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มูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใส
ในประเทศไทย

ไ

กล่าวน�ำ
เด็กและเยาวชน ถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ทมี่ คี ณ
ุ ค่ายิง่ ของประเทศ เพราะ
เด็กและเยาวชนในวันนีจ้ ะเติบโตเป็นผูใ้ หญ่ในวันหน้า การให้การศึกษาแก่เด็ก
และเยาวชนจึงมีความส�ำคัญต่อการก�ำหนดทิศทางของสังคมในอนาคต ดังนัน้
จึงต้องปลูกฝังให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม
จริยธรรมในจิตใจ เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมที่ดี
มีความสุข เป็นสังคมแห่งความดีงาม โดยมีครูและโรงเรียนท�ำหน้าทีถ่ า่ ยทอด
ความรูแ้ ละปลูกฝังความดีตงั้ แต่วยั เยาว์
การจัดท�ำหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ส�ำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครเป็นโครงการที่ค�ำนึงถึงผลในระยะยาว ด้วยความหวังว่าเด็ก
และเยาวชนที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางของหลักสูตรจะได้เรียน
รูแ้ ละซึมซับคุณค่าของความซือ่ สัตย์ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การมีจติ
สาธารณะ มีชวี ติ พอเพียง และรักความเป็นธรรม อันจะช่วยปลูกฝังค่านิยม
และจิตส�ำนึกให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นคนที่มีศักดิ์ศรี เชื่อมั่นในความสุจริต
กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง และต่อต้านการเอารัดเอาเปรียบ การทุจริต
คอร์รปั ชัน และการโกงทุกประเภท
ผมมีความหวังว่า ด้วยความพยายามเช่นนี้จะมีผลให้สังคมของ
กรุงเทพมหานครเป็นสังคมทีม่ คี วามยัง่ ยืนและก้าวหน้า เป็นเมืองทีน่ า่ อยูผ่ คู้ น
มีความสุขและมีจิตส�ำนึกแห่งความดีงาม และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกท่านทีร่ ว่ มมือกันสร้างสรรค์เพือ่ กรุงเทพมหานครของเราทุกคน
หม่อมราชวงศ์สขุ มุ พันธุ์ บริพตั ร
ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร

จดหมายถึงคุณครู
คุณครูที่รักคะ

ปราการต้านการทุจริต ก็คอื จริยธรรมและคุณธรรมประจ�ำใจ
อันนีเ้ ป็นเรือ่ งของอุปนิสยั เป็นเรือ่ งของการอบรม
การทีพ่ อ่ แม่ ครูบาอาจารย์ เพือ่ นฝูง และผูใ้ หญ่ในสังคม
ท�ำให้ดเู ป็นตัวอย่าง

ดิฉนั มีความยินดียงิ่ ทีไ่ ด้มโี อกาสฝากข้อคิดถึงคุณครูผซู้ งึ่ อยูใ่ นวิชาชีพ
เดียวกับดิฉัน ถึงแม้ว่าวิชาชีพครูของเราจะถูกเปรียบเปรยว่าเป็นเสมือน
“เรือจ้าง” ทีห่ มดความส�ำคัญส�ำหรับผูโ้ ดยสารเมือ่ เขาได้ขา้ มถึงฝัง่ แล้ว แต่
ดิฉนั เชือ่ เสมอว่าความสุขทีแ่ ท้จริงของครู คือ การได้มโี อกาสกระตุน้ ให้ผเู้ รียน
ได้เปิดมุมมองใหม่ และได้น�ำเอาข้อคิดและประเด็นจากการเรียนไปขบคิด
ย่อยสลาย และดูดซึม จนกลายเป็นระบบความเชื่อของเขาเองอย่างเป็น
ธรรมชาติ
โดยเฉพาะในภาวะปัจจุบันนี้ คุณครูคงจะอยากเห็นเด็กนักเรียนได้
เสริมสร้างความแข็งแรงและมั่นคงทางด้านระบบความคิด และค่านิยมที่จะ
เกื้อเสริมให้เขาเป็นคนที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม ดังเสมือนการได้รับการ
ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคร้ายของการโกงกินและเอาเปรียบสังคม หวังว่า
คุณครูจะได้ใช้คู่มือเป็นเครื่องมือช่วยนักเรียนได้เรียนรู้ และซึมซับค่านิยม
หลักของหลักสูตรได้อย่างสนุกสนานและสร้างสรรค์นะคะ

นายอานันท์ ปันยารชุน
อดีตนายกรัฐมนตรี
ประธานมูลนิธอิ งค์กรเพือ่ ความโปร่งใสในประเทศไทย
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ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขาธิการมูลนิธอิ งค์กรเพือ่ ความโปร่งใสในประเทศไทย
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ใครคือครู
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สาระของหลักสูตร
และการใช้หลักสูตร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หลักสูตร “โตไปไม่โกง” เป็นหลักสูตรพิเศษทีใ่ ช้ในโรงเรียนเพือ่ หล่อหลอม
กล่อมเกลาให้เด็กเติบโตเป็นผูใ้ หญ่ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ สามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่าง
มีวิจารณญาณบนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส�ำนึกเพื่อส่วนรวม
รักความดี รักความถูกต้องเป็นธรรม เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
บ่มเพาะคุณค่าความดีแก่เด็ก หลักสูตรนี้จึงเปรียบเสมือนการฉีดวัคซีนเพื่อ
สร้างภูมคิ มุ้ กัน ทีจ่ ะช่วยต่อต้านโรคร้ายอย่างการทุจริตคอร์รปั ชันและการเอา
เปรียบสังคมในรูปแบบต่าง ๆ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
• เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
		 อย่างสันติบนพืน้ ฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม
• เพื่อสร้างจิตส�ำนึกคุณธรรมของผู้เรียนให้ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบผู้อื่น
		 รู้จักจ�ำแนกชั่วดี สามารถแยกแยะความผิดและความถูกต้อง เพื่อเป็น
		 ภูมคิ มุ้ กันต่อปัญหาทุจริตคอร์รปั ชัน
• เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ความซื่อสัตย์
		 สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระท�ำอย่าง
		 รับผิดชอบ และการเป็นอยูอ่ ย่างพอเพียง
• เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการคิดและมีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหา
		 ของผูเ้ รียนให้คดิ เป็นและปฏิบตั อิ ย่างถูกต้อง กล้าหาญ และมีคณ
ุ ธรรม
สาระของหลักสูตร
คณะผูจ้ ดั ท�ำหลักสูตรได้ดำ� เนินการวิเคราะห์คณ
ุ ค่าความดีหรือค่านิยม
หลัก (Core Values) ของสังคมทีม่ คี วามสุจริตและเป็นธรรม โดยใช้กระบวน
การประชุมกลุม่ ย่อยและระดมความคิดเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒจิ ากหลากหลาย
อาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและพัฒนาการเด็ก ตลอดจนครูผู้สอน
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ทุกระดับ ซึ่งได้สรุปเชิงวิเคราะห์ร่วมกันว่าคุณค่าความดีที่ส�ำคัญต่อสังคม
ส่วนรวม ประกอบด้วย
• ความซือ่ สัตย์สจุ ริต (Honesty and Integrity)
คือ การยึดมัน่ ในความสัตย์จริงและสิง่ ทีถ่ กู ต้องดีงาม รูจ้ กั แยกแยะถูกผิด
ปฏิบตั ติ อ่ ตนเองและผูอ้ นื่ โดยชอบ ไม่คดโกง
• การมีจติ สาธารณะ (Greater Good)
คือ การมีจิตส�ำนึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และค�ำนึงถึงสังคมส่วนรวม
มีความรับผิดชอบต่อตนเองในการกระท�ำใด ๆ เพือ่ ไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อ
ส่วนรวม และพร้อมทีจ่ ะเสียสละประโยชน์สว่ นตนเพือ่ รักษาผลประโยชน์สว่ นรวม
• ความเป็นธรรมทางสังคม (Fairness and Justice)
คือ การปฏิบตั ติ อ่ ผูอ้ นื่ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันอย่างมีเหตุผลโดย
ไม่เลือกปฏิบัติต่อเพศ เชื้อชาติ ชนชั้น สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม
มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยืนหยัดเพือ่ ความถูกต้อง
• การกระท�ำอย่างรับผิดชอบ (Responsibility and Accountability)
คือ การมีจิตส�ำนึกในบทบาทและหน้าที่ของตัวเองและปฏิบัติหน้าที่ให้ดี
ทีส่ ดุ เคารพกฎเกณฑ์กติกา พร้อมให้ตรวจสอบการกระท�ำได้เสมอ หากมี
การกระท�ำผิดก็พร้อมทีจ่ ะยอมรับและแก้ไข
• การเป็นอยูอ่ ย่างพอเพียง (Sufficiency and Moderation)
คือ การด�ำเนินชีวติ โดยยึดหลักความพอประมาณ ซือ่ ตรง ไม่ละโมบโลภ
มาก รูจ้ กั ยับยัง้ ชัง่ ใจ และไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนตนเองและผูอ้ นื่
คุณค่าความดีเหล่านีเ้ ป็นสาระของหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ทีค่ ณะผูจ้ ดั
ท�ำหลักสูตรได้นำ� มาเป็นเนือ้ หาส�ำคัญในการถ่ายทอดผ่านบทเรียนต่าง ๆ ซึง่
คุณค่าความดี 5 ประการดังกล่าวต่างมีความเชื่อมโยงและสร้างเสริมซึ่งกัน
และกัน เสมือนเป็นการวางเสาหลักหลาย ๆ ต้นเพื่อเป็นรากฐานให้เด็ก ๆ
มีจติ ส�ำนึกทีม่ นั่ คงในความสุจริตเทีย่ งธรรม รังเกียจการคดโกง และเห็นแก่
ประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าประโยชน์สว่ นตน
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ตัวชีว้ ดั

