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1

บทที่

หลักสูตร “โตไปไมโกง”
“สรางเด็กไทยใหคดิ ดี ทําดี นิสยั ดี สังคมมีความสุข”

1.1 ที่มาของหลักสูตร
ปญหาการทุจริตคอรรปั ชันในประเทศไทยเปนปญหาทีห่ นักหนวงและบอนทําลาย
ประเทศในทุก ๆ ดาน พฤติกรรมคอรรัปชันฝงรากลึกในสังคมไทยมาเปนเวลายาวนาน
และทวีความรุนแรงขึ้น ความแพรหลายของคอรรัปชันในปจจุบันมีอิทธิพลอยางสูงใน
การแปรเปลี่ยนคานิยมดีงามเดิมของสังคมไทยที่ยึดมั่นในความสุจริต คอย ๆ กลายมา
เปนการยอมรับการคอรรัปชันวาเปนเรื่องธรรมดา พฤติกรรมการคอรรัปชันมีความ
สลับซับซอนและมักมีผูมีอํานาจที่ทุจริตเขามาเกี่ยวของ การปราบปรามการทุจริต
คอรรัปชันจึงเปนไปโดยลําบากมากขึ้น และความพยายามที่ผานมาก็ยังไมสามารถทํา
ใหคอรรัปชันหมดไปได การปองกันการคอรรัปชันจึงนาจะเปนอีกมาตรการที่สําคัญ
โดยตองเริ่มตนที่จิตสํานึกของแตละบุคคลที่จะตองมีความเขมแข็งยึดมั่นในความสุจริต
และรังเกียจพฤติกรรมการทุจริตคอรรัปชัน และพรอมที่จะตอสูกับความไมถูกตอง
หลักสูตรเกีย่ วกับการตานทุจริตคอรรปั ชันสําหรับใชในโรงเรียนไดกาํ เนิดขึน้ โดยเปน
ความรวมมือของกรุงเทพมหานคร ศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร และมูลนิธิองคกรเพื่อความโปรงใสในประเทศไทย ซึ่งตระหนักถึง
ความสําคัญในการสรางคานิยมไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูป
แบบ โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน และเชื่อวาการสรางคานิยมที่ถูกตองนี้จะเปน
รากฐานสําคัญเพื่อทําใหเด็กเติบโตขึ้นเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ และเปนปราการปองกัน
และแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชันที่ไดผลที่สุด
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1.2 หลักสูตร “โตไปไมโกง” : ลักษณะพิเศษ
หลักสูตร “โตไปไมโกง” มีลักษณะที่พิเศษแตกตางไปจากหลักสูตรโดยทั่วไป
นอกเหนือจากเปนหลักสูตรที่มุงเนนการปลูกฝงจิตสํานึกของเด็กให “โตไปไมโกง”
แลว ยังมีความพิเศษในประเด็นหลัก ๆ ที่เกี่ยวของกับครู นักเรียน และการจัดการเรียน
การสอน ดังตอไปนี้
1) ปรัชญาความเชือ่ : เด็กทุกคนมีความบริสทุ ธิ์ ไมมเี ด็กทีม่ คี วามชัว่ ราย เลวราย
ที่ติดมากับตัว เชน พันธุกรรมกําหนด เรื่องเลือดชั่ว สันดานไมดี เกิดมาก็
คดโกง หรือขาดจิตสํานึกและคุณธรรม เปนเรือ่ งทีข่ าดการพิสจู นเชิงประจักษ
พี่นองที่มีพันธุกรรมคลายกัน มีทั้งเปนคนดีและคนเลว ดังนั้น กระบวนการ
หลอหลอม กลอมเกลาประสบการณตาง ๆ โดยเฉพาะในวัยเด็ก ยอมมี
อิทธิพลตอการปลูกฝงจิตสํานึกความคิด ความเชื่อ และระบบคานิยมของ
แตละคน
2) เปาประสงคของโครงการ ใหโอกาสการเรียนรูที่ดีที่สุดในวัยเด็กวาดวยเรื่อง
ปลูกฝงจิตสํานึกและระบบคุณคาความคิด ความเชื่อ ดวยวิธีการตาง ๆ ที่
ผสมผสานสาระกับการเรียนรูผานประสบการณตาง ๆ เชน การฟงและการ
อานหนังสือ และการถกคุย อภิปรายถึงสาระของสิ่งที่เรียนรู การใชสื่อการ
เรียนรูอื่น ๆ ที่สนุก เชน เพลง การเลนเกม การเลนละคร การทํางานศิลปะ
เพื่อใหเกิดความประทับใจกับสาระที่ควรรู
3) กระบวนการเรียนรูที่เด็กมีสวนรวมและใหเด็กเปนผูปฏิบัติเอง คิดเอง ทําเอง
และขบคิดแกปญหาเอง จะเปนวิธีการที่สรางความประทับใจใหแกเด็กได
มากที่สุด และจะเปนการเรียนรูที่ฝงรากลึกลงในจิตใจและความทรงจําของ
เด็กไดยาวนานที่สุด
4) หลักสูตรนี้มีความพิเศษและความเฉพาะเจาะจง เพราะเปนการนํารองใน
ความพยายามที่จะสกัดคานิยมหลักที่เชื่อวา จะชวยสรางภูมิคุมกันอยางดี
ตอการถูกยั่วยุใหกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบ หรือคอรรัปชัน
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5) ความพิเศษนี้รวมถึงวิธีการเรียนการสอนที่ไมยึดวิธีการทั่วไป เชน ครูจะมี
บทบาทเปนผูนํา ผูชี้แนะ ผูกํากับควบคุมกิจกรรมตาง ๆ และเด็กนักเรียนจะ
เปนฝายปฏิบัติทดลองทํา โดยมีสวนรวมในทุกกระบวนการและทุกขั้นตอน
ในทุกครั้งที่มีการเรียนการสอนหรือทํากิจกรรม
6) เพื่อใหครูเขาใจ สงเสริมและสนับสนุนการทดลองนํารอง หลักสูตรไดรวมถึง
คูมือใหครู การอบรมครู และการบานที่ฝากใหครูที่สนใจชวยรวมพัฒนา
หลักสูตรตอไป นอกจากนี้ ยังมีกลองอุปกรณสําหรับทุกหองเรียนในทุก
ระดับชั้นที่เขารวมโครงการ โดยทุกหองจะมีกระเปาที่มีสื่อการเรียนการ
สอนครบถวน อาทิ คูมือครู หนังสือ ซีดีเพลง ครูจะไมตองกังวลในการ
เตรียมสื่อการเรียนการสอนที่จะดําเนินการในวิชานี้ ครูสามารถจะเปด
กระเปาที่มีสื่อการเรียนการสอนมาใชประโยชนไดทุกสัปดาหตามสาระ
การเรียนที่คูมือไดกําหนดไว
7) เนื่องจากเปนหลักสูตรพิเศษและหลักสูตรเสริมที่มีความสําคัญตอการสราง
เด็กเพือ่ สรางชาติ กระบวนการเรียนรูข องหลักสูตรจึงถูกออกแบบใหมีความ
แตกตางจากการสอนทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง การปลูกฝงเรื่องคุณคา
คานิยม ตองเนนวิธีการทางตรง แตตองไมละเลยวิธีการทางออม เพราะ
เด็กตองเกิดความประทับใจ และเกิดการดูดซึม ซึมซับคุณคาและคานิยม
อยางเปนธรรมชาติโดยไมถกู บังคับ ยัดเยียด ความประทับใจนีจ้ ะมีผลกระทบ
ต อ การยึ ด รากฐานของความเชื่ อ อย า งลึ ก ซึ้ ง ถ า เด็ ก ได รั บ การตอกยํ้ า
คุ ณ ค า อย า งสนุ ก ชวนคิ ด ถู ก กระตุ  น และปลุ ก เร า ให คิ ด ให ทํ า อย า ง
สมํ่าเสมอผานสื่อ และวิธีการตาง ๆ ตัวอยางที่ดี คือ เมื่อเด็กไดยินเพลง
ใดเพลงหนึ่งที่เคยรอง หรือจะเปนเพลงหลักของโครงการก็ได เด็กจะเกิด
ความทรงจําอันหลากหลายเกีย่ วกับประสบการณของการฟง เรือ่ งเลาการอาน
การละเลน การลงมือทํากิจกรรมหรือจากละคร และจากการที่ถกคุยกันทุก
ครั้งหลังจากไดทํากิจกรรม
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กระบวนการทวนความจํา (recall) ของมนุษยสามารถจะถูกกระตุนหรือ
ปลุกเราจากสัมผัสตาง ๆ ได ดังนัน้ หลักสูตรจึงมุง เนนใหเด็กเกิดความประทับใจ และใหมีแรงบันดาลใจจากสื่อสัมผัสตาง ๆ ซึ่งจะทําใหเกิดการคิดและ
ไตรตรองเมื่อมีเหตุการณทาทายหรือลอแหลมที่ตองเผชิญดวย
8) หลักสูตร “โตไปไมโกง” ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) จะมี
ความซับซอนขึ้น และเนนกิจกรรมที่ใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ เพราะเด็ก
นักเรียนเริม่ มีความรูท างวิชาการ สามารถอานหนังสือและสามารถรับผิดชอบ
ทํางานรวมกันเปนกลุม ได ลักษณะของหลักสูตรจึงเปนการสรางประสบการณ
การเรียนรูคุณคาความดีที่อยูในสาระหลักสูตรผานชุดกิจกรรมตาง ๆ ไดแก
การเรียนรูความดีของบุคคลตาง ๆ ทั้งที่เปนบุคคลในประวัติศาสตรและ
บุคคลในยุคปจจุบนั การอานวรรณกรรมและหนังสือทีช่ ว ยสรางแรงบันดาลใจ
ในการทําความดี การเรียนรูเหตุการณสําคัญ การรองเพลงที่ชวยตอกยํ้า
และสรางความประทับใจ การปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตที่พอดีมีความพอเพียง
โดยสรุป หลักสูตรมุงหวังจะฉีดวัคซีนอันมีประสิทธิภาพเพื่อใหเด็กไดมีภูมิคุมกัน
สามารถจะชวยตานทานสิ่งที่ไมดีและสิ่งที่จะมายั่วยุในภายภาคหนาของชีวิต เปรียบ
เสมือนถาเราเคยฉีดวัคซีนที่ดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เราสามารถจะมีภูมิคุมกัน
ตอโรคภัยที่หอมลอมเรา ทําใหเรายังแข็งแรงไมติดเชื้อติดโรคเหลานั้น
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การจัดทําหลักสูตรนี้จึงเปรียบเสมือนการคิดคนศึกษาวิจัย วิเคราะห และผลิต
วัคซีนของการสรางภูมิคุมกันตอความไมดีใหแกเด็กนักเรียน ถาเด็กนักเรียนไดรับใน
ปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมยอมจะสงผลใหมีภูมิตานทานที่ดี ทั้งนี้ มีการถามวาจะ
เห็นผลไดอยางไร หรือจะเห็นผลไดเร็วแคไหน คําตอบ คือ ในชวงทดลองนํารองดําเนิน
การหลักสูตรนีจ้ ะมีการประเมินวาหลักสูตรไดถกู นําไปปฏิบตั จิ ริงหรือไม มีปญ
 หาอุปสรรค
อยางใดหรือไม เด็กนักเรียนและครูมีความรูสึกอยางไรตอหลักสูตร มีความพึงพอใจมาก
นอยเพียงใด เครื่องมือ สื่อ และวิธีการตาง ๆ ใชไดสะดวกและเปนประโยชนหรือไม การ
ประเมินในขัน้ แรกคือการประเมินศักยภาพและ การดําเนินการของหลักสูตร รวมถึงความ
พึงพอใจของผูใชซึ่งรวมถึงครูและนักเรียนดวย
สวนผลลัพธและผลกระทบในระยะยาวของการปลูกฝงคานิยม คงตองใหเวลา
ฟูมฟก หยั่งรากฝงในและบมเพาะในตัวเด็กระยะหนึ่งกอน จึงจะประเมินไดอยาง
แทจริงวาไดเกิดผลมากนอยเพียงใด
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1.3 วิสัยทัศน

