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กล่าวนำา

เดก็และเยาวชน ถอืเป็นทรพัยากรมนษุย์ทีม่คีณุค่ายิง่ของประเทศ เพราะ

เดก็และเยาวชนในวนันีจ้ะเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ในวันหน้า การให้การศึกษาแก่เด็ก

และเยาวชนจงึมคีวามส�าคัญต่อการก�าหนดทศิทางของสงัคมในอนาคต ดงันัน้ 

จึงต้องปลูกฝังให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม

จริยธรรมในจิตใจ เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมที่ดี  

มคีวามสขุ เป็นสงัคมแห่งความดงีาม โดยมคีรแูละโรงเรยีนท�าหน้าท่ีถ่ายทอด

ความรูแ้ละปลกูฝังความดีตัง้แต่วยัเยาว์

การจัดท�าหลกัสตูร “โตไปไม่โกง” ส�าหรบันักเรยีนในโรงเรยีนสังกัด

กรงุเทพมหานครเป็นโครงการที่ค�านึงถึงผลในระยะยาว ด้วยความหวังว่าเด็ก 

และเยาวชนที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางของหลักสูตรจะได้เรียน

รูแ้ละซึมซบัคณุค่าของความซือ่สตัย์ ความรบัผดิชอบต่อหน้าที ่ การมจีติ 

สาธารณะ มชีวิีตพอเพยีง และรกัความเป็นธรรม อนัจะช่วยปลกูฝังค่านิยม 

และจิตส�านึกให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นคนที่มีศักดิ์ศรี เชื่อมั่นในความสุจริต 

กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง และต่อต้านการเอารัดเอาเปรียบ การทุจริต 

คอร์รัปชนั และการโกงทุกประเภท

ผมมีความหวังว่า ด้วยความพยายามเช่นน้ีจะมีผลให้สังคมของ 

กรงุเทพมหานครเป็นสังคมทีมี่ความยัง่ยืนและก้าวหน้า เป็นเมอืงท่ีน่าอยูผู่ค้น

มีความสุขและมีจิตส�านึกแห่งความดีงาม และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทกุท่านทีร่่วมมอืกันสร้างสรรค์เพือ่กรงุเทพมหานครของเราทกุคน

 หม่อมราชวงศ์สขุมุพนัธุ ์บรพิตัร

ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร
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จดหมายถึงคุณครู 

คุณครูที่รักคะ

ดฉินัมคีวามยนิดยีิง่ท่ีได้มีโอกาสฝากข้อคิดถงึคณุครผูู้ซึง่อยูใ่นวชิาชพี

เดียวกับดิฉัน  ถึงแม้ว่าวิชาชีพครูของเราจะถูกเปรียบเปรยว่าเป็นเสมือน  

“เรอืจ้าง” ท่ีหมดความส�าคญัส�าหรบัผู้โดยสารเมือ่เขาได้ข้ามถงึฝ่ังแล้ว แต่

ดฉินัเชือ่เสมอว่าความสุขทีแ่ท้จริงของคร ูคอื การได้มโีอกาสกระตุน้ให้ผูเ้รยีน 

ได้เปิดมุมมองใหม่ และได้น�าเอาข้อคิดและประเด็นจากการเรียนไปขบคิด 

ย่อยสลาย และดูดซึม จนกลายเป็นระบบความเชื่อของเขาเองอย่างเป็น 

ธรรมชาติ

โดยเฉพาะในภาวะปัจจุบันนี้  คุณครูคงจะอยากเห็นเด็กนักเรียนได ้

เสริมสร้างความแข็งแรงและมั่นคงทางด้านระบบความคิด และค่านิยมที่จะ 

เกื้อเสริมให้เขาเป็นคนที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม ดังเสมือนการได้รับการ 

ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคร้ายของการโกงกินและเอาเปรียบสังคม หวังว่า 

คุณครูจะได้ใช้คู่มือเป็นเครื่องมือช่วยนักเรียนได้เรียนรู้ และซึมซับค่านิยม 

หลกัของหลกัสตูรได้อย่างสนกุสนานและสร้างสรรค์นะคะ

จรุ ีวจิติรวาทการ

ประธานศนูย์สาธารณประโยชน์และประชาสงัคม

สถาบันบณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์

เลขาธิการมลูนิธอิงค์กรเพือ่ความโปร่งใสในประเทศไทย

ปราการต้านการทจุริต ก็คอืจริยธรรมและคณุธรรมประจ�าใจ

อนัน้ีเป็นเร่ืองของอปุนสัิย เป็นเร่ืองของการอบรม

การท่ีพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ เพือ่นฝงู และผูใ้หญ่ในสงัคม

ท�าให้ดเูป็นตวัอย่าง

นายอานนัท์ ปันยารชนุ

อดตีนายกรัฐมนตรี

ประธานมูลนิธอิงค์กรเพ่ือความโปร่งใสในประเทศไทย
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สารบัญภาพ

ภาพที ่1 คุณค่าความดี 5 ประการในสาระหลักสตูร “โตไปไม่โกง”
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22

ใครคือครู

ใครคือคร ูครูคอืใคร ในวันนี้
ใช่อยู่ที ่ปรญิญา มหาศาล
ใช่อยู่ที ่เรยีกว่า ครอูาจารย์

ใช่อยู่นาน สอนนาน ในโรงเรยีน
ครคืูอผู ้ชีน้�า ทางความคดิ
ให้รูถู้ก รูผ้ดิ คิดอ่านเขียน
ให้รูทุ้กข์ รูย้าก รูพ้ากเพยีร

ให้รูเ้ปลีย่น แปลงสู ้รูก้ารงาน
ครคืูอผู ้ยกระดับ วญิญาณมนษุย์

ให้สงูสดุ กว่าสตัว์ เดรัจฉาน
ปลกุส�านกึ  ส่ังสม อดุมการณ์ 

มดีวงมาล เพือ่มวลชน ใช่ตนเอง
ครจึูงเป็น นกัสร้าง ผูใ้หญ่ยิง่

สร้างความจรงิ สร้างคนกล้า สร้างคนเก่ง
สร้างคนให้ ได้เป็นตวั ของตวัเอง

ขอมอบเพลง นีม้า บชูาครู

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบลูย์
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สำาหรับคุณครู
 โดย ไตรรงค์ ประสิทธิผล (หจก. หัวแจกัน)
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สาระของหลักสูตร
และการใช้หลักสูตร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หลกัสูตร “โตไปไม่โกง” เป็นหลกัสตูรพิเศษทีใ่ช้ในโรงเรยีนเพือ่หล่อหลอม 

กล่อมเกลาให้เด็กเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมคีณุภาพ สามารถคิดวเิคราะห์ได้อย่าง

มีวิจารณญาณบนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส�านึกเพื่อส่วนรวม 

รักความดี รักความถูกต้องเป็นธรรม เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อ

บ่มเพาะคุณค่าความดีแก่เด็ก หลักสูตรนี้จึงเปรียบเสมือนการฉีดวัคซีนเพื่อ 

สร้างภมูคุ้ิมกัน ทีจ่ะช่วยต่อต้านโรคร้ายอย่างการทจุรติคอร์รปัชันและการเอา

เปรยีบสงัคมในรูปแบบต่าง ๆ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

• เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้รู ้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

  อย่างสันตบินพ้ืนฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม

• เพื่อสร้างจิตส�านึกคุณธรรมของผู้เรียนให้ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบผู้อื่น 

  รู้จักจ�าแนกชั่วดี สามารถแยกแยะความผิดและความถูกต้อง เพื่อเป็น 

  ภมูคุ้ิมกนัต่อปัญหาทจุริตคอร์รัปชนั

• เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ 

  สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระท�าอย่าง 

  รบัผดิชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพยีง

• เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการคิดและมีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหา 

  ของผู้เรียนให้คิดเป็นและปฏบัิตอิย่างถกูต้อง กล้าหาญ และมคีณุธรรม

สาระของหลักสูตร

คณะผูจ้ดัท�าหลกัสูตรได้ด�าเนนิการวเิคราะห์คณุค่าความด ีหรอืค่านยิม 

หลกั (Core Values) ของสังคมทีม่คีวามสุจรติและเป็นธรรม โดยใช้กระบวน 

การประชมุกลุม่ย่อยและระดมความคดิเห็นจากผู้ทรงคุณวฒุจิากหลากหลาย

อาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและพัฒนาการเด็ก ตลอดจนครูผู้สอน 

ทุกระดับ ซึ่งได้สรุปเชิงวิเคราะห์ร่วมกันว่าคุณค่าความดีที่ส�าคัญต่อสังคม

ส่วนรวม ประกอบด้วย

• ความซือ่สตัย์สจุรติ (Honesty and Integrity)

คอื การยดึม่ันในความสตัย์จรงิและสิง่ทีถู่กต้องดงีาม รูจ้กัแยกแยะถกูผดิ 

ปฏบัิตต่ิอตนเองและผูอ้ืน่โดยชอบ ไม่คดโกง

• การมีจติสาธารณะ (Greater Good)

คอื การมีจิตส�านึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และค�านึงถึงสังคมส่วนรวม  

มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองในการกระท�าใด ๆ  เพือ่ไม่ให้เกิดผลเสยีหายต่อ 

ส่วนรวม และพร้อมทีจ่ะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือรกัษาผลประโยชน์ส่วนรวม

• ความเป็นธรรมทางสงัคม (Fairness and Justice)

คอื         การปฏบิติัต่อผู้อืน่อย่างเสมอภาคและเท่าเทยีมกันอย่างมเีหตผุลโดย 

ไม่เลือกปฏิบัติต่อเพศ เชื้อชาติ ชนชั้น สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 

มคีวามกล้าหาญทางจรยิธรรม ยนืหยัดเพือ่ความถกูต้อง

• การกระท�าอย่างรบัผดิชอบ (Responsibility and Accountability)

คือ การมีจิตส�านึกในบทบาทและหน้าที่ของตัวเองและปฏิบัติหน้าที่ให้ดี

ทีส่ดุ เคารพกฎเกณฑ์กตกิา พร้อมให้ตรวจสอบการกระท�าได้เสมอ หากมี

การกระท�าผดิก็พร้อมท่ีจะยอมรบัและแก้ไข

• การเป็นอยูอ่ย่างพอเพยีง (Sufficiency and Moderation) 

คอื การด�าเนนิชวีติโดยยดึหลักความพอประมาณ ซือ่ตรง ไม่ละโมบโลภ

มาก รู้จกัยบัย้ังชัง่ใจ และไม่เอาเปรียบหรอืเบียดเบยีนตนเองและผูอ้ืน่

คณุค่าความดเีหล่านีเ้ป็นสาระของหลกัสตูร “โตไปไม่โกง” ทีค่ณะผูจ้ดั

ท�าหลกัสตูรได้น�ามาเป็นเนือ้หาส�าคญัในการถ่ายทอดผ่านบทเรยีนต่าง ๆ ซ่ึง

คุณค่าความดี 5 ประการดังกล่าวต่างมีความเชื่อมโยงและสร้างเสริมซึ่งกัน 

และกัน เสมือนเป็นการวางเสาหลักหลาย ๆ  ต้นเพื่อเป็นรากฐานให้เด็ก ๆ  

มจีติส�านกึทีม่ั่นคงในความสจุริตเทีย่งธรรม รงัเกียจการคดโกง และเหน็แก่

ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
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ภาพท่ี 1 คุณค่าความดี 5 ประการในสาระหลักสตูร “โตไปไม่โกง” 

หลกัสูตร “โตไปไม่โกง” ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่ 4 นีค้รอบคลุมคุณค่า

ความดีท้ัง 5 ประการซ่ึงเป็นสาระส�าคัญของหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ในทกุ

ระดับ แต่เนื้อหาของหลักสูตรจะมีความซับซ้อนขึ้นตามวัยและการเรียนรู้ 

ของนักเรียน ซึ่งคุณค่าในแต่ละเรื่องต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันตาม 

ลักษณะการใช้คุณค่าในชีวิตจริงของมนุษย์ที่บางครั้งไม่สามารถแยกออก

มาเป็นคุณค่าเด่ียวในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่เท่านัน้ ตลอดจนนกัเรยีนจะได้ลงมือ

ปฏบัิตเิพ่ือการปลกูฝังคุณค่าความดีอกีด้วย นอกจากนัน้นกัเรยีนจะได้เรยีน

รูพ้ฤตกิรรม “โกง” ท่ีเกดิขึน้จริงในสงัคมในรปูแบบต่าง ๆ เพือ่ความเข้าใจ

และรู้เท่าทันและเรียนรู้ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมดังกล่าวต่อ

ส่วนรวม โดยเป็นการสร้างกระบวนการรู้สกึทางจิตใจ การรู้คดิโดยใช้ความ

สามารถในการให้เหตผุลเชงิจริยธรรม รวมทัง้การสร้างทักษะในการรบัมอืต่อ

สถานการณ์ทีม่คีวามท้าทายทางจริยธรรม โดยมีตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรู้

หลกัสูตร “โตไปไม่โกง” ช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ดงันี้

ตวัชีวั้ด สาระการเรยีนรู้

 • เหน็ความส�าคญัของการมีคณุค่าความดี 5  

   ประการกบัการใช้ชวิีตร่วมกนัของคนในสงัคม

 • สามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลเชิง 

   จริยธรรมในสถานการณ์ที่ต้องใช้คุณธรรม 

   จริยธรรม

 • เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรง 

   ของสภาพปัญหาทุจริตคอร์รัปชันกับการ 

   พัฒนาประเทศ

 • สามารถลงมือปฏิบัติเพื่อถ่ายทอด 

   แนวคิดคุณค่าความดี 5 ประการ

 • ความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในตนเองต่อการมี 

   คุณค่าความดี 5ประการ

 • การตัดสินใจเชิงจริยธรรมที่ท�าให้สังคมส่วน 

   รวมอยู่รอดและก้าวหน้า

 • พฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงใน 

   รูปแบบต่าง ๆ ที่ท�าให้สังคมส่วนรวมเดือดร้อน

 • ลักษณะและผลกระทบของการทุจริคอร์รัปชัน 

   กับปัญหาสังคม

 • แนวทางและวิธีการสร้างความตระหนักใน 

   คุณค่าความดี 5 ประการ

คูม่อืหลกัสตูร “โตไปไม่โกง” ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 ได้ออกแบบ 

ชดุกิจกรรมการเรยีนรูส้�าหรบัครผููส้อน ดังนี้

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คุณค่าความดี 5 ประการ ได้แก่  บทเรียนเรื่อง  

 “ยดือก” และบทเรยีนเรือ่ง “ใครว่าเชย”

2. ชดุกิจกรรมความรูเ้ก่ียวกับคอร์รปัชนั

3. โครงการเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งตัวอย่างโครงการที่สามารถเป็นเครื่องมือ 

 ในการเรยีนรู ้ ได้แก่ ศลิปะการพูด นกัเขยีนนกัอ่าน และผูป้ระกอบการเพือ่ 

 สงัคม

4. แบบฝึกหดัการวเิคราะห์และให้เหตผุลของเนือ้เร่ืองจากภาพยนตร์ส้ัน  

 “โตไปไม่โกง” เรือ่ง “โดนทั”
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
คุณค่าความดี 5 ประการ

แนวคิด 

เรียนรู้คุณค่าความดีท้ัง 5 ประการท่ีอยูใ่นสาระของหลักสตูร ได้แก่ 

ความซือ่สัตย์สุจริต การมจีติสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสงัคม การกระท�า

อย่างรับผดิชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพยีง 

สาระการเรียนรู้

• ความภาคภูมิใจและเชือ่ม่ันในตนเองต่อการมคุีณค่าความด ี5 ประการ 

• การตัดสินใจเชิงจริยธรรมทีท่�าให้สังคมส่วนรวมอยูร่อดและก้าวหน้า

• แนวทางและวิธีการสร้างความตระหนักในคณุค่าความดี 5 ประการ

การสร้างความภูมิใจในตนเองนั้น เราไม่ควรจะยึดแต่เพียงปัจจัย 

ภายนอก เช่น ลาภ ยศ ชือ่เสียง เงนิทอง เป็นต้น ความภมูใิจในตนเองสามารถ

เกิดได้จากสิ่งหรือการกระท�าความดีแม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม การกระท�า 

ความดตีามสาระ 5 ประการ ได้แก่ ความซือ่สตัย์สจุริต การมจิีตสาธารณะ 

ความเป็นธรรมทางสังคม การกระท�าอย่างรบัผิดชอบ และการเป็นอยูอ่ย่าง

พอเพยีงเมื่อท�าความดีแล้วผู้กระท�าย่อมรู้สึกอิ่มเอิบและมีความสุข เกิดการ

เคารพตนเอง รู้สึกถึงคุณค่าแห่งตนและเกดิความภาคภมิูใจในตนเองในทีส่ดุ

การประพฤติตนตามแนวทางคุณค่าความดีสามารถเริ่มต้นได้จากเรื่องใกล้

ตวั เช่น การรู้คุณค่าส่ิงของ ใช้ส่ิงของอย่างคุม้ค่า ไม่ฟุม่เฟือย โดยใช้ส่ิงของ

ทีม่อียูแ่ล้ว ไม่ซ้ือส่ิงของใหม่เพียงเพราะตามสมยันิยม ถอืว่าเป็นการกระท�า

ควรยกย่องและภาคภูมิใจ ไม่ใช่เร่ืองเชยล้าสมยั แต่เป็นผู้ทีใ่ส่ใจสงัคม ใส่ใจ

สิง่แวดล้อม และท�าให้ตนเองมเีงนิออมอีกด้วย

สาระของหลักสูตร

• ความซื่อสัตย์สุจริต 

• การมีจิตสาธารณะ 

• ความเป็นธรรมทางสังคม 

• การกระท�าอย่างรับผิดชอบ 

• การเป็นอยู่อย่างพอเพียง

จุดประสงค์

1. สร้างความภาคภมูใิจในตนเองเมือ่ได้ปฏบิตัตินตามคณุค่าความดี 5 ประการ

2. พฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห์และให้เหตผุลเชิงจรยิธรรม

3. สร้างความตระหนกัในความส�าคญัของการมคีณุค่าความด ี5 ประการกับ 

 การใช้ชวีติร่วมกนัของคนในสงัคม 

ตัวชี้วัด

1. เห็นความส�าคัญของการมีคุณค่าความดี 5 ประการกับการใช้ชีวิตร่วม 

 กันของคนในสังคม

2. สามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลเชิงจริยธรรมในสถานการณ์ที่ต้องใช้ 

 คณุธรรมจรยิธรรม

3. สามารถลงมอืปฏบิตัเิพือ่ถ่ายทอดแนวคดิคณุค่าความด ี5 ประการ

การประเมินผล

1. ประเมนิจากการเขียนบันทกึความรูส้กึหลงัการด�าเนนิกิจกรรมของนกัเรยีน 

2. ประเมนิจากความร่วมมอืในการลงมอืปฏบิตัติามแนวทางของแต่ละกิจกรรม  

โครงสร้างกิจกรรม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คุณค่าความดี 5 ประการ ประกอบด้วย 2 

บทเรียน ได้แก่ บทเรียนเรือ่ง “ยดือก” และบทเรียนเรือ่ง “ใครว่าเชย” โดย

แต่ละบทเรยีนประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี

บทเรียนท่ี 1 ยดือก บทเรียนท่ี 2 ใครว่าเชย

1. รู้เขา รู้เรา

2. ความภูมิใจเพื่อส่วนรวม

3. ส�ารวจความดี

4. ยืดอก

5. ต้นแบบความดี

6. พลังแสงแห่งความดี

1. ส�ารวจความเชย

2. เชย

3. The Story…..

4. ชีวิตนักบุญ

5. มาเป็นผู้ให้กันเถอะ

6. Buy Nothing Month
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บทเรียนเรื่อง 
“ยืดอก”

แนวคิด

การนับถือตนเอง (self-esteem) เกิดจากการทีเ่รารูสึ้กภาคภูมใิจใน

ตนเอง มองเห็นคุณค่าในตนเอง โดยมองข้ามคณุค่าเทยีม มองข้ามส่ิงทีเ่ป็น

วตัถแุละภาพมายา แต่มองเห็นคุณค่าทีแ่ท้จรงิในตวัเรา 

“คุณค่าทีแ่ท้จริง คือ คุณงามความดทีีเ่ราท�า จิตใจท่ีดงีาม...การใช้ชีวติ
ท�าความดที�าประโยชน์ให้ตนเองและผู้อืน่”

ศ.พญ.นงพงา ล้ิมสุวรรณ

การปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตส�านึกที่ดี ให้เยาวชนมองเห็นคุณค่าที่แท้

จริงในตนเอง การมีความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะนึกถึงส่วนรวม 