สาระการเรียนรู้

• เห็นความส�ำคัญของการมีคณ
ุ ค่าความดี 5
ประการกับการใช้ชวี ติ ร่วมกันของคนในสังคม

• ความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในตนเองต่อการมี
คุณค่าความดี 5ประการ

• สามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลเชิง
จริยธรรมในสถานการณ์ที่ต้องใช้คุณธรรม
จริยธรรม

• การตัดสินใจเชิงจริยธรรมที่ท�ำให้สังคมส่วน
รวมอยู่รอดและก้าวหน้า

• เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรง
ของสภาพปัญหาทุจริตคอร์รัปชันกับการ
พัฒนาประเทศ
• สามารถลงมือปฏิบัติเพื่อถ่ายทอด
แนวคิดคุณค่าความดี 5 ประการ

ภาพที่ 1 คุณค่าความดี 5 ประการในสาระหลักสูตร “โตไปไม่โกง”
หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 นีค้ รอบคลุมคุณค่า
ความดีทงั้ 5 ประการซึง่ เป็นสาระส�ำคัญของหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ในทุก
ระดับ แต่เนื้อหาของหลักสูตรจะมีความซับซ้อนขึ้นตามวัยและการเรียนรู้
ของนักเรียน ซึ่งคุณค่าในแต่ละเรื่องต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันตาม
ลักษณะการใช้คุณค่าในชีวิตจริงของมนุษย์ที่บางครั้งไม่สามารถแยกออก
มาเป็นคุณค่าเดีย่ วในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ เท่านัน้ ตลอดจนนักเรียนจะได้ลงมือ
ปฏิบตั เิ พือ่ การปลูกฝังคุณค่าความดีอกี ด้วย นอกจากนัน้ นักเรียนจะได้เรียน
รูพ้ ฤติกรรม “โกง” ทีเ่ กิดขึน้ จริงในสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เพือ่ ความเข้าใจ
และรู้เท่าทันและเรียนรู้ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมดังกล่าวต่อ
ส่วนรวม โดยเป็นการสร้างกระบวนการรูส้ กึ ทางจิตใจ การรูค้ ดิ โดยใช้ความ
สามารถในการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม รวมทัง้ การสร้างทักษะในการรับมือต่อ
สถานการณ์ทม่ี คี วามท้าทายทางจริยธรรม โดยมีตวั ชีว้ ดั และสาระการเรียนรู้
หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังนี้
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• พฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่ท�ำให้สังคมส่วนรวมเดือดร้อน
• ลักษณะและผลกระทบของการทุจริคอร์รัปชัน
กับปัญหาสังคม
• แนวทางและวิธีการสร้างความตระหนักใน
คุณค่าความดี 5 ประการ

คูม่ อื หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ออกแบบ
ชุดกิจกรรมการเรียนรูส้ ำ� หรับครูผสู้ อน ดังนี้
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คุณค่าความดี 5 ประการ ได้แก่ บทเรียนเรื่อง
“ยืดอก” และบทเรียนเรือ่ ง “ใครว่าเชย”
2. ชุดกิจกรรมความรูเ้ กีย่ วกับคอร์รปั ชัน
3. โครงการเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งตัวอย่างโครงการที่สามารถเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้ ได้แก่ ศิลปะการพูด นักเขียนนักอ่าน และผูป้ ระกอบการเพือ่
สังคม
4. แบบฝึกหัดการวิเคราะห์และให้เหตุผลของเนือ้ เรือ่ งจากภาพยนตร์สั้น
“โตไปไม่โกง” เรือ่ ง “โดนัท”
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
คุณค่าความดี 5 ประการ
แนวคิด

เรียนรูค้ ณ
ุ ค่าความดีทงั้ 5 ประการทีอ่ ยูใ่ นสาระของหลักสูตร ได้แก่
ความซือ่ สัตย์สจุ ริต การมีจติ สาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระท�ำ
อย่างรับผิดชอบ และการเป็นอยูอ่ ย่างพอเพียง

สาระการเรียนรู้
• ความภาคภูมใิ จและเชือ่ มัน่ ในตนเองต่อการมีคณ
ุ ค่าความดี 5 ประการ
• การตัดสินใจเชิงจริยธรรมทีท่ ำ� ให้สงั คมส่วนรวมอยูร่ อดและก้าวหน้า
• แนวทางและวิธกี ารสร้างความตระหนักในคุณค่าความดี 5 ประการ
การสร้างความภูมิใจในตนเองนั้น เราไม่ควรจะยึดแต่เพียงปัจจัย
ภายนอก เช่น ลาภ ยศ ชือ่ เสียง เงินทอง เป็นต้น ความภูมใิ จในตนเองสามารถ
เกิดได้จากสิ่งหรือการกระท�ำความดีแม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม การกระท�ำ
ความดีตามสาระ 5 ประการ ได้แก่ ความซือ่ สัตย์สจุ ริต การมีจติ สาธารณะ
ความเป็นธรรมทางสังคม การกระท�ำอย่างรับผิดชอบ และการเป็นอยูอ่ ย่าง
พอเพียงเมื่อท�ำความดีแล้วผู้กระท�ำย่อมรู้สึกอิ่มเอิบและมีความสุข เกิดการ
เคารพตนเอง รูส้ กึ ถึงคุณค่าแห่งตนและเกิดความภาคภูมใิ จในตนเองในทีส่ ดุ
การประพฤติตนตามแนวทางคุณค่าความดีสามารถเริ่มต้นได้จากเรื่องใกล้
ตัว เช่น การรูค้ ณ
ุ ค่าสิง่ ของ ใช้สงิ่ ของอย่างคุม้ ค่า ไม่ฟมุ่ เฟือย โดยใช้สงิ่ ของ
ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว ไม่ซอื้ สิง่ ของใหม่เพียงเพราะตามสมัยนิยม ถือว่าเป็นการกระท�ำ
ควรยกย่องและภาคภูมใิ จ ไม่ใช่เรือ่ งเชยล้าสมัย แต่เป็นผูท้ ใี่ ส่ใจสังคม ใส่ใจ
สิง่ แวดล้อม และท�ำให้ตนเองมีเงินออมอีกด้วย
สาระของหลักสูตร
• ความซื่อสัตย์สุจริต
• การมีจิตสาธารณะ
• ความเป็นธรรมทางสังคม
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• การกระท�ำอย่างรับผิดชอบ
• การเป็นอยูอ่ ย่างพอเพียง