หลักสูตร “โตไปไมโกง” มุง หลอหลอมปลูกฝงใหเด็กเติบโตเปนผูใ หญทมี่ คี ณ
ุ ภาพ
เปยมไปดวยคานิยมและคุณสมบัติที่พึงปรารถนา ไดแก ซื่อสัตยสุจริต มีจิตสาธารณะ
และรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม รวมทั้งมีความรักในความถูกตองและเปนธรรม โดย
ยึดหลักความพอเพียงในการดําเนินชีวิต ซึ่งจะเปนพื้นฐานที่ขาดเสียมิไดในการสราง
ภูมคิ มุ กันตอการทุจริตและประพฤติมชิ อบ และตอตานการเอารัดเอาเปรียบผูอ นื่ สังคม
และประเทศชาติ

1.4 วัตถุประสงคของหลักสูตร

1) เพือ่ พัฒนากระบวนการเรียนรูข องนักเรียนใหรจู กั การอยูร ว มกับผูอ นื่ อยางสันติ
ดวยพื้นฐานของความถูกตองและเปนธรรม
2) เพือ่ สรางจิตสํานึกคุณธรรมของนักเรียนใหไมเห็นแกตวั ไมเอาเปรียบผูอ นื่ รูจ กั
จําแนกชั่วดี สามารถแยกแยะความผิดและความถูกตอง เพื่อเปนภูมิคุมกันตอ
ปญหาทุจริตคอรรัปชัน
3) เพื่อพัฒนาใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต
การมีจิตสาธารณะ ความเปนธรรมทางสังคม การกระทําอยางรับผิดชอบ
และการเปนอยูอยางพอเพียง
4) เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการคิดและมีวิจารณญาณในการแกไขปญหาของ
นักเรียน ใหคิดเปนและปฏิบัติอยางถูกตอง กลาหาญ และมีคุณธรรม
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1.5 สาระของหลักสูตร
คานิยมและคุณคาที่ดีงามของสังคมนั้นมีอยูมากมาย ดังนั้น ในหลักสูตรนี้จึงได
คัดเลือกคานิยมหลักที่เกี่ยวของโดยตรงในการสรางจิตสํานึกจะนําไปสูเปาหมายการ
สรางสรรคสังคมสุจริต นํามาเปนเนื้อหาในการถายทอดบทเรียนตาง ๆ กระบวนการคัด
เลือกคุณคาเหลานี้ไดมีการคัดสรรและวิเคราะหจากผูเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของ เพื่อ
ใหมีความครอบคลุมมากที่สุด และเหมาะสมกับสถานการณและบริบทสังคมไทยใน
ปจจุบัน
สาระหลักของหลักสูตรโตไปไมโกง ประกอบไปดวยคุณคาความดี 5 ประการ
ไดแก
• ความซื่อสัตยสุจริต (Honesty and Integrity)
• การมีจิตสาธารณะ (Greater Good)
• ความเปนธรรมทางสังคม (Fairness and Justice)
• การกระทําอยางรับผิดชอบ (Responsibility and Accountability)
• การเปนอยูอยางพอเพียง (Sufficiency and Moderation)
คุณคาเหลานี้มีความเชื่อมโยงและสรางเสริมซึ่งกันและกันใหแข็งแรงขึ้น เสมือน
เปนการวางเสาหลักหลาย ๆ ตนเพื่อเปนรากฐานใหเด็ก ๆ มีจิตสํานึกที่มั่นคงในความ
สุจริต รังเกียจการคดโกง และเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
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ความซื่อสัตยสุจริต
Honesty and
Integrity
ความเปนธรรม
ทางสังคม
Fairness and
Justice

การมีจิตสาธารณะ
Greater Good

การกระทําอยาง
รับผิดชอบ
Responsibility
and
Accountability

การเปนอยูอยาง
พอเพียง
Sufficiency and
Moderation

รูปที่ 1 คุณคาความดี 5 ประการ ในสาระหลักสูตร “โตไปไมโกง”
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• ความซื่อสัตยสุจริต

(Honesty and Integrity)

แนวคิด
ความซื่อสัตยสุจริตเปนคานิยมพื้นฐานที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการดําเนิน
ชีวิตที่ดีงามและนําไปสูสังคมที่สุจริตและใสสะอาด ความซื่อสัตยเปนสิ่งที่เขาใจงาย แต
การสรางจิตสํานึกของความซื่อสัตยสุจริตใหเขมแข็งอยางแทจริงนั้นตองอาศัยการ
บมเพาะและตอกยํ้า ฝกฝนทั้งความคิดและพฤติกรรมใหมีความซื่อสัตยไมวาเรื่องเล็ก
หรือใหญ โดยเฉพาะการซื่อสัตยตอตนเองและดวยตนเองยามไมมีใครกํากับควบคุม
ทั้งนี้ เพื่อใหเด็ก ๆ สามารถดํารงตนดวยความซื่อสัตยไดภายใตสภาวะสิ่งลอใจตาง ๆ
โดยจะตองสรางความเขาใจใหเห็นวาผูที่ยอมแพตอความทุจริต มีพฤติกรรมคดโกงยอม
แลกความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง ชื่ อ เสี ย งอํ า นาจและเงิ น ทองนั้ น เป น ผู  ที่ มี
พฤติกรรมนาละอาย เนื่องจากความไมซื่อสัตยและทุจริตนั้นทํารายตนเองและผูอื่น
บุคคลทุจริตมิไดเปนผูที่ประสบความสําเร็จอยางแทจริง ไมนานับถือ และไมสามารถมี
ความสุขในระยะยาวได ในทางตรงกันขามผูที่ยึดมั่นอยูในความซื่อสัตยสุจริตเปนผูที่มี
เกียรติและศักดิ์ศรี และมีชีวิตที่เจริญงอกงามอยางแทจริง

ความหมาย
ความซื่อสัตยสุจริต คือ การยึดมั่นในความสัตยจริงและในสิ่งที่ถูกตองดีงาม มี
ความซือ่ ตรง และมีเจตนาทีบ่ ริสทุ ธิ์ ประพฤติปฏิบตั ติ อ ตนเองและผูอ นื่ โดยชอบ ไมคดโกง

การนําไปใชในเชิงพฤติกรรม
•
•
•
•
•
•
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พูดความจริง
ไมลักขโมย
ทําตัวเปนที่นาเชื่อถือ ทําตามสัญญา
ตรงไปตรงมา
กลาเปดเผยความจริง
รูจักแยกแยะประโยชนสวนตัวสวนรวม

• การมีจิตสาธารณะ (Greater Good)
แนวคิด
เราทุกคนเปนสมาชิกของสังคม ซึ่งทุกคนลวนปรารถนาที่จะอยูในสังคมที่ดีและ
เปนสุข สังคมจะดีไดขึ้นอยูกับสมาชิกในสังคมที่จะตองรวมกันสรางและชวยกันประคับ
ประคอง โดยการอยูรวมกันของสมาชิกในสังคมหนึ่งนั้น ตองอาศัยความเอื้อเฟอเผื่อแผ
ความเขาใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งการที่สมาชิกในสังคมคิดและทําเพื่อสวนรวม รูจัก
การใหเพื่อสังคม ไมเห็นแกประโยชนสวนตนเปนใหญ และพรอมที่จะเสียสละหรือชวย
ปกปองผลประโยชนของสวนรวม การปลูกฝงจิตสาธารณะตั้งแตเล็กนี้จะเปนพื้นฐาน
สําคัญในการสรางคนดีที่มิใชเกงเพียงอยางเดียวหรือเกงแตเอาเปรียบผูอื่น แตเปนคนดี
ที่จะสามารถโอบอุมสังคมและพัฒนาประเทศชาติ โดยในระดับเยาวชนอาจเริ่มฝกฝน
จากสังคมเล็ก เชน จิตสาธารณะในโรงเรียนหรือชุมชน