การมีความเป็นธรรมในสังคม รับผดิชอบในสิง่ท่ีตนเองกระท�า และอยูอ่ย่าง

พอเพียงไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนและตนเอง

สาระการเรียนรู้

นกัเรียนได้ตระหนกัคุณค่าความดี 5 ประการ ทีท่�าให้เกดิความภาค

ภมูใิจในตนเอง ซ่ึงเป็นแนวทางในการด�ารงชวีติในสังคม และน�าพาให้สงัคม

อยูร่อดและสงบสุข ปราศจากการทจุรติคอร์รปัชนั ตระหนักถงึความส�าคญั

ของตนเองในการเป็นส่วนหนึง่ทีร่่วมสร้างสรรค์สงัคมทีน่่าอยู่

สาระของหลักสูตร

• ความซ่ือสัตย์สุจริต 

• การมีจติสาธารณะ 

• ความเป็นธรรมทางสังคม 

• การกระท�าอย่างรับผดิชอบ 

• การเป็นอยู่อย่างพอเพียง

จุดประสงค์

1. เพือ่ให้เหน็ความส�าคญัของการมีคุณค่าความด ี5 ประการ กับการใช้ชวิีต 

 ร่วมกันของคนในสงัคม

2. เพือ่ให้นกัเรยีนภาคภมิูใจในการกระท�าตามคณุค่าความด ี 5 ประการ ว่า 

 เป็นส่ิงทีด่ท่ีีช่วยให้สังคมอยูร่อด

3. เพือ่ให้นกัเรยีนตระหนกัถงึความส�าคญัของตนเอง ว่าตนเองสามารถช่วย 

 สร้างให้เกิดการเปลีย่นแปลง และส่ิงดใีนสงัคมได้

โครงสร้างกิจกรรม

กิจกรรมที ่1 “รูเ้ขา รูเ้รา”

กิจกรรมที ่2 “ความภมิูใจเพือ่ส่วนรวม”

กิจกรรมที ่3 “ส�ารวจความด”ี

กิจกรรมที ่4 “ยดือก”

กิจกรรมที ่5 “ต้นแบบความด”ี

กิจกรรมที ่6 “พลงัแสงแห่งความดี

ขั้นเตรียมความพร้อม

1. ครศึูกษารายละเอยีดของบทเรยีนเรือ่ง “ยดือก” เตรยีมเอกสารประกอบ 

 การเรยีนการสอน ได้แก่ ใบงาน “ส�ารวจความด”ี และศกึษาเร่ืองราวของ 

 ต้นแบบความดี “น้องควนี นางฟ้าของ ต.ช.ด.” และ “ปาว สองล้อกู้ 

 ชวีติ”

2. ครเูตรยีมความพร้อมนกัเรยีนด้วยกิจกรรมกลุม่ ให้นักเรยีนระดมสมองถึง 

 สิง่ท่ีตนเองภมิูใจ
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กิจกรรมที่ 1 
“รู้เขา รู้เรา”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

1. นักเรียนสามารถวิเคราะห์และเห็นคุณค่าความด ี5 ประการ ของบคุคลได้

2. นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ผลของการท�าความดไีด้

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครใูห้นกัเรียนจบัคู่กนั 

2. ให้นักเรียนเขียนความดีของคู ่ตัวเอง หรือส่ิงที่เราชอบในตัวเขาที ่

 สอดคล้องกบัคุณค่าความดี 5 ประการ ให้ได้อย่างน้อย 5 ข้อ

3. ให้นกัเรียนแต่ละคนอ่านให้คู่ของตัวเองฟัง

4. ให้นกัเรียนแต่ละคนพูดให้เพ่ือนในห้องฟัง รวบรวมและสรุปว่ามอีะไรบ้าง

5. ครูตั้งค�าถามให้นักเรียนระดมสมองว่า “ความดีเหล่านี้จะท�าให้เกิดอะไร 

 ขึน้ได้บ้าง”

สื่อการเรียนรู้ -

การประเมินผล

1. สามารถระบุได้ว่าอะไรคือความดีตามคณุค่าความดี 5 ประการ

2. สามารถระบุถึงผลทีเ่กดิจากการท�าความดีตามคณุค่าความดี 5 ประการ

เวลาเรียน 

1 คาบเรียน

กิจกรรมที่ 2 
“ความภูมิใจเพื่อส่วนรวม”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

1. นกัเรียนสามารถวเิคราะห์และเหน็คุณค่าความดใีนตนเอง

2. นักเรียนเกิดความรู ้สึกภาคภูมิใจในการท�าความดีตามคุณค่าความ 

 ด ี5 ประการ

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครถูามนกัเรยีนว่า “นกัเรยีนเคยท�าอะไรเพ่ือคนอืน่หรอืเพือ่ส่วนรวมบ้าง”  

 ให้เขียนลงกระดาษให้ได้มากทีส่ดุ ภายในเวลา 5 นาที

2. ให้นกัเรยีนเลอืกมา 1 ข้อ พร้อมเขียนอธบิายว่า “รูส้กึอย่างไรบ้าง เมือ่ได้ 

 ท�าส่ิงนัน้” 

3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่มของตนเอง (ให้ทุก 

 คนในกลุม่ได้น�าเสนอ)

4. ให้แต่ละกลุม่คดัเลอืกตวัแทนและเรือ่งท่ีชืน่ชอบท่ีสดุของกลุม่ เพือ่ออกมา 

 น�าเสนอหน้าช้ันเรยีน

สื่อการเรียนรู้ -

การประเมินผล

1. การแสดงความคดิเหน็ต่อการท�าความดเีพ่ือส่วนรวม

2. พฤตกิรรมและปฏิกิรยิาขณะแสดงความรูส้กึเมือ่ได้ท�าความดี

เวลาเรียน 

1 คาบเรยีน
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กิจกรรมที่ 3 
“ส�ารวจความดี”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

นักเรียนสามารถระบุและวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์และการกระท�าตาม

คณุค่าความดี 5 ประการ

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครใูห้นกัเรียนแบ่งกลุม่ ๆ ละ 5 คน

2. ครมูอบหมายภารกจิให้แต่ละกลุม่ออกไป “ส�ารวจความดี” ภายในโรงเรยีน 

 ให้ได้มากทีสุ่ด โดยต้องมีรายละเอียดต่อไปนี้

เหตุการณ์ ใคร/ลักษณะ สถานที่ เวลา

นกัเรียนเกบ็ขยะไปทิง้ เดก็หญงิ ม.ปลาย หน้าห้องสมดุ 12.30 น.

3. ให้นกัเรียนแต่ละกลุม่น�าเสนอหน้าห้องเรยีนถึงสิง่ทีไ่ด้พบ และข้อสังเกต 

 อ่ืน ๆ  สรุปเหตกุารณ์ต่าง ๆ  ทีไ่ด้พบบนกระดาน ให้นกัเรยีนช่วยกันวเิคราะห์ 

 ว่าเหตุการณ์ใดตรงกบัคุณค่าความดข้ีอใดตาม 5 สาระ ได้แก่ ความ 

 ซือ่สตัย์สุจริต การมีจติสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสงัคม การกระท�า 

 อย่างรับผดิชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพยีง

สื่อการเรียนรู้ 

ใบงาน “ส�ารวจความดี”

การประเมินผล

ประเมินผลจากใบงาน “ส�ารวจความด”ี นกัเรียนระบุ 

พฤตกิรรมทีส่อดคล้องกบัความดี  5 ประการได้

เวลาเรียน 

1-2 คาบเรียน

ใบงาน 
“ส�ารวจความดี”

เหตุการณ์ ใคร/ลักษณะ สถานที่ เวลา
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กิจกรรมที่ 4 
“ยืดอก”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

นักเรียนสามารถคิดเชื่อมโยงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ

คุณค่าความดี 5 ประการ

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ให้นกัเรียนแบ่งกลุม่ ๆ ละ 5 คน

2. ให้แต่ละกลุม่คิดสถานการณ์ทีท่�าให้เราภมิูใจ หรอืยดือกได้เมือ่ได้ท�าความ 

 ดใีนสถานการณ์นัน้ ๆ โดยให้สอดคล้องกบัสาระ 5 ประการ (สาระใดสาระ 

 หนึง่ หรือสอดคล้องมากกว่า 1 สาระกไ็ด้)

3. ให้แต่ละกลุม่แสดงบทบาทสมมตติามสถานการณ์นัน้ ๆ ตามขัน้ตอน  

 ต่อไปนี้

การแสดงบทบาทสมมติ

ประกอบด้วย

ฉาก   สถานทีเ่กดิเหตกุารณ์

ตัวละคร  ไม่ควรเกิน 5 คน

บทพูดตวัละคร ไม่ควรเกินคนละ 3 ประโยค

ผู้บรรยาย  เพ่ือสร้างความเข้าใจ ซึง่จะมหีรอืไม่มกีไ็ด้

อปุกรณ์ประกอบฉาก บุคคลอืน่สามารถแสดงเป็นอปุกรณ์ 

   เช่น ดอกไม้ เก้าอี ้ก้อนหิน ฯลฯ

4. ให้นกัเรียนแต่ละกลุม่ซ้อมบทบาทสมมตแิล้วน�าเสนอหน้าห้องเรยีน

5. เมือ่จบการแสดงของแต่ละกลุม่ ครใูห้นกัเรยีนท่ีเป็นผู้ชมสรปุส่ิงทีเ่พือ่นน�า 

 เสนอและร่วมแลกเปลีย่นกบัเพ่ือนในห้อง

สื่อการเรียนรู้ -

การประเมินผล

ประเมินผลจากสถานการณ์ที่นักเรียนออกมาแสดงบทบาทสมมต ิ

สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นต่อการแสดงในสถานการณ์ต่าง ๆ  ว่ามี 

ความสอดคล้องกับคุณค่าความดี 5 ประการ

เวลาเรียน 

1-2 คาบเรยีน
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กิจกรรมที่ 5 
“ต้นแบบความดี”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

นกัเรยีนเหน็คณุค่าการท�าความด ีและเกดิแรงบันดาลใจในการท�าความดี 

ซึง่สามารถเร่ิมได้จากส่ิงเลก็ ๆ ท่ีตนเองท�าได้

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครแูลกเปลีย่นกับนกัเรียนว่า เคยพบเรือ่งราวการท�าความดอีะไรบ้าง อาจ 

 จะท�าเอง พบเห็น หรือได้รับรู้จากทีใ่ดกไ็ด้ เพือ่ให้นกัเรยีนแลกเปล่ียน 

 ตวัอย่างของคนท่ีท�าความดี

2. ครแูนะน�าตวัอย่างต้นแบบความดี “น้องควนี นางฟ้าของ ต.ช.ด.” และ  

 “ปาวสองล้อกูช้วิีต” ครูเกร่ินกบันักเรยีนว่ามใีครรูจั้กบ้าง 

3. ครเูล่าเร่ืองของ “น้องควีน” และ “ปาว” ให้นกัเรยีนฟัง และเปิดสือ่วดีทัิศน์ 

 เรือ่ง “The Life of Thai Border Patrol Police : What You Might  

 Not Know” ให้นักเรียนดู

เรื่องย่อ “น้องควีน นางฟ้าของ ตชด.”

น้องควีน วีราวรุฬห์ มาวิจกัขณ์ เดก็สาววยั 17 ปี ท่ีสร้างคลิปวดิโีอ 

“The Life of Thai Border Patrol Police : What You Might Not Know” ลง

ใน you tube บอกเล่าเร่ืองราวการเสยีสละและความยากล�าบากของต�ารวจ

ตระเวนชายแดน ท�าให้มีผู้ที่สนใจบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือต�ารวจตระเวน

ชายแดนนบัล้านบาท ซ่ึงเธอได้รับแรงบนัดาลใจจากความเสยีสละของต�ารวจ

ตระเวนชายแดน จึงอยากให้คนในสงัคมตระหนกัถงึความส�าคญัและความ

เสยีสละของต�ารวจตระเวนชายแดน

ข้อมลูเพิม่เตมิ : http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1367208291 
&grpid=&catid=19&subcatid=1904

เรื่องย่อ “ปาว สองล้อกู้ชีวิต”

ปาว ภานพุงศ์ ลาภเสถยีร สองล้อกู้ชวิีต เดก็หนุม่ผูอ้ทุศิเวลามาเป็นอาสา

สมคัรช่วยผูป้ระสบภยับนท้องถนน โดยแบ่งเงินค่าขนมของตนมาดัดแปลง 

รถจกัรยาน และซือ้อุปกรณ์ปฐมพยาบาลต่าง ๆ เขาจะใช้เวลาหลงัเลิกเรยีน 

และเลิกงานพาสองล้อคู่ใจตระเวนไปตามท้องถนน เพ่ือช่วยเหลือผู้คนที่

ประสบอุบัติเหตุ

ข้อมลูเพิม่เตมิ : http://www.carefor.org/th/content/view/524/56/

4. ให้นกัเรยีนร่วมแลกเปลีย่นกันหลงัจากชมวดิีทศัน์

คำาถาม “น้องควีน นางฟ้าของ ต.ช.ด.”

• นักเรียนคิดว่าเหตุใดน้องควีนจึงท�าวีดิทัศน์นี้ขึ้น

• นักเรียนคิดว่าน้องควีนคาดหวังอะไรจากวีดิทัศน์นี้

• นักเรียนคิดว่าต�ารวจตระเวนชายแดนและคนที่มีญาติเป็นต�ารวจ 

 ตระเวนชายแดน จะรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นวีดิทัศน์นี้

• นกัเรยีนคิดว่าน้องควนีรู้สกึอย่างไรเมือ่มคีนสนใจและบรจิาคเงินจ�านวน 

 มาก

• นักเรียนคิดว่าน้องควีนรู้สึกอย่างไรเมื่อสิ่งที่เธอท�ามีประโยชน์กับเหล่า 

 ต�ารวจตระเวนชายแดน

คำาถาม “ปาว สองล้อกู้ชีวิต”

• หากนักเรียนเห็นคนปั่นจักรยานที่มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลอยู่บนท้อง 

 ถนน นักเรียนจะคิดอย่างไรต่อบุคคลนั้น

• นักเรียนคิดว่าเหตุใดปาวจึงท�าแบบนั้น

• นักเรียนคิดว่าปาวรู้สึกอย่างไร เมื่อได้ช่วยเหลือผู้อื่น
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สื่อการเรียนรู้ 

สื่อวีดิทัศน์เรื่อง “The Life of Thai Border Patrol Police : 

What You Might Not Know”

การประเมินผล

การตอบค�าถามหลงัชมวีดิทศัน์หรือศึกษาบุคคลต้นแบบความดี

เวลาเรียน 

1 คาบเรียน

“ให้เดก็ของเรารูค้วามหมายของ

ค�าว่ามเีกยีรติ ….เกยีรติทีแ่ท้จรงิคือ

เกยีรตทิีรู่อ้ยูกั่บตวัว่าได้กระท�าดถีกูต้อง

มคุีณค่าควรแก่การยกย่อง

แล้วกภ็าคภมูใิจในตวัเอง ….

ด้วยการสามารถยกมอืไหว้ตนเอง …

ถ้ายกมอืไหว้ตวัเองได้ มนัก็ไม่มเีรือ่งทจุรติ…”

พทุธทาสภกิขุ สวนโมกขพลาราม

 “คณุธรรมของคร”ู
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กิจกรรมที่ 6 
“พลังแสงแห่งความดี”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของตนเองในการท�าความดีตามคุณค่า

ความด ี5 ประการ

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ให้นักเรียนตดักระดาษเป็นรูปสัญลกัษณ์ตามจินตนาการ (อาจท�าเป็นรปู 

 นิว้โป้ง มือ หรือหัวใจ เป็นต้น)

2. ให้นกัเรียนแต่ละคนคิดว่า นกัเรียนจะมส่ีวนร่วมในการเปล่ียนแปลงสงัคม 

 ให้ดข้ึีนได้อย่างไรบ้าง

3. ให้นกัเรียนเขยีนค�าสัญญาลงในกระดาษทีต่ดัไว้ข้างต้น พร้อมท้ังตกแต่ง

4. ให้นกัเรียนแต่ละคนน�ากระดาษมาติดบนกระดานทีท่�าเป็นโครงร่างรปูโลก

5. ให้นกัเรียนท�าสมดุลงนามความดี ร่วมลงนามว่าจะร่วมท�าความด ี โดยให้ 

 ระบคุ�ามัน่สัญญาและลงลายมอืชือ่ 

6. ให้นกัเรียนเชญิชวนเพ่ือนต่างห้อง และเพ่ือน ๆ  พี ่ๆ  น้อง ๆ  ในโรงเรยีนร่วม 

 ลงนามความดี

สื่อการเรียนรู้ -

การประเมินผลและตัวชี้วัด

ประเมินจากผลงานและค�าสัญญาทีนั่กเรยีนร่วมกนัท�า

เวลาเรียน 

1 คาบเรียน

ถ้าคณุท�าถกูต้อง

ยดึความถกูต้อง

คณุจะเผชญิหน้ากบัใครก็ได้

ดร.สุเมธ ตนัตเิวชกุล

ประธานมลูนธิปิระเทศไทยใสสะอาด
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บทเรียนเรื่อง 
“ใครว่าเชย”

แนวคิด

คนส่วนใหญ่มกัถกูตตีราและให้ค่าจากส่ิงทีค่นอ่ืนมองเรา ความต้องการ 

การยอมรับจากสังคมท�าให้หลายคนต้องท�าอะไรตามสมัยนิยม ตามแฟชั่น 

หากไม่ตามสมัยกถู็กหาว่า “เชย” แท้จรงิแล้วคุณค่าของคนอยูท่ีไ่หน ใครเป็น

ผูก้�าหนดคุณค่า หรืออะไรเชยหรือไม่เชย สิง่ส�าคญัคอืการหนักลับมามอง

คณุค่าทีแ่ท้จริง จากการกระท�าของเราว่าได้ท�าส่ิงทีเ่ป็นประโยชน์และมคีณุค่า

ต่อตนเองและสังคม

สาระการเรียนรู้

นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง การตีคุณค่าของคนว่าไม่ได้ 

อยูท่ีส่ิง่ของภายนอกหรือการใช้ของเก่า ๆ  เชย ๆ  การตระหนักว่าความเชยนัน้ 

คือการท�าสิ่งที่ไม่ดี ความเห็นแก่ตัว เอาเปรียบผู้อื่น รวมถึงการทุจริต

คอร์รัปชนั การท่ีเรารู้จกัพอเพียง ใช้ส่ิงของอย่างรูค้ณุค่า และแบ่งปันช่วย

เหลอืผู้อืน่ตามก�าลงัความสามารถต่างหากท่ีท�าให้คน ๆ หน่ึงมคีณุค่า และ

ตระหนักว่าสามารถเร่ิมต้นจากส่ิงเลก็ ๆ จากตนเองก่อน

สาระของหลักสูตร

• การเป็นอยู่อย่างพอเพียง 

• การมีจติสาธารณะ

จุดประสงค์

1. เพื่อให้เห็นถึงคุณค่าในตนเองว่าไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายนอก แต่เกิดจาก 

 คณุค่าภายใน การท�าสิง่ทีดี่มคีวามพอเพยีง ช่วยเหลอืผู้อืน่ ไม่เอาเปรียบ 

 ใคร ไม่ทจุรติคอร์รปัชนั 

2. เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งของ การใช้ของเท่าที่จ�าเป็น ไม่ใช้ของ 

 อย่างฟุ่มเฟือย ใช้ของอย่างรู้คุณค่า

3. เพื่อให้รู้จักและเห็นความส�าคัญของการให้การมีจิตสาธารณะ นึกถึงผู้อื่น 

 และส่วนรวม ซึง่เป็นสิง่หน่ึงในการสร้างคณุค่าในตัวเอง และสามารถเริม่ 

 ได้ทนัที

โครงสร้างกิจกรรม

กิจกรรมที ่1 “ส�ารวจความเชย”

กิจกรรมที ่2 “เชย”

กิจกรรมที ่3 “The Story …..”