จุดประสงค์
1. สร้างความภาคภูมใิ จในตนเองเมือ่ ได้ปฏิบตั ติ นตามคุณค่าความดี 5 ประการ
2. พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และให้เหตุผลเชิงจริยธรรม
3. สร้างความตระหนักในความส�ำคัญของการมีคณ
ุ ค่าความดี 5 ประการกับ
การใช้ชวี ติ ร่วมกันของคนในสังคม
ตัวชี้วัด
1. เห็นความส�ำคัญของการมีคุณค่าความดี 5 ประการกับการใช้ชีวิตร่วม
กันของคนในสังคม
2. สามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลเชิงจริยธรรมในสถานการณ์ที่ต้องใช้
คุณธรรมจริยธรรม
3. สามารถลงมือปฏิบตั เิ พือ่ ถ่ายทอดแนวคิดคุณค่าความดี 5 ประการ
การประเมินผล
1. ประเมินจากการเขียนบันทึกความรูส้ กึ หลังการด�ำเนินกิจกรรมของนักเรียน
2. ประเมินจากความร่วมมือในการลงมือปฏิบตั ติ ามแนวทางของแต่ละกิจกรรม
โครงสร้างกิจกรรม
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คุณค่าความดี 5 ประการ ประกอบด้วย 2
บทเรียน ได้แก่ บทเรียนเรือ่ ง “ยืดอก” และบทเรียนเรือ่ ง “ใครว่าเชย” โดย
แต่ละบทเรียนประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
บทเรียนที่ 1 ยืดอก
1. รู้เขา รู้เรา
2. ความภูมิใจเพื่อส่วนรวม
3. ส�ำรวจความดี
4. ยืดอก
5. ต้นแบบความดี
6. พลังแสงแห่งความดี

บทเรียนที่ 2 ใครว่าเชย
1. ส�ำรวจความเชย
2. เชย
3. The Story…..
4. ชีวิตนักบุญ
5. มาเป็นผู้ให้กันเถอะ
6. Buy Nothing Month
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บทเรียนเรื่อง
“ยืดอก”
แนวคิด

การนับถือตนเอง (self-esteem) เกิดจากการทีเ่ รารูส้ กึ ภาคภูมใิ จใน
ตนเอง มองเห็นคุณค่าในตนเอง โดยมองข้ามคุณค่าเทียม มองข้ามสิง่ ทีเ่ ป็น
วัตถุและภาพมายา แต่มองเห็นคุณค่าทีแ่ ท้จริงในตัวเรา
“คุณค่าทีแ่ ท้จริง คือ คุณงามความดีทเี่ ราท�ำ จิตใจทีด่ งี าม...การใช้ชวี ติ
ท�ำความดีทำ� ประโยชน์ให้ตนเองและผูอ้ นื่ ”
ศ.พญ.นงพงา ลิม้ สุวรรณ

การปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตส�ำนึกที่ดี ให้เยาวชนมองเห็นคุณค่าที่แท้
จริงในตนเอง การมีความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะนึกถึงส่วนรวม
การมีความเป็นธรรมในสังคม รับผิดชอบในสิง่ ทีต่ นเองกระท�ำ และอยูอ่ ย่าง
พอเพียงไม่เบียดเบียนผูอ้ นื่ และตนเอง
สาระการเรียนรู้
นักเรียนได้ตระหนักคุณค่าความดี 5 ประการ ทีท่ ำ� ให้เกิดความภาค
ภูมใิ จในตนเอง ซึง่ เป็นแนวทางในการด�ำรงชีวติ ในสังคม และน�ำพาให้สงั คม
อยูร่ อดและสงบสุข ปราศจากการทุจริตคอร์รปั ชัน ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของตนเองในการเป็นส่วนหนึง่ ทีร่ ว่ มสร้างสรรค์สงั คมทีน่ า่ อยู่

จุดประสงค์
1. เพือ่ ให้เห็นความส�ำคัญของการมีคณ
ุ ค่าความดี 5 ประการ กับการใช้ชวี ติ
ร่วมกันของคนในสังคม
2. เพือ่ ให้นกั เรียนภาคภูมใิ จในการกระท�ำตามคุณค่าความดี 5 ประการ ว่า
เป็นสิง่ ทีด่ ที ชี่ ว่ ยให้สงั คมอยูร่ อด
3. เพือ่ ให้นกั เรียนตระหนักถึงความส�ำคัญของตนเอง ว่าตนเองสามารถช่วย
สร้างให้เกิดการเปลีย่ นแปลง และสิง่ ดีในสังคมได้
โครงสร้างกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 “รูเ้ ขา รูเ้ รา”
กิจกรรมที่ 2 “ความภูมใิ จเพือ่ ส่วนรวม”
กิจกรรมที่ 3 “ส�ำรวจความดี”
กิจกรรมที่ 4 “ยืดอก”
กิจกรรมที่ 5 “ต้นแบบความดี”
กิจกรรมที่ 6 “พลังแสงแห่งความดี
ขั้นเตรียมความพร้อม
1. ครูศกึ ษารายละเอียดของบทเรียนเรือ่ ง “ยืดอก” เตรียมเอกสารประกอบ
การเรียนการสอน ได้แก่ ใบงาน “ส�ำรวจความดี” และศึกษาเรือ่ งราวของ
ต้นแบบความดี “น้องควีน นางฟ้าของ ต.ช.ด.” และ “ปาว สองล้อกู้
ชีวติ ”
2. ครูเตรียมความพร้อมนักเรียนด้วยกิจกรรมกลุม่ ให้นกั เรียนระดมสมองถึง
สิง่ ทีต่ นเองภูมใิ จ

สาระของหลักสูตร
• ความซือ่ สัตย์สจุ ริต
• การมีจติ สาธารณะ
• ความเป็นธรรมทางสังคม
• การกระท�ำอย่างรับผิดชอบ
• การเป็นอยูอ่ ย่างพอเพียง
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กิจกรรมที่ 1
“รู้เขา รู้เรา”

จุดประสงค์รายกิจกรรม
1. นักเรียนสามารถวิเคราะห์และเห็นคุณค่าความดี 5 ประการ ของบุคคลได้
2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลของการท�ำความดีได้
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูให้นกั เรียนจับคูก่ นั
2. ให้ นั กเรียนเขียนความดีของคู่ตั ว เอง หรื อสิ่ ง ที่ เราชอบในตั ว เขาที่
สอดคล้องกับคุณค่าความดี 5 ประการ ให้ได้อย่างน้อย 5 ข้อ
3. ให้นกั เรียนแต่ละคนอ่านให้คขู่ องตัวเองฟัง
4. ให้นกั เรียนแต่ละคนพูดให้เพือ่ นในห้องฟัง รวบรวมและสรุปว่ามีอะไรบ้าง
5. ครูตั้งค�ำถามให้นักเรียนระดมสมองว่า “ความดีเหล่านี้จะท�ำให้เกิดอะไร
ขึน้ ได้บา้ ง”
สื่อการเรียนรู้

-

การประเมินผล
1. สามารถระบุได้วา่ อะไรคือความดีตามคุณค่าความดี 5 ประการ
2. สามารถระบุถงึ ผลทีเ่ กิดจากการท�ำความดีตามคุณค่าความดี 5 ประการ
เวลาเรียน
1 คาบเรียน
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กิจกรรมที่ 2

“ความภูมิใจเพื่อส่วนรวม”
จุดประสงค์รายกิจกรรม
1. นักเรียนสามารถวิเคราะห์และเห็นคุณค่าความดีในตนเอง
2. นั ก เรี ย นเกิ ด ความรู ้ สึ ก ภาคภู มิ ใ จในการท� ำ ความดี ต ามคุ ณ ค่ า ความ
ดี 5 ประการ
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูถามนักเรียนว่า “นักเรียนเคยท�ำอะไรเพือ่ คนอืน่ หรือเพือ่ ส่วนรวมบ้าง”
ให้เขียนลงกระดาษให้ได้มากทีส่ ดุ ภายในเวลา 5 นาที
2. ให้นกั เรียนเลือกมา 1 ข้อ พร้อมเขียนอธิบายว่า “รูส้ กึ อย่างไรบ้าง เมือ่ ได้
ท�ำสิง่ นัน้ ”
3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่มของตนเอง (ให้ทุก
คนในกลุม่ ได้นำ� เสนอ)
4. ให้แต่ละกลุม่ คัดเลือกตัวแทนและเรือ่ งทีช่ นื่ ชอบทีส่ ดุ ของกลุม่ เพือ่ ออกมา
น�ำเสนอหน้าชัน้ เรียน
สื่อการเรียนรู้