ความหมาย
การมีจิตสาธารณะ คือ การมีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม มีความตระหนักรูและคํานึง
ถึงสังคมสวนรวม มีความรับผิดชอบตอตัวเองในการกระทําใด ๆ เพื่อไมใหเกิดผล
กระทบเสียหายตอสวนรวม และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อรักษาผล
ประโยชนของสวนรวม

การนําไปใชในเชิงพฤติกรรม
•
•
•
•
•

รวมดูแลสังคม
รับผิดชอบสวนรวม
เสียสละเพื่อสวนรวม
เอื้อเฟอ เมตตา มีนํ้าใจ
ไมเห็นแกตัว
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• ความเปนธรรมทางสังคม (Fairness and Justice)
แนวคิด
ทุกคนควรไดรบั ความเปนธรรมอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน ไมวา จะแตกตาง
กันดวยเชื้อชาติ ศาสนา ภูมิกําเนิด ฐานะ หรือการศึกษา ดังนั้น การใหความเคารพใน
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูอื่น การไมเอาเปรียบผูอื่น การเขาใจสิทธิและหนาที่ของ
ตนเอง และไมละเมิดสิทธิของผูอื่น จะชวยใหรักษาความเปนธรรมในสังคมไดมากขึ้น
ผูที่เขาใจและรักความเปนธรรมจะไมเอาเปรียบผูอื่น ผูนําที่มีความเปนธรรมจะไม
คดโกงจากสวนรวมหรือใหผลประโยชนแตเพียงพวกพอง แตคํานึงถึงทุก ๆ คนอยาง
เทาเทียมและยุติธรรม

ความหมาย
ความเปนธรรมทางสังคม คือ การปฏิบัติตอผูอื่นอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน
และอยางมีเหตุผล โดยไมเลือกปฏิบัติตอ เพศ เชื้อชาติ ชนชั้น สถานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม

การนําไปใชในเชิงพฤติกรรม
•
•
•
•
•
•
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นึกถึงใจเขาใจเรา
ไมเอาเปรียบผูอื่น
รับฟงผูอื่น
เคารพใหเกียรติผูอื่น
กตัญูอยางมีเหตุผล
คํานึงถึงความยุติธรรมโดยตลอด

• การกระทําอยางรับผิดชอบ (Responsibility and Accountability)
แนวคิด
ทุกสังคมประกอบดวยสมาชิกหรือบุคคลที่แตกตางหลากหลาย แตละคนตาง
ก็มีบทบาทและหนาที่ตาง ๆ ที่เหมือนกันบางและตางกันบาง ตั้งแตเปนสมาชิกของ
ครอบครัว สมาชิกของโรงเรียน สมาชิกของที่ทํางาน และสมาชิกของสังคม ดังนั้น การ
อยูรวมกันอยางสันติสุข สมาชิกทุกคนจะตองเขาใจความรับผิดชอบในบทบาทและ
หนาที่ของตนเอง ปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ อยางมีความรับผิดชอบไมใหขาดตกบกพรอง มี
ความเขาใจซึ่งกันและกัน ไมละเมิดผูอื่น มีวินัยและมีความเคารพตอกฎเกณฑกติกาที่
ตกลงรวมกันเพื่อความผาสุกและเปนธรรมของสังคม ผูที่มีความรับผิดชอบจะตองมี
ความเปดเผยและโปรงใส พรอมที่จะใหมีการตรวจสอบได และหากกระทําผิดก็พรอมที่
จะยอมรับผิดและปรับปรุงแกไขในการกระทําที่ผิดพลาดของตนเอง คุณคาของความ
รับผิดชอบนี้เปนอีกหนึ่งจิตสํานึกที่จําตองสรางและฝกฝน ผูที่ขาดจิตสํานึกของความ
รับผิดชอบนอกจากจะมีแนวโนมที่จะละเลยหนาที่ของตัวเอง อาจนําไปสูการใชอํานาจ
หน า ที่ ใ นการหลบเลี่ ย งกฎกติ ก าหรื อ กอบโกยผลประโยชน โดยไม คํ า นึ ง ถึ ง ความ
เดือดรอนของผูอื่น

ความหมาย
การกระทําอยางรับผิดชอบ คือ การมีจิตสํานึกในบทบาทและหนาที่ของตัวเอง
และปฏิบัติหนาที่ใหดีที่สุด เคารพกฎเกณฑกติกา พรอมใหตรวจสอบการกระทําได
เสมอ หากมีการกระทําผิดก็พรอมที่จะยอมรับและแกไขในสิ่งที่ผิด

การนําไปใชในเชิงพฤติกรรม
•
•
•
•
•
•

ทําหนาที่ของตัวเองใหดีที่สุด
มีระเบียบวินัย
เคารพกติกา
รับผิดชอบในสิ่งที่ทํา กลายอมรับผิดและรับการลงโทษ
รูจักสํานึกผิดและขอโทษ แกไขในสิ่งผิด
กลาทําในสิ่งที่ถูกตอง
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• การเปนอยูอยางพอเพียง (Sufficiency and Moderation)

...พอเพียง มีความหมายกวางขวางยิ่งกวานี้อีก
คือคําวาพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแคนั้นเอง
คนเราถาพอในความตองการก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอย
ก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาประเทศใดมีความคิดอันนี้
มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียงหมายความวาพอประมาณ
ซื่อตรง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข
พอเพียงนี้อาจจะมี มีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได
แตวาตองไมไปเบียดเบียนคนอื่น...

พระราชดํารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2541
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แนวคิด
การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถือวาเปนแบบอยางที่ดี ที่
ควรถือปฏิบัติ การรูจักความพอดี พอประมาณในการใชชีวิต การรูสึกพอใจในสิ่งที่
ตนเองมีอยู การรูประหยัดและรูคุณคาสิ่งของเปนเรื่องสําคัญในการสรางนิสัยที่เปนอยู
อยางพอเพียง จะไมทําใหเกิดการดิ้นรนแบบเห็นแกตัวและขาดสติ จนกระทั่งนําไปสู
การทุจริตและคดโกง ความพอเพียงนั้นยังสงผลใหเราไมเอาเปรียบผูอื่นและสังคม
ในภาพรวมดวย

ความหมาย
การเปนอยูอยางพอเพียง คือ การดําเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณ
ซื่อตรง ไมละโมบโลภมาก รูจักยับยั้งชั่งใจ และตองไมเอาเปรียบหรือเบียดเบียนทั้ง
ตัวเองและผูอื่น

การนําไปใชในเชิงพฤติกรรม
•
•
•
•
•

รูจักความเพียงพอ ความพอดี
มีความอดทนอดกลั้น รูจักบังคับตัวเอง
ไมกลัวความยากลําบาก
ไมทําอะไรแบบสุดขั้วหรือสุดโตง
มีสติและเหตุผล
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2

บทที่

รูปแบบการเรียนการสอน
หลักสูตร “โตไปไมโกง”
สําหรับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกที่ดีมีความแตกตางจากการเรียน
การสอนโดยทั่วไป การปลูกฝงคานิยมเพื่อใหยึดมั่นในความสุจริตดีงามใหประสบความ
สําเร็จไดนั้น สําคัญที่นักเรียนจะตองรูสึก เขาใจ และเห็นคุณคาของความดีงามอยาง
แทจริง และพรอมที่จะนําเขามาเปนวิถีการดําเนินชีวิตของเขา มิฉะนั้นแลวการเรียน
การสอนก็จะเปนเพียงการทองจําเพื่อสอบเพียงอยางเดียวแตมิไดนําไปปฏิบัติ หลักสูตร
นี้จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใหนักเรียนสามารถซึมซับสาระและคุณคาตาง ๆ ที่ถายทอดผาน
หลักสูตรนีไ้ ดอยางลึกซึง้ โดยไมเนนการทองจํา และสรางความมัน่ ใจในศักยภาพความดี
ในตัวเอง เพื่อใหจิตสํานึกนี้แข็งแรงและคงอยูกับนักเรียนแมเมื่อเขาเติบโตขึ้น

2.1 ทฤษฎีการเรียนรูแบบองครวม
เพื่อสรางอุปนิสัยอันดีงาม
การสรางอุปนิสัยอันดีงามใหแกเด็ก ๆ มิใชสิ่งใหม ทุก ๆ สังคมไมวาชาติหรือ
ศาสนาใดลวนมีความพยายามในการบมเพาะลูกหลานของตนใหเติบใหญขึ้นเปนคนดี
ของสังคม เนื่องจากในปจจุบันเด็ก ๆ สวนใหญไดรับการศึกษาและอบรมผานกระบวน
การการศึกษาในโรงเรียน ผูปกครองและสังคมจึงคาดหวังใหเด็ก ๆ ไดรับการศึกษา
ควบคูไปกับการบมเพาะคุณธรรมอันดีงาม จากการทบทวนประสบการณการเรียน
การสอนในโรงเรียนเพื่อสรางอุปนิสัยที่ดีใหแกนักเรียนทั้งในและตางประเทศ พบวา
ยังมีขอจํากัดที่เกิดจากปญหาในการเรียนแบบทองจําเพื่อสอบ โดยมิไดมีการนําไป
ปฏิบัติจริง หลายประเทศจึงไดมีการศึกษาและวิจัยเพื่อปรับปรุงแนวคิดในการเรียนการ
สอนใหมีความครอบคลุมและไดผลยิ่งขึ้น
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การเรียนรูแบบองครวมเพื่อสรางอุปนิสัยอันดีงามเปนแนวคิดหนึ่งที่ไดรับความ
สนใจอยางมาก แนวคิดนีม้ ใิ ชเทคนิคเฉพาะแตเปนการนําเสนอภาพรวมของกระบวนการ
เรียนการสอน โดยเฉพาะในการทําความเขาใจถึงองคประกอบตาง ๆ ของการสอนเพื่อ
สรางอุปนิสยั อันดีงามใหไดผล โดยเชือ่ วาการสอนจะประสบความสําเร็จไดตอ งประกอบ
ดวยองคประกอบ 3 สวน1 หรือเรียกโดยงายวาโมเดล 3H ไดแก
1) ความรู (Knowing, “HEAD”)
2) จิตสํานึก (Moral Effect, “HEART”)
3) การกระทํา (Action, “HAND”)