กิจกรรมที ่4 “ชวีตินกับุญ”

กิจกรรมที ่5 “มาเป็นผู้ให้กันเถอะ”

กิจกรรมที ่6 “Buy Nothing Month”

ขั้นเตรียมความพร้อม

1. ครศึูกษารายละเอยีดของบทเรยีนเรือ่ง “ใครว่าเชย” ศกึษาหนังสอืเรือ่ง 

 “เฉนิซูจ่วี ๋แม่ค้าผกั ผูใ้ห้ทีย่ิง่ใหญ่” และ “Buy Nothing Month” และเตรยีม 

 สือ่วดิีทศัน์เร่ือง “เชย” และใบงาน “ส�ารวจความเชย”

2. ครเูตรยีมความพร้อมนกัเรยีนด้วยกิจกรรมกลุม่ ให้นักเรยีนระดมสมองถงึ  

 สิง่ของหรอืการกระท�าอะไรทีเ่รยีกว่า “เชย”
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กิจกรรมที่ 1 
“ส�ารวจความเชย”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

นักเรียนตระหนักถงึคุณค่าในตนเอง การให้คณุค่าจากภายในและการท�าความดี

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครใูห้นกัเรียนแต่ละคนกลับไปส�ารวจในบ้านของตนเอง ว่าภายในบ้านของ 

 เรามีอะไรบ้างท่ีเรียกว่าเชย และส�ารวจความเห็นของคนในบ้านว่าการ 

 กระท�าอะไรบ้างทีเ่รียกว่าเชย

สิ่งที่คิดว่าเชย พฤติกรรมที่คิดว่าเชย

2. ให้นกัเรียนแบ่งกลุม่ ๆ   ละ   5 คน เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเหน็เก่ียวกบัส่ิงทีไ่ป 

 ส�ารวจมา

3. ให้นกัเรียนตอบค�าถามว่า “เหตใุดสิง่เหล่านัน้จึงเชย” และ “ส่ิงเหล่าน้ัน 

 เชยจริงหรือไม่”

สื่อการเรียนรู้ 

ใบงาน “ส�ารวจความเชย”

การประเมินผล

1. ประเมินจากใบงาน “ส�ารวจความเชย”

2. สงัเกตจากการตอบค�าถาม 

เวลาเรียน 

1 คาบเรียน

ใบงาน 
“ส�ารวจความเชย”

สิ่งที่คิดว่าเชย พฤติกรรมที่คิดว่าเชย
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กิจกรรมที่ 2 
“เชย”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

นกัเรยีนตระหนกัถงึคณุค่าของสิง่ของและคุณค่าความดีภายในตวัเอง

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครเูปิดวีดิทศัน์เร่ือง “เชย” ให้นักเรยีนดู

2. หลงัจากดูจบ ครูให้นกัเรียนแต่ละคนเขยีนสรุปจากเร่ืองทีด่ ู ความยาว 

 ไม่เกิน  3 บรรทัด

3. ครใูห้นกัเรียนวิเคราะห์ละคร โดยให้จ�ากดัค�านยิามของตวัละครแต่ละตวั 

 ภายใน 3 ค�า

เก้า   _____ _____ _____

ฟรอยด์  _____ _____ _____

แม่ของเก้า  _____ _____ _____

พ่อของฟรอยด์ _____ _____ _____

คุณครู  _____ _____ _____

4. ให้นกัเรียนตอบค�าถามต่อไปนี้

• ท�าไมเก้าถึงต้องโกหกแม่ นักเรียนคิดว่ามีสาเหตุอะไรบ้างที่ท�าให้เก้า 

 เลือกท�าแบบนั้น

• หากนักเรียนเป็นแม่ของเก้า นักเรียนจะรู้สึกอย่างไรตอนที่เก้ามาบอก 

 ความจริงว่าตนเองโกหก

• การกระท�าของเก้าและฟรอยด์ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด

• การกระท�าของเก้าและฟรอยด์เกี่ยวข้องคุณค่าความดี 5 ประการ  

 ข้อใดบ้าง เพราะเหตุใด

• ถ้านักเรียนเป็นเก้า นักเรียนจะแก้ปัญหานี้อย่างไร

เรื่องย่อ

เรือ่งราวของ “เก้า” นักเรยีนชัน้ ม.4 ทีอ่ยากได้โทรศพัท์ไอโฟนแทนโทรศพัท์

เครือ่งเก่า ซึง่ไม่สามารถเล่น Internet facebook หรอื Line ได้ ท่ามกลางเพือ่น ๆ 

ทีใ่ช้ไอโฟน ทีม่องว่าโทรศพัท์ของเก้า “เชย” และล้าสมยั ฟรอยด์เพื่อนของ

เก้าจึงแนะน�าให้เก้าโกหกแม่ เก้าตัดสินใจท�าตามค�าแนะน�าของฟรอยด ์

หลงัจากนัน้ขณะทีฟ่รอยด์ก�าลงัอธบิายเรือ่งราวการได้ไอโฟนของตวัเองจาก

การโกหกพ่อของเขา ก็มเีพือ่นนกัเรยีนหญงิของเก้ามาบอกว่า “แม่ของเก้า 

ถกูไล่ออก เพราะไปบังคบัให้นักเรยีนมาเรยีนพิเศษและไปเรยีกรบัเงินค่าเรยีน 

พเิศษจากนกัเรียน”

เก้าตกใจมาก เขาพยายามตดิต่อแม่ แต่ลืมเอาโทรศัพท์มา เขาจงึรบี

กลบับ้าน เก้าบอกแม่ว่า “เขาไม่ต้องการไอโฟนแล้ว และยอมรบัผดิกับแม่ว่า

เขาโกหก” แม่อธบิายว่าเป็นเรือ่งเข้าใจผิด นกัเรยีนคนน้ันต้องการได้ไอโฟน 

จงึโกหกผูป้กครองว่าต้องใช้เงินค่าเรยีนพเิศษ

เก้าเดนิขึน้ไปทีห้่อง เขาพบไอโฟนเครือ่งใหม่วางอยูท่ีโ่ต๊ะ พร้อมโน้ตว่า 

“อย่าท�าหายอกีนะ แม่รกัลกูนะ” เขาไม่รูสึ้กตืน่เต้นหรอือยากได้มนัอกีแล้ว 

พลนัเรือ่งราวต่าง ๆ ทีแ่ม่เคยท�าให้เขาก็กลบัเข้ามาในความคิด

ตัวละคร

เก้า   ตัวเอกของเรื่อง ตัวแทนเด็กวัยรุ่นที่อยากได ้

     อยากมีตามกระแสของสงัคมและเพือ่น ๆ

ฟรอยด์  คูห่ขูองเก้า คอยช่วยเหลอืเพ่ือน แต่มกัจะแนะน�า 

     ไปในทางทีผ่ดิ

แม่ของเก้า  เป็นคนทีม่คีวามพอเพยีง และยดึมัน่ความถกูต้อง 

     มอีาชพีเป็นคร ูรกัและต้ังใจในการสอนลกูศิษย์

พ่อของฟรอยด์ เป็นคนท่ีประหยัด อดออม รักครอบครัว  

     และดูแลครอบครัว

คณุครู  เป็นครเูจ้าระเบยีบ เดก็นักเรียนมองว่าเป็นครทูีดุ่
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สื่อการเรียนรู้ 

สือ่วีดทิศัน์เร่ือง  “เชย”

การประเมินผล

สังเกตจากการตอบค�าถามและการแสดงความคดิเหน็หลงัชมวดีทิศัน์

เรือ่ง “เชย”

เวลาเรียน 

1 คาบเรียน

ดาบทีด่…ีต้องมีฝัก

ความสามารถท่ีด…ี

ต้องมีจรยิธรรม

พระมหาวฒุชิยั วชริเมธ ี(ว.วชริเมธ)ี
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กิจกรรมที่ 3 
“The Story …..”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

นกัเรยีนรูจ้กัคดิเชือ่มโยงสถานการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการอยู่อย่างพอเพียง

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
1. ครทูบทวนเร่ืองราวจากวีดิทศัน์ เร่ือง “เชย” ทีไ่ด้ดไูป

2. ครใูห้นกัเรียนแบ่งกลุม่ ๆ ละ 7-8 คน 

3. ให้นกัเรียนแต่ละกลุม่ระดมสมองถึงเหตกุารณ์ท่ีคล้ายคลึงกบัเรือ่ง “เชย”  
 (เรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัความพอเพียง)

4. เมือ่คิดเร่ืองได้แล้วให้นกัเรียนคิดบทละครจากเนือ้เร่ืองดงักล่าว โดยน�ามา 
 เสนอแนวคิดเป็นสตอร่ีบอร์ด (Storyboard) ให้เพ่ือนในห้องฟังก่อน

5. ให้นกัเรียนท�าละครจากเร่ืองดังกล่าว

• แบ่งหน้าที่ เช่น นักแสดง ฝ่ายอุปกรณ์ ฝ่ายฉาก ฯลฯ

• ท�าบทละคร หรือบทพูด 

• ท�าฉาก และอุปกรณ์ประกอบฉาก 

• ซ้อมบท 

6. ให้เวลานกัเรียนในการซ้อม

7. ให้นกัเรียนแต่ละกลุม่ออกมาแสดง โดยก�าหนดว่ากลุ่มอืน่ ๆ ทีไ่ม่ได้แสดง 
 จะต้องต้ังประเด็นในการแลกเปลีย่นจากเรือ่ง กลุ่มละ 1 ประเด็น เพือ่ให้ 
 เพือ่นในห้องได้แสดงความคิดเห็น 

ตวัอย่างล�าดับเหตกุารณ์ในสตอรีบ่อร์ด (Storyboard)
ฉากที่ 1  

ภาพปัญหา

ฉากที่ 2  

สาเหตขุองปัญหา

ฉากที่ 3  

ผลลัพธ์ของปัญหา

ฉากที่ 4  

แนวทางการแก้ปัญหา

สื่อการเรียนรู้ -

การประเมินผล

1. ประเมินจากละครทีน่กัเรียนน�าเสนอ

2. สงัเกตจากการแสดงความคิดเห็นหลังการแสดง

เวลาเรียน 

1-2 คาบเรียน

กิจกรรมที่ 4 
“ชีวิตนักบุญ”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

นกัเรียนเรยีนรู้เรือ่งการให้และความพอเพยีงผ่านเรือ่งราวของ “เฉนิซูจ่วี”๋

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครตูัง้ค�าถามกับนกัเรียนในประเดน็ต่อไปน้ี

• เหตใุดคนเราจึงต้องช่วยเหลอืกัน

• เราจ�าเป็นต้องช่วยเหลอืคนอืน่หรอืไม่ หรอืเราควรช่วยเหลอืตวัเอง

• มคีวามเหน็อย่างไรกับค�ากล่าวท่ีว่า “รอให้ตัวเองมหีรอืรวยก่อน จงึค่อย 

  ให้หรือช่วยเหลอืผูอ้ืน่”

2. ครแูนะน�าหนงัสือเรือ่ง “เฉินซูจ่วี ๋แม่ค้าผกัผูใ้ห้ทีย่ิง่ใหญ่” ให้นกัเรียนรูจ้กั  

 และมอบหมายให้นักเรยีนไปอ่าน

3. ค�าแนะน�าในการอ่าน ครูอาจให้นักเรียนจับกลุ่มแล้วช่วยกันอ่านโดย 

 แบ่งกันอ่านแล้วน�ามาเล่าให้เพือ่นฟัง

4. ให้นกัเรยีนแต่ละคนสรปุเรือ่งของ “เฉนิซู่จวี”๋ มาอย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ

5. ให้นกัเรยีนเขยีนสิง่ทีไ่ด้จากการอ่านแล้วน�ามาแลกเปลีย่นความเหน็กันในห้อง

• นักเรียนคิดว่าเหตุใดเฉินซู่จวี๋จึงบริจาคเงินที่ตัวเองหามาได้

• หากนักเรียนเป็นเฉินซู ่จวี๋ที่ต ้องหาเงินมาด้วยความยากล�าบาก 

 นักเรียนคิดว่าจะใช้เงินเหล่านั้นอย่างไร

• นักเรียนคิดว่าเฉินซู่จวี๋รู้สึกอย่างไรที่ได้ท�าเช่นนั้น

6. ให้นกัเรยีนท�าบตัรแนะน�า “ผูใ้ห้ทีย่ิง่ใหญ่” โดยครูให้นกัเรียนแต่ละคนไป 

 ค้นหาหรอืสบืค้นข้อมลูเพ่ิมเตมิเพ่ือน�ามาแลกเปลีย่นกับเพือ่น โดยในบัตร 

 แนะน�านัน้จะต้องประกอบด้วย 

• รูปภาพหรือรูปวาดของบุคคลตัวอย่าง

• สาเหตุที่เลือกบุคคลนี้

• เรื่องราวหรือสิ่งที่บุคคลเหล่านี้กระท�า

• เหตุการณ์ที่ประทับใจ
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7. ให้นักเรียนแต่ละคนมาน�าเสนอ หลังจากน้ันจึงน�าไปติดท่ีบอร์ดเพื่อให ้

 นกัเรียนได้แลกเปลีย่นและศึกษาชวิีตของบคุคลเหล่านัน้

เรื่องย่อ หนังสือ เฉินซู่จวี๋ แม่ค้าผักผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่

เร่ืองราวของแม่ค้าขายผกัทีบ่ริจาคเงนิเพือ่ช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ 

ต่าง ๆ มากมาย เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ไปแล้ว

มากกว่า 8,000,000 บาท เธอไม่ใช่คนร�่ารวยเงินทองหรือมีมรดกตกทอด

มากมาย แต่เธอมจีติใจทีแ่บ่งปันผูอ่ื้น ไม่ต้องการให้ผู้อืน่ประสบเหตกุารณ์

เหมอืนตน เธอคือ เฉนิซู่จว๋ี แม่ค้าขายผักคนหนึง่ของไต้หวนั ทีเ่รยีนจบแค่  

ป.6 ต้องออกจากโรงเรียนมาช่วยพ่อขายผักตัง้แต่อายุ 13 ปี เพือ่ให้น้อง ๆ  ได้มี

โอกาสเรียนหนังสือต่อ เร่ืองราวทีส่ะเทอืนใจเธอมากเรือ่งหน่ึงคอื การสญูเสีย 

แม่เพราะโรงพยาบาลไม่ยอมผ่าตัดท�าคลอดให้เนื่องจากไม่มีเงินจ่ายค่า

มดัจ�า รวมท้ังการสูญเสียน้องชายเพราะหาเงนิไม่ทันทีจ่ะรักษา ท�าให้อาการ 

ทรุดหนักและก็จากไป แต่ในความโหดร้ายเธอพบไออุ่นจากน้ำใจคนที่ช่วย

ระดมเงนิบริจาคเพ่ือรักษาน้องชาย ท�าให้เธอคิดว่าโลกน้ียงัมคีนดีมนี้ำใจอยู ่

เธอจงึพยายามบริจาคเงนิทีไ่ด้มาจากการขายผักให้แก่โรงเรยีน โรงพยาบาล

และสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือเพราะเธอไม่อยากให้

เกดิเหตกุารณ์เหมือนเช่นแม่และน้องชายของเธอ

สื่อการเรียนรู้ 

หนงัสือ เฉนิซู่จว๋ี แม่ค้าผกัผูใ้ห้ท่ีย่ิงใหญ่

การประเมินผล

1. สงัเกตจากการตอบค�าถามและการแสดงความคิดเหน็

2. ประเมินจากบัตรแนะน�า “ผูใ้ห้ทีย่ิ่งใหญ่”

เวลาเรียน 

1-2 คาบเรียน
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กิจกรรมที่ 5 
“มาเป็นผู้ให้กันเถอะ”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

นกัเรียนเห็นความส�าคัญของการให้ และฝึกการเป็นผู้ให้

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครแูจกกระดาษให้นกัเรียนคนละ 1 แผ่น ครต้ัูงค�าถามให้นกัเรียนตอบลงใน 

 กระดาษว่า “คิดว่าผูใ้ห้เป็นอย่างไร และการให้สามารถท�าได้อย่างไรบ้าง”

2. ครูแนะน�ากิจกรรมว่า วันนี้เราจะมาเป็นผู้ให้กัน ก่อนอื่นให้นักเรียนตัด 

 กระดาษเป็นรปูหวัใจ ให้นกัเรยีนปฏิญาณกบัตวัเองวนันีเ้ราจะมาเป็นผู้ให้กนั  

 ให้เขียนส่ิงทีน่กัเรียนคิดว่าจะท�าในฐานะผู้ให้ใส่ในกระดาษรูปหวัใจ แล้วน�า 

 มาติดบนกระดาน (ครูอาจจะให้นักเรียนก�าหนดวันใดวันหนึ่ง หรือช่วง 

 ระยะเวลาใดเวลาหนึง่)

3. ให้นกัเรียนไปปฏบัิตภิารกจิในฐานะผู้ให้ พร้อมจดบันทกึสิง่ท่ีได้ท�า

4. หลงัจากปฏบัิติภารกจิเสร็จเรียบร้อย ให้นกัเรียนมาแลกเปล่ียนกันว่าใครได้ 

 ท�าอะไรไปบ้าง

5. ครูให้นักเรียนเขียนความรู้สึกของตนเองว่า หลังจากที่ได้ใช้ชีวิตในฐานะ 

 ผู้ให้แล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้าง (ให้ยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรม  

 ยกเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้จริง)

สื่อการเรียนรู้ -

การประเมินผล

ประเมินจากการรายงานภารกจิ “ผู้ให้” ทีนั่กเรยีนได้ไปปฏบิตัิ

เวลาเรียน 

1-2 คาบเรียน

สงัคมไทยส่วนใหญ่จะให้ความส�าคัญกบัฮาร์ดแวร์ แต่จะละเลย

ในส่วนของซอฟต์แวร์ ซึง่กคื็อคน ถ้าขาดสิง่ใดสิง่หนึง่

กไ็ปกันไม่ได้ ดงันัน้จึงต้องหนัมาให้ความส�าคญักับคนให้มาก

และต้องส่งเสรมิกันตัง้แต่ยังเลก็ โดยเฉพาะ 7 ปีแรกของชีวติ

เพราะสิง่ทีป่ลกูฝังอยูใ่นตวัเขาจะเปลีย่นแปลงยาก

จะอยูติ่ดตวัเป็นจติใต้ส�านกึ และเป็นภูมคิุม้กันหรอืวคัซนีให้เขา

ดร.จรุ ีวจิติรวาทการ

ประธานศนูย์สาธารณประโยชน์และประชาสงัคม

เลขาธิการมลูนิธอิงค์กรเพ่ือควาtมโปร่งใสในประเทศไทย
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กิจกรรมที่ 6 
“Buy Nothing Month”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

1. นกัเรียนตระหนักและรู้ถึงคุณค่าของการอปุโภคบรโิภคสิง่ต่าง ๆ

2. นกัเรียนเข้าใจถึงผลกระทบจากพฤตกิรรมและการกระท�าสิง่ต่าง ๆ  ทีส่่งผล 

 ต่อสิง่แวดล้อม

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครเูกร่ินเร่ือง “โลกร้อน” ว่านกัเรียนรูจ้กัหรือเข้าใจเรือ่งโลกร้อนว่าอย่างไรบ้าง

• เรามีส่วนในการท�าให้โลกร้อนหรือไม่ อย่างไร 

• เราจะมีส่วนร่วมในการลดโลกร้อนได้อย่างไรบ้าง

2. ครแูนะน�าหนงัสือ “Buy Nothing Month” 

เรื่องย่อ Buy Nothing Month

Buy Nothing Month เป็นเร่ืองราวของเดก็ผู้หญงิคนหน่ึง ซึง่วันหนึง่ได้

รบัรูเ้รือ่งราวของภาวะโลกร้อน และตระหนกัถงึหายนะทีจ่ะเกดิขึน้กบัโลกใน

อนาคตอันใกล้น้ี เธอจงึตัดสินใจลกุข้ึนมาท�าอะไรสกัอย่างเพือ่ช่วยเหลือโลก 

และแล้วภารกจิลดการใช้และไม่ซ้ือภายใน 1 เดอืนกเ็ริม่ต้นขึน้

3. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อช่วยกันอ่านและศึกษาเรื่องราวของ ออย ใน 

 หนงัสือ Buy Nothing Month

4. หลงัจากอ่านจบ ครูให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มตอบค�าถามว่าในหนงัสอื ออย มี 

 วธิกีารช่วยลดโลกร้อนกีวิ่ธี วิธีอะไรบ้าง

ตวัอย่าง

ไม่ซือ้เคร่ืองส�าอางค์ - ไม่แต่งหน้า ไม่กนิจุบจิบ กินแต่อาหารมือ้หลัก

ไม่ดหูนงั ไม่กนิบฟุเฟต์

ไม่ซือ้เส้ือผ้าใหม่ ใช้ถงุผ้า งดรบัถงุพลาสติก

5. ให้นกัเรยีนแต่ละกลุม่ช่วยกันคดิวิธีการทีจ่ะช่วยโลกอะไรได้บ้าง ให้ได้มากทีส่ดุให้ 

 แต่ละกลุ่มออกมาน�าเสนอ

6. ให้นักเรียนแต่ละคนคิดและเลือกวิธีการที่เหมาะกับตัวเองในการช่วยโลก  

 และลองปฏบิตัภิารกิจเป็นเวลา 1 สปัดาห์ (อาจให้นกัเรยีนท�าเป็นรายการ 

 ตามตัวอย่างด้านล่าง)

 
    ตัวอย่าง 

List

งดกินไอศกรีม

งดกินชาเขียว

งดซื้อหนังสือการ์ตูน

ฯลฯ

7. หลงัจากหมดเวลาปฏบิตัภิารกิจ ให้นักเรยีนแต่ละคนเขยีนบนัทกึ (Diary)  

 ในช่วงระยะเวลาท่ีท�าภารกิจ ว่าได้ท�าอะไรบ้าง และรูส้กึอย่างไรบ้าง

8. ให้นกัเรยีนแต่ละคนมาแลกเปลีย่นความคดิเห็นให้เพือ่นในห้องฟัง

สื่อการเรียนรู้ 

หนังสือเร่ือง Buy Nothing Month

การประเมินผล

1. สงัเกตจากการแสดงความคดิเหน็ในชัน้เรยีน

2. ประเมินจากบันทกึ (Diary) เก่ียวกับภารกิจทีน่กัเรยีนได้ปฏบิตัิ

เวลาเรียน 

2-3 คาบเรยีน
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ชุดกิจกรรมความรู้
เกี่ยวกับคอร์รัปชัน 