-

การประเมินผล
1. การแสดงความคิดเห็นต่อการท�ำความดีเพือ่ ส่วนรวม
2. พฤติกรรมและปฏิกริ ยิ าขณะแสดงความรูส้ กึ เมือ่ ได้ทำ� ความดี
เวลาเรียน
1 คาบเรียน
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กิจกรรมที่ 3

ใบงาน

“ส�ำรวจความดี”

“ส�ำรวจความดี”

จุดประสงค์รายกิจกรรม
นักเรียนสามารถระบุและวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์และการกระท�ำตาม
คุณค่าความดี 5 ประการ

เหตุการณ์

ใคร/ลักษณะ

สถานที่

เวลา

ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูให้นกั เรียนแบ่งกลุม่ ๆ ละ 5 คน
2. ครูมอบหมายภารกิจให้แต่ละกลุม่ ออกไป “ส�ำรวจความดี” ภายในโรงเรียน
ให้ได้มากทีส่ ดุ โดยต้องมีรายละเอียดต่อไปนี้
เหตุการณ์

ใคร/ลักษณะ

สถานที่

เวลา

นักเรียนเก็บขยะไปทิง้

เด็กหญิง ม.ปลาย

หน้าห้องสมุด

12.30 น.

3. ให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ น�ำเสนอหน้าห้องเรียนถึงสิง่ ทีไ่ ด้พบ และข้อสังเกต
อืน่ ๆ สรุปเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ทีไ่ ด้พบบนกระดาน ให้นกั เรียนช่วยกันวิเคราะห์
ว่าเหตุการณ์ใดตรงกับคุณค่าความดีขอ้ ใดตาม 5 สาระ ได้แก่ ความ
ซือ่ สัตย์สจุ ริต การมีจติ สาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระท�ำ
อย่างรับผิดชอบ และการเป็นอยูอ่ ย่างพอเพียง
สื่อการเรียนรู้
ใบงาน “ส�ำรวจความดี”
การประเมินผล
ประเมินผลจากใบงาน “ส�ำรวจความดี” นักเรียนระบุ
พฤติกรรมทีส่ อดคล้องกับความดี 5 ประการได้

30

เวลาเรียน
1-2 คาบเรียน
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กิจกรรมที่ 4

สื่อการเรียนรู้

“ยืดอก”

จุดประสงค์รายกิจกรรม
นักเรียนสามารถคิดเชื่อมโยงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ
คุณค่าความดี 5 ประการ
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ให้นกั เรียนแบ่งกลุม่ ๆ ละ 5 คน
2. ให้แต่ละกลุม่ คิดสถานการณ์ทที่ ำ� ให้เราภูมใิ จ หรือยืดอกได้เมือ่ ได้ทำ� ความ
ดีในสถานการณ์นนั้ ๆ โดยให้สอดคล้องกับสาระ 5 ประการ (สาระใดสาระ
หนึง่ หรือสอดคล้องมากกว่า 1 สาระก็ได้)
3. ให้แต่ละกลุม่ แสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์นนั้ ๆ ตามขัน้ ตอน		
ต่อไปนี้
การแสดงบทบาทสมมติ
ประกอบด้วย
ฉาก			
ตัวละคร		
บทพูดตัวละคร
ผูบ้ รรยาย		
อุปกรณ์ประกอบฉาก
			

-

การประเมินผล
ประเมินผลจากสถานการณ์ที่นักเรียนออกมาแสดงบทบาทสมมติ
สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นต่อการแสดงในสถานการณ์ต่าง ๆ ว่ามี
ความสอดคล้องกับคุณค่าความดี 5 ประการ
เวลาเรียน
1-2 คาบเรียน

สถานทีเ่ กิดเหตุการณ์
ไม่ควรเกิน 5 คน
ไม่ควรเกินคนละ 3 ประโยค
เพือ่ สร้างความเข้าใจ ซึง่ จะมีหรือไม่มกี ไ็ ด้
บุคคลอืน่ สามารถแสดงเป็นอุปกรณ์
เช่น ดอกไม้ เก้าอี้ ก้อนหิน ฯลฯ

4. ให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ ซ้อมบทบาทสมมติแล้วน�ำเสนอหน้าห้องเรียน
5. เมือ่ จบการแสดงของแต่ละกลุม่ ครูให้นกั เรียนทีเ่ ป็นผูช้ มสรุปสิง่ ทีเ่ พือ่ นน�ำ
เสนอและร่วมแลกเปลีย่ นกับเพือ่ นในห้อง
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กิจกรรมที่ 5

“ต้นแบบความดี”
จุดประสงค์รายกิจกรรม
นักเรียนเห็นคุณค่าการท�ำความดี และเกิดแรงบันดาลใจในการท�ำความดี
ซึง่ สามารถเริม่ ได้จากสิง่ เล็ก ๆ ทีต่ นเองท�ำได้
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูแลกเปลีย่ นกับนักเรียนว่า เคยพบเรือ่ งราวการท�ำความดีอะไรบ้าง อาจ
จะท�ำเอง พบเห็น หรือได้รบั รูจ้ ากทีใ่ ดก็ได้ เพือ่ ให้นกั เรียนแลกเปลีย่ น
ตัวอย่างของคนทีท่ ำ� ความดี
2. ครูแนะน�ำตัวอย่างต้นแบบความดี “น้องควีน นางฟ้าของ ต.ช.ด.” และ
“ปาวสองล้อกูช้ วี ติ ” ครูเกริน่ กับนักเรียนว่ามีใครรูจ้ กั บ้าง
3. ครูเล่าเรือ่ งของ “น้องควีน” และ “ปาว” ให้นกั เรียนฟัง และเปิดสือ่ วีดทิ ศั น์
เรือ่ ง “The Life of Thai Border Patrol Police : What You Might
Not Know” ให้นกั เรียนดู
เรื่องย่อ “น้องควีน นางฟ้าของ ตชด.”
น้องควีน วีราวรุฬห์ มาวิจกั ขณ์ เด็กสาววัย 17 ปี ทีส่ ร้างคลิปวิดโี อ
“The Life of Thai Border Patrol Police : What You Might Not Know” ลง
ใน you tube บอกเล่าเรือ่ งราวการเสียสละและความยากล�ำบากของต�ำรวจ
ตระเวนชายแดน ท�ำให้มีผู้ที่สนใจบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือต�ำรวจตระเวน
ชายแดนนับล้านบาท ซึง่ เธอได้รบั แรงบันดาลใจจากความเสียสละของต�ำรวจ
ตระเวนชายแดน จึงอยากให้คนในสังคมตระหนักถึงความส�ำคัญและความ
เสียสละของต�ำรวจตระเวนชายแดน

เรื่องย่อ “ปาว สองล้อกู้ชีวิต”
ปาวภานุพงศ์ลาภเสถียรสองล้อกูช้ วี ติ เด็กหนุม่ ผูอ้ ทุ ศิ เวลามาเป็นอาสา
สมัครช่วยผูป้ ระสบภัยบนท้องถนน โดยแบ่งเงินค่าขนมของตนมาดัดแปลง
รถจักรยาน และซือ้ อุปกรณ์ปฐมพยาบาลต่าง ๆ เขาจะใช้เวลาหลังเลิกเรียน
และเลิกงานพาสองล้อคู่ใจตระเวนไปตามท้องถนน เพื่อช่วยเหลือผู้คนที่
ประสบอุบัติเหตุ
ข้อมูลเพิม่ เติม : http://www.carefor.org/th/content/view/524/56/