Head
ความรู

Heart

Hand

จิตสํานึก

การกระทํา

1 Lickona, T. and Ryan, K. 1992. “Character Development : the Challenge and the Model” in
Lickona, T. and Ryan. K. (eds.). Character Development in School and Beyond (2nd ed.).
Washington DC : Council for Research in Value and Philosophy.
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“ใหเด็กของเรารูความหมายของคําวามีเกียรติ ….
เกียรติที่แทจริงคือเกียรติที่รูอยูกับตัววาไดกระทําดีถูกตอง
มีคุณคาควรแกการยกยองแลวก็ภาคภูมิใจในตัวเอง ….
ดวยการสามารถยกมือไหวตนเอง …
ถายกมือไหวตัวเองได มันก็ไมมีเรื่องทุจริต…”
พุทธทาสภิกขุ สวนโมกขพลาราม “คุณธรรมของครู”

• ความรู ... รูอะไร
รูเนื้อหาและความหมาย
การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมในชั้นเรียนจะเริ่มจากการสอนเนื้อหา โดยครูอาจ
ใชการบรรยายนําหรือทํากิจกรรมที่นาสนใจเพื่อนําเขาสูบทเรียน และใหขอมูลที่เปน
เนื้อหากับนักเรียน (ตัวอยางเชน ในหลักสูตรโตไปไมโกงนี้ ครูสามารถสอนความหมาย
ของคุณคาตาง ๆ ที่เปนสาระทั้งหาประการในหลักสูตร เปนตน) ขั้นตอนนี้เปนการ
สรางความเขาใจของนักเรียนใหชัดเจนวาคุณลักษณะตาง ๆ เหลานี้คืออะไร นักเรียนรู
ความหมายของสิ่งที่เรียน เชน ความซื่อสัตย ความพอเพียง วาคืออะไร
นอกจากนี้ เพื่อเปนการตอกยํ้าความเขาใจ ครูสามารถใชกระบวนการมีสวนรวม
เชน การตั้งคําถามใหนักเรียนตอบ หรือใหนักเรียนยกตัวอยางที่ใกลตัว เพราะนอกจาก
นักเรียนจะรูเนื้อหาแลว สิ่งที่สําคัญคือ ในการ “รู” นั้นนักเรียนจะตองสามารถบอกได
วาเมื่ออยูในสถานการณจริงการที่คนเราจะมีคุณลักษณะนั้น ๆ เขาจะตองมีพฤติกรรม
อยางไร เชน
หากเก็บกระเปาสตางคได คนที่ “ซื่อสัตย” จะทําอยางไร
เวลาคุณครูใหการบาน นักเรียนที่มี “ความรับผิดชอบ” จะตองทําอยางไร
รูเหตุผล
ในการเรียนรูดานเนื้อหาของคุณธรรมจริยธรรมนั้น นอกจากจะรูความหมายแลว
นักเรียนจะตองสามารถเขาใจในตรรกะ รูที่มาที่ไป สามารถใหเหตุผลไดวาทําไมเราจึง
ตองยึดถือคุณคาตาง ๆ เหลานีไ้ วเปนคุณธรรมประจําใจ โดยครูผสู อนอาจถามคําถามเพือ่
กระตุนใหนักเรียนคนหาเหตุผล เชน
ทําไมเราจึงไมควรลอกขอสอบ
ทําไมเราจะตองนึกถึงใจผูอื่น
ทําไมเราจะตองเคารพกฎ กติกา
ทําไมเราถึงตองชวยกันดูแลของสวนรวม
คําถามในลักษณะนี้จะชวยใหนักเรียนไดคิด ไดใชเหตุผล ไดใชจินตนาการ และ
ในที่สุดแลวจะนําไปสูความเขาใจในเนื้อหามากขึ้น และเนื่องจากเปนความรูที่นักเรียน
สังเคราะหขึ้นเอง ความรูนี้จึงตราตรึงอยูกับนักเรียนโดยไมตองกลัวลืม
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ดาบที่ดี...ตองมีฝก
ความสามารถที่ดี...ตองมีจริยธรรม
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)

• จิตสํานึก...รูสึกอยางไร
สิ่งที่มักจะขาดหายไปในการสอนคุณธรรมจริยธรรมนั้น คือการเชื่อมโยงจาก
ความเขาใจในระดับของความคิด ไปสูระดับของจิตใจ แทจริงแลวลึกลงไปในจิตใจของ
นักเรียนมีความเชื่อมั่นในคุณธรรมและความดีแคไหน จิตสํานึกนี้ตองไดรับการบมเพาะ
ควบคูไปกับการใหความรู เพื่อที่บุคคลที่มีคุณธรรมจะไมเพียงแตแยกแยะไดวาอะไรดี
หรือไมดี แตจะตองรักความดีและรังเกียจความชั่ว ความรูสึกในระดับจิตใจนี้เองซึ่งเปน
แรงขับเคลื่อนใหบุคคลมีจิตสํานึกที่จะนําไปสูพฤติกรรมที่มีคุณธรรม
ดังนัน้ การปลูกฝงคุณธรรมในเด็ก ครูผสู อนจึงมีความจําเปนทีจ่ ะตองใชสอื่ ตาง ๆ
เพื่อเปนการตอกยํ้าความเขาใจและเชื่อมโยงความรูเขากับความรูสึก เชน การสอนผาน
เลานิทาน วรรณกรรม การเลนละคร จะสามารถทําใหนักเรียนเขาถึงความรูสึกเหลานี้
ได ไมวาจะเปนความเสียใจของคนที่ถูกทําราย หรือความกลาหาญ ความเมตตาและ
ความมุงมั่นของตัวละครที่เปนคนดี ความเขาใจประกอบกับความรูสึกนี้จะประกอบกัน
เปนจิตสํานึกที่ฝงรากลึก มีความรูสึกผิดชอบชั่วดีที่ชัดเจน และสรางแรงบันดาลใจ เมื่อ
เด็ก ๆ เติบโตไปสถานการณที่จะเขามาทาทายความดีของแตละคนจะมีแตจะยากและ
ซับซอนขึ้น จิตสํานึกนี้เองจะเปนสิ่งนําทางใหเขายึดมั่นในความดี ไมอยากทําความชั่ว
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• การกระทํา...ทําอยางไร
การนําความรูบวกกับความรูสึกมาสูการกระทําใหได เปนอีกหนึ่งกระบวนการ
ที่มีความสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรม ซึ่งกระบวนการขั้นสุดทายนี้มักเปนจุดออนของ
การเรียนการสอนที่เนนทฤษฎีหรือเนนความรูเชิงสาระเพียงอยางเดียว หรือเนนความ
รูสึกเพียงอยางเดียว การขาดความเชื่อมโยงความรูเขาสูจิตใจและการกระทําเปนหนึ่ง
ในคําอธิบายวาทั้ง ๆ ที่ทุกคนรูวาความดีคืออะไร แตทําไมบางคนทํา บางคนไมทํา หรือ
บางคนทําไมได
ในตางประเทศไดมีการทําการทดลองขึ้นเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางทักษะ
และพฤติกรรมในการทําความดี2 โดยสังเกตเด็ก ๆ วาจะมีพฤติกรรมอยางไรเมื่อไดยิน
เสียงคนตะโกนเรียกขอความชวยเหลือมาจากหองขาง ๆ ทั้งนี้ ในการทดลองไดแบงเด็ก
ออกเปน 2 กลุม
กลุมแรกไดรับการอบรมโดยใชบทบาทสมมติ โดยจําลองสถานการณทาทายใน
ชีวติ จริงหลาย ๆ สถานการณ และใหเด็กไดมสี ว นรวมและลองทําจริง (ผานกิจกรรมบทบาท
สมมติ) วาเด็กจะสามารถชวยเหลือผูอื่นไดอยางไร
กลุมที่สองเปนกลุมเด็กที่ไมเคยไดรับการอบรมโดยใชบทบาทสมมติ ซึ่งผลของ
การทดลองนี้พบวา เด็กกลุมที่เคยผานการเลนบทบาทสมมติสวนใหญจะลุกไปสํารวจดู
วามีอะไรเกิดขึ้นมากกวาเด็กกลุมที่ไมไดรับการอบรม ซึ่งสวนใหญมักจะวางเฉยหรือ
ไมกลาลุกไป ซึ่งผลการทดลองนี้ก็สอดคลองกับขอสรุปของงานวิจัยตอ ๆ มาวา ผูที่มี
ความมั่นใจวาจะสามารถจัดการกับสถานการณตาง ๆ ไดมีแนวโนมที่จะยื่นมือเขาไป
ชวยเหลือผูอื่นมากกวา3

2 Staub, E. 1979. Positive Social Behavior and Morality: Socialization and Development (Vol. 2).
New York: Academic Press.
3 Huston, T., & Korte, C. 1976. “The Responsive Bystander : Why He Help.” in Lickona, T. (ed.).
Moral Development and Behavior. New York : Holt, Rinehart & Winston.
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การที่เราจะตัดสินใจและลงมือทําสิ่งใด และโดยเฉพาะทําบอยจนเปนพฤติกรรม
ปรกตินั้น ทฤษฎี 3H นี้กลาวไววาประกอบไปดวยองคประกอบพื้นฐานสามประการคือ
ความมุงมั่นตั้งใจ ทักษะความสามารถ และอุปนิสัย
ความมุงมั่นตั้งใจ
ตัวอยางของ
อุปสรรคการทําดี

ทักษะความ
สามารถ

“รูแลว..เขาใจ “รูแลว..เขาใจ
ดีแลว แต
ดีแลว แต
• ทนแรงกดดัน • ไมรจู ะทํา
ไมไหว
อยางไร
• ผลประโยชนไม • ทําดีไมเคยไดดี”
เขาใคร
ออกใคร”