แนวคิด

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ส�าคัญซึ่งบั่นทอนการพัฒนา

ประเทศและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ส่วนหนึ่งเกิดจากการไม่

เคารพกฎกตกิาของส่วนรวม และการเหน็แก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วน

รวม อาจเร่ิมจากเร่ืองเลก็ซ่ึงเป็นจดุเริม่ต้นของการโกง การต่อสูกั้บการโกง

สามารถเร่ิมได้จากจดุเลก็ ๆ ซ่ึงคือตวัเรานัน่เอง

สาระการเรียนรู้

นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน

ท่ีครอบคลมุทกุพืน้ทีแ่ละมปีระชาชนจ�านวนมากทีต้่องได้รบัความเดอืดร้อน 

รวมทั้งนักเรียนจะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ช่วยหาวิธีแก้ไขปัญหาการทุจริต

คอร์รัปชัน การเป็นผูส่้งเสียงเรียกร้องต่อต้านการทจุรติ และทีส่�าคญันกัเรียน

จะได้เรียนรู้การสร้างพลังในการต่อสู้กบัการทจุรติคอร์รปัชนัในสงัคม   

สาระของหลักสูตร

• ความซ่ือสัตย์สุจริต

• การมจีติสาธารณะ

• ความเป็นธรรมทางสังคม

• การกระท�าอย่างรับผดิชอบ

• การเป็นอยู่อย่างพอเพียง

จุดประสงค์   

1. เพือ่เข้าใจลกัษณะปัญหาและผลกระทบของปัญหาการทจุรติคอร์รปัชัน

2. เพือ่ตระหนกัถึงความร้ายแรงของปัญหาการทุจรติคอร์รัปชนั

3. เพื่อเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพปัญหาทุจริตคอร์รัปชันกับการ 

 พฒันาประเทศ

ตัวชี้วัด

1. อธบิายลกัษณะปัญหาและผลกระทบของปัญหาการทจุริตคอร์รัปชัน

2. เข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างความรุนแรงของสภาพปัญหาทจุริตคอร์รัปชนักับ   

   การพฒันาประเทศ

การประเมินผล

1. ประเมนิผลจากการมส่ีวนร่วมในการแสดงความคิดเหน็ และการนำาเสนอผลงาน

2. ประเมินผลจากความเข้าใขปัญหาการทจุริตคอร์รัปชนักับการพฒันาประเทศ

โครงสร้างกิจกรรม

กิจกรรมที ่1 “รูจ้กัตวัแมงโกง”

กิจกรรมที ่2 “ลกัษณะและอันตรายจากแมงโกง”

กิจกรรมที ่3 “เงินทีห่ายไป”

กิจกรรมที ่4 “สปีชส์ีแมงโกง”

กิจกรรมที ่5 “ตามรอยแมงโกง”

กิจกรรมที ่6 “ร่วมต่อต้านเหล่าแมลง พวกแมงโกง”

กิจกรรมที ่7 “ก�าจดัแมงโกง”

กิจกรรมที ่8 “เริม่ต้นท่ีไม่โกง”

ขั้นเตรียมความพร้อม 

1. ครศึูกษารายละเอยีดของบทเรยีน “แมงโกง” และอ่านหนงัสอืรวมเรือ่งสัน้  

 ชดุ “แมงโกง” รวมทัง้เตรยีมคลปิข่าว และบทประพนัธ์ “แมงโกง” เพือ่ใช้ 

 เป็นส่ือประกอบบทเรยีน

2. ครเูตรยีมความพร้อมนกัเรยีนด้วยกิจกรรมกลุม่ โดยแบ่งนกัเรยีนเป็นกลุม่  

 ให้ตั้งช่ือกลุ่มและพร้อมคิดท่าทางท่ีเป็นสัญลักษณ์ประจ�ากลุ่ม รวมทั้ง 

 ค�าขวญัเก่ียวกับการต่อต้านการทุจรติคอร์รัปชนั
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กิจกรรมที่ 1 
“รู้จักตัวแมงโกง”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

1. นกัเรียนเข้าใจลักษณะปัญหาการทจุริตคอร์รปัชนั

2. นกัเรียนตระหนักถึงผลกระทบและความเสยีหายจากปัญหาทจุรติ  

 คอร์รัปชนัทีมี่ต่อตนเองและสังคม

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครูชวนนักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันใน 

 สงัคม นักเรียนคิดว่ามเีร่ืองอะไรบ้าง (เช่น การจ�าน�าข้าว ซือ้ต�าแหน่ง นม 

 โรงเรียน รถหรู หนภีาษี เป็นต้น) ให้นกัเรยีนคดิต่อว่า การโกงเหล่านีเ้ป็น 

 เรือ่งท่ีเกีย่วข้องกบันกัเรียนหรือไม่ เพราะอะไร 

2. ครอูธิบายให้นกัเรียนรู้จัก “ตัวแมงโกง” ว่าคือ การทจุรติตัง้แต่ระดบัเล็ก 

 จนถงึระดับใหญ่โต ตวัแมงโกงนีจ้ะมีขนาดเท่าไรขึน้อยูก่บัเงนิและสิง่ของที ่

 มนักินเข้าไป นักเรียนคิดว่าสังคมไทยเรา ขนาดของแมงโกงน่าจะมีขนาด 

 เท่าไร เพราะอะไร และตวัแมงโกงน่าจะกนิอะไรเข้าไปบ้าง

3. ครใูห้นกัเรียนแต่ละคนในกลุม่เลอืกจังหวดัทีต่นเองชืน่ชอบ 1 จังหวดั (ห้าม 

 ซ�า้กนั) และให้เหตผุลว่าท�าไมจงึชอบจังหวดัน้ัน แล้วรวบรวมความคดิเห็น 

 เป็นผลงานของกลุม่

4. นกัเรียนแต่ละกลุม่น�าเสนอผลงาน

5. ครใูห้นกัเรียนแต่ละกลุม่คิดต่อว่า ถ้าจังหวดัท่ีนกัเรียนชืน่ชอบหายไปเพราะ 

 ถกูตวัแมงโกงกนิ นกัเรียนจะรู้สึกอย่างไร (เช่น นกัเรียนชอบป่าไม้แต่ไม่ม ี

 ป่าเพราะต้นไม้ถูกตัดท�าลาย นักเรียนชอบหาดทรายที่สวยงามแต่ไม่มี 

 เพราะทรายถูกสูบไปขาย เป็นต้น) แล้วแลกเปล่ียนความคดิเหน็

6. ครใูห้นกัเรยีนแต่ละกลุม่ระดมความคดิเหน็เก่ียวกับชุมชนของตนเอง โดย 

 นกัเรยีนแต่ละคนบอกทีต่ัง้ของบ้านนกัเรยีนว่าอาศัยอยูช่มุชนใดและเขตใด 

 ในกรุงเทพมหานคร นกัเรยีนมคีวามรูส้กึอย่างไรกับชมุชนของนกัเรยีนบ้าง  

 และถ้าชมุชนของนกัเรยีนถูกแมงโกงกิน จะเกิดอะไรขึน้บ้าง แล้วรวบรวม 

 ความคดิเหน็เป็นผลงานกลุม่

7. นกัเรียนแต่ละกลุ่มน�าเสนอผลงาน   

สื่อการเรียนรู้ -

การประเมินผล

1. สงัเกตพฤตกิรรมการมส่ีวนร่วมในการแสดงความคดิเหน็

2. ประเมินผลงานนักเรยีนจากการน�าเสนอผลงานของกลุม่ โดยสามารถระบ ุ

 ลกัษณะและผลกระทบของปัญหาทจุรติคอร์รปัชนัท่ีมต่ีอตนเองและชมุชน

เวลาเรียน

1 คาบเรยีน
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กิจกรรมที่ 2 
“ลักษณะและอันตรายจากแมงโกง”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

1. นกัเรียนเข้าใจลักษณะปัญหาการทจุริตคอร์รปัชนั

2. นกัเรียนตระหนักถึงผลกระทบและความเสยีหายจากปัญหาทจุรติ  

 คอร์รัปชนัทีมี่ต่อตนเองและสังคม

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครแูบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม

2. ครเูปิดส่ือวีดิทัศน์ข่าว จ�านวน 4 เรือ่ง ได้แก่ บกุรุกป่า ทจุรติงบภยัพิบตัิ 

 น้ำท่วม ทจุริตบัตรเลขศูนย์ และสะพานพังให้นกัเรียนชม และให้แต่ละกลุ่ม 

 ตอบค�าถามต่อไปนี้

• เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง และใครเกี่ยวข้องบ้าง

• ใครได้รับผลกระทบหรือความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวบ้าง อย่างไร

• นักเรียนรู้สึกและมีความคิดเห็นอย่างไรต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

• ถ้านักเรียนเป็นผู้เสียหายในเหตุการณ์ นักเรียนจะรู้สึกอย่างไร

• ใครคือแมงโกง 

3. นกัเรียนแต่ละกลุม่น�าเสนอผลงาน

4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมติในเรื่องที่ได้รับ โดยก�าหนด 

 บทบาทของตัวละครและเขียนโครงเรื่องในแบบฉบับของนักเรียนเองโดย 

 สะท้อนเหตกุารณ์ทีเ่กดิข้ึนและคาดการณ์ถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ว่าจะเป็น 

 อย่างไร

5. ครอูาจจะช่วยก�าหนดตวัละครในแต่ละเร่ือง เช่น

เรื่อง ตัวละคร

บุกรุกป่า
นายทุน นักการเมือง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ นักข่าว 

ชาวบ้าน ผู้อพยพ

ทุจริตงบภัยพิบัติน�้าท่วม
เจ้าหน้าที่ นักข่าว ชาวบ้าน นักการเมือง ผู้รับ

เหมา

ทุจริตบัตรเลขศูนย์
เจ้าหน้าที่ ผู้ถูกด�าเนินคดี ปลัดอ�าเภอ ชาว

บ้าน แกนน�าชาวบ้าน  นักข่าว

สะพานพัง
เจ้าหน้าที่ ชาวบ้าน ผู้รับเหมา ต�ารวจ นักข่าว

กู้ภัย

6. นกัเรียนแต่ละกลุ่มซ้อมบทบาทสมมติและน�าเสนอผลงาน

สื่อการเรียนรู้ 

วดีทัิศน์ข่าว

การประเมินผล

1. ประเมินผลงานนักเรียนจากการน�าเสนอผลงานของกลุ่ม ความสามารถ 

 ในการวเิคราะห์และตอบค�าถามจากเรือ่งทีไ่ด้รบัชม 

2. ประเมินผลงานนักเรียนจากการแสดงบทบาทสมมติที่สามารถสะท้อน 

 สภาพปัญหาทุจรติคอร์รัปชนัทีมี่ต่อตนเองและชมุชน

เวลาเรียน 

2-3 คาบเรยีน



62 63

กิจกรรมที่ 3 
“เงินที่หายไป”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

นักเรียนเข้าใจความส�าคัญของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในฐานะที่

เป็นปัญหาร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม โดยเฉพาะคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศ

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครตูัง้ค�าถามเพ่ือร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปน้ี 

• ถ้ามีการโกงเงินส่วนตัวของเราไป คนไทยโดยทั่วไปรวมทั้งตัวนักเรียน 

 จะรู้สึกอย่างไร และจะมีปฏิกิริยาต่อเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างไร

• ถ้าเป็นการโกงเงินส่วนรวมหรือการทุจริตคอร์รัปชัน นักเรียนคิดว่า 

 ความรู้สึกและปฏิกิริยาเป็นอย่างไร ท�าไมนักเรียนจึงคิดว่าเป็นเช่นนั้น

2. ครูด�าเนินการส�ารวจความคิดเห็นของนักเรียนต่อประเด็นค�าถามต่อไปนี ้ 

 โดยให้เขยีนค�าตอบลงในกระดาษและไม่ต้องระบุชือ่

• นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องไกลตัวไม่ได ้

 เกี่ยวกับตัวเองโดยตรง 

• นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ว่าการที่รัฐบาลทุจริตคอร์รัปชันแต่มีผลงาน 

 และท�าประโยชน์เป็นเรื่องที่ยอมรับได้

• การให้สินน�้าใจ  (เงินพิเศษ)  เล็ก ๆ น้อย ๆ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็น 

 เรื่องไม่เสียหาย

3. ครรูวบรวมและแสดงผลการส�ารวจของห้อง และให้นกัเรยีนดผูลส�ารวจใน 

 ระดบัประเทศโดยมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ปี 2556

• การทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องไกลตัวไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองโดยตรง  

 (เห็นด้วย ร้อยละ 16 ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 77)

• การที่รัฐบาลทุจริตคอร์รัปชันแต่มีผลงานและท�าประโยชน์เป็นเรื่องท่ี 

 ยอมรับได้ (เห็นด้วย ร้อยละ 16 ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 70)

• การให้สนิน�า้ใจ       (เงินพเิศษ)      เลก็ ๆ    น้อย ๆ  แก่เจ้าหน้าทีข่องรฐัเป็นเรือ่งไม่ 

 เสียหาย (เห็นด้วย ร้อยละ 15 ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 70)

4. ครูให้นักเรียนทายว่างบประมาณของประเทศไทยในแต่ละปีมีเป็นจ�านวน 

 เท่าไร ค�าอธบิาย งบประมาณในปี 2556 เท่ากับ 2.4 ล้านล้านบาท ซึง่ 

 ในจ�านวนนีเ้ป็นงบประมาณประจ�า เช่น เงินเดอืน ค่าบ�ารงุรกัษา และ 

 งบประมาณทีใ่ช้เพือ่การจดัซือ้จดัจ้างในเรือ่งต่าง ๆ)

5. อภปิรายร่วมกนัว่าในเงนิจ�านวนนีม้ทีีม่าจากอะไรบ้าง (ค�าอธบิาย : รายได้ 

ของรัฐบาล มาจากภาษี ได้แก่ ภาษีรายได้ เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ภาษี

มูลค่าเพิ่ม รวมอยูใ่นมลูค่ารวมของสนิค้า และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ เช่น ค่าน�า้

และค่าไฟฟ้า ภาษ ี สรรพสามิต สุรา บุหรี่ และโทรคมนาคม ภาษีเฉพาะ 

ตลอดจนค่า ธรรมเนยีมและค่าบ�ารงุต่าง ๆ และเงินกู้จากแหล่งเงินกู้ต่าง ๆ)

6. ให้นกัเรยีนประมาณการสญูเสยีงบประมาณไปกับการทจุรติคอร์รปัชนั และ 

 ประมาณการว่างบประมาณที่สูญเสียสามารถน�ามาใช้ประโยชน์เพ่ือการ 

 พฒันาประเทศในเรือ่งอะไรได้บ้าง เช่น ให้โรงเรยีนน�าไปพฒันาห้องสมดุ 

 โรงเรียนละ 1 ล้านบาทจ�านวนกว่าสองแสนโรงเรียน จ่ายเงินเดือนครู 

 จ�านวน 1 ล้านคนเป็นระยะเวลานาน 1 ปี สามารถจ่ายเป็นเบีย้ยังชพีให้ผู้ 

 ด้อยโอกาสเป็นจ�านวนมาก 

 ค�าอธิบาย มหาวทิยาลยัหอการค้าไทยประมาณการสญูเสยีงบประมาณ

 ไว้ดงัน้ี (หน่วย: ล้านบาท)

ปี อตัราร้อยละ 25 อตัราร้อยละ 30 อตัราร้อยละ 35

2554 194,395 233,274 272,153

2555 210,035 252,043 294,050

2556 235,652 282,782 329,912
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7. ครูสรุปว่าโกงแล้วท�าประโยชน์ได้หรือโกงเป็นเรื่องไกลตัวเป็นความคิดที่ 

 ไม่ถกูต้องและขดัแย้งกบัข้อเทจ็จริง เพราะถ้าโกงหรอืทจุรติคอร์รปัชนัแล้ว 

 จะท�าให้ประชาชนต้องสูญเสียโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสีย 

 ประโยชน์ทีค่วรจะได้รับ ใครทีล่�าบากอยูแ่ล้วยิง่ล�าบากและขาดโอกาสมาก 

 ขึ้นเพราะชีวิตต้องพึ่งบริการของรัฐ ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงความ 

 คิดเห็นในประเด็น “หากไม่มีการทุจริตคอร์รัปชัน ประเทศไทยจะเป็น 

 อย่างไร”  แล้วออกมาน�าเสนอ

สื่อการเรียนรู้ -

การประเมินผล

1. ประเมินจากผลส�ารวจความคิดเห็นของนกัเรียนในชัน้เรยีน โดยนักเรยีน 

 ส่วนใหญ่หรือมากกว่า (ร้อยละ 80) ควรจะตอบว่าไม่เหน็ด้วย

2. ประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ความเสียหายที่เกิดจากปัญหา 

 ทจุรติคอร์รัปชันและการขาดโอกาสในการพัฒนาประเทศ 

เวลาเรียน 

1 คาบเรียน

กิจกรรมที่ 4 
“สปีชีส์แมงโกง”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

1. นักเรียนเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมการโกงและการทุจริตคอร์รัปชัน 

 ในรปูแบบต่าง ๆ

2. นกัเรียนสามารถวเิคราะห์ถงึผลกระทบทีเ่กิดขึน้จากพฤตกิรรมการโกงและ 

 การทุจรติคอร์รัปชนัต่อบุคคลและต่อสงัคม

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ให้นกัเรยีนอ่านเรือ่งสัน้ในชดุ “แมงโกง” โดยแบ่งกัน อ่าน อาจจะจบัคูกั่น 

 หรอือ่านคนละ 1 เรือ่งตามทีค่รเูหน็ว่าเหมาะสม

2. ให้นกัเรยีนสรุปเรือ่งและน�าเสนอหน้าชัน้เรียนว่าแมงโกงทีผู่เ้ขียนระบใุน 

 เรือ่ง หมายถงึอะไร ใครบ้างที ่“โกง” และ  “โกง” อย่างไร  ความเดอืดร้อนที ่

 เกิดข้ึนจากการโกง และข้อคดิทีไ่ด้จากการอ่าน

3. ให้นกัเรยีนเขยีนบรรยายภาพในอนาคต หากสังคมไทยเตม็ไปด้วยบคุคล 

 ทีม่พีฤตกิรรมโกงตามเหตุการณ์ในแต่ละเรือ่งเป็นจ�านวนมาก สังคมไทย 

 จะมลีกัษณะเป็นอย่างไร ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ

สื่อการเรียนรู้ 

หนงัสือรวมเรือ่งสัน้ชดุ “แมงโกง”

การประเมินผล

ประเมนิผลงานจากการสรปุเรือ่งสัน้และการให้เหตผุลและค�าตอบจาก

การวเิคราะห์พฤตกิรรมการโกงและผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากเรือ่งน้ัน

เวลาเรียน 

2-3 คาบเรยีน



66 67

เรื่องสั้นในชุด “แมงโกง”

เรือ่ง กลโกง

ไม้ไอติม เด็กโกงคนขายไอติม คนขายไอติมโกงเด็ก

ข้าเก่า เมียรัก สลับตัวเข้าคุก

ของป่า ลักลอบขนสัตว์ป่า

อาจารย์ใหญ่ ลักลอบค้าไม้

เสน่ห์ปลายจวัก กินฟรี ไม่จ่ายค่าอาหาร

เหยื่อ 18 มงกุฎหลอกลวงเหยื่อ

บัญชีด�า ให้สินบนเพื่อแลกกับการลบชื่อในบัญชีด�า

แมงโกง แผนลวงและการซ่อนเงนิจากการทจุรติคอร์รปัชัน

ปล้นแผ่นดิน เมื่อคนที่ฉ้อโกงถูกโกง

ของนอกกาย เรื่องของทนายที่ช่วยคนโกง

ปฏิกูล การลักลอบค้าของเถื่อน

งานลอบสังหาร ชีวิตผู้บริสุทธิ์ที่ตกเป็นเหยื่อทางการเมือง

ที่ดินผืนใหม่ โกงขายหน้าดิน

กิจกรรมที่ 5 
“ตามรอยแมงโกง”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

1. นกัเรยีนเข้าใจลักษณะของพฤตกิรรมการโกงและการทจุริตคอร์รปัชนัในรูป 

 แบบต่าง ๆ

2. นกัเรียนมคีวามคดิสร้างสรรค์ในการหาแนวทางป้องกันพฤติกรรมการโกง 

 และการทจุรติคอร์รปัชนั

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ให้นกัเรยีนแต่ละกลุม่ช่วยกนัใช้ความคิดสร้างสรรค์วาดรปูสปีชส์ีแมงโกง

และตอบค�าถามในประเดน็ต่อไปนี้ 

• แมงโกงมีกี่จ�าพวก จ�าแนกได้หรือไม่

• ลักษณะนิสัยของแมงโกงเป็นอย่างไร

• แมงโกงท�าให้เกิดอะไรขึ้นในสังคม

• แมงโกงกลัวอะไร เราจะปราบแมงโกงได้หรือไม่ อย่างไร

2. น�าเสนอความคิดเหน็และแลกเปลีย่น

3. ให้นกัเรยีนตามรอยแมงโกงว่าเคยไปปรากฏตัวทีไ่หน อย่างไร แล้วถ่ายรปู 

 เพือ่มาเล่าเรือ่ง

สื่อการเรียนรู้ -

การประเมินผล

1. ประเมินผลงานของกลุ่มในการวิเคราะห์ลักษณะการโกงและการทุจริต 

 คอร์รปัชนั 

2. สงัเกตพฤตกิรรมการมส่ีวนร่วมในการเสนอแนะเพือ่แก้ไขปัญหา

3. ประเมนิผลงานภาพถ่ายและการเล่าเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัพฤตกิรรมการโกง 

 และการทจุรติคอร์รปัชนั 

เวลาเรียน

2 คาบเรยีน
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กิจกรรมที่ 6 
“ร่วมต่อต้านเหล่าแมลง พวกแมงโกง”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

นักเรียนมีความตระหนักต่อความรุนแรงของพฤติกรรมการโกงและ

การทุจรติคอร์รัปชนั

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครใูห้นกัเรียนอ่านบทกวี แมงโกง

บ้านเมืองเราเซซวนล้วนพรุนโพรง 

มอดแมลงแมงโกงมนักดักร่อน 

ให้เห็นดีกบัริย�าท่ีต�าบอน 

สวมอาภรณ์อ�าพรางไม่ระคางเคอืง

ตราบทียั่งเอาเงนิขึน้เป็นใหญ่ 

มนักโ็กงกนัไปได้ทุกเร่ือง 

ทัง้การงานการบ้านจนการเมอืง 

กระท่ังเร่ืองเลอืกตัง้กย็งัโกง

ค�าประชาธิปไตยใช้แอบอ้าง

ล้วนปากอย่างใจอย่างอยูผ่างโผง 

ตัง้ตาช่ังตาเตง็มะเรง็มะโรง 

แต่ล้วนต๊ะติง๊โหน่งโกงกนัไป

มันโกงซับโกงซ้อนโกงซ่อนเงือ่น 

โกงจนเหมือนไม่โกงกโ็กงได้ 

กลายเป็นความถกูต้องของคนไทย 

โกงกันเถิดโกงเข้าไว้จะได้ดี

นีคื่อความหายนะของประเทศ 

เมืองผีเปรตทเุรศสตัว์สดุบดัสี 

ต้องรวมแรงผองเราเข้าราวี 

ร่วมต่อตเีหล่าแมลงพวกแมงโกง!