4. ให้นกั เรียนร่วมแลกเปลีย่ นกันหลังจากชมวีดทิ ศั น์
คำ�ถาม “น้องควีน นางฟ้าของ ต.ช.ด.”
• นักเรียนคิดว่าเหตุใดน้องควีนจึงท�ำวีดิทัศน์นี้ขึ้น
• นักเรียนคิดว่าน้องควีนคาดหวังอะไรจากวีดิทัศน์นี้
• นักเรียนคิดว่าต�ำรวจตระเวนชายแดนและคนที่มีญาติเป็นต�ำรวจ
ตระเวนชายแดน จะรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นวีดิทัศน์นี้
• นักเรียนคิดว่าน้องควีนรูส้ กึ อย่างไรเมือ่ มีคนสนใจและบริจาคเงินจ�ำนวน
มาก
• นักเรียนคิดว่าน้องควีนรู้สึกอย่างไรเมื่อสิ่งที่เธอท�ำมีประโยชน์กับเหล่า
ต�ำรวจตระเวนชายแดน
คำ�ถาม “ปาว สองล้อกู้ชีวิต”
• หากนักเรียนเห็นคนปั่นจักรยานที่มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลอยู่บนท้อง
ถนน นักเรียนจะคิดอย่างไรต่อบุคคลนั้น
• นักเรียนคิดว่าเหตุใดปาวจึงท�ำแบบนั้น
• นักเรียนคิดว่าปาวรู้สึกอย่างไร เมื่อได้ช่วยเหลือผู้อื่น

ข้อมูลเพิม่ เติม : http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1367208291
&grpid=&catid=19&subcatid=1904
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สื่อการเรียนรู้
สื่อวีดิทัศน์เรื่อง “The Life of Thai Border Patrol Police :
What You Might Not Know”
การประเมินผล
การตอบค�ำถามหลังชมวีดทิ ศั น์หรือศึกษาบุคคลต้นแบบความดี
เวลาเรียน
1 คาบเรียน

“ให้เด็กของเรารูค้ วามหมายของ
ค�ำว่ามีเกียรติ ….เกียรติทแี่ ท้จริงคือ
เกียรติทรี่ อู้ ยูก่ บั ตัวว่าได้กระท�ำดีถกู ต้อง
มีคณ
ุ ค่าควรแก่การยกย่อง
แล้วก็ภาคภูมใิ จในตัวเอง ….
ด้วยการสามารถยกมือไหว้ตนเอง …
ถ้ายกมือไหว้ตวั เองได้ มันก็ไม่มเี รือ่ งทุจริต…”

พุทธทาสภิกขุ สวนโมกขพลาราม
“คุณธรรมของครู”

36
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กิจกรรมที่ 6

“พลังแสงแห่งความดี”
จุดประสงค์รายกิจกรรม
นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของตนเองในการท�ำความดีตามคุณค่า
ความดี 5 ประการ
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ให้นกั เรียนตัดกระดาษเป็นรูปสัญลักษณ์ตามจินตนาการ (อาจท�ำเป็นรูป
นิว้ โป้ง มือ หรือหัวใจ เป็นต้น)
2. ให้นกั เรียนแต่ละคนคิดว่า นักเรียนจะมีสว่ นร่วมในการเปลีย่ นแปลงสังคม
ให้ดขี นึ้ ได้อย่างไรบ้าง
3. ให้นกั เรียนเขียนค�ำสัญญาลงในกระดาษทีต่ ดั ไว้ขา้ งต้น พร้อมทัง้ ตกแต่ง
4. ให้นกั เรียนแต่ละคนน�ำกระดาษมาติดบนกระดานทีท่ ำ� เป็นโครงร่างรูปโลก
5. ให้นกั เรียนท�ำสมุดลงนามความดี ร่วมลงนามว่าจะร่วมท�ำความดี โดยให้
ระบุคำ� มัน่ สัญญาและลงลายมือชือ่
6. ให้นกั เรียนเชิญชวนเพือ่ นต่างห้อง และเพือ่ น ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ในโรงเรียนร่วม
ลงนามความดี
สื่อการเรียนรู้

-

การประเมินผลและตัวชี้วัด
ประเมินจากผลงานและค�ำสัญญาทีน่ กั เรียนร่วมกันท�ำ
เวลาเรียน
1 คาบเรียน
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ถ้าคุณท�ำถูกต้อง
ยึดความถูกต้อง
คุณจะเผชิญหน้ากับใครก็ได้

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
ประธานมูลนิธปิ ระเทศไทยใสสะอาด

39

บทเรียนเรื่อง
“ใครว่าเชย”
แนวคิด

คนส่วนใหญ่มกั ถูกตีตราและให้คา่ จากสิง่ ทีค่ นอืน่ มองเรา ความต้องการ
การยอมรับจากสังคมท�ำให้หลายคนต้องท�ำอะไรตามสมัยนิยม ตามแฟชั่น
หากไม่ตามสมัยก็ถกู หาว่า “เชย” แท้จริงแล้วคุณค่าของคนอยูท่ ไี่ หน ใครเป็น
ผูก้ ำ� หนดคุณค่า หรืออะไรเชยหรือไม่เชย สิง่ ส�ำคัญคือการหันกลับมามอง
คุณค่าทีแ่ ท้จริง จากการกระท�ำของเราว่าได้ทำ� สิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์และมีคณ
ุ ค่า
ต่อตนเองและสังคม

สาระการเรียนรู้
นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง การตีคุณค่าของคนว่าไม่ได้
อยูท่ สี่ งิ่ ของภายนอกหรือการใช้ของเก่า ๆ เชย ๆ การตระหนักว่าความเชยนัน้
คือการท�ำสิ่งที่ไม่ดี ความเห็นแก่ตัว เอาเปรียบผู้อื่น รวมถึงการทุจริต
คอร์รปั ชัน การทีเ่ รารูจ้ กั พอเพียง ใช้สงิ่ ของอย่างรูค้ ณ
ุ ค่า และแบ่งปันช่วย
เหลือผูอ้ นื่ ตามก�ำลังความสามารถต่างหากทีท่ ำ� ให้คน ๆ หนึง่ มีคณ
ุ ค่า และ
ตระหนักว่าสามารถเริม่ ต้นจากสิง่ เล็ก ๆ จากตนเองก่อน
สาระของหลักสูตร
• การเป็นอยูอ่ ย่างพอเพียง
• การมีจติ สาธารณะ

40

จุดประสงค์
1. เพื่อให้เห็นถึงคุณค่าในตนเองว่าไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายนอก แต่เกิดจาก
คุณค่าภายใน การท�ำสิง่ ทีด่ มี คี วามพอเพียง ช่วยเหลือผูอ้ นื่ ไม่เอาเปรียบ
ใคร ไม่ทจุ ริตคอร์รปั ชัน
2. เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งของ การใช้ของเท่าที่จ�ำเป็น ไม่ใช้ของ
อย่างฟุ่มเฟือย ใช้ของอย่างรู้คุณค่า
3. เพื่อให้รู้จักและเห็นความส�ำคัญของการให้การมีจิตสาธารณะ นึกถึงผู้อื่น
และส่วนรวม ซึง่ เป็นสิง่ หนึง่ ในการสร้างคุณค่าในตัวเอง และสามารถเริม่
ได้ทนั ที
โครงสร้างกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 “ส�ำรวจความเชย”
กิจกรรมที่ 2 “เชย”
กิจกรรมที่ 3 “The Story …..”
กิจกรรมที่ 4 “ชีวติ นักบุญ”
กิจกรรมที่ 5 “มาเป็นผูใ้ ห้กนั เถอะ”
กิจกรรมที่ 6 “Buy Nothing Month”
ขั้นเตรียมความพร้อม
1. ครูศกึ ษารายละเอียดของบทเรียนเรือ่ ง “ใครว่าเชย” ศึกษาหนังสือเรือ่ ง
“เฉินซูจ่ วี๋ แม่คา้ ผัก ผูใ้ ห้ทยี่ งิ่ ใหญ่” และ “Buy Nothing Month” และเตรียม
สือ่ วีดทิ ศั น์เรือ่ ง “เชย” และใบงาน “ส�ำรวจความเชย”
2. ครูเตรียมความพร้อมนักเรียนด้วยกิจกรรมกลุม่ ให้นกั เรียนระดมสมองถึง
สิง่ ของหรือการกระท�ำอะไรทีเ่ รียกว่า “เชย”
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กิจกรรมที่ 1