อุปนิสัย
“รูแลว..เขาใจ
ดีแลว แต
• เราจะไปทํา
อะไรได
• ขี้เกียจทํา
• ทําไมไหว
• นาเบื่อ
• อยากสบาย ๆ”
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ความมุงมั่นตั้งใจ
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน เราทุกคนตองมีการเลือกอยูเสมอวาจะทําหรือไมทํา
อะไร เราใหนาํ้ หนักถึงขอดีขอ เสียของการกระทํา จนนําไปสูก ารตัดสินใจเลือกในทีส่ ดุ และ
เนื่องจากการทําดีนั้นเราอาจตองเสียสละอะไรบางอยาง เชน เสียเวลา หรือเสียประโยชน
สวนตนเพือ่ ใหไดประโยชนสว นรวม ความมุง มัน่ ตัง้ ใจจึงเปนแรงขับเคลือ่ นภายในทีส่ าํ คัญ
ในการยืนหยัดเพื่อการทําดี ทําสิ่งที่จิตสํานึกบอกวาเปนสิ่งที่ถูกที่ควร และสามารถ
เอาชนะแรงกดดันตาง ๆ ที่เขามา ไมวาจะเปนผลประโยชน ชื่อเสียง เงินทอง พวกพอง
ทักษะความสามารถ
ความมุงมั่นเพียงอยางเดียวคงไมสามารถทําใหการทําดีบรรลุผลไดโดยงาย
บางครั้งเจตนาดีแตพอลงมือทําอยางขาดทักษะความสามารถหรือขาดความรูอาจไม
เกิดผลลัพธที่ดีดังที่คาดหวัง ซึ่งในที่สุดอาจจะเปนการบั่นทอนกําลังใจของคนดี การ
ทําความดีใหสําเร็จจึงตองใชสติปญญาและทักษะความสามารถดวย เชน ทักษะการ
สื่ อ สาร ทั ก ษะการแก ป  ญ หา การวางแผนที่ ดี เป น ต น ดั ง นั้ น การสอนคุ ณ ธรรม
จริยธรรมจึงตองผนวกการสรางทักษะ โดยเฉพาะการลงมือทําจริงดวย เชน ผานการ
เลนละครจําลองสถานการณ หรือผานการทํากิจกรรม เพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาสฝกฝน
ทักษะที่เรียนมา ลองผิดลองถูก และรูจักแกปญหา นักเรียนจะเกิดความมั่นใจในความ
สามารถของการทําดีของตัวเอง
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อุปนิสัย
อุปนิสัยที่ดีจะเปนเหมือนวัคซีนที่อยูในตัวนักเรียน จะทําใหเขาคิดดีทําดีโดย
ธรรมชาติ เด็ก ๆ ทุกคนมีธรรมชาติที่ดีอยูในตัวอยูแลว หากไดรับการบมเพาะและ
ตอกยํา้ จะทําใหอปุ นิสยั ทีด่ นี แี้ ข็งแรงขึน้ และเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ เชน ความขลาดกลัว
หรือความขี้เกียจของเด็กได การมีโอกาสไดทําความดีบอย ๆ จนเปนนิสัยมีสวนชวย
อยางมาก เพราะเปนการสรางประสบการณในการทําดี ตอกยํ้าความรูสึกที่ดี ดังนั้น
ในการสอนจึงตองเปดโอกาสใหมากที่สุดใหนักเรียนไดนําเอาสิ่งที่เรียนมาลองทํา โดย
เริ่มจากความดีงาย ๆ แตใหทําบอย ๆ จนเปนนิสัย เชน สรางนิสัยรับผิดชอบโดยเริ่มให
เด็กรับผิดชอบในงานที่งาย ๆ เชน เวรทําความสะอาดหอง สอนใหมีจิตสาธารณะโดย
การใหดูแลสิ่งแวดลอมภายในหองเรียนหรือโรงเรียน บางโรงเรียนมีการทดลองทํา
รานคาซื่อสัตยโดยใหผูซื้อนําเงินจํานวนที่ถูกตองใสลงกลองดวยตัวเอง เปนตน
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2.2 รูปแบบการสอนผานชุดกิจกรรม
เนือ่ งจากเปนหลักสูตรพิเศษและหลักสูตรเสริมทีม่ คี วามสําคัญตอการสรางเด็กเพือ่
สรางชาติ กระบวนการเรียนรูข องหลักสูตรจึงถูกออกแบบใหมคี วามแตกตางจากการสอน
ทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง การปลูกฝงเรื่องคุณคา คานิยม นักเรียนตองเกิดแรงบันดาลใจ
และเกิดการดูดซึม ซึมซับคุณคาและคานิยมอยางเปนธรรมชาติโดยไมถูกบังคับยัดเยียด
ใหนักเรียนไดรับการตอกยํ้าคุณคาอยางสนุก ชวนคิด ถูกกระตุน และปลุกเราใหคิด ให
โอกาสฝกฝนทําจริง จึงจะสงผลตอการสรางรากฐานของอุปนิสยั อันดีงามอยางมัน่ คง และ
ยังสามารถทําใหเกิดการคิดและแกปญหาไดดวยตนเองเมื่อมีเหตุการณทาทายหรือ
ลอแหลมที่ตองเผชิญ
ชุดกิจกรรมตาง ๆ จึงถูกคิดคนขึ้นและนํามาบรรจุไวในหลักสูตร เพื่อใหนักเรียน
ไดเรียนรูโดยเริ่มตั้งแตกระบวนการทําความเขาใจสาระของคุณคาตาง ๆ ทั้งหาประการ
และการบมเพาะความรูสึกนึกคิด และจิตสํานึกเพื่อการทําดี ผานการลงมือทํากิจกรรม
รวมกัน
นอกจากนั้น ในการจัดทําหลักสูตรนี้ยังคํานึงถึงขอเท็จจริงที่วานักเรียนแตละคนมี
ความชอบ ความถนัด และการเรียนรูที่ไมเหมือนกัน ดังนั้น จึงมีการนําสื่อการสอนที่
หลากหลายเหมาะสมกั บ ลั ก ษณะการเรี ย นรู  ข องนั ก เรี ย นเข า มาเป น เครื่ อ งมื อ ของ
หลักสูตร ไมวาจะเปนวรรณกรรม ศิลปะ ดนตรี เกม และสื่อสรางสรรคใหม ๆ จะ
ทําใหการเรียนรูไดผลดียิ่งขึ้น โดยเครื่องมือเหลานี้จะถูกสอดแทรกไปในการสอนใน
แตละชุดกิจกรรม เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ ทํากิจกรรม ฝกฝนทักษะ
การเรียนรูและทักษะอื่น ๆ เชน การแกปญหา การบริหารงานกลุม การบริหารจัดการ
กิจกรรม เปนตน
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โครงสรางหลักสูตร “โตไปไมโกง”

3

บทที่

หลักสูตร “โตไปไมโกง” ในชั้นประถมศึกษาตอนปลายประกอบดวยชุดกิจกรรม
2 สวน คือ
1) ชุดกิจกรรมพื้นฐาน
การสอนจะเริ่มจากกิจกรรมในชุดกิจกรรมพื้นฐาน เพื่อเปนการวางพื้นฐาน
ความเขาใจในสาระตาง ๆ ใหแกนักเรียนอยางเขมขน และเพื่อเปนการเตรียม
ความพรอมของนักเรียนใหการมีสวนรวมไดอยางเต็มที่ในชุดกิจกรรมเลือก
ตาง ๆ
2) ชุดกิจกรรมเลือก
ชุดกิจกรรมเลือกมีทั้งหมด 5 ชุด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการตอกยํ้าความ
เขาใจในสาระผานกิจกรรมตาง ๆ ทีค่ รูและนักเรียนสนใจ โดยครูผสู อนสามารถ
ออกแบบการสอนโดยเลือกสอนทั้งชุดกิจกรรม หรือเลือกผสมผสานกิจกรรม
ไดตามเหมาะสม
นักเรียนจะไดเรียนรูเ นือ้ หาสาระในหลักสูตรจากชุดกิจกรรมพืน้ ฐาน และไดทบทวน
และตอกยํ้าการเรียนรูผานกิจกรรมเลือกตาง ๆ ที่บรรจุอยูในแตละชุดกิจกรรมเลือก
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ภาพรวมชุดกิจกรรมพื้นฐานและกิจกรรมเลือก
ชุดกิจกรรมพื้นฐาน
เรียนรูคุณคาความดีทั้ง 5 ประการที่อยูในสาระของหลักสูตร
กิจกรรมที่ 1
เรียนรูสาระผานเพลงโตไปไมโกง
กิจกรรมที่ 2
อักษรศิลป
กิจกรรมที่ 3
สมุดบันทึกหลักสูตร “โตไปไมโกง”

ชุดกิจกรรมเลือก

คนดีทําดี
เรียนรูผานชีวประวัติและความดี
ของบุคคลตาง ๆ
กิจกรรม
1. ซูเปอรฮีโร
2. แมฟาหลวง
3. หนูอยากเปนอะไร
4. ตนไมซื่อสัตย 1
5. ตนไมซื่อสัตย 2
6. ความดีที่ยิ่งใหญ
7. แดนซามูไร
8. ความดีของฉัน
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“โตไปไมโกง” เดอะบุกคลับ
เรียนรูผานการอานวรรณกรรมที่สราง
แรงบันดาลใจ
กิจกรรม
1. “โตไปไมโกง” เดอะบุกคลับ
2. อานการตูนในหองเรียน
3. เมื่อฉันเปนนักเขียนการตูน
4. เรื่องมาเหมี่ยวและเพื่อน

เรื่องจริงผานตา
เรียนรูผานเหตุการณสําคัญ
กิจกรรม
1. เรื่องเลาจาก...ขยะ
2. สรางเมืองใหม สะอาดสดใส ไรขยะ
3. สํารวจทําไม 1
4. สํารวจทําไม 2
5. สรางโคลนนิงเด็กไทย
6. แรงบันดาลใจ สรางโคลนนิงเด็กไทย
7. กระจายพันธุกรรมใหม

มิวสิกคลับ
เรียนรูผานดนตรีที่ประทับใจ
กิจกรรม
1. ทองไวในใจ
2. ตนตระกูลไทย
3. นิทานยักษ
4. สวนรวมตองมากอน
5. พอใจเทาที่เรามี
6. แร็พคบเด็กสรางชาติ
7. เลือกเพลงที่ชอบ เพลงที่ใช 1
8. เลือกเพลงที่ชอบ เพลงที่ใช 2