ผูแ้ต่ง: เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

2. นกัเรียนแบ่งกลุม่ ๆ ละ 5 คน ให้แต่ละกลุม่แสดงความเหน็ในประเดน็ต่อ 

 ไปนีแ้ล้วน�าเสนอหน้าชัน้เรยีนเพ่ือแลกเปลีย่นความคิดเหน็

• นักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อบทกวีดังกล่าว

• นักเรียนชอบข้อความใดมากที่สุด เพราะอะไร

• นักเรียนคิดว่าผู้ประพันธ์ต้องการสื่อสารอะไร 

• ประชาธิปไตยกับการโกงเกี่ยวข้องกันอย่างไร

• แนวทางแก้ไขการโกงในทัศนะของผู้ประพันธ์เป็นอย่างไร  

สื่อการเรียนรู้ 

บทกว ี“แมงโกง”

การประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ 

 พฤตกิรรมการโกงและการทุจรติคอร์รัปชนั 

2. ประเมินผลงานของกลุม่จากแนวทางในการตอบค�าถาม

เวลาเรียน 

1 คาบเรยีน
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แมงโกง

บ้านเมอืงเราเซซวนล้วนพรุนโพรง
มอดแมลงแมงโกงมันกดักร่อน

ให้เหน็ดกัีบริย�าทีต่�าบอน
สวมอาภรณ์อ�าพรางไม่ระคางเคอืง

ตราบทีย่งัเอาเงนิขึน้เป็นใหญ่
มนัก็โกงกันไปได้ทกุเร่ือง

ทัง้การงานการบ้านจนการเมอืง
กระท่ังเร่ืองเลอืกตัง้กย็งัโกง
ค�าประชาธปิไตยใช้แอบอ้าง

ล้วนปากอย่างใจอย่างอยูผ่างโผง
ต้ังตาช่ังตาเตง็มะเรง็มะโรง
แต่ล้วนต๊ะต๊ิงโหน่งโกงกนัไป

มนัโกงซับโกงซ้อนโกงซ่อนเงือ่น
โกงจนเหมอืนไม่โกงกโ็กงได้

กลายเป็นความถกูต้องของคนไทย
โกงกันเถดิโกงเข้าไว้จะได้ดี

นีค่อืความหายนะของประเทศ
เมอืงผีเปรตทเุรศสตัว์สดุบดัสี
ต้องรวมแรงผองเราเข้าราวี

ร่วมต่อตีเหล่าแมลงพวกแมงโกง

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบลูย์

กิจกรรมที่ 7 
“ก�าจัดแมงโกง”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

นกัเรยีนมคีวามคิดสร้างสรรค์ในการหาแนวทางป้องกันพฤตกิรรมการ

โกงและการทจุริตคอร์รปัชันด้วยการใช้คณุค่าความดี 5 ประการ

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครแูบ่งนกัเรยีนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 คน

2. ครชูวนนกัเรยีนแลกเปลีย่นความคดิเหน็ว่า   มยีาอะไรบ้างทีส่ามารถก�าจดั 

 แมงโกงได้

3. ครใูห้นกัเรยีนแต่ละกลุม่คดิยาต่อต้านแมงโกงว่าควรมีชือ่ยาว่าอะไร และ 

 มคีณุสมบตัอิะไรบ้างทีจ่ะสามารถต่อต้านแมงโกงได้ นกัเรยีนแต่ละกลุม่จะ 

 ต้องออกมาน�าเสนอวิธีการใช้ยาว่าได้ผลอย่างไร เช่น ยาน็อตสิเธอ 

 คณุสมบตั ิความกล้าหาญ เหน็สิง่ไม่ถกูต้องต้องนอ็ตสเิธอ เป็นต้น 

4. นกัเรียนแต่ละกลุม่น�าเสนอผลงาน

5. ครใูห้นกัเรยีนแต่ ละกลุม่คิดวธิสีร้างภมูคิุม้กันแมงโกงให้แก่นักเรยีนรุ่นน้อง 

 ด้วยการถ่ายทอดคณุค่าความด ี5 ประการ

6. นกัเรียนแต่ละกลุม่น�าเสนอผลงาน

7. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลองน�าวิธีสร้างภูมิคุ้มกันแมงโกงไปปฏิบัติและ 

 กลบัมาแลกเปลีย่นความคิดเหน็

สื่อการเรียนรู้ -

การประเมินผล

1. ประเมินผลงานกลุม่จากการใช้ความคดิสร้างสรรค์ในการหาวิธกีาร 

 แก้ไขปัญหาการทจุรติคอร์รปัชนั

2. สงัเกตพฤตกิรรมการลงมอืปฏบิตัเิพ่ือสร้างภูมคิุม้กันด้วยการใช้ 

 แนวทางของคณุค่าความดี 5 ประการ

เวลาเรียน 

2 คาบเรยีน
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กิจกรรมที่ 8 
“เริ่มต้นที่ไม่โกง”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

1. นักเรียนลักษณะของพฤติกรรมการโกงและการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้น 

 ใกล้ตัว

2. นักเรียนตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหาการโกงที่ก่อให้เกิดความ 

 ไม่เป็นธรรม

3. นักเรียนตระหนักต่อการกระท�าของตนเองที่จะใช้ชีวิตโดยปราศจาก 

 การโกง

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงความคิดเห็นว่าพฤติกรรมหรือการกระท�า 

 อะไรบ้างทีน่กัเรียนคิดว่าคือ “การโกง” เช่น

• สมศักดิ์ไม่ได้ช่วยท�างานกลุ่มแต่ขอมีชื่อในกลุ่ม

• เจนจิราได้รับเงินทอนเกินจ�านวนแต่ไม่คืน

• วีระพลดีใจรบีซือ้สนิค้าทีร่าคาถกูกว่าราคาทีแ่ท้จรงิเพราะทีร้่านตดิป้ายผิด

• แพทย์ผู้หนึ่งได้รับบัตรคอนเสิร์ตราคาแพงเป็นของขวัญจากจากคนไข้

• ต�ารวจผ่อนปรนให้ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่ไม่สวมหมวกกันน็อค

2. ครขูอให้นกัเรยีนลองทบทวนเหตุการณ์ในชีวติว่าเคยโกงใครหรอืถกูใครโกง 

 หรือเคยรับรู้การโกงหรือไม่ อย่างไร ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเป็น 

 อย่างไร ท�าไมนักเรียนจงึกระท�าเช่นนัน้ หรือวเิคราะห์หาเหตผุลว่าท�าไมคน 

 ทีโ่กงจงึกระท�าเช่นนัน้ แล้วเขยีนเป็นบนัทึกของตนเอง และแบ่งปันบนัทกึให้ 

 เพือ่นและครูอ่านตามความสมคัรใจ

3. ครขูอให้นกัเรียนใช้เวลาอย่างน้อย 1 สปัดาห์ตัง้ปณธิานว่า “จะไม่โกงใคร  

 จะใช้ชวิีตอย่างปราศจากการโกง” และจดบนัทึกเหตกุารณ์และความรูส้กึท่ี 

 เกดิข้ึนทกุวัน แล้วน�ามาแลกเปลีย่นในการเรยีนครัง้ต่อไป

สื่อการเรียนรู้ -

การประเมินผล

1. ประเมินผลงานกลุ ่มจากการแสดงความคิดเห็นในทิศทางที่สะท้อน 

 การให้คณุค่าตามสาระของหลกัสตูร

2. ประเมินจากความสามารถในการระบุผลจากการโกงที่ก่อให้เกิดความ 

 ไม่เป็นธรรมและความเดอืดร้อนเสยีหายแก่บคุคลอืน่ 

เวลาเรียน 

2 คาบเรยีน
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โครงการเพื่อการเรียนรู้ 
(Project Based Learning)

แนวคิด

โครงการเพ่ือการเรียนรู้ (Project Based Learning) คอื การเรียนรูแ้บบ

ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นเพียงที่ปรึกษาหรือ

อ�านวยความสะดวก นักเรียนจะต้องศกึษาเรยีนรูต้ัง้แต่การระบุปัญหา การ

วางแผน ด�าเนนิงาน ประเมนิผลงาน และเขียนรายงานด้วยตนเอง เพราะ

การเรยีนรู้แบบโครงการนีเ้น้นการมีส่วนร่วมของนักเรยีนเป็นส�าคญั 

ลักษณะที่สำาคัญของการเรียนรู้แบบโครงการ “โตไปไม่โกง”

1. เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนเป็นส�าคัญในทุกขั้นตอนของกระบวนการ 

 เรียนรู้ซึ่งนักเรียนจะมีส่วนร่วมคิด ร่วมด�าเนินการ  ร่วมตัดสินใจ  และร่วม 

 ประเมินผล

2. กระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้นในกลุ่มนักเรียนตั้งแต่การระบุปัญหา วางแผน  

 ด�าเนินงาน ลงมือปฏบัิต ิและประเมินผลหรอืสรปุผลการเรยีนรู้

3. ครผููส้อนเป็นท่ีปรึกษาหรือผูอ้�านวยความสะดวกให้แก่นกัเรยีน ท�าหน้าท่ีให้ 

 ข้อคดิ ชีแ้นะประเด็นหรือข้อมลูเพ่ิมเตมิ รวมทัง้ให้ก�าลังใจในการท�างาน

4. การลงมือปฏิบัติจริงจากโครงการถือเป็นประสบการณ์ของนักเรียนโดย 

 แท้จริง จากประสบการณ์จะกลายเป็นบทเรยีนท้ังด้านการรูค้ดิ การบ่มเพาะ 

 วธิคีดิ และการเพ่ิมพูนทักษะ โดยนักเรยีนจะเป็นผู้เรยีนรูก้ารแก้ปัญหาจาก 

 สถานการณ์จริง 

5. นักเรียนสามารถคิดนอกกรอบและใช้ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้ 

 อย่างเตม็ที่

6. ขอบเขตเนือ้หาของการเรียนรู้แบบโครงการ “โตไปไม่โกง” เน้นคณุค่าความ 

 ด ี5 ประการของหลกัสูตร รวมทัง้การต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน

สาระการเรียนรู้

แนวทางและวิธีการสร้างความตระหนักในคณุค่าความดี 5 ประการ 

สาระของหลักสูตร

• ความซือ่สตัย์สจุรติ 

• การมีจติสาธารณะ 

• ความเป็นธรรมทางสงัคม 

• การกระท�าอย่างรบัผดิชอบ 

• การเป็นอยูอ่ย่างพอเพยีง

จุดประสงค์

พัฒนาทักษะการด�าเนินโครงการสร้างสรรค์สังคมตามแนวทางแห่ง

คณุค่าความด ี5 ประการ

ตัวชี้วัด

สามารถลงมอืปฏิบตัเิพือ่ถ่ายทอดแนวคดิคณุค่าความด ี5 ประการ

การประเมินผล

1. ประเมินผลจากความร่วมมือในการด�าเนนิกิจกรรมในกระบวนการท�างาน

2. ประเมินผลงานท่ีเกิดขึน้เชงิประจักษ์และการรายงานผล   

โครงสร้างกิจกรรม

โครงการเพือ่การเรยีนรู้ (Project Based Learning) เป็นชดุกิจกรรม

พเิศษในหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเพิ่ม

กระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับสาระความดี 5 ประการของหลักสูตร ได้แก่ 

ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การ 

กระท�าอย่างรับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง ซึ่งเป็นโครงการที่ครู 

สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียน 

รู้ด้วยตนเองซึ่งสอดแทรกคุณค่าความดี 5 ประการของหลักสูตรผ่านการ 

ลงมือปฏิบัติโครงการร่วมกัน ตัวอย่างโครงการที่สามารถเป็นเครื่องมือ 

ในการเรียนรู้ในระดบัมัธยมศกึษาปีที ่4 ประกอบด้วย 

• โครงการศิลปะการพูด

• โครงการนักเขียนนักอ่าน

• โครงการผู้ประกอบการเพื่อสังคม
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ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครูอธิบายถึงความส�าคัญของโครงการเพื่อการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือ 

 ปฏิบัติเพื่อถ่ายทอดแนวคิดคุณค่าความดี 5 ประการ โดยนักเรียนเป็นผู้ 

 วางแผนและด�าเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอน ซึ่งในระดับชั้นมัธยมศึกษา 

 ปีที ่4 จะใช้โครงการศิลปะการพูด โครงการนักเขยีนนักอ่าน และโครงการ 

 ผู้ประกอบการเพื่อสังคม เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และยกตัวอย่าง 

 กจิกรรมทีน่กัเรียนสามารถท�าได้ 

2. ครูให้นักเรียนอภิปรายเพ่ือตกลงร่วมกันว่าจะเลือกด�าเนินโครงการอะไร  

 โดยพิจารณาตามหลักความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการด�าเนิน 

 โครงการ เช่น โครงการมคีวามน่าสนใจและท้าทายให้ลงมอืปฏิบตั ินกัเรยีน 

 มีประสบการณ์และความถนัดในเรื่องน้ัน ๆ  เป็นพิเศษ มีผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ทีส่ามารถให้ค�าปรึกษาได้ มีโอกาสในการบรรลุผลและขยายผลโครงการได้ 

 เป็นต้น ทั้งนี้ หากนักเรียนต้องการด�าเนินโครงการทั้งสามประเภท คร ู

 ควรบริหารจัดการให้เป็นไปได้ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น แบ่ง 

 กลุ่มด�าเนินการในแต่ละโครงการ หรือด�าเนนิการคราวละ 1 โครงการจน 

 ครบทกุโครงการ หรือบูรณาการโครงการทุกประเภทเข้าด้วยกัน เป็นต้น

3. เมือ่ตกลงเลอืกประเภทของโครงการแล้ว ให้นกัเรยีนร่วมกนัวางแผนและ 

 ออกแบบรายละเอียดกจิกรรมโดยใช้ความคดิสร้างสรรค์อย่างเตม็ที ่ ทัง้น้ี 

 ครูควรพิจารณาความเหมาะสมว่าโครงการดังกล่าวจะด�าเนินการร่วม 

 กนัท้ังห้องเรียนหรือแบ่งกลุม่ย่อยด�าเนนิการ อาจอยู่ในรปูแบบ “หนึง่ 

 โครงการ หลากหลายกจิกรรม” หรอื “บรูณาการโครงการทกุประเภท”  

 กไ็ด้ โดยให้นกัเรียนแต่ละกลุม่หรือนกัเรียนทัง้ห้องแล้วแต่กรณีร่วมกนัคิด 

 และอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปน้ี  

• ก�าหนดลักษณะกิจกรรมตามประเภทของโครงการที่จะช่วยถ่ายทอด 

 แนวคิดเกีย่วกับคุณค่าความดี    5    ประการ เช่น โครงการทีใ่ช้ศลิปะการพดู 

 จะด�าเนินกิจกรรมอะไร  เพราะเหตุใด  

• กิจกรรมดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายเป็นใคร 

• การด�าเนนิงานประกอบด้วยอะไรบ้าง ข้ันตอนด�าเนินงานและระยะเวลา 

 ที่ใช้เป็นอย่างไร 

• อะไรคือผลส�าเร็จในการด�าเนินกิจกรรม 

• การแบ่งความรบัผดิชอบในการด�าเนนิงานโดยก�าหนดบุคคลหรือคณะ 

 บุคคลเป็นผู้รับผิดชอบ    

• การด�าเนนิกิจกรรมดังกล่าวต้องใช้งบประมาณหรอืไม่ นกัเรยีนจะมวีิธี 

 หางบประมาณเพื่อด�าเนินการอย่างไร 

4. มอบหมายให้นักเรียนค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อศึกษาแนวทางและความเป็น 

 ไปได้ในการด�าเนนิกิจกรรม แล้วเขียนเค้าโครงแผนการด�าเนนิกิจกรรม ซึง่ 

 ประกอบด้วยหวัข้อต่อไปนี้

• ชื่อกิจกรรม/โครงการ 

• แนวคิดในการด�าเนินกิจกรรม

• จุดประสงค์

• ประโยชน์ที่จะได้รับ

• วิธีการและขั้นตอนในการด�าเนินกิจกรรม

• ระยะเวลา

• ผู้รับผิดชอบและการแบ่งงาน

• งบประมาณ (ถ้ามี) 

5. ครใูห้ค�าปรกึษาเก่ียวกับรายละเอยีดในการด�าเนนิกิจกรรม ช่วยก�าหนดวัน 

 เริ่มต้นด�าเนินกิจกรรมและระยะเวลาสิ้นสุดให้สอดคล้องกับปฏิทินการ 

 ศกึษาและการจดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีน 

6. นกัเรียนด�าเนินกิจกรรมตามแผนงาน ซึง่ระหว่างการด�าเนนิการต้องมกีาร 

 ประชุมปรึกษาหารือ ติดตามความก้าวหน้า คาดคะเนและป้องกันปัญหา 

 ทีอ่าจเกดิขึน้ระหว่างการด�าเนินการ หรอืหากมปัีญหาก็ร่วมกนัเสนอความคดิ 

 และแนวทางเพือ่แก้ไขปัญหา ทัง้นีค้วรมกีารถ่ายภาพและบนัทกึเรือ่งราว 

 ความก้าวหน้าในการด�าเนนิงานจนสิน้สุดโครงการ

7. เมือ่ด�าเนนิการแล้วเสรจ็ ครแูละนกัเรยีนร่วมกันสรุปบทเรยีนเพือ่การเรยีนรู ้

 แต่ละคนได้เรยีนรู้อะไรบ้างจากการท�างานครัง้นี ้สรปุผลร่วมกันว่ากิจกรรม 

 ที่ด�าเนินการนั้นสามารถสร ้างการเปลี่ยนแปลงได ้หรือไม ่ย ่างไร 

 มีโอกาสท�าอย่างต่อเนื่องหรือขยายผลได้หรือไม่ อย่างไร แล้วจัดท�า 

 รายงานผลการด�าเนนิงาน เตรียมน�าเสนอผลงานท่ีเกิดขึน้จากการด�าเนนิ 

 โครงการเพื่อการเรียนรู ้และกระบวนการท�างานโดยอาจจัดท�าเป็น  



78 79

 Power Point หรือ คลปิวิดีโอ หรือการจัดบอร์ดนิทรรศการ เพ่ือเผยแพร่ 

 ผลงานและความส�าเร็จต่อไป   

เวลาเรียน 

6-8 คาบเรยีน (ครสูามารถปรบัเวลาเรยีนได้ตามความเหมาะสม โดยอาจ 

ใช้เวลานอกคาบเรียนด�าเนนิกจิกรรมด้วย)  