ใบงาน

“ส�ำรวจความเชย”

“ส�ำรวจความเชย”

จุดประสงค์รายกิจกรรม
นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง การให้คณ
ุ ค่าจากภายในและการท�ำความดี

สิ่งที่คิดว่าเชย

พฤติกรรมที่คิดว่าเชย

ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูให้นกั เรียนแต่ละคนกลับไปส�ำรวจในบ้านของตนเอง ว่าภายในบ้านของ
เรามีอะไรบ้างที่เรียกว่าเชย และส�ำรวจความเห็นของคนในบ้านว่าการ
กระท�ำอะไรบ้างทีเ่ รียกว่าเชย
สิ่งที่คิดว่าเชย

พฤติกรรมที่คิดว่าเชย

2. ให้นกั เรียนแบ่งกลุม่ ๆ ละ 5 คน เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับสิง่ ทีไ่ ป
ส�ำรวจมา
3. ให้นกั เรียนตอบค�ำถามว่า “เหตุใดสิง่ เหล่านัน้ จึงเชย” และ “สิง่ เหล่านัน้
เชยจริงหรือไม่”
สื่อการเรียนรู้
ใบงาน “ส�ำรวจความเชย”
การประเมินผล
1. ประเมินจากใบงาน “ส�ำรวจความเชย”
2. สังเกตจากการตอบค�ำถาม
เวลาเรียน
1 คาบเรียน
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กิจกรรมที่ 2
“เชย”

จุดประสงค์รายกิจกรรม
นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของสิง่ ของและคุณค่าความดีภายในตัวเอง
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูเปิดวีดทิ ศั น์เรือ่ ง “เชย” ให้นกั เรียนดู
2. หลังจากดูจบ ครูให้นกั เรียนแต่ละคนเขียนสรุปจากเรือ่ งทีด่ ู ความยาว
ไม่เกิน 3 บรรทัด
3. ครูให้นกั เรียนวิเคราะห์ละคร โดยให้จำ� กัดค�ำนิยามของตัวละครแต่ละตัว
ภายใน 3 ค�ำ
เก้า			
_____
_____
_____
ฟรอยด์		
_____
_____
_____
แม่ของเก้า		
_____
_____
_____
พ่อของฟรอยด์
_____
_____
_____
คุณครู		
_____
_____
_____
4. ให้นกั เรียนตอบค�ำถามต่อไปนี้
• ท�ำไมเก้าถึงต้องโกหกแม่ นักเรียนคิดว่ามีสาเหตุอะไรบ้างที่ท�ำให้เก้า
เลือกท�ำแบบนั้น
• หากนักเรียนเป็นแม่ของเก้า นักเรียนจะรู้สึกอย่างไรตอนที่เก้ามาบอก
ความจริงว่าตนเองโกหก
• การกระท�ำของเก้าและฟรอยด์ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด
• การกระท�ำของเก้าและฟรอยด์เกี่ยวข้องคุณค่าความดี 5 ประการ
ข้อใดบ้าง เพราะเหตุใด
• ถ้านักเรียนเป็นเก้า นักเรียนจะแก้ปัญหานี้อย่างไร
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เรื่องย่อ
เรือ่ งราวของ “เก้า” นักเรียนชัน้ ม.4 ทีอ่ ยากได้โทรศัพท์ไอโฟนแทนโทรศัพท์
เครือ่ งเก่า ซึง่ ไม่สามารถเล่น Internet facebook หรือ Line ได้ ท่ามกลางเพือ่ น ๆ
ทีใ่ ช้ไอโฟน ทีม่ องว่าโทรศัพท์ของเก้า “เชย” และล้าสมัย ฟรอยด์เพื่อนของ
เก้าจึงแนะน�ำให้เก้าโกหกแม่ เก้าตัดสินใจท�ำตามค�ำแนะน�ำของฟรอยด์
หลังจากนัน้ ขณะทีฟ่ รอยด์กำ� ลังอธิบายเรือ่ งราวการได้ไอโฟนของตัวเองจาก
การโกหกพ่อของเขา ก็มเี พือ่ นนักเรียนหญิงของเก้ามาบอกว่า “แม่ของเก้า
ถูกไล่ออก เพราะไปบังคับให้นกั เรียนมาเรียนพิเศษและไปเรียกรับเงินค่าเรียน
พิเศษจากนักเรียน”
เก้าตกใจมาก เขาพยายามติดต่อแม่ แต่ลมื เอาโทรศัพท์มา เขาจึงรีบ
กลับบ้าน เก้าบอกแม่วา่ “เขาไม่ตอ้ งการไอโฟนแล้ว และยอมรับผิดกับแม่วา่
เขาโกหก” แม่อธิบายว่าเป็นเรือ่ งเข้าใจผิด นักเรียนคนนัน้ ต้องการได้ไอโฟน
จึงโกหกผูป้ กครองว่าต้องใช้เงินค่าเรียนพิเศษ
เก้าเดินขึน้ ไปทีห่ อ้ ง เขาพบไอโฟนเครือ่ งใหม่วางอยูท่ โ่ี ต๊ะ พร้อมโน้ตว่า
“อย่าท�ำหายอีกนะ แม่รกั ลูกนะ” เขาไม่รสู้ กึ ตืน่ เต้นหรืออยากได้มนั อีกแล้ว
พลันเรือ่ งราวต่าง ๆ ทีแ่ ม่เคยท�ำให้เขาก็กลับเข้ามาในความคิด
ตัวละคร
เก้า 		
					
ฟรอยด์		
					
แม่ของเก้า		
					
พ่อของฟรอยด์
					
คุณครู		

ตัวเอกของเรื่อง ตัวแทนเด็กวัยรุ่นที่อยากได้
อยากมีตามกระแสของสังคมและเพือ่ น ๆ
คูห่ ขู องเก้าคอยช่วยเหลือเพือ่ น แต่มกั จะแนะน�ำ
ไปในทางทีผ่ ดิ
เป็นคนทีม่ คี วามพอเพียงและยึดมัน่ ความถูกต้อง
มีอาชีพเป็นครู รักและตัง้ ใจในการสอนลูกศิษย์
เป็น คนที่ประหยัด อดออม รักครอบครัว
และดูแลครอบครัว
เป็นครูเจ้าระเบียบ เด็กนักเรียนมองว่าเป็นครูทดี่ ุ
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สื่อการเรียนรู้
สือ่ วีดทิ ศั น์เรือ่ ง “เชย”
การประเมินผล
สังเกตจากการตอบค�ำถามและการแสดงความคิดเห็นหลังชมวีดทิ ศั น์
เรือ่ ง “เชย”
เวลาเรียน
1 คาบเรียน

ดาบทีด่ ...ี ต้องมีฝกั
ความสามารถทีด่ ...ี
ต้องมีจริยธรรม

พระมหาวุฒชิ ยั วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)
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กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

“The Story …..”

