอน

มุงมั่นทําประโยชนเพื่อคนอ่ืน/สวนรวม



จริยธรรมคือขอกําหนดความประพฤติ
ของสมาชิกประชาคม
-หามทําความเดือดรอน
-ตองทําประโยชน

คือขอกําหนดความประพฤติ
ของสมาชิกประชาคม/วิชาชีพ
หามทําความเดือดรอน



คุณธรรม

ศีล5 / ธรรม 5
จริยธรรมของทุกคน จริยธรรมแพทย

คุณธรรม

จริยธรรมแพทย

จริยธรรมครู



ความด/ี ความงาม
เรื่องเดียวกันหรือไม

ความงาม
เรื่องเดียวกันหรือไม



การสรางคุณธรรม
และ

คานิยมที่พึงประสงค

การสรางคุณธรรม
และ

คานิยมที่พึงประสงค



วิธีฝก
•ใหความรู : ทราบหลักการ(สุตตมัยปญญา
•ฝกวิจารณ : ฝกการคิด(จินตมัยปญญา
•ฝกตั้งกติกา : ฝกปฏิบัต(ิภาวนมัยปญญา
•เปาหมาย    : เพื่อผูอื่น/สวนรวม

สุตตมัยปญญา)
จินตมัยปญญา)
ภาวนมัยปญญา)

สวนรวม



แบงการดําเนินการเปน 
ข้ันท่ี 1 อาน ฟง ดู
ข้ันท่ี 2 คิด
ข้ันท่ี 3 ลงมือทํา

อาน ฟง คิด

แบงการดําเนินการเปน 3 ขั้น

คิด ทํา



   สรางความเช่ือท่ีมีคาสูงสุด

1. ทําบอยๆ / จากหลายสื่อ
2. มีหลักฐาน/เปนปรากฎการณจริง

สรางความเช่ือท่ีมีคาสูงสุด

จากหลายสื่อ / หลายทิศทาง
เปนปรากฎการณจริง



จดหมายถึง
นายทหารใหม

1. ทุกเหรียญยอมมีสัน
2. อํานาจ / ความรับผิดชอบ
3. การกํากับดูแลคือหัวใจ
4. อยาอายที่จะถาม
5. ศักด์ิศรีความเปนมนุษย

จดหมายถึง
นายทหารใหม

ทุกเหรียญยอมมีสัน
ความรับผิดชอบ

การกํากับดูแลคือหัวใจ
อยาอายที่จะถาม
ศักด์ิศรีความเปนมนุษย



ทุกเหรียญยอมมีสัน

•ผบ. หนวย/ผูนํา:มี 2 บทบาท
-ผูบังคับบัญชา/หัวหนา
-ผูใตบังคับบัญชา/ลูกนอง

บทบาท



บทบาท
- อยูตอหนาลูกนอง:เปนตัวแทนลูกพี่
- อยูตอหนาลูกพี่:เปนตัวแทนลูกนอง

เปนตัวแทนลูกพี่
เปนตัวแทนลูกนอง



ความสําเร็จในหนาท่ีการงาน

       -  ลูกพี่ดึง
       -  ลูกนองดัน



จิตวิญญาณของกองทัพ
- ทําเพื่องาน/หนวย
- ทําเพื่อลูกนอง
- ไมทําเพื่อตนเอง



อํานาจ/ความรับผิดชอบ
- อํานาจมอบใหใครก็ได
- ความรับผิดชอบไมสามารถมอบตอไดความรับผิดชอบไมสามารถมอบตอได



- ใหเงิน 100 บาท ผบ.มว
- ผบ.มว. ใหพลทหารไปซื้อ
- พลทหารทําเงินหาย

มว. ซื้อกระดาษ
ใหพลทหารไปซื้อ



เมื่อลูกนองทําผิดครั้งแรก
1. ไมมีใครอยากทําผิด
2. ท่ีทําผิดเพราะเขาไมรู
3. เขาไมรูเพราะเราซึ่งมีหนาท่ี
   บอกเขา ไมสมบูรณ

ท่ีทําผิดเพราะเขาไมรู
เขาไมรูเพราะเราซึ่งมีหนาท่ี



เมื่อมอบงานใหลูกนอง
- ลูกนองทําผิด/ผูใหญตําหนิ
- เราควรทําอยางไร
1. เปนโจทยรวม
2. เปนหัวหนาจําเลย

ผูใหญตําหนิ



ลักษณะผูนํา
อยาโยนความผิด

       แอนอกรับไว
          หินกลิ้งตกบันได
             - บันไดข้ันแรก
             - บันไดข้ันสุดทาย

หินกลิ้งตกบันได
บันไดข้ันแรก?
บันไดข้ันสุดทาย?



กํากับดูแลคือหัวใจของความสําเร็จ
•- ความมุงหมาย

1. แนใจวาเขาใจวัตถุประสงค
2. ชวยเหลือใหบรรลุภารกิจ

กํากับดูแลคือหัวใจของความสําเร็จ

แนใจวาเขาใจวัตถุประสงค
ชวยเหลือใหบรรลุภารกิจ



ใครผิด?
- ส่ังลูกนองไปซื้อหนังสือ

      พิมพ 2 ฉบับ
    - ลูกนองซื้อไทยรัฐมา
      เหมือนกัน 2 ฉบับ

ส่ังลูกนองไปซื้อหนังสือ



วิธีกํากับดูแล
1. ตรวจรายงาน
2. ตรวจเย่ียมอยางเปนทางการ
3. เย่ียมเยือนอยางไมเปนทางการ 

ตรวจเย่ียมอยางเปนทางการ
เย่ียมเยือนอยางไมเปนทางการ 



การกํากับดูแล
1. เปน ผบ. มว. ตรวจพรอมรบ
2. ฝอ.3 ร.1 รอ. เยี่ยม ผบ.
3. ผบ.พัน ฝกสวนสนาม
4. รับผิดชอบคายเยาวชน

ตรวจพรอมรบ
.พัน



เทคนิคการกํากับดูแล
1. ใชประโยคบอกเลา
2. ใชประโยคคําถาม



อยาอายที่จะถาม
- จบเปน ผบ.มว.
- ทกท.ผบ.รอย.
- หนังสือจากกองพัน
- ทําไมเปน:ถามจา

.

หนังสือจากกองพัน/แทงส่ังการ
ถามจา/ไมถาม



ประโยชนของการถาม
1.เปนการใหเกียรติ 
2.ขยายการมีสวนรวม
3.เพิ่มความรวมมือ
4.อาน รปจ. / ตํารา

เปนการใหเกียรติ 
ขยายการมีสวนรวม
เพิ่มความรวมมือ

ตํารา



คํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
1.ทหารสโมสร
2.ทหารทองหนังสือไมได
3.พิธีประดับยศนายสิบ

คํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

ทหารทองหนังสือไมได
พิธีประดับยศนายสิบ



ซุนวู
1.ถาถือวาทหารเปนลูกหลาน 
ทหารจะติดตามไปทุกหนแหง
2.ถาถือวาทหารเปนบุตรชายท่ีรัก 
ทหารจะยอมตายแทนทาน

ถาถือวาทหารเปนลูกหลาน 
ทหารจะติดตามไปทุกหนแหง

ถาถือวาทหารเปนบุตรชายท่ีรัก 
ทหารจะยอมตายแทนทาน



วิธีการท้ัง 5 ขอ
1. ภาครัฐ
2. ภาคเอกชน
3. ภาคประชาชน





ตอบคําถามตอบคําถาม