คนมีฝีมอืแต่ไม่ใช่คนดี เป็นอนัตรายร้ายแรงแก่สงัคม

จะต้องเป็นทัง้คนดแีละมฝีีมอื จงึจะเป็นผูม้คีณุค่า

แก่ประเทศชาติ สงัคมและตนเอง

ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์

อดตีนายกรฐัมนตรี
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โครงการศิลปะการพูด
สาระความรู้ของโครงการ

ศลิปะการพูด หรือการพูดในทีส่าธารณะ เป็นรปูแบบหนึง่ของการ

สือ่สารกบัผูฟั้งจ�านวนมาก ผูพู้ดต้องมคีวามสามารถในการเล่าเร่ืองเพือ่ให้ผู้

ฟังสนใจ การพูดเพ่ือโน้มน้าวใจผู้ฟัง การพดูในท่ีสาธารณะจึงเป็นท่ีนยิมใช้กัน 

เช่น การปราศรัย การพูดหน้าเสาธง การทอล์กโชว์ เป็นต้น ดงัน้ัน หลักสตูร  

“โตไปไม่โกง” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จึงน�าการพูดในที่สาธารณะมา 

เป็นโครงการ ส�าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการศิลปะ 

การพูดจะช่วยกระตุ้นและผลักดันความสนใจของนักเรียนในการเรียนรู้เพื่อ 

ปลกูฝังจติส�านึกคุณค่าความดี 5 ประการ ซึง่เป็นสาระของหลักสตูร 

จุดประสงค์ของโครงการ

1. เพือ่เปิดโอกาสให้นกัเรียนเรียนรู้การพดูในทีส่าธารณะ

2. เพือ่ปลกูฝังคุณค่าความดี 5 ประการของหลักสตูรผ่านเนือ้หาของการพดู 

 ในทีส่าธารณะ

3. เพือ่ให้นกัเรียนได้รู้จกัการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์สังคม

ลักษณะของการพูดในที่สาธารณะ

1. พดูด้วยวาจาทีสุ่ภาพ ไม่ก้าวร้าว ไม่หยาบคาย 

2. ต้องมีความรับผิดชอบในส่ิงทีไ่ด้พูดออกไป 

3. ไม่พูดใส่ร้าย ป้ายสี หรือดูถูกผูอ่ื้น

4. พดูแต่น้อย ได้ใจความและสาระ

ตัวอย่างกิจกรรมในโครงการศิลปะการพูด

กจิกรรม ค�าอธิบาย

ทอล์กโชว์ความดี เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนใช้วาทศิลป์

ในหัวข้อการท�าความดีมีประโยชน์ต่อ

ตนเองและสังคมอย่างไร ซึ่งเสริมสร้าง

ความดีทั้งผู้พูดและผู้ฟัง

นักการเมืองรุน่ใหม่ เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนฝึกการ

ปราศรัย และสร้างนโยบายที่ดีเพื่อ

สังคม

การจัดรายการวิทยุ เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนน�าเสนอเรื่อง

ราวดี ๆ ที่ได้จากประสบการณ์มาเล่า

สู่กันฟังผ่านรายการวิทยุของโรงเรียน 

ซึ่งจะแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตาม

ห้องเรียน 1 สัปดาห์ต่อห้องเรียน

การโต้วาที เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนแข่งขันโต้วาที

ในหัวข้อที่ก�าหนดขึ้น เป็นการฝึกโต้ตอบ 

ฝึกภาษา ฝึกอารมณ์ และไหวพริบของ

นักเรียน เพื่อเป็นคนเก่งคนดีของสังคม

กลุม่ทูตความดี เป็นกิจกรรมที่ไห้นักเรียนจัดกลุ่มเพื่อ

สื่อสารการท�าความดีมีประโยชน์อย่างไร

ให้แก่เพื่อน ๆ น้อง ๆ ในโรงเรียนได้

เข้าใจและอยากท�าความดีเพื่อผู้อื่น 

โรงเรียนและสังคม
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โครงการนักเขียนนักอ่าน
สาระความรู้ของโครงการ

การอ่านและการเขยีนถอืเป็นเรือ่งส�าคัญส�าหรบัการเรยีนรูข้องมนษุย์ 

มนุษย์สะสมความรู้และถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น จากคนหนึ่งถึงอีกคน

หนึ่งผ่านตัวอักษรและหนังสือ ดังนั้น การสร้างจิตส�านึกรักในการอ่านและ

ขวนขวายหาความรู้จงึเป็นส่ิงส�าคัญต่อเยาวชน การฝึกให้นกัเรยีนเขยีนหรือ

บรรยายสิ่งที่อยู่ภายใน เป็นการทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ซึ่งในหลักสูตรนี้ คือ

คณุค่าความดี 5 ประการ และยังเป็นการถ่ายทอด แบ่งปันประสบการณ์และ

ความรูใ้ห้แก่ผู้อ่ืนอีกด้วย 

จุดประสงค์ของโครงการ

1. เพือ่เป็นการเรียนรู้คุณค่าความดี 5 ประการ ผ่านการอ่านหนงัสอื

2. เพือ่ปลกูฝังให้นกัเรยีนรกัการอ่าน รู้จักแบ่งปันความรู ้และช่วยเหลือผู้อืน่

3. เพือ่ให้นกัเรียนรู้จกัการแบ่งงาน ความรบัผิดชอบ และฝึกทกัษะการเขยีน 

 และประมวลความรู้

ลักษณะของการอ่าน

หลกัสตูร “โตไปไม่โกง” จะเน้นลักษณะของสโมสรนกัอ่าน  (Book Club) 

คอื การรวมกลุม่กนั เพ่ือช่วยเหลอืกันส�าหรับนกัเรยีนทีอ่าจจะอ่านไม่คล่อง 

กอ็าจจะแบ่งกนัอ่านแล้วน�ามาเล่าให้เพือ่น ๆ ในกลุ่มฟัง หรอืแบ่งปันความรู้

จากส่ิงทีอ่่าน ข้อคิดทีไ่ด้จากหนงัสือ หรอืแนะน�าหนงัสอืดี ๆ ให้เพือ่นคนอืน่

ได้อ่าน

นอกจากนี้ระหว่างกิจกรรมการอ่านยังสามารถสอดแทรกเกม หรือ 

กิจกรรมอื่น ๆ เพื่อความสนุกสนาน เช่น การหาข้อความ หรือค�าพูดว่าเป็น

ของตัวละครตัวใด หรืออยู่ในหน้าใด อาจมีการวาดรูปบรรยายเหตุการณ์ 

หรือแสดงบทบาทสมมติก็ได้เช่นกัน

ลักษณะของการเขียน

การเขียนเป็นการถ่ายทอดความรู้ซึ่งลักษณะการเขียนหนังสือนั้น

สามารถท�าได้หลายรูปแบบ เพื่อแบ่งเบาภาระจึงควรแบ่งเป็นทีมงานโดย

จ�าลองโครงสร้างของส�านกัพมิพ์ ทัง้นี ้ นกัเรียนแต่ละคนอาจมคีวามถนดั

แตกต่างกัน ซึง่ในการจดัท�าหนงัสอืจะต้องมฝ่ีายต่าง ๆ เช่น ฝ่ายนกัเขยีน 

ฝ่ายบรรณาธกิาร ฝ่ายพิสจูน์อกัษร ฝ่ายภาพประกอบ ฝ่ายจดัรปูแบบ ฝ่ายหา

ข้อมลู เป็นต้น นักเรยีนจะได้รูจ้กัการแบ่งงานตามความถนดัและความสนใจ

ครูควรกระตุ ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  

ในขั้นตอนแรกจะต้องให้มกีารระดมสมองถงึหวัข้อและประเด็นทีจ่ะเขียน รปู

แบบท่ีจะน�าเสนอ ควรให้ทกุคนได้มส่ีวนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ 

นอกจากการจัดท�าในลักษณะรูปเล่มแล้ว ยังรวมถึงการเขียนในรูป

แบบต่าง ๆ เช่น การเขยีนในรปูแบบจดหมาย อาจเขยีนถงึบุคคลทีช่ื่นชอบ 

ซึง่บุคคลเหล่านั้นควรมีลักษณะของคุณค่าความดี 5 ประการ การเขียนใน

ลกัษณะของบนัทึกประจ�าวัน (Diary) เช่น บันทกึความดทีีตั่วเองได้ท�า หรือ

ทดลองอยู่อย่างพอเพียง 1 สัปดาห์ แล้วบันทึกลงไป การเขียนบรรยาย

ประกอบภาพถ่าย การเขยีนบทกว ีเป็นต้น

ตัวอย่างโครงการนักเขียนนักอ่าน

กจิกรรม ค�าอธิบาย

Book Club

กจิกรรมรวมกลุ่มนกัอ่าน แลกเปลีย่นมุมมองและความ

คดิเห็นต่อหนงัสอืท่ีน่าสนใจ และสอดคล้องกับสาระ

ของหลกัสตูร ครูผู้สอนอาจเชิญผู้เขียนมาร่วมพูดคยุกบั

นกัเรียนด้วย

Growing Good Poet Society

กิจกรรมชมรมกวีโตไปไม่โกง รวบรวมบทกวีของ

นักประพันธ์ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับสาระของ

หลักสูตร และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ฝึกอ่าน

บทกวีและรับรู้ความรู้สึกของผู้ประพันธ์ ฝึกเขียนและ

เผยแพร่บทกวี

Growing Good Magazine
กิจกรรมผลิตหนังสือ โดยเขียนหนังสือท�ามือที่มีเนื้อหา

เกี่ยวกับคุณค่าความดี 5 ประการ และการทุจริต

คอร์รัปชัน
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โครงการผู้ประกอบการเพื่อสังคม
สาระความรู้ของโครงการ

ผู้ประกอบการ คือ บุคคลทีป่ระกอบธรุกจิเพ่ือแสวงหาก�าไร ซึง่ต้อง

อาศยัเงินทนุ แรงงาน และทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือสร้างธุรกจิให้ได้ผลตอบแทน

มากท่ีสดุ ในบางคร้ังก็ได้ก�าไรมาด้วยการโกง ขดูรดีจากค่าแรง ไม่รบัผิดชอบ

ต่อสนิค้าหรือบริการ เป็นต้น ซ่ึงท�าให้ธรุกจิมีผลก�าไรท่ีมากขึน้แต่สงัคมกลับ

ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย สังคมมีแต่แบกรบัภาระจากการเหน็แก่ตวัของธรุกจิ

ทีไ่ม่ค�านงึถึงส่วนรวม เช่น การปล่อยน�า้เสยีลงแม่น�า้ การหนภีาษ ีการใช้วัสดุ

ทีท่�าลายโลก เป็นต้น ดังนัน้ ผู้ประกอบการในหลักสตูร “โตไปไม่โกง” จะเป็น

ผูป้ระกอบการเพ่ือสังคม คือ ประกอบธรุกจิและดูแลสงัคมไปพร้อมกนั เป็น

ผูท้ีมี่ความรับผดิชอบต่อสังคม น�าก�าไรบางส่วนท่ีได้กลับคนืสูสั่งคม และช่วย

ดแูลรักษาโลกของเรา

จุดประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่มี 

 ความรับผดิชอบต่อสังคม

2. เพื่อปลูกฝังจิตส�านึกที่ดีให้นักเรียนรู ้จักประกอบอาชีพอย่างสุจริต  

 มคีวามรับผดิชอบ เป็นธรรม และท�าเพือ่ส่วนรวม

3. เพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม 

 และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวนัได้

ลักษณะของผู้ประกอบการเพื่อสังคม

1. รูจ้กัน�าทรัพยากรมาใช้อย่างคุ้มค่า

2. รูจ้กัประมาณตน ไม่ท�าธุรกจิใหญ่เกินตวั

3. มคีวามรับผดิชอบต่อสินค้าและบริการ รวมท้ังผู้บรโิภค

4. มคีวามรับผดิชอบต่อส่ิงแวดล้อม เช่น ไม่ปล่อยน�า้เสยี ไม่ใช้วสัดทุีท่�าลาย 

 โลก เป็นต้น

5. ไม่เอาเปรียบลกูจ้าง เช่น ค่าแรง ช่ัวโมงการท�างาน เป็นต้น

6. ไม่ท�าผดิกฎหมาย เช่น ไม่ขายสนิค้าละเมิดลขิสทิธ์ิ ไม่หนภีาษ ีไม่ปลอม 

 แปลงเอกสาร เป็นต้น

7. คนืก�าไรสูสั่งคม เช่น ช่วยเหลอืเด็กไร้ทีอ่ยู่อาศยั บรจิาคสิง่ของ ให้ทนุการ 

 ศกึษา เป็นต้น

ตัวอย่างกิจกรรมในโครงการผู้ประกอบการเพื่อสังคม

• กิจกรรมรีไซเคิลเพื่อห้องสมุด

 เป็นกิจกรรมท่ีให้นกัเรียนสร้างท่ีเก็บขยะรไีซเคลิ เช่น ขวดน�า้ กระดาษ  

 เป็นต้น ให้นกัเรียนได้น�ามาทิง้ โดยรายได้จากการขายขยะจะน�าไปซือ้ 

 หนงัสือเข้าห้องสมดุของโรงเรยีน

• กิจกรรมเปิดท้ายขายของมือสอง

 เป็นกิจกรรมท่ีให้นกัเรียนน�าของเก่าทีไ่ม่ได้ใช้แล้ว มาซือ้ขายกัน โดยตัง้ 

 ราคาทีเ่ป็นธรรม และสามารถให้นกัเรยีนบรจิาคเงินทีข่ายของได้ส่วนหนึง่ 

 เพือ่ช่วยเหลอืเดก็ไร้การศึกษา

• กิจกรรมระดมทุนช่วยผู้ประสบภัยน�้าท่วม

 เป็นกจิกรรมท่ีให้นกัเรยีนท�าขนมหรอืสิง่ของเพ่ือหาเงนิไปช่วยผูป้ระสบภยั 

 น�า้ท่วม

• กิจกรรมร้านเช่าหนัง

 เป็นกจิกรรมทีใ่ห้นกัเรยีนน�าแผ่นหนงั/ภาพยนตร์ทีถ่กูต้องตามกฎหมาย 

 ที่ไม่ใช้แล้วหรือหนังใหม่มาให้เช่า โดยนักเรียนจะต้องบริหารจัดการเอง 

 และก�าไรทีไ่ด้จะต้องท�าประโยชน์เพ่ือโรงเรยีน

• กิจกรรมร้านค้าปลอดโกง

 เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ฝึกการค้าขายอย่างซื่อสัตย์ ต้ังราคาอย่าง 

 เป็นธรรม และสินค้าที่มีคุณภาพ เป็นโครงการต้นแบบความพอเพียง  

 โดยจดัตัง้เป็นร้านค้าหรือจดัเป็นตลาดนดัช่ัวคราวก็ได้
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เป็นมนษุย์

ก่อนจะเป็นอะไรในโลกนี้
ทัง้เลวทรามต�า่ดถีงึทีสุ่ด

ก่อนจะสวมหวัโขนละครชดุ
คณุต้องเป็นมนุษย์ก่อนอืน่ใด
คณุจะต้องรู้จกัการเป็นมนษุย์
ไม่ใช่ชดุเคร่ืองแบบทีส่วมใส่
ไม่ใช่ยศต�าแหน่งแกร่งฉไกร
หากแต่เป็นหวัใจของคณุเอง

ใจทีมี่มโนธรรมส�านกึ
ใจทีรั่บรู้สกึตรึกตรงเผง

ใจทีไ่ม่ประมาทไม่ขลาดเกรง
ใจทีไ่ม่วงัเวงการเป็นคน

เมือ่น้ันคณุจะเป็นอะไรก็ได้
เป็นผู้น้อยผูใ้หญ่ได้ทกุหน
มโนธรรมส�านกึรูส้กึตน

ต้องต้ังตนให้เป็น คอื เป็นมนษุย์

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบลูย์

แบบฝึกหัดการวิเคราะห์และให้
เหตุผลของเนื้อเรื่องภาพยนตร์สั้น 
“โตไปไม่โกง” เรื่อง โดนัท

แนวคิด

แบบฝึกหดัการวเิคราะห์และให้เหตผุลโดยใช้ภาพยนตร์สัน้เป็นวธิกีาร

หนึ่งที่จะช่วยฝึกฝนให้นักเรียนเพิ่มพูนทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

โดยไม่ยอมรบัอะไรแบบผวิเผนิ ไม่ใช้อารมณ์ แต่ต้องวเิคราะห์และประเมนิ

ความชดัเจน ถูกต้อง รอบคอบ ด้วยการใคร่ครวญไตร่ตรองและใช้เหตผุลที่

เหมาะสม กล่าวคือเป็นผูท้ี ่“รู้จกัคดิ” ด้วยการใช้พืน้ฐานคุณค่าส�าคญัในการ

อยูร่่วมกันหรอืคุณค่าความด ี5 ประการทีเ่ป็นสาระส�าคญัของหลกัสตูร 

สาระการเรียนรู้

ฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณบนพื้นฐานของคุณค่าความดี    

5 ประการ ซึง่เป็นทกัษะการคดิทีส่�าคญัในการใช้เหตผุลของมนษุย์ทีจ่ะยกระดบั 

ไปสูก่ารตระหนักด้วยจติส�านกึ

สาระของหลักสูตร

ความเป็นธรรมทางสงัคม

จุดประสงค์

1. เข้าใจเนือ้หาและสามารถวิเคราะห์เน้ือเรือ่งท่ีเก่ียวกับคณุค่าความด ี5  

 ประการ จากภาพยนตร์สัน้ได้

2. สามารถให้เหตผุลเชงิจรยิธรรมในการกระท�าของตวัละคร 

3. น�าความรูค้วามเข้าใจจากภาพยนตร์สัน้มาประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวนั
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ตัวชี้วัด

1. เหน็ความส�าคัญของการมีคุณค่าความด ี5 ประการกบัการใช้ชวีติร่วมกนั 

 ของคนในสังคม

2. สามารถวิเคราะห์และให้เหตผุลเชงิจริยธรรมในสถานการณ์ทีต้่องใช้  

 คณุธรรมจริยธรรม

การประเมินผล

1. ประเมินผลงานนักเรียนจากการตอบค�าถามในแบบฝึกหดั 

2. ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคดิเห็น และการน�าเสนอ 

 ผลงาน

3. ประเมินความเข้าใจและให้เหตุผลเชิงจริยธรรมในการกระท�าและค�าพูด 

ต่าง ๆ 

โครงสร้างกิจกรรม

ขัน้ท่ี 1  ทบทวนและเล่าเร่ือง 

• สรุปภาพรวมเหตุการณ์ (แบบฝึกหัดที่ 1)

• ล�าดับเหตุการณ์และผู้เกี่ยวข้อง เขียนแผนผังการด�าเนินเรื่อง ตั้งแต่ 

 จุดเริ่มต้นของเรื่องจนถึงจุดสิ้นสุดของเรื่องว่ามีใครเกี่ยวข้อง และเกิด 

 อะไรขึ้น ตามล�าดับห้วงเวลา (แบบฝึกหัดที่ 2)

ขัน้ท่ี 2  วิเคราะห์และเข้าใจสถานการณ์

• วิเคราะห์ข้อความค�าพูดของตัวละครและวัตถุประสงค์ในการพูด  

 (แบบฝึกหัดที่ 3)

• วิเคราะห์การให้เหตุผลของตัวละครที่เกี่ยวข้อง (แบบฝึกหัดที่ 3)  

• วเิคราะห์สภาพแวดล้อมเง่ือนไขท่ีท�าให้เกดิเหตกุารณ์ (แบบฝึกหดัที ่4)

ขัน้ท่ี 3  การประเมนิไตร่ตรอง

• การประเมินไตร่ตรองว่าตามเหตุการณ์ในเรื่อง ปมปัญหาหรือข้อขัด 

 แย้งคืออะไร อะไรที่รู้สึกว่าไม่ถูกต้อง (แบบฝึกหัดที่ 5)

• การประเมินเหตุผลของตัวละคร ยอมรับได้หรือยอมรับไม่ได้เพราะ 

 เหตุใดการให้เหตุผลของตัวละครสมเหตุสมผลหรือไม่ เพราะอะไร  

 (แบบฝึกหัดที่ 6, 7 และ 8)

• การประเมนิระดบัพฒันาการจรยิธรรมของตวัละคร เมือ่ค�านึงถงึ คุณค่า 

 ความดี 5 ประการที่เป็นสาระของหลักสูตร (แบบฝึกหัดที่ 7, 8 และ 9)

• การวิเคราะห์เทียบเคียงเหตุการณ์ในเรื่องกับตนเองและเหตุการณ์ใน 

 ชีวิตจริง (แบบฝึกหัดที่ 10)

ขัน้ท่ี 4  การเปลีย่นแปลง

• ก�าหนดเป้าหมายและแนวทางการเปลี่ยนแปลงท่ีสอดคล้องกับหลัก 

 คุณค่าความดี 5 ประการที่เป็นสาระของหลักสูตร ปรับเปลี่ยนวิธีคิด 

 ของตัวละครที่จะส่งผลต่อสถานการณ์ และหาทางออกที่เป็นไปได้  

 (แบบฝึกหัดที่ 11)