จุดประสงค์รายกิจกรรม
นักเรียนรูจ้ กั คิดเชือ่ มโยงสถานการณ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการอยูอ่ ย่างพอเพียง
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูทบทวนเรือ่ งราวจากวีดทิ ศั น์ เรือ่ ง “เชย” ทีไ่ ด้ดไู ป
2. ครูให้นกั เรียนแบ่งกลุม่ ๆ ละ 7-8 คน
3. ให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ ระดมสมองถึงเหตุการณ์ทคี่ ล้ายคลึงกับเรือ่ ง “เชย”
(เรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับความพอเพียง)
4. เมือ่ คิดเรือ่ งได้แล้วให้นกั เรียนคิดบทละครจากเนือ้ เรือ่ งดังกล่าว โดยน�ำมา
เสนอแนวคิดเป็นสตอรีบ่ อร์ด (Storyboard) ให้เพือ่ นในห้องฟังก่อน
5. ให้นกั เรียนท�ำละครจากเรือ่ งดังกล่าว
• แบ่งหน้าที่ เช่น นักแสดง ฝ่ายอุปกรณ์ ฝ่ายฉาก ฯลฯ
• ท�ำบทละคร หรือบทพูด
• ท�ำฉาก และอุปกรณ์ประกอบฉาก
• ซ้อมบท
6. ให้เวลานักเรียนในการซ้อม
7. ให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ ออกมาแสดง โดยก�ำหนดว่ากลุม่ อืน่ ๆ ทีไ่ ม่ได้แสดง
จะต้องตัง้ ประเด็นในการแลกเปลีย่ นจากเรือ่ ง กลุม่ ละ 1 ประเด็น เพือ่ ให้
เพือ่ นในห้องได้แสดงความคิดเห็น
ตัวอย่างล�ำดับเหตุการณ์ในสตอรีบ่ อร์ด (Storyboard)

ฉากที่ 1
ภาพปัญหา

ฉากที่ 2
สาเหตุของปัญหา

ฉากที่ 3
ผลลัพธ์ของปัญหา

สื่อการเรียนรู้ การประเมินผล
1. ประเมินจากละครทีน่ กั เรียนน�ำเสนอ
2. สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นหลังการแสดง
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เวลาเรียน
1-2 คาบเรียน

ฉากที่ 4
แนวทางการแก้ปัญหา

“ชีวิตนักบุญ”

จุดประสงค์รายกิจกรรม
นักเรียนเรียนรูเ้ รือ่ งการให้และความพอเพียงผ่านเรือ่ งราวของ “เฉินซูจ่ วี”๋
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูตงั้ ค�ำถามกับนักเรียนในประเด็นต่อไปนี้
• เหตุใดคนเราจึงต้องช่วยเหลือกัน
• เราจ�ำเป็นต้องช่วยเหลือคนอืน่ หรือไม่ หรือเราควรช่วยเหลือตัวเอง
• มีความเห็นอย่างไรกับค�ำกล่าวทีว่ า่ “รอให้ตวั เองมีหรือรวยก่อน จึงค่อย
ให้หรือช่วยเหลือผูอ้ นื่ ”
2. ครูแนะน�ำหนังสือเรือ่ ง “เฉินซูจ่ วี๋ แม่คา้ ผักผูใ้ ห้ทยี่ งิ่ ใหญ่” ให้นกั เรียนรูจ้ กั
และมอบหมายให้นกั เรียนไปอ่าน
3. ค�ำแนะน�ำในการอ่าน ครูอาจให้นักเรียนจับกลุ่มแล้วช่วยกันอ่านโดย
แบ่งกันอ่านแล้วน�ำมาเล่าให้เพือ่ นฟัง
4. ให้นกั เรียนแต่ละคนสรุปเรือ่ งของ “เฉินซูจ่ วี”๋ มาอย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ
5. ให้นกั เรียนเขียนสิง่ ทีไ่ ด้จากการอ่านแล้วน�ำมาแลกเปลีย่ นความเห็นกันในห้อง
• นักเรียนคิดว่าเหตุใดเฉินซู่จวี๋จึงบริจาคเงินที่ตัวเองหามาได้
• หากนั ก เรี ย นเป็ น เฉิ น ซู ่ จ วี๋ ที่ ต ้ อ งหาเงิ น มาด้ ว ยความยากล� ำบาก
นักเรียนคิดว่าจะใช้เงินเหล่านั้นอย่างไร
• นักเรียนคิดว่าเฉินซู่จวี๋รู้สึกอย่างไรที่ได้ท�ำเช่นนั้น
6. ให้นกั เรียนท�ำบัตรแนะน�ำ “ผูใ้ ห้ทยี่ งิ่ ใหญ่” โดยครูให้นกั เรียนแต่ละคนไป
ค้นหาหรือสืบค้นข้อมูลเพิม่ เติมเพือ่ น�ำมาแลกเปลีย่ นกับเพือ่ น โดยในบัตร
แนะน�ำนัน้ จะต้องประกอบด้วย
• รูปภาพหรือรูปวาดของบุคคลตัวอย่าง
• สาเหตุที่เลือกบุคคลนี้
• เรื่องราวหรือสิ่งที่บุคคลเหล่านี้กระท�ำ
• เหตุการณ์ที่ประทับใจ
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7. ให้นักเรียนแต่ละคนมาน�ำเสนอ หลังจากนั้นจึงน�ำไปติดที่บอร์ดเพื่อให้
นักเรียนได้แลกเปลีย่ นและศึกษาชีวติ ของบุคคลเหล่านัน้
เรื่องย่อ หนังสือ เฉินซู่จวี๋ แม่ค้าผักผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่
เรือ่ งราวของแม่คา้ ขายผักทีบ่ ริจาคเงินเพือ่ ช่วยเหลือสาธารณประโยชน์
ต่าง ๆ มากมาย เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์ตา่ ง ๆ ไปแล้ว
มากกว่า 8,000,000 บาท เธอไม่ใช่คนร�่ำรวยเงินทองหรือมีมรดกตกทอด
มากมาย แต่เธอมีจติ ใจทีแ่ บ่งปันผูอ้ นื่ ไม่ตอ้ งการให้ผอู้ นื่ ประสบเหตุการณ์
เหมือนตน เธอคือ เฉินซูจ่ วี๋ แม่คา้ ขายผักคนหนึง่ ของไต้หวัน ทีเ่ รียนจบแค่
ป.6 ต้องออกจากโรงเรียนมาช่วยพ่อขายผักตัง้ แต่อายุ 13 ปี เพือ่ ให้นอ้ ง ๆ ได้มี
โอกาสเรียนหนังสือต่อ เรือ่ งราวทีส่ ะเทือนใจเธอมากเรือ่ งหนึง่ คือ การสูญเสีย
แม่เพราะโรงพยาบาลไม่ยอมผ่าตัดท�ำคลอดให้เนื่องจากไม่มีเงินจ่ายค่า
มัดจ�ำ รวมทัง้ การสูญเสียน้องชายเพราะหาเงินไม่ทนั ทีจ่ ะรักษา ท�ำให้อาการ
ทรุดหนักและก็จากไป แต่ในความโหดร้ายเธอพบไออุ่นจากน้ำใจคนที่ช่วย
้
ระดมเงินบริจาคเพือ่ รักษาน้องชาย ท�ำให้เธอคิดว่าโลกนีย้ งั มีคนดีมนี ำใจอยู
่
เธอจึงพยายามบริจาคเงินทีไ่ ด้มาจากการขายผักให้แก่โรงเรียน โรงพยาบาล
และสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือเพราะเธอไม่อยากให้
เกิดเหตุการณ์เหมือนเช่นแม่และน้องชายของเธอ
สื่อการเรียนรู้
หนังสือ เฉินซูจ่ วี๋ แม่คา้ ผักผูใ้ ห้ทยี่ งิ่ ใหญ่
การประเมินผล
1. สังเกตจากการตอบค�ำถามและการแสดงความคิดเห็น
2. ประเมินจากบัตรแนะน�ำ “ผูใ้ ห้ทยี่ งิ่ ใหญ่”
เวลาเรียน
1-2 คาบเรียน
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กิจกรรมที่ 5