ชีวิตพอดี มีความพอเพียง
เรียนรูผานวิถีชีวิตพอดี มีความพอเพียง
กิจกรรม
1. พอดี พอดี
2. นาฬกาชีวิต
3. ละครพอดี พอดี
4. คุณพอเพียง
5. เทาทันฟุมเฟอย 1
6. เทาทันฟุมเฟอย 2
7. เทาทันฟุมเฟอย 3
8. เทาทันฟุมเฟอย 4
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3.1 ชุดกิจกรรมพื้นฐาน
วัตถุประสงคของชุดกิจกรรมพื้นฐาน
1) เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูและเขาใจความหมายของสาระหลักของหลักสูตร
“โตไปไมโกง” ประกอบไปดวยคุณคาความดี 5 ประการ ไดแก
• ความซื่อสัตยสุจริต (Honesty and Integrity)
• การมีจิตสาธารณะ (Greater Good)
• ความเปนธรรมทางสังคม (Fairness and Justice)
• การกระทําอยางรับผิดชอบ (Responsibility and Accountability)
• การเปนอยูอยางพอเพียง (Sufficiency and Moderation)
2) เพือ่ สรางความคุน เคย และทัศนคติทดี่ ขี องนักเรียนในการเรียนในรูปแบบ
กิจกรรม และพรอมที่จะมีสวนรวมในการเรียนรูในขั้นตอไป

กิจกรรม
กิจกรรมพื้นฐานของชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ประกอบไปดวย 3 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1
เรียนรูสาระผานเพลง โตไปไมโกง
เวลาสอน: 1 คาบเรียน
กิจกรรมที่ 2
อักษรศิลป
เวลาสอน: 1 คาบเรียน
กิจกรรมที่ 3
สมุดบันทึกหลักสูตร “โตไปไมโกง”
เวลาสอน: 1 คาบเรียน
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3.2 ชุดกิจกรรมเลือก
ชุดกิจกรรมเลือกประกอบไปดวยกิจกรรมที่มีความหลากหลาย โดยประกอบไป
ดวยชุดกิจกรรม 5 ชุด เพื่อเปนแนวทางใหครูผูสอนสามารถเลือกสอนไดตามความ
สนใจและความเหมาะสม เพื่อเปนการทบทวนและตอกยํ้าเนื้อหาสาระของหลักสูตร

วัตถุประสงคของชุดกิจกรรมเลือก
1) เพื่ อ เป น การตอกยํ้ า ความเข า ใจในคุ ณ ค า ความดี ทั้ ง 5 ประการ ได แ ก
ความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต การมี จิ ต สาธารณะ ความเป น ธรรมทางสั ง คม
การกระทําอยางรับผิดชอบ และการเปนอยูอยางพอเพียง
2) เพื่อใหนักเรียนสามารถเชื่อมโยงสาระและคุณคาความดีตาง ๆ เขากับวิถีชีวิต
โดยผานการเรียนรูและการทํากิจกรรมตาง ๆ ที่ครูและนักเรียนสนใจ

ชุดกิจกรรมเลือก ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
1. คนดีทําดี
2. “โตไปไมโกง” เดอะบุกคลับ
3. เรื่องจริงผานตา
4. ชีวิตพอดี มีความพอเพียง
5. มิวสิกคลับ
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3.3 การออกแบบการเรียนการสอน
หลักสูตร “โตไปไมโกง”
หลักสูตร “โตไปไมโกง” ไดออกแบบไวใชสําหรับการจัดการเรียนการสอนใน
คาบเรียนจํานวน 40 คาบเรียนตลอดทั้งปการศึกษา ใชเวลาเรียน 1 คาบตอสัปดาห
โดยครูผูสอนสามารถวางแผนการสอนไดทั้งปการศึกษา ดวยการใชตารางออกแบบ
การเรียนการสอนที่คณะผูจัดทําหลักสูตรไดออกแบบไวใหเปนเครื่องมือชวยครูผูสอน
วางแผนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตารางออกแบบการเรียนการสอนนี้แสดง
ความสัมพันธระหวางกิจกรรมการเรียนการสอน เวลาที่สอน และสาระที่เนนในแตละ
กิจกรรมที่เลือกใช การใชตารางออกแบบการเรียนการสอนนี้จะชวยครูผูสอนจัดการ
สอนไดอยางครอบคลุมเนื้อหาสาระในหลักสูตร สามารถเลือกใชเครื่องมือไดอยาง
หลากหลายตามความสนใจของนักเรียนและความถนัดของครูผูสอน และออกแบบเวลา
เรียนที่ใชไดอยางสัมพันธสอดคลองกับการจัดเวลาเรียนและกิจกรรมของโรงเรียน
อีกทั้งจะชวยทําใหครูผูสอนสามารถออกแบบการประเมินผลขั้นตนไดอีกดวย
ในการออกแบบการเรียนการสอนในหลักสูตร “โตไปไมโกง” ครูผูสอนควรคํานึง
ถึงหลักการเบื้องตน ดังนี้
1) ควรเริ่มตนการเรียนการสอนในหลักสูตร “โตไปไมโกง” ดวยชุดกิจกรรม
พื้นฐาน เพราะชุดกิจกรรมพื้นฐานจะเปนการปูพื้นฐานความเขาใจและความ
คุนเคยตอแนวคิดและความหมายของคุณคาความดี 5 ประการที่เปนสาระ
ของหลั ก สู ต ร และจะเป น การทบทวนความจํ า และตอกยํ้ า คุ ณ ค า ความดี
รวมทั้งเตรียมนักเรียนเขาสูบทเรียนตอไป ซึ่งคณะผูจัดทําไดออกแบบกิจกรรม
พื้นฐานไว 3 คาบเรียน
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ถาคุณทําถูกตอง ยึดความถูกตอง
คุณจะเผชิญหนากับใครก็ได
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
ประธานมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

2) ในสวนชุดกิจกรรมเลือกนั้นขึ้นอยูกับครูผูสอนพิจารณาวานักเรียนและครู
พรอมจะดําเนินกิจกรรมใด ซึ่งแตละชุดกิจกรรมประกอบดวยกิจกรรมยอยที่
ใชเวลารวม 8 สัปดาห ครูผูสอนอาจจัดการเรียนการสอนทีละชุดกิจกรรม
หรืออาจจัดสลับกิจกรรมก็ได แตสงิ่ สําคัญในการดําเนินกิจกรรมแตละกิจกรรม
ตองคํานึงถึงความตอเนื่อง เชน หากครูผูสอนเลือกใชกิจกรรมบุกคลับ ก็ตอ ง
ใชสอนจนกระทั่งนักเรียนอานหนังสือจบเรื่องและดําเนินกิจกรรมตอเนื่องกับ
หนังสือเลมนั้นจนจบ
3) การจัดการเรียนการสอนอาจมีการผสมผสานกันระหวางชุดกิจกรรม เชน เมื่อ
จัดการเรียนการสอนกิจกรรม “คนดี ทําดี” ไปแลวระยะหนึ่ง อาจสลับดวย
กิจกรรม “มิวสิกคลับ” ที่มีเนื้อหาสอดคลองกับสาระที่สอนในกิจกรรม “คนดี
ทําดี” เพื่อตอกยํ้าและสรางความสนุกสนานแกเด็กนักเรียน
4) ในการจัดการเรียนการสอนแตละกิจกรรม ครูผูสอนสามารถจัดเวลาไดตาม
ความพรอม แตละกิจกรรมสามารถขยายหรือลดระยะเวลาตามเงื่อนไขของ
หองเรียน ทั้งนี้ ครูผูสอนควรคํานึงถึงความครอบคลุมดานสาระและความ
หลากหลายของกิจกรรมดวย
5) ในการประเมินผล ครูผูสอนสามารถออกแบบการเรียนการสอนโดยจัดเวลา
คาบสุดทายไวสําหรับกรณีศึกษาเพื่อระดมสมองไดอีกดวย
(โปรดพิจารณาตัวอยางการออกแบบการเรียนการสอนขางทาย)
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อักษรศิลป
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เรื่องจริงผานตา

ชีวิตพอดี
มีความ
พอเพียง
“โตไปไมโกง”
เดอะบุกคลับ

ตนตระกูลไทย

มิวสิกคลับ

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ซส. รช. รธ. พพ. จส.

สาระการเรียนรู

10
ทองไวในใจ
*
• ซส. - ความซื่อสัตยสุจริต • รช. - การกระทําอยางรับผิดชอบ • รธ. - ความเปนธรรมทางสังคม • พพ. - การเปนอยูอยางพอเพียง • จส. - การมีจิตสาธารณะ

ตนไมซื่อสัตย 1

8

7

ซูเปอรฮีโร

คนดี ทําดี

4

3

เพลง “โตไปไมโกง”

1

คาบที่ ชุดกิจกรรมพื้นฐาน

ชุดกิจกรรมเลือก
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เรื่องจริงผานตา
พอดี พอดี
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29

เทาทัน
ฟุมเฟอย 2
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ฟุมเฟอย 1
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กระจาย
พันธุกรรมใหม

35

กรณีศกึ ษา
เพื่อประเมินผล

แรงบันดาลใจ

34

เพลงที่ชอบ
เพลงที่ใช 2

เพลงที่ชอบ
เพลงที่ใช 1

แรพคบเด็ก
สรางชาติ

มิวสิกคลับ

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ซส. รช. รธ. พพ. จส.