ขัน้ท่ี 5 การฝึกฝนทกัษะการสือ่สาร  

• แสวงหาทางออกของเหตุการณ์และสื่อสารเพ่ือการเปลี่ยนแปลง  

 (แบบฝึกหัดที่ 11)

เวลาเรียน 

10 – 12  คาบเรยีน
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แบบฝึกหัดที่ 1  สรุปภาพรวมเหตุการณ์เป็นการ์ตูนสามช่อง 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครเูปิดภาพยนตร์ส้ันเร่ือง “โดนัท” ให้นักเรยีนดู

2. หลังจากดูจบ ครูให้นักเรียนแต่ละคน สรุปภาพรวมเหตุการณ์จาก 

 ภาพยนตร์ส้ันเร่ือง “โดนัท” เป็นการ์ตนูสามช่อง โดยระบจุุดเร่ิมต้นว่าเกดิ 

 อะไรข้ึน จดุขดัแย้งว่าเกิดอะไรขึน้ และจุดสิน้สดุของเหตกุารณ์คืออะไร

3. นกัเรียนน�าเสนอผลงาน

4. ครอูธิบายเร่ืองย่อและตวัละครต่าง  ๆ  ในภาพยนตร์สัน้เพือ่สร้างความเข้าใจ 

 มากข้ึน 

การประเมินผล

ประเมนิผลงานนักเรียนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�าเสนอ (ดแูนวค�า

ตอบหน้า 98)

แบบฝึกหัดที่ 2  แผนผังเส้นทางเดินเรื่องตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครเูปิดภาพยนตร์ส้ันเร่ือง “โดนทั” ให้นกัเรียนดหูรือหากได้ดูภาพยนตร์ 

 ไปแล้วให้ทบทวนจากเร่ืองย่อ 

2. ครูให้นักเรียนแต่ละคนเขียนเส้นทางเดินเรื่องของภาพยนตร์ตั้งแต่ 

 จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดว่าเกิดเหตุการณ์อะไรที่ส�าคัญขึ้นบ้าง

3. ครอูธบิายเพิม่เตมิเกีย่วกบักระบวนการเรยีนรูแ้บบเส้นทางเดินเรือ่งว่าเป็นการ 

 เรยีนรู้ด้วยการใช้ล�าดับของเหตกุารณ์ เพือ่ให้นกัเรยีนได้ฝึกความสามารถ 

 ในการวเิคราะห์ โดยใช้องค์ประกอบทีเ่ก่ียวข้อง 4 ด้าน ได้แก่ 

• ฉาก (Setting) หมายถึง สถานที ่เงือ่นไขด้านเวลา และสภาพแวดล้อม 

 อืน่ๆ ที่มีอิทธิพลต่อเหตุการณ์ในเรื่อง  

• ตวัละคร (Character) หมายถงึ ตวัละคร ตวัแสดง ทีม่บีทบาทในเน้ือเรือ่ง

• การด�าเนนิชวีติ  (A way of life)  หมายถงึ เรือ่งราวทีเ่ก่ียวพนักับวถิชีวีติ 

 ของตวัละคร ซึง่เป็นการด�าเนินชวีติทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของชีวติโดยปกติของ 

 ตวัละคร

• เหตกุารณ์ (Events) หมายถงึ เหตกุารณ์ท่ีเป็นปัญหาทีต่วัละครต้องเผชญิ 

4. นกัเรียนน�าเสนอผลงาน

การประเมินผล

ประเมินผลงานนักเรยีนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�าเสนอ (ดแูนวค�า

ตอบหน้า 99)

แบบฝึกหัดที่ 3  ใครเป็นคนพูด   

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครเูปิดภาพยนตร์สัน้เร่ือง “โดนทั” ให้นกัเรียนดหูรอืหากได้ดูภาพยนตร์ 

 ไปแล้วให้ทบทวนจากเรื่องย่อ

2. ครูให้นักเรียนระบุว่าค�าพูดที่ปรากฏในกล่องข้อความเป็นค�าพูดของตัว 

 ละครใด และอธิบายว่าค�าพูดนั้นมีจุดประสงค์ใดในการพูดเช่นนั้น       

3.นกัเรยีนน�าเสนอผลงาน

การประเมินผล

ประเมินผลงานนักเรยีนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�าเสนอ (ดแูนวค�า

ตอบหน้า 100 - 101)
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แบบฝึกหัดท่ี 4  เง่ือนไขด้านสภาพแวดล้อมของตัวละครในแผนผังเส้นทางเดินเร่ือง 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครเูปิดภาพยนตร์ส้ันเร่ือง “โดนทั” ให้นกัเรียนดหูรือหากได้ดูภาพยนตร์ 

 ไปแล้วให้ทบทวนจากเร่ืองย่อ

2. ให้นักเรียนวิเคราะห์เงื่อนไขด้านสภาพแวดล้อมของตัวละครในแผนผัง 

 เส้นทางเดินเร่ือง ว่าใครหรืออะไรทีท่�าให้ตวัละครดังกล่าวพดูหรอืกระท�า 

 สิง่ท่ีปรากฏในกล่องข้อความหรือในเรือ่ง

3. นกัเรียนน�าเสนอผลงาน

การประเมินผล

ประเมนิผลงานนักเรียนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�าเสนอ  (ดแูนวค�า

ตอบหน้า 102)

 

 

แบบฝึกหัดที่ 5  ต้นไม้ปัญหา 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครเูปิดภาพยนตร์ส้ันเร่ือง “โดนทั” ให้นกัเรียนดหูรือหากได้ดูภาพยนตร์ 

 ไปแล้วให้ทบทวนจากเร่ืองย่อ

2. ครูให้นักเรียนคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องเป็นปัญหาอะไร ระบุปัญหาใน 

 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยใส่เครื่องหมาย ? ลงในแผนผังเส้นทางเดินเรื่อง 

 แล้วน�ามาเรียบเรียงเป็นต้นไม้ปัญหา

3. นกัเรียนน�าเสนอผลงาน

การประเมินผล

ประเมนิผลงานนักเรียนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�าเสนอ (ดแูนวค�า

ตอบหน้า 103)

แบบฝึกหัดที่ 6  วิเคราะห์บุคลิกภาพและภูมิหลังตัวละคร  

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครเูปิดภาพยนตร์สัน้เร่ือง “โดนทั” ให้นกัเรียนดหูรอืหากได้ดูภาพยนตร์ 

 ไปแล้วให้ทบทวนจากเรือ่งย่อ

2. ให้นักเรียนวิเคราะห์ตัวละครในเรื่องว่ามีลักษณะอย่างไร และค�าพูดหรือ 

 การกระท�าอะไรบ้างที่สะท้อนบุคลิกภาพแบบนั้น พร้อมคิดวิเคราะห์ว่า 

 ตวัละครดงักล่าวน่าจะมภูีมหิลงัอย่างไรบ้าง

3. นกัเรียนน�าเสนอผลงาน

การประเมินผล

ประเมินผลงานนักเรยีนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�าเสนอ (ดแูนวค�า

ตอบหน้า 104)

   

แบบฝึกหัดที่ 7  บอลลูนความคิด  

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครเูปิดภาพยนตร์สัน้เร่ือง “โดนทั” ให้นกัเรียนดหูรอืหากได้ดูภาพยนตร์ 

 ไปแล้วให้ทบทวนจากเรือ่งย่อ

2. ให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ความคิดของตัวละครขณะท่ีเกิดเหตุการณ์ 

 ต่างๆ โดยคดิหาเหตผุลท่ีเป็นไปได้ทีท่�าให้เขาหรอืเธอผูน้ัน้มกีารกระท�าและ 

 ค�าพดูดงัทีป่รากฏในเรือ่ง แล้วเขียนเป็นบอลลนูความคดิของตัวละครนัน้

3. นกัเรียนน�าเสนอผลงาน

การประเมินผล

ประเมินผลงานนักเรยีนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�าเสนอ (ดแูนวค�า

ตอบหน้า 105)
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แบบฝึกหัดที่ 8  โต้วาทีบทบาทสมมติ : คิดแบบตัวละคร  

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครเูปิดภาพยนตร์ส้ันเร่ือง “โดนทั” ให้นกัเรียนดหูรือหากได้ดูภาพยนตร์ 

 ไปแล้วให้ทบทวนจากเร่ืองย่อ

2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ  ละ 5 – 6 คน หรือตามบทบาทตัวละครใน 

 ภาพยนตร์

3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสวมบทบาทสมมติของตัวละครที่ได้รับ โดยแต่ละ 

 กลุม่ระดมสมองคิดวิเคราะห์ลกัษณะและบคุลิกภาพของตัวละครนัน้ ๆ 

4. นกัเรียนแต่ละกลุม่ส่งตวัแทน 1 คน ออกมาพดูอธิบายเหตผุลในลักษณะ 

 โต้วาที หากตัวละครกลุ่มอื่นต้องการโต้แย้งให้ออกมาแสดงความคิดเห็น  

 ทั้งนี้แต่ละกลุ่มสามารถแตะมือเพื่อขอเปลี่ยนตัวได้ และกติกาส�าคัญคือ  

 ห้ามพูดค�าท่ีไม่สุภาพ และห้ามถูกตัวตวัละครกลุ่มอืน่ ๆ

การประเมินผล

ประเมนิผลงานนักเรียนจากการแสดงบทบาทสมมตแิละการใช้เหตผุลโต้แย้ง 

(ดแูนวค�าตอบหน้า 106)

แบบฝึกหัดที่ 9  รู้สึกนึกคิด 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครเูปิดภาพยนตร์ส้ันเร่ือง “โดนทั” ให้นกัเรียนดหูรือหากได้ดูภาพยนตร์ 

 ไปแล้วให้ทบทวนจากเร่ืองย่อ

2. ครใูห้นกัเรียนเขยีนความรู้สึกต่อการกระท�าและค�าพดูของตวัละคร โดยใส่ 

 ในช่องทีม่สัีญลักษณ์เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย หรืออดึอดั ล�าบากใจต่อการ 

 กระท�าหรือค�าพูดของตวัละครนัน้ พร้อมให้เหตผุลประกอบ

3. นกัเรียนน�าเสนอผลงาน

การประเมินผล

ประเมนิผลงานนักเรียนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�าเสนอ (ดแูนวค�า

ตอบหน้า 107)

แบบฝึกหัดที่ 10  ใคร ทำาอะไร ที่ไหน เกิดอะไรขึ้น  

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครเูปิดภาพยนตร์สัน้เร่ือง “โดนทั” ให้นกัเรียนดหูรอืหากได้ดูภาพยนตร์ 

 ไปแล้วให้ทบทวนจากเรือ่งย่อ

2. ครแูบ่งนกัเรยีนเป็นกลุม่ ๆ ละ 5 – 6 คน

3. ให้นกัเรยีนแต่ละกลุม่วเิคราะห์เปรยีบเทยีบเหตกุารณ์ในภาพยนตร์สัน้กบั 

 เหตกุารณ์ทีอ่าจเกิดขึน้ในชวีติจรงิของนกัเรียน โดยยกตวัอย่างเหตกุารณ์ 

 ต่อไปนีอ้ภปิรายร่วมกัน

• การเข้าแถวเพื่อซื้ออาหารกลางวัน

• การรอคิวขึ้นรถไฟฟ้าหรือรถสาธารณะ

• การรับบัตรคิวเพื่อพบแพทย์ที่โรงพยาบาล

• การรับของแจกแก่ผู้ประสบอุทกภัย

4. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดวิเคราะห์และก�าหนดโครงเรื่องของ 

 เหตกุารณ์ใหม่ว่า ใคร ท�าอะไร ทีไ่หน และเกิดอะไรข้ึน พร้อมแสดงบทบาท 

 สมมตหิน้าชัน้เรยีน  

5. แสดงบทบาทสมมติ

การประเมินผล

ประเมินผลงานนักเรียนจากการแสดงบทบาทสมมติและเนื้อหาของ

เหตกุารณ์ทีน่�ามาแสดงสอดคล้องกับคณุค่าความดี 5 ประการ (ดูแนวค�า

ตอบหน้า 108)
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แบบฝึกหัดที่ 11  ร่วมกันหาทางออก       

 ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครเูปิดภาพยนตร์ส้ันเร่ือง “โดนทั” ให้นกัเรียนดหูรือหากได้ดูภาพยนตร์ 

 ไปแล้วให้ทบทวนจากเร่ืองย่อ

2. ครแูบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 – 6 คน

3. นกัเรียนแต่ละกลุม่ระดมสมองแก้ไขเนือ้เรือ่งภาพยนตร์ส้ัน โดยก�าหนดส่ิง 

 ที่ควรจะเป็นหรือเป้าหมายร่วมที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีใคร  

 “โกง” ใคร แล้วช่วยกนัวิเคราะห์ว่าเป้าหมายดงักล่าวมคีวามขัดแย้งหรือ 

 สอดคล้องกบัเน้ือเร่ืองเดิมหรือไม่ อย่างไรบ้าง

4. นกัเรียนแต่ละกลุม่น�าเสนอผลงาน

5. ให้นกัเรียนแต่ละกลุม่ระดมสมองเพ่ือเปล่ียนความคดิ ค�าพดู และเงือ่นไข 

 ของตัวละครแต่ละตัวให้เนื้อเรื่องภาพยนตร์ด�าเนินไปสู่สิ่งที่ดีต่อตนเอง 

 และสังคมรอบข้าง

6. นกัเรียนแต่ละกลุม่น�าเสนอผลงาน

7. ให้นกัเรยีนแต่ละกลุม่ระดมสมองคดิหาวธิป้ีองกนัและแก้ไขปัญหาการแซง 

 คิว เช่น ร้านมีการจัดการระบบในการซื้อโดนัท มีพนักงานอ�านวย 

 ความสะดวกและแก้ไขปัญหา ตดัสทิธคินแซง ปรบัคนแซง เป็นต้น โดยคร ู

 แบ่งกลุม่ตามบทบาทของตวัละครว่าจะท�าอย่างไร รวมท้ังองิประสบการณ์ 

 ของนักเรียนท่ีเคยพบเห็น เช่น แจกบตัรควิ เป็นต้น

8. นกัเรียนแต่ละกลุม่น�าเสนอผลงาน

การประเมินผล

ประเมนิผลงานนักเรียนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�าเสนอ (ดแูนวค�า

ตอบหน้า 109 - 110)

ใครคือครู

ใครคือคร ูครูคอืใคร ในวันนี้
ใช่อยู่ที ่ปรญิญา มหาศาล
ใช่อยู่ที ่เรยีกว่า ครอูาจารย์

ใช่อยู่นาน สอนนาน ในโรงเรยีน
ครคืูอผู ้ชีน้�า ทางความคดิ
ให้รูถู้ก รูผ้ดิ คิดอ่านเขียน
ให้รูทุ้กข์ รูย้าก รูพ้ากเพยีร

ให้รูเ้ปลีย่น แปลงสู ้รูก้ารงาน
ครคืูอผู ้ยกระดับ วญิญาณมนษุย์

ให้สงูสดุ กว่าสตัว์ เดรัจฉาน
ปลกุส�านกึ  ส่ังสม อดุมการณ์ 

มดีวงมาล เพือ่มวลชน ใช่ตนเอง
ครจึูงเป็น นกัสร้าง ผูใ้หญ่ยิง่

สร้างความจรงิ สร้างคนกล้า สร้างคนเก่ง
สร้างคนให้ ได้เป็นตวั ของตวัเอง

ขอมอบเพลง นีม้า บชูาครู

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบลูย์
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แนวคำาตอบ
แบบฝึกหัดการวิเคราะห์และให้เหตุผล 

เนื้อเรื่องจากภาพยนตร์สั้น “โตไปไม่โกง” 

เรื่อง โดนัท

แบบฝึกหัดที่ 1  สรุปภาพรวมเหตุการณ์เป็นการ์ตูนสามช่อง

ค�าชี้แจง ให้นักเรียนสรุปภาพรวมเหตุการณ์จากภาพยนตร์สั้นเรื่อง “โดนัท” เป็นการ์ตูนสามช่อง 

โดยระบุ จุดเริ่มต้นว่าเกิดอะไรขึ้น จุดขัดแย้งว่าเกิดอะไรขึ้น และจุดสิ้นสุดของเหตุการณ์คืออะไร

แบบฝึกหัดที่ 2  แผนผังเส้นทางเดินเรื่องตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด

จุดเริ่มต้น

ร้�านโดนัทแห่งหนึ่งที่ก�าลังขายโดนัทช่วงนาทีทองลดราคาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งจึงมีคนต่อแถวซื้อเป็น 

จ�านวนมาก ชายหนุ่มชื่อสิงห์ต่อคิวอยู่เกือบสุดท้�ายและกังวลใจว่าโดนัทจะหมด

จุดขัดแย้ง

การแซงคิวเกิดขึ้นโดยป๊อบฝาฟกแจ๊คซื้อโดนัทโดยไม่ได้ต่อแถว ซึ่งขณะนั้นแถวยาวเหยียดและทุก

คนก็กังวล ใจว่าจะได้โดนัทตามที่ต้องการหรือไม่ ท�าให้มีปากมีเสียงกัน

จุดสิ้นสุด

แม้ว่าแจ๊ค ป๊อบ และสิงห์จะได้โดนัทตามที่ต้องการ แต่ปรากฏว่าสองแม่ลูกที่ต่อหลังสุดกลับไม่ได้

โดนัท เพราะถูกเอาเปรียบเทียบจากการฝากซื้อของป๊อบท�าให้โดนัทที่จะเป็นของแม่ลูกไปอยู่ที่ป๊อบ 

ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมส�าหรับแม่ลูกทั้งสองที่ยืนต่อคิวรอ

แบบฝึกหัดที่ 2 แผนผังเส้นทางเดินเรื่องตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด

2 
 

แบบฝกหัดที่ 2  แผนผังเสนทางเดินเร่ืองตั้งแตจุดเริ่มตนจนถึงจุดสิ้นสุด 

 

 

 

 

  

START 

 

1. การเขาคิวซื้อโดนัท 

2. มีโปรโมชั่น ซื้อ 1 แถม 1 

3. ของเหลือนอย 

4. ซื้อไดคนละ 10 ชิ้น 

5. เกิดการฝากซ้ือโดนัท 

   

7. การยอมรับใหมีการฝากซื้อโดนัท 

9. เกิดการโตเถียงอีกครั้ง 

8. เกิดการฝากซ้ือเพ่ิม 

6. เกิดการโตเถียง 

10. สองแมลูกไมโดนัท 
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แบบฝึกหัดที่ 3  ใครเป็นคนพูด

ค�าชี้แจง ให้นักเรียนระบุว่าค�าพูดที่ปรากฏในกล่องข้อความเป็นค�าพูดของตัวละครใด และอธิบายว่า

ค�าพูดนั้น มีวัตถุประสงค์ใดในการพูดเช่นนั้น

ค�าพูด ตวัละคร จดุประสงค์

น่าเกลยีดนะเนีย่ สงิห์ ประชดประชนั

ไม่เป็นไรหรอกค่ะ ช่างเขาเถอะ

หญงิสาว 1 

ยนืในควิก่อน

หน้าสิงห์

ไม่อยากยุง่เรือ่งคนอืน่

ป๊อปแป๊บชอบกินโดนทัท่ีสดุในโลก ป๊อปแป๊บ อยากกินโดนทั

ป๊อปป้ีกช็อบกินค่ะ ป๊อปป้ี
อยากกินโดนทั

หนไูม่แบ่งพี่ ป๊อปแป๊บ
ต้องการโดนทัเพิม่

หนก็ูไม่แบ่งน้อง ป๊อปป้ี
ต้องการโดนทัเพิม่

พีค่รับ เขาต่อคิวกนัอยูน่ะครบั สงิห์
แสดงออกถงึการกระท�าท่ีไม่

ถกูต้องโดยการฝากซือ้

ผมฝากเพือ่นซือ้มนัผดิตรงไหนครับ ป๊อป
ต้องการอยากได้โดนทั แต่

ไม่ต่อควิ

โควตามัน 10 ช้ิน เพือ่นผมซือ้ไม่ถึง 

ผมใช้โควตาเพือ่นผมซือ้ มันผดิตรง

ไหนครบัพี่

ป๊อป 
ต้องการอยากได้โดนทั โดย

การฝากเพือ่นซือ้

ของมันมจี�ากดั มนัเบยีดบงัสทิธิ

คนอ่ืนนะครบั
สงิห์ รกัษาสทิธิ

ค�าพูด ตวัละคร จดุประสงค์

กส็ทิธินีไ่ง เขาให้ซือ้ได้ 10 ช้ิน ป๊อป พยายามอ้างสทิธิของเพ่ือน

คณุน่ะอยูไ่หนก็ไม่รู้ มาซือ้อกีหก สงิห์ ต้องการให้รู้ว่าแซงควิ

ซือ้ไป 10 ช้ิน เดีย๋วซือ้ต่อเอง บวก

เท่าไรกว่็ามา
ป๊อป ประชดประชัน

คุณท�าอย่างนี้ เอาเปรียบคนอื่น ท�า
อย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดี รู้ไหม สิงห์