สาระการเรียนรู

• ซส. - ความซื่อสัตยสุจริต • รช. - การกระทําอยางรับผิดชอบ • รธ. - ความเปนธรรมทางสังคม • พพ. - การเปนอยูอยางพอเพียง • จส. - การมีจิตสาธารณะ

40

39

มาเหมี่ยวและเพื่อน 2

38

“โตไปไมโกง”
เดอะบุกคลับ

มาเหมี่ยวและเพื่อน 1

ชีวิตพอดี
มีความ
พอเพียง

37

36

โคลนนิงเด็กไทย

ความดีของฉัน

32

เรื่องจริงผานตา

33

แดนซามูไร

คนดี ทําดี

31

คาบที่ ชุดกิจกรรมพื้นฐาน

ชุดกิจกรรมเลือก

ตารางการออกแบบการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 4

4

บทที่

การประเมินผลและทักษะชีวิต

ในการประเมินผลการเรียนการสอนของหลักสูตร “โตไปไมโกง” จะไมใชวิธีการ
สอบหรือการวัดผล เพราะการที่จะเห็นผลสําเร็จจากปลูกฝงคุณคาใหแกเด็กตองใช
เวลายาวนาน ซึ่งการที่คุณคาจะแสดงตัวเปนพฤติกรรมและอุปนิสัยไดนั้นตองใชเวลา
จนกระทัง่ เด็กเติบโตเปนผูใ หญ และยังขึน้ กับเงือ่ นไขอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการกลอมเกลา
เด็กเมื่อเขาเติบโตขึ้นไป ไมวาจะเปน ครอบครัว กลุมเพื่อน หรือสื่อที่ไดรับ อีกทั้งการ
วัดผลดวยการคาดหวังใหเด็กตอบใหถูกตองนั้น เปนการวัดไดในระดับความรูความ
เขาใจเทานั้น ไมสามารถบงชี้ไดวามีการเปลี่ยนแปลงในระดับจิตสํานึกหรือไม อีกทั้ง
การประเมินหรือวัดผลหลังการเรียนการสอนยังอาจทําใหบรรยากาศการเรียนการสอน
ไมเอื้ออํานวยตอการเรียนใหสนุกและมีความสุข ทําใหวิชา “โตไปไมโกง” เปนวิชาที่ไม
แตกตางจากวิชาอื่น ๆ ที่ตองมีการสอบและประเมินผานหรือไมผาน
อยางไรก็ตาม ในหลักสูตรก็ไดมีการจัดใหมีการประเมินผลเพื่อพิจารณาผลการ
เรียนการสอนระยะสั้น เพื่อเปนการศึกษาทั้งปจจัยสําเร็จและอุปสรรค และบันทึก
ประสบการณตาง ๆ เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไขในสวนที่ยังบกพรองใหดีขึ้น และเผย
แพรบทเรียนตาง ๆ เพื่อใหผูเกี่ยวของและผูสนใจไดนําหลักสูตรไปปรับใชอยางแพร
หลายมากขึ้น
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4.1 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ในชวงทดลองนํารองดําเนินการหลักสูตรนี้จะมีการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ วา
หลักสูตรไดถูกนําไปปฏิบัติจริงหรือไม มีปญหาอุปสรรคอยางใดหรือไม เด็กนักเรียน
และครูมีความรูสึกอยางไรกับหลักสูตร มีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด เครื่องมือ สื่อ
และวิธีการตาง ๆ ใชไดสะดวกและเปนประโยชนหรือไม การประเมินในขั้นแรกคือการ
ประเมินศักยภาพและการดําเนินการของหลักสูตร รวมถึงความพึงพอใจของผูใชซึ่งรวม
ถึงครูและนักเรียนดวย สวนผลลัพธและผลกระทบในระยะยาวของการปลูกฝงคานิยม
คงต อ งให เวลาฟู ม ฟ ก หยั่ ง รากฝ ง ในและบ ม เพาะในตั ว เด็ ก ระยะหนึ่ ง ก อ น จึ ง จะ
ประเมินไดอยางแทจริงวาไดเกิดผลมากนอยเพียงใด

4.2 การประเมินผลอื่น ๆ
• สมุดบันทึก
ในระหว า งชั่ ว โมงเรี ย นกิ จ กรรมพื้ น ฐานในช ว งต น ของหลั ก สู ต รจะมี ก ารให
นักเรียนทําสมุดบันทึก ซึ่งนักเรียนสามารถใชสําหรับบันทึกกิจกรรมตาง ๆ ที่เรียนใน
หลักสูตร “โตไปไมโกง” ผลงานของนักเรียนในสมุดบันทึกนี้ถือเปนสวนหนึ่งในการ
แสดงผลวานักเรียนไดทํากิจกรรมอะไรไปบาง อยางไรก็ตาม ผลงานเหลานี้เปนการนํา
เสนอผลในเชิงผลงาน (output) วานักเรียนไดเรียนรูหรือรวมทํากิจกรรมอะไร สวน
การประเมินผลลัพธนั้น เนื่องจากหลักสูตรนี้เปนการปลูกฝงจิตสํานึกจึงจะตองดูจาก
พฤติกรรม วานักเรียนมีการนําสิ่งที่เรียนไปใชมากนอยแคไหน มีการเปลี่ยนแปลงในเชิง
พฤติกรรมที่ดีขึ้นหรือไม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
• การสังเกตพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ภายในโรงเรียน
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความสําเร็จในระยะสั้น ครูตองมีการติดตามสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนแตละคนวามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นหรือไม
รวมทั้งการสนทนากับเด็กอยางไมเปนทางการและการสอบถามพฤติกรรมของเด็กจาก
ผูปกครอง โดยพฤติกรรมในแตละสาระอาจพิจารณาไดจากพฤติกรรมตอไปนี้
49

สาระ

ตัวอยางพฤติกรรม

• ความซื่อสัตยสุจริต

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• การมีจิตสาธารณะ

• การรวมดูแลสังคม
• ความรับผิดชอบตอเรื่องสวนรวม
• การอาสาและเสียสละเพื่อประโยชนของ
สวนรวม ความเอื้อเฟอ
• การมีเมตตากรุณา
• การมีนํ้าใจ
• การไมเห็นแกตัว
• รักษาของสวนรวม รูจักปดนํ้าปดไฟ
• ทําความสะอาดหองเรียน ทํางานของ
สวนรวมโดยไมเกี่ยงวาเปนภาระเพิ่ม
• ปกปองทรัพยสินสวนรวม
ดูแลสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ

• ความเปนธรรมทางสังคม

•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•

การไมพูดโกหก พูดความจริงอยูเสมอ
ไมลักขโมย
ทําตัวเปนที่นาเชื่อถือ
ทําตามสัญญา
ตรงไปตรงมา
กลาเปดเผยความจริง
เก็บของแลวคืน
ไมหยิบของโดยไมไดรับอนุญาต
ยืมของแลวคืน

การนึกถึงใจเขาใจเรา
การรับฟงผูอื่น
การเคารพใหเกียรติผูอื่น
รูจักกตัญูและตอบแทนบุญคุณอยาง
มีเหตุผล
คํานึงถึงความยุติธรรมและความถูกตอง
ไมวาจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตาม
การรักษากฎเกณฑกติกาของสวนรวม
ไมรังแกใคร
ปกปองผูที่ออนแอกวา
ไมนิ่งเฉยตอสิ่งที่ไมถูกตอง
ไมแซงคิว
ไมเอาเปรียบใครและรักษาสิทธิของตนเอง
ไมเห็นดวยกับเพื่อนในทางที่ผิด

สาระ

ตัวอยางพฤติกรรม

• การกระทําอยางรับผิดชอบ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ทําหนาที่ของตัวเองใหดีที่สุด
มีระเบียบวินัย
เคารพกติกา
รับผิดชอบในสิ่งที่ทํา
กลายอมรับผิดและรับการลงโทษ
รูจักสํานึกผิดและขอโทษ
ยินดีแกไขในสิ่งผิด กลาทําในสิ่งที่ถูกตอง
การสงการบานตรงเวลา
รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
รับผิดชอบเวรทําความสะอาดของหอง

• การเปนอยูอยางพอเพียง

•
•
•
•
•
•
•
•
•

การรูจักความเพียงพอ ความพอดี
มีความอดทนอดกลั้น
รูจักบังคับตัวเองใหมีความพอประมาณ
ไมกลัวความยากลําบาก เพียรพยายาม
ไมทําอะไรแบบสุดขั้วหรือสุดโตง
มีสติและเหตุผล
ไมฟุมเฟอย
ใชของอยางประหยัดและรูคุณคา
การรูจักพอเมื่อไดรับของแจก
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4.3 กรณีศึกษาเพื่อประเมินผลและฝกทักษะชีวิต
ในขั้นตอนสุดทายของการดําเนินกิจกรรมในหลักสูตรนี้จะมีชั่วโมงสําหรับใชเปน
การสรุปบทเรียนที่ไดเรียนมา โดยใชกรณีศึกษาและกิจกรรมทักษะชีวิต เปนเครื่องมือ
นําการสรุป โดยการนํากรณีศึกษามาใชในขั้นตอนนี้มีจุดประสงคดังนี้
1) นักเรียนจะไดใชความรูความเขาใจที่เรียนมาตลอดหลักสูตรนํามาประมวล
ใชในการแกไขสถานการณที่เกิดขึ้นในกรณีศึกษา
2) เปนการเสริมสรางทักษะใหนักเรียนไดทดลองลงมือทําจริง กรณีศึกษาเหลานี้
สามารถจะถายทอดเปนกิจกรรมไดหลายรูปแบบ เชน การเลนบทบาทสมมติ
หรือแบงกลุม ระดมสมองเพือ่ ใหนกั เรียนไดใชจนิ ตนาการสรางสรรค ฝกแกปญ
 หา
และรวมแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่
3) ครูจะสามารถทราบไดวา นักเรียนจะสามารถรับมือกับสถานการณทา ทายตาง ๆ
ไดอยางเหมาะสม โดยการนําคุณคาในสาระตาง ๆ มาใชไดหรือไม
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กรณีศึกษาเพื่อสรุปบทเรียนของชั้นประถมศึกษาปที่ 4