ว่ากล่าวตักเตือนและเตือน
สติให้เคารพสิทธิ

น้องก็เหมือนกัน ถ้าท�าแบบนี้  

คนอื่นก็จะเดือดร้อน
สิงห์

ว่ากล่าวตักเตือนและเตือน

สติให้เคารพสิทธิ

ซือ้ได้ 10 ชิน้ ใช่เปล่า  

พีฝ่ากซือ้โดนทั 6 ชิน้นะ
ป๊อป ฝากซื้อเพื่อไม่ต้องต่อคิว

พี่มาทีหลัง สิงห์ ให้เคารพสิทธิผู้อื่น

กะอีแค่โดนัท มันเรื่องใหญ่  

ขนาดนี้เลยหรือ
แจ๊ค ประชดประชัน อึดอัด

ต้องไปต่อคิวสิ มันน่าเกลียด สิงห์ ต้องการให้ท�าตามกฎ

ไม่กลัวถูกหาว่าเป็น nerd เหรอ แจ๊ค กล่าวหาว่าเรื่องมาก

ถ้าอยากได้มากกว่านี้ ต้องไปต่อคิว

ใหม่
สิงห์ บอกเป็นนัยให้ไปต่อคิว

ถ้าคิดทันตอบไปนานแล้ว ไม่มานั่ง

ล�าบากใจอย่างนี้หรอก แจ๊ค ระบายความอึดอัด

ไม่ต้องเสยีใจนะคะลกู  

เรามาช้าแค่ควิเดยีวเอง แม่กับลูก
ปลอบใจลูกที่ไม่ได้กิน

โดนัท

ก็ได้ทุกคนนี่ แล้วจะโวยวายไปท�าไม ป๊อป กลบเกลื่อนเรื่องการ 

ฝากซื้อโดนัท
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แบบฝึกหัดท่ี 4  เง่ือนไขด้านสภาพแวดล้อมของตัวละครในแผนผังเส้นทางเดินเร่ือง 

ค�าชี้แจง  ให้นักเรียนวิเคราะห์เงื่อนไขด้านสภาพแวดล้อมของตัวละครในแผนผังเส้นทางเดิน

เรื่อง (หน้า 6) ว่าใครหรืออะไรที่ท�าให้ตัวละครดังกล่าวพูดหรือกระท�าสิ่งที่ปรากฏในกล่อง

ข้อความหรือในเรื่อง ดังตัวอย่าง

แบบฝึกหัดท่ี 5  ต้นไม้ปัญหา

ค�าชี้แจง  นักเรียนคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องเป็นปัญหาอะไร ระบุปัญหาในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดย

ใส่เครื่องหมาย ? ลงในแผนผังเส้นทางเดินเรื่องแล้วน�ามาเรียบเรียงเป็นต้นไม้ปัญหา

5 
 

แบบฝกหัดที่ 4  เงื่อนไขดานสภาพแวดลอมของตัวละครในแผนผังเสนทางเดินเรื่อง  

คําชี้แจง  ใหนักเรียนวิเคราะหเงื่อนไขดานสภาพแวดลอมของตัวละครในแผนผังเสนทางเดินเรื่อง (หนา 6) วา
ใครหรืออะไรที่ทําใหตัวละครดังกลาวพูดหรือกระทําสิ่งที่ปรากฏในกลองขอความหรือในเรื่อง ดังตัวอยาง 

  

เงื่อนไข – ลูกสาวเสียใจ  

คําพูด - ไมตองเสียใจนะคะลูก เรามา    
ชาแคคิวเดียวเอง 

 

เงื่อนไขของแจค – ปอปฝากซื้อโดนัท 

คําพูด –  ซื้อไป 10 ชิ้น เดี๋ยวซื้อตอเอง ... 

เงื่อนไขของปอป – ลูกอยากกินโดนัท 

คําพูด – ปอปแปบชอบกินโดนัทที่สุดในโลก 

เงื่อนไขของสิงห – โดนแซงคิว  

คําพูด - ของมันมีจํากัด มันเบียดบังสิทธิคนอื่นนะครับ 

6 
 

แบบฝกหัดที่ 5  ตนไมปญหา 

คําชี้แจง  นักเรียนคิดวาปญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องเปนปญหาอะไร ระบุปญหาในเหตุการณที่เกิดข้ึนโดยใส
เครื่องหมาย ? ลงในแผนผังเสนทางเดินเรื่องแลวนํามาเรียบเรียงเปนตนไมปญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

การฝากซื �อ 

การไมรั่กษาสทิธิ 

การเอาเปรียบกนั 

การแซงควิ 

การเกรงใจ การตามใจลกู 

การยอมทาํตามคําขอของเพื�อน 

การนิ�งเฉยตอ่ปัญหาของคนที�ถกูแซงควิ 

ไมค่ํานงึถึงผู้อื�น  

เห็นแก่ตวัเอง 
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แบบฝึกหัดที่ 6  วิเคราะห์บุคลิกภาพและภูมิหลังตัวละคร

ค�าชี้แจง  ให้นักเรียนวิเคราะห์ตัวละครในเรื่องว่ามีลักษณะอย่างไร และค�าพูดหรือการกระท�าอะไร

บ้างที่สะท้อนบุคลิกภาพแบบนั้น พร้อมคิดวิเคราะห์ว่าตัวละครดังกล่าวน่าจะมีภูมิหลังอย่างไรบ้าง

แบบฝึกหัดที่ 7  บอลลูนความคิด

ค�าชี้แจง  ให้นักเรียนคิดว่าตัวละครแต่ละตัวมีความคิดในขณะที่เกิดเหตุการณ์ในแต่ละเหตุการณ์

อย่างไรบ้าง  โดยคิดหาเหตุผลที่เป็นไปได้ที่ท�าให้เขาหรือเธอผู้นั้นมีการกระท�าและค�าพูดดังที่ปรากฏ

ในเรื่อง เป็นบอลลูนความคิด เช่น

7 
 

แบบฝกหัดที่ 6   วิเคราะหบุคลิกภาพและภูมิหลังตัวละคร 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนวิเคราะหตัวละครในเรื่องวามีลักษณะอยางไร และคําพูดหรือการกระทําอะไรบางที่
สะทอนบุคลิกภาพแบบนั้น พรอมคิดวิเคราะหวาตัวละครดังกลาวนาจะมีภูมิหลังอยางไรบาง 

    

สิงห 
ลักษณะ   กลาหาญและแสดงออกตอสิ่งที่ไมถูกตอง รักษาสิทธิของตัวเองไมยอมใหใคร 

มาเอาเปรียบ 
คําพูด/การกระทํา ดูจากคําตอบในแบบฝกหัดที่ 3 
ภูมิหลัง แลวแตจินตนาการของนักเรียน เชน มีความกลาหาญ ชอบความเปนธรรม ไมยอมให

ใครมาเอาเปรียบ และพรอมจะตอสูกับความอยุติธรรม 

 
ชื่อ  สิงห 

ลักษณะของตัว
ละครควรเปน

อยางไร 

ภูมิหลังเปน
อยางไร 

เรียนรูอะไรจากตัว
ละครนี้บาง 

คําพูดอะไรที่
สะทอนบุคลิก 

8 
 

แบบฝกหัดที่ 7  บอลลูนความคิด 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนคิดวาตัวละครแตละตัวมีความคิดในขณะที่เกิดเหตุการณในแตละเหตุการณอยางไรบาง  
โดยคิดหาเหตุผลที่เปนไปไดที่ทําใหเขาหรือเธอผูนั้นมีการกระทําและคําพูดดังที่ปรากฏในเรื่อง  เปนบอลลูน
ความคิด เชน  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
ปอป – เหตุการณฝากซื้อโดนัท 
บอลลูนความคิด – เดี๋ยวพ่ีตอแถวเอง, 
พี่รอไดทําตัวอยางใหลูกดู ฯลฯ 

 
สิงห – เหตุการณโดนแซงคิวดวยการฝากซื้อ 
บอลลูนความคิด – ผมวาพี่ไปตอแถวดีกวานะ ฯลฯ 

 
แจค – เหตุการณยอมรับการฝากซื้อโดนัท 
บอลลูนความคิด – ผมลําบากใจนะพี่, 
พี่ตอคิวเองไดเปลา, คนเยอะ เดีย๋วเขาวาเอา ฯลฯ 
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แบบฝึกหัดที่ 8  โต้วาทีบทบาทสมมติ : คิดแบบตัวละคร

ค�าชี้แจง  แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 – 6 คน หรือตามบทบาทตัวละครในภาพยนตร์ เพื่อสวม

บทบาทสมมติของตัวละครแต่ละตัว โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมสมองคิดวิเคราะห์ลักษณะและ

บุคลิกภาพของตัวละครนั้น ๆ แล้วส่งตัวแทน 1 คนออกมาพูดอธิบายเหตุผลในลักษณะโต้วาที หาก

ตัวละครกลุ่มอื่นต้องการโต้แย้งให้ออกมาแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้แต่ละกลุ่มสามารถแตะมือเพื่อขอ

เปลี่ยนตัวได้ และกติกาส�าคัญคือ ห้ามพูดค�าที่ไม่สุภาพ และห้ามถูกตัวตัวละครกลุ่มอื่น ๆ

กลุ่มที่ 1   แจ๊ค

 ลักษณะและบุคลิกภาพ เป็นคนเกรงใจเพื่อน ไม่กล้าปฏิเสธค�าขอ มีน�้าใจและเป็นมิตร 

กลุ่มที่ 2 ป๊อบ

 ลักษณะและบุคลิกภาพ เป็นคนเห็นแก่ตัว ไม่เกรงใจ คิดเอาแต่ได้ แต่รักลูก

กลุ่มที่ 3 สิงห์

 ลักษณะและบุคลิกภาพ เป็นคนกล้า ไม่ชอบการเอาเปรียบ และรักษาสิทธิของตัวเอง

กลุ่มที่ 4 คนอื่น ๆ ที่อยู่ในคิว

 ลักษณะและบุคลิกภาพ (นักเรียนเลือกตัวละคร 1 ตัว และวิเคราะห์ลักษณะและบุคลิกภาพ)

แบบฝึกหัดที่ 9  รู้สึกนึกคิด

ค�าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนความรู้สึกต่อการกระท�าและค�าพูดของตัวละคร โดยใส่ในช่องที่มี

สัญลักษณ์เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืออึดอัด ล�าบากใจต่อการกระท�าหรือค�าพูดของตัวละครนั้น พร้อม

ให้เหตุผลประกอบ 

10 
 

แบบฝกหัดที่ 9  รูสึกนึกคิด 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนความรูสึกตอการกระทําและคําพูดของตัวละคร โดยใสในชองที่มีสัญลักษณเห็นดวย 
ไมเห็นดวย หรืออึดอัด ลําบากใจตอการกระทําหรือคําพูดของตัวละครนั้น พรอมใหเหตุผลประกอบ  

เห็นดวย เพราะ.......... 

 

 

       

 

ไมเห็นดวย เพราะ.......... 

 

 

 

 

 

อึดอัด ลําบากใจ เพราะ.......... 

 

 

 

 

  

________________ สิงห เพราะ ลําบากใจที่จะพูดใหคนรูจะเคารพสิทธิผูอื่น 
   แจค เพราะ ไมรูจะปฏิเสธอยางไร 

   ปอป เพราะ การฝากซ้ือเปนเหมือนการแซงคิวซึ่งเอาเปรียบคนที่ตอคิวอยู 
   แจค เพราะ ตองรูจักปฏิเสธสิ่งที่ไมถูกตอง และไมรับการฝากซ้ือของพ่ีปอป 

________________ สิงห เพราะ ทําใหมีที่ถูกตอง รักษาสิทธิและตอสูกับความไมเปนธรรม 
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แบบฝึกหัดที่ 10  ใคร ทำาอะไร ที่ไหน เกิดอะไรขึ้น

ค�าชี้แจง  ให้นักเรียนวิเคราะห์เปรียบเทียบเหตุการณ์ในภาพยนตร์สั้นกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นใน

ชีวิตจริงของนักเรียน ยกตัวอย่างเหตุการณ์ต่อไปนี้อภิปรายร่วมกัน เช่น 

การเข้าแถวเพื่อซื้ออาหารกลางวัน

การรอคิวขึ้นรถไฟฟ้าหรือรถสาธารณะ

การรับบัตรคิวเพื่อพบแพทย์ที่โรงพยาบาล

การรับของแจกแก่ผู้ประสบอุทกภัย

แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 – 6 คน เพื่อร่วมกันคิดวิเคราะห์และก�าหนดโครงเรื่องของเหตุการณ์

ใหม่ (หรือใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง) ว่า ใคร ท�าอะไร ที่ไหน และเกิดอะไรขึ้น พร้อมแสดงบทบาท

สมมติหน้าชั้นเรียน  เช่น

เหตุการณ์  การเข้าแถวเพื่อซื้ออาหารกลางวัน

ใคร  มีรุ่นพี่กับรุ่นน้อง

ท�าอะไร ขอแซงคิว

เกิดอะไร รุ่นน้องยอมให้รุ่นพี่แซงเพราะกลัวโดนท�าร้าย และสุดท้ายเพื่อนของรุ่นน้องก็ไม่ได้ซื้อ

ของเพราะของหมดก่อ

แบบฝึกหัดที่ 11  ร่วมกันหาทางออก

ค�าชี้แจงที่ 1  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 – 6 คน เพื่อระดมสมองแก้ไขเนื้อเรื่องภาพยนตร์

สั้น โดยก�าหนดสิ่งที่ควรจะเป็นหรือเป้าหมายร่วมที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีใคร “โกง” 

ใคร และช่วยกันวิเคราะห์ว่า เป้าหมายดังกล่าวมีความขัดแย้งหรือสอดคล้องกับเนื้อเรื่องเดิมหรือไม่ 

อย่างไรบ้าง 

  ✓   ทุกคนเข้าแถวต่อคิวกัน

  ✓   เคารพสิทธิ ใครมาก่อนได้ก่อน

  ✓   เกรงใจส่วนรวมมากกว่าความสัมพันธ์ส่วนตัว

  ✓   ควรใส่ใจต่อปัญหาที่ไม่ถูกต้อง

  ✓   ค�านึงถึงผู้อื่น

  ✓   ฯลฯ

ค�าชี้แจงที่ 2  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 – 6 คน เพื่อระดมสมองเปลี่ยนความคิด ค�าพูด และ

เงื่อนไขของตัวละครแต่ละตัวเพื่อให้เนื้อเรื่องภาพยนตร์ด�าเนินไปสู่สิ่งที่ดีต่อตนเองและสังคมรอบข้าง  

12 
 

แบบฝกหัดที่ 11  รวมกันหาทางออก 

คําชี้แจงที่ 1  ใหนักเรียนแบงกลุม ๆ ละ 5 – 6 คน เพื่อระดมสมองแกไขเนื้อเรื่องภาพยนตรสั้น โดยกําหนดสิ่ง
ที่ควรจะเปนหรือเปาหมายรวมที่ทุกคนสามารถอยูรวมกันไดโดยไมมีใคร “โกง” ใคร และชวยกันวิเคราะหวา 
เปาหมายดังกลาวมีความขัดแยงหรือสอดคลองกับเนื้อเรื่องเดิมหรือไม อยางไรบาง  

 ทุกคนเขาแถวตอคิวกัน 
 เคารพสิทธิ ใครมากอนไดกอน 
 เกรงใจสวนรวมมากกวาความสัมพันธสวนตัว 
 ควรใสใจตอปญหาที่ไมถูกตอง 
 คํานึงถึงผูอ่ืน 
 ฯลฯ 

 

คําชี้แจงที่ 2  ใหนักเรียนแบงกลุม ๆ ละ 5 – 6 คน เพื่อระดมสมองเปลี่ยนความคิด คําพูด และเงื่อนไขของตัว
ละครแตละตัวเพ่ือใหเนื้อเรื่องภาพยนตรดําเนินไปสูสิ่งทีด่ีตอตนเองและสังคมรอบขาง    

ความคิด 

 ตองปฏิเสธ 

 อยารักเพ่ือนในทางผิด 
 

คําพูดใหม 
 ผมลําบากใจนะพ่ี 
 พ่ีตอคิวเองไดเปลา 

 

เงื่อนไข 

 เปนคนกลาปฏิเสธในสิ่งท่ีไมถูกตอง 

 รูจักเคารพสิทธิของผูอ่ืน 

ตัวละคร....แจค.... 
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ค�าชี้แจงที่ 3  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 – 6 คน เพื่อระดมสมองคิดหาวิธีป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการแซงคิวได้อย่างไร เช่น ร้านมีการจัดการระบบในการซื้อโดนัท มีพนักงานอ�านวยความ

สะดวกและแก้ไขปัญหา ตัดสิทธิคนแซง ปรับคนแซง  เป็นต้น โดยครูแบ่งกลุ่มตามบทบาทของตัว

ละครว่าจะท�าอย่างไร รวมทั้งอิงประสบการณ์ของนักเรียนที่เคยพบเห็น เช่น แจกบัตรคิว เป็นต้น

 ✓   ร้านควรมีการจัดการระบบในการซื้อโดนัท โดยมีพนักงานอ�านวยความสะดวกและ
      แก้ไขปัญหา ตัดสิทธิคนแซง เป็นต้น

 ✓   การรับประกันว่าทุกคนจะได้ซื้อโดนัทในจ�านวนที่ต้องการ

 ✓   ใครแซงคิวร้านควรปฏิเสธไม่ขายของให้

 ✓   สอนเด็ก ๆ ให้รู้จักเคารพสิทธิและไม่แซงคิวผู้อื่น

 ✓   รู้จักรักษาสิทธิของตนเอง ไม่ยอมรับในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
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คณะดำาเนินการ
คณะที่ปรึกษา

ม.ร.ว.สุขมุพันธ์ุบริพัตร  ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร

นางผุสดี ตามไท  รองผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร

นางนินนาท ชลิตานนท์  ปลดักรุงเทพมหานคร

นายอรรถพร สุวธันเดชา  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 นติิทณัฑ์ประภาศ

นพ.จกัรธรรม ธรรมศักด์ิ  ศ.ดร.ยงยทุธ ยุทธวงศ์

รศ.อรชมุา ยุทธวงศ์  นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ

ศ.ดร.สมบัต ิธ�ารงธัญวงศ์  นายสมีา สมีานนัท์

รศ.ดร.ทพิวรรณ หล่อสวุรรณรตัน์ นายเนาวรตัน์ พงษ์ไพบลูย์

รศ.นพ.ทยา กติยิากร  นางทยา ทปีสุวรรณ

รศ.ดร.สรุสทิธิ ์วชริขจร  ผศ.ดร.จันทรานชุ มหากาญจนะ
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ผศ.ดร.สวุชิา เป้าอารย์ี  อ.สมิุตรา พงศธร

ดร.อนพุนัธ์ กิจนจิชวีะ  นายสนัต ิแต้พานชิ

คณะกรรมการดำาเนินการ

กรุงเทพมหานคร

นายกริช วัชรศิริธรรม  รองผู้อ�านวยการส�านักการศึกษา

นายวรภาส รจิุโภชน์  รองผูอ้�านวยการส�านกัการศกึษา

นางนงพะงา บุญปักษ์  รองผูอ้�านวยการส�านกัการศกึษา

นายอดุมศกัด์ิ นาด ี  ผูอ้�านวยการส�านกังานยทุธศาสตร์

     การศึกษาส�านักการศึกษา

นางอธิภทัร สายนาค  หวัหน้ากลุม่งานหลกัสตูรและวธิสีอน

     ส�านักงานยทุธศาสตร์การศกึษา

นางอริศรา รตันพงษ์สถติ  นกัวชิาการศกึษาช�านาญการ

     ส�านักงานยทุธศาสตร์การศกึษา

นางสาวสนธยา พนูไธสง  นกัวชิาการศกึษาช�านาญการ

     ส�านักงานยทุธศาสตร์การศกึษา

นางสาวศภุสตุา พทุธเจริญ นกัวชิาการศกึษาปฏบัิตกิาร

     ส�านักงานยทุธศาสตร์การศกึษา

นางสาวลกัขณา ของเมอืงพรวน นกัวชิาการศกึษาปฏบัิตกิาร

     ส�านักงานยทุธศาสตร์การศกึษา

นางสุมาล ีกองศกัดิ ์  นกัวชิาการศกึษาปฏบัิตกิาร

     ส�านักงานยทุธศาสตร์การศกึษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รศ.ดร.จรุ ีวจิติรวาทการ  ผศ.ดร.จริวรรณ ภกัดบีตุร

ดร.กนกกาญจน์ อนแุก่นทราย ดร.ศุทธนา วจิติรานนท์

ดร.ตรวีทิย์ อศัวศริศิลิป์  นางรัชน ีมณโีรจน์

นางสาวสตพร มทุาพร  นางสาวดาราวัลย์ ม่วงน้อย

นางสาวแก้วตา เยอืกเยน็  นายประกอบ สทุธกิาโมทย์

นายคณศิร ทบัทมิ  นายรตันชยั นาคปานเสือ
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ขอขอบคุณ
ภาพประกอบ

นายไตรรงค์ ประสิทธิผล (หจก.หวัแจกัน)

บทกวี

นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
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