ในการจัดกิจกรรมกรณีศึกษานี้ ครูสามารถนํากรณีศึกษาตาง ๆ มาปรับใชใหเขา
กับกิจกรรมตามความเหมาะสม อยางไรก็ตาม ในการดําเนินกิจกรรมควรจะคํานึงถึง
การสรางความเขาใจใหกับนักเรียนอยางถูกตอง และยังเปนโอกาสอันดีที่จะแกไขไดตรง
จุดหากนักเรียนยังไมเขาใจ มากกวาการมุงประเมินผลเพียงอยางเดียว โดยครูผูสอน
สามารถใชกรณีศึกษาตอไปนี้
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สาระ ความซื่อสัตยสุจริต
เรื่อง การรักษาสัญญาและทําตัวใหเปนที่นาเชื่อถือ
การประเมิน
นักเรียนเขาใจและใหความสําคัญกับการรักษาสัญญาอยางถูกตอง
• เมื่อสัญญาแลวตองพยายามที่สุดที่จะรักษาสัญญา
• กอนจะใหสัญญาจะตองคํานึงวาเปนสัญญาที่สุจริต
กรณีศึกษา 1
นักเรียนสัญญากับคุณแมวาทุก ๆ วันจะทําการบานใหเสร็จกอนจะดูทีวีหรือ
ออกไปเลนกับเพื่อน แตวนั นี้นักเรียนยังทําการบานไมทันเสร็จ เพื่อน ๆ มาที่
บานหลายคนมาชวนไปเลนของเลนใหมที่บานเพื่อน และยังบอกวาถาไมไป
ตอนนี้ก็จะอดเลน นักเรียนจะทําอยางไร
ตัวอยางประเด็นการระดมสมอง
• หากนักเรียนออกไปเลนกับเพื่อนจะเกิดอะไรขึ้น
• หากนักเรียนอยากออกไปเลนกับเพื่อนจะบอกคุณแมวาอยางไร
• หากนักเรียนไมไปกับเพื่อนจะบอกเพื่อนวาอยางไรเพื่อไมใหเพื่อนเสีย
นํ้าใจ หรือไมมาชวนเราเลนอีก
กรณีศึกษา 2
เพื่อนสนิทของนักเรียนมาปรึกษาวา อานหนังสือสอบไมทันและตั้งใจจะแอบ
ลอกตอนทําขอสอบ และขอรองใหนักเรียนใหสัญญาวาจะไมไปบอกครูหาก
เห็นวาเขาลอกขอสอบ นักเรียนจะทําอยางไร
ตัวอยางประเด็นการระดมสมอง
• หากนักเรียนใหสัญญาจะเกิดอะไรขึ้นไดบาง ลองคิดในหลาย ๆ มุมมอง
• หากนักเรียนใหสัญญาจะสงผลดีตอเพื่อนหรือไม
• หากนักเรียนไมใหสัญญา เพื่อนของนักเรียนจะโกรธหรือไม
นักเรียนคิดวาจะมีวิธีพูดกับเพื่อนอยางไร
• ถานักเรียนเปนเพื่อนที่ดี จะมีคําแนะนําเพื่อนคนนี้อยางไรบาง
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สาระ การมีจิตสาธารณะ
เรื่อง จิตสาธารณะในโรงเรียน
การประเมิน
นักเรียนเขาใจเรื่องการมีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม
• เขาใจวาการทําเพื่อสวนรวมบางครั้งตองยอมเสียสละประโยชน
สวนตัวบาง
กรณีศึกษา
เวลาหลังกินขาวเที่ยงเปนเวลาที่นักเรียนมักจะไปเลนสนุกสนานกับเพื่อน ๆ
โดยเฉพาะวันนี้ นักเรียนรูมาวาเพื่อนคนหนึ่งจะนําของเลนที่นักเรียนชอบให
ยื ม เล น พอดี วั น นั้ น ฝนตกหนั ก มี เ พื่ อ นคนหนึ่ ง มาชวนนั ก เรี ย นไปช ว ยกั น
ทําความสะอาดพื้นหนาหองที่เปยกอยูกลัวเพื่อนคนอื่นจะลื่น ถานักเรียนรูวา
หากไปชวยเช็ดพื้นก็จะอดไปเลนของเลน นักเรียนจะทําอยางไร
ตัวอยางประเด็นการระดมสมอง
• นักเรียนมีวิธีการจัดการกับสถานการณนี้อยางไร
• หากไมมีใครยอมไปเช็ดจะเกิดอะไรขึ้นไดบาง
• นักเรียนจะรูสึกอยางไรหากอดเลนของเลน
• นักเรียนจะรูสึกอยางไรหากไมมีใครไปเช็ดแลวเกิดมีคนหกลมลื่นหัวแตก
• นักเรียนจะรูสึกอยางไรหากเปนผูยอมเสียสละ เพื่อไปชวยทําความสะอาด
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สาระ ความเปนธรรมทางสังคม
เรื่อง ความเปนธรรม
การประเมิน
นักเรียนเขาใจเรื่องความเปนธรรม การยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
• ไมนิ่งเฉยเมื่อเกิดเหตุการณ
กรณีศึกษา
หลังเลิกเรียน ขณะนักเรียนเตรียมเดินทางกลับบาน นักเรียนเห็นเพื่อนสนิท
ของนักเรียนนําลูกฟุตบอลของโรงเรียนกลับบาน เพื่อนของนักเรียนบอกวา
ไมไดขโมยแคยืมกลับไปเลนที่บา น แลวจะนํามาคืน เชาวันรุงขึ้น เมื่อคุณครู
ตรวจนับลูกฟุตบอล พบวา หายไปจึงถามนักเรียนในหองวา ใครเปนคนเอาไป
และถาไมมีใครยอมรับครูจะลงโทษนักเรียนทั้งหอง
ตัวอยางประเด็นการระดมสมอง
• จะเกิดอะไรขึ้น ถาไมมีใครบอกครู
• นักเรียนคิดวานักเรียนจะบอกครูหรือไม อยางไร
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สาระ การกระทําอยางรับผิดชอบ
เรื่อง ทําหนาที่ของตัวเองใหดีที่สุด
การประเมิน
นักเรียนเขาใจและใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตอหนาทีท่ ไี่ ดรบั มอบหมาย
• พยายามทําหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหดีที่สุด
• กลารับผิดเมื่อบกพรองตอหนาที่และพรอมแกไขใหดีขึ้น
กรณีศึกษา
ทุกหองเรียนจะมีการสลับเวรกันทําความสะอาดหองทุกวัน กลุมของนักเรียน
และเพือ่ น ๆ ไดรบั มอบหมายใหทาํ เวรหองทุกวันพฤหัสบดี แตพฤหัสบดีนมี้ งี าน
โรงเรียนเกือบทั้งวัน เมื่อนักเรียนและเพื่อนบางคนกลับมาที่หองเรียนตอนเย็น
เพื่อมาทําเวร ก็กลับพบวาเพื่อน ๆ สวนใหญไมมาทําเวรหอง เพื่อนที่ตั้งใจมา
ทําเวรเมื่อเห็นคนอื่นไมมาก็มีความเห็นวานาจะกลับบานบาง นักเรียนจะทํา
อยางไร ควรจะชวนเพือ่ นทีเ่ หลือกลับบาน หรือชวนเพือ่ นทีเ่ หลือชวยกันทําเวร
หอง เพราะเหตุใด
ตัวอยางประเด็นการระดมสมอง
• ถาหากนักเรียนและเพือ่ นกลับบานกันไปหมด ไมมใี ครอยูท าํ เวรจะเกิดอะไรขึน้
ถาหากนักเรียนตัดสินใจชวนเพื่อนที่เหลือชวยกันทําเวร
(ก) ขอใหนักเรียนอธิบายวาเพราะอะไรถึงตัดสินใจเลือกแบบนี้
(ข) นักเรียนจะมีวิธีบอกเพื่อนอยางไรวาใหอยูชวยกันทําเวร
• หากในวันรุงขึ้นคุณครูตําหนิวาเวรหองเมื่อวานทําเวรไมสะอาด
นักเรียนคิดวาใครมีความผิด และควรจะทําอยางไร
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สาระ การเปนอยูอยางพอเพียง
เรื่อง เชื่อมั่นในความพอเพียง
การประเมิน
นักเรียนเขาใจเรื่องความพอเพียง และมีความมั่นใจที่จะดําเนินชีวิตใหพอดี
และพอเพียง
• เขาใจเรื่องความพอเพียงและสามารถอดทนตอการลอเลียนและดูถูกได
• อดทนต อ ความอยากได และต อ สิ่ ง ล อ ใจให ก ระทํ า ผิ ด เพื่ อ ให ไ ด ม า
ซึ่งสิ่งของตาง ๆ
กรณีศึกษา 1
ในวันเปดเทอมเพื่อนหลายคนมีรองเทานักเรียนรุนใหมใสมาโรงเรียน แต
นักเรียนยังสามารถใสคูเกาไดจึงไมไดซื้อใหม มีเพื่อนบางคนมาลอวารองเทา
ของนักเรียนทั้งเชยและเกา นักเรียนจะทําอยางไร
ตัวอยางประเด็นการระดมสมอง
• นักเรียนเคยไดพบเหตุการณเชนนี้หรือคลายกับเหตุการณนี้หรือไม
• นักเรียนคิดวาทําไมจึงมีการลอเลียนกัน
• เมื่อนักเรียนโดนลอ นักเรียนรูสึกอยางไร
• นักเรียนจะทําอยางไรไดบางในสถานการณนี้
กรณีศึกษา 2
นักเรียนอยากไดชุดสีไมแบบเดียวกับของเพื่อน เนื่องจากสีสวย มีหลายสี
และทํางานศิลปะออกมาดูดี แมบอกวาใหใชที่มีอยูไปกอนแตเพื่อนแนะนําให
ทุบกระปุกออมสินทีส่ ะสมเงินไวเพือ่ เปนทุนการศึกษา สวนเพือ่ นอีกคนบอกวา
จะยกสีไมใหหากนักเรียนทําการบานใหเพื่อน นักเรียนจะทําอยางไร
ตัวอยางประเด็นการระดมสมอง
• หากนักเรียนทุบกระปุกแลวเอาเงินมาใช จะเกิดอะไรขึ้น
• หากนักเรียนทําการบานใหเพื่อน ผลที่ตามมาจะเปนอยางไร
เกิดอะไรขึ้นไดบาง
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ขอขอบคุณ
สื่อการเรียนการสอนประกอบหลักสูตร

เพลง ตนตระกูลไทย
อนุเคราะหโดย นายวิชรัตน วิจิตรวาทการ
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