“มาเป็นผู้ให้กันเถอะ”
จุดประสงค์รายกิจกรรม
นักเรียนเห็นความส�ำคัญของการให้ และฝึกการเป็นผูใ้ ห้
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูแจกกระดาษให้นกั เรียนคนละ 1 แผ่น ครูตงั้ ค�ำถามให้นกั เรียนตอบลงใน
กระดาษว่า “คิดว่าผูใ้ ห้เป็นอย่างไร และการให้สามารถท�ำได้อย่างไรบ้าง”
2. ครูแนะน�ำกิจกรรมว่า วันนี้เราจะมาเป็นผู้ให้กัน ก่อนอื่นให้นักเรียนตัด
กระดาษเป็นรูปหัวใจ ให้นกั เรียนปฏิญาณกับตัวเองวันนีเ้ ราจะมาเป็นผูใ้ ห้กนั
ให้เขียนสิง่ ทีน่ กั เรียนคิดว่าจะท�ำในฐานะผูใ้ ห้ใส่ในกระดาษรูปหัวใจ แล้วน�ำ
มาติดบนกระดาน (ครูอาจจะให้นักเรียนก�ำหนดวันใดวันหนึ่ง หรือช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหนึง่ )
3. ให้นกั เรียนไปปฏิบตั ภิ ารกิจในฐานะผูใ้ ห้ พร้อมจดบันทึกสิง่ ทีไ่ ด้ทำ�
4. หลังจากปฏิบตั ภิ ารกิจเสร็จเรียบร้อย ให้นกั เรียนมาแลกเปลีย่ นกันว่าใครได้
ท�ำอะไรไปบ้าง
5. ครูให้นักเรียนเขียนความรู้สึกของตนเองว่า หลังจากที่ได้ใช้ชีวิตในฐานะ
ผู้ให้แล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้าง (ให้ยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรม
ยกเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ จริง)
สื่อการเรียนรู้

-

การประเมินผล
ประเมินจากการรายงานภารกิจ “ผูใ้ ห้” ทีน่ กั เรียนได้ไปปฏิบตั ิ

สังคมไทยส่วนใหญ่จะให้ความส�ำคัญกับฮาร์ดแวร์ แต่จะละเลย
ในส่วนของซอฟต์แวร์ ซึง่ ก็คอื คน ถ้าขาดสิง่ ใดสิง่ หนึง่
ก็ไปกันไม่ได้ ดังนัน้ จึงต้องหันมาให้ความส�ำคัญกับคนให้มาก
และต้องส่งเสริมกันตัง้ แต่ยงั เล็ก โดยเฉพาะ 7 ปีแรกของชีวติ
เพราะสิง่ ทีป่ ลูกฝังอยูใ่ นตัวเขาจะเปลีย่ นแปลงยาก
จะอยูต่ ดิ ตัวเป็นจิตใต้สำ� นึก และเป็นภูมคิ มุ้ กันหรือวัคซีนให้เขา

ดร.จุรี วิจติ รวาทการ
ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
เลขาธิการมูลนิธอิ งค์กรเพือ่ ควาtมโปร่งใสในประเทศไทย

เวลาเรียน
1-2 คาบเรียน
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กิจกรรมที่ 6

“Buy Nothing Month”
จุดประสงค์รายกิจกรรม
1. นักเรียนตระหนักและรูถ้ งึ คุณค่าของการอุปโภคบริโภคสิง่ ต่าง ๆ
2. นักเรียนเข้าใจถึงผลกระทบจากพฤติกรรมและการกระท�ำสิง่ ต่าง ๆ ทีส่ ง่ ผล
ต่อสิง่ แวดล้อม
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูเกริน่ เรือ่ ง “โลกร้อน” ว่านักเรียนรูจ้ กั หรือเข้าใจเรือ่ งโลกร้อนว่าอย่างไรบ้าง
• เรามีส่วนในการท�ำให้โลกร้อนหรือไม่ อย่างไร
• เราจะมีส่วนร่วมในการลดโลกร้อนได้อย่างไรบ้าง
2. ครูแนะน�ำหนังสือ “Buy Nothing Month”
เรื่องย่อ Buy Nothing Month
Buy Nothing Month เป็นเรือ่ งราวของเด็กผูห้ ญิงคนหนึง่ ซึง่ วันหนึง่ ได้
รับรูเ้ รือ่ งราวของภาวะโลกร้อน และตระหนักถึงหายนะทีจ่ ะเกิดขึน้ กับโลกใน
อนาคตอันใกล้นี้ เธอจึงตัดสินใจลุกขึน้ มาท�ำอะไรสักอย่างเพือ่ ช่วยเหลือโลก
และแล้วภารกิจลดการใช้และไม่ซอื้ ภายใน 1 เดือนก็เริม่ ต้นขึน้
3. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อช่วยกันอ่านและศึกษาเรื่องราวของ ออย ใน
หนังสือ Buy Nothing Month
4. หลังจากอ่านจบ ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ ตอบค�ำถามว่าในหนังสือ ออย มี
วิธกี ารช่วยลดโลกร้อนกีว่ ธิ ี วิธอี ะไรบ้าง
ตัวอย่าง
ไม่ซอื้ เครือ่ งส�ำอางค์ - ไม่แต่งหน้า
ไม่กนิ จุบจิบ กินแต่อาหารมือ้ หลัก
ไม่ดหู นัง
ไม่กนิ บุฟเฟต์
ไม่ซอื้ เสือ้ ผ้าใหม่
ใช้ถงุ ผ้า งดรับถุงพลาสติก
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5. ให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ ช่วยกันคิดวิธกี ารทีจ่ ะช่วยโลกอะไรได้บา้ ง ให้ได้มากทีส่ ดุ ให้
แต่ละกลุม่ ออกมาน�ำเสนอ
6. ให้นักเรียนแต่ละคนคิดและเลือกวิธีการที่เหมาะกับตัวเองในการช่วยโลก
และลองปฏิบตั ภิ ารกิจเป็นเวลา 1 สัปดาห์ (อาจให้นกั เรียนท�ำเป็นรายการ
ตามตัวอย่างด้านล่าง)
				
ตัวอย่าง List
งดกินไอศกรีม
งดกินชาเขียว
งดซื้อหนังสือการ์ตูน
ฯลฯ

7. หลังจากหมดเวลาปฏิบตั ภิ ารกิจ ให้นกั เรียนแต่ละคนเขียนบันทึก (Diary)
ในช่วงระยะเวลาทีท่ ำ� ภารกิจ ว่าได้ทำ� อะไรบ้าง และรูส้ กึ อย่างไรบ้าง
8. ให้นกั เรียนแต่ละคนมาแลกเปลีย่ นความคิดเห็นให้เพือ่ นในห้องฟัง
สื่อการเรียนรู้
หนังสือเรือ่ ง Buy Nothing Month
การประเมินผล
1. สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นในชัน้ เรียน
2. ประเมินจากบันทึก (Diary) เกีย่ วกับภารกิจทีน่ กั เรียนได้ปฏิบตั ิ
เวลาเรียน
2-3 คาบเรียน
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ชุดกิจกรรมความรู้
เกี่ยวกับคอร์รัปชัน
แนวคิด

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ส�ำคัญซึ่งบั่นทอนการพัฒนา
ประเทศและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ส่วนหนึ่งเกิดจากการไม่
เคารพกฎกติกาของส่วนรวม และการเห็นแก่ประโยชน์สว่ นตนมากกว่าส่วน
รวม อาจเริม่ จากเรือ่ งเล็กซึง่ เป็นจุดเริม่ ต้นของการโกง การต่อสูก้ บั การโกง
สามารถเริม่ ได้จากจุดเล็ก ๆ ซึง่ คือตัวเรานัน่ เอง

สาระการเรียนรู้
นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
ทีค่ รอบคลุมทุกพืน้ ทีแ่ ละมีประชาชนจ�ำนวนมากทีต่ อ้ งได้รบั ความเดือดร้อน
รวมทั้งนักเรียนจะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ช่วยหาวิธีแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รปั ชัน การเป็นผูส้ ง่ เสียงเรียกร้องต่อต้านการทุจริต และทีส่ ำ� คัญนักเรียน
จะได้เรียนรูก้ ารสร้างพลังในการต่อสูก้ บั การทุจริตคอร์รปั ชันในสังคม
สาระของหลักสูตร
• ความซือ่ สัตย์สจุ ริต
• การมีจติ สาธารณะ
• ความเป็นธรรมทางสังคม
• การกระท�ำอย่างรับผิดชอบ
• การเป็นอยูอ่ ย่างพอเพียง
จุดประสงค์
1. เพือ่ เข้าใจลักษณะปัญหาและผลกระทบของปัญหาการทุจริตคอร์รปั ชัน
2. เพือ่ ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รปั ชัน
3. เพื่อเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพปัญหาทุจริตคอร์รัปชันกับการ
พัฒนาประเทศ
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ตัวชี้วัด
1. อธิบายลักษณะปัญหาและผลกระทบของปัญหาการทุจริตคอร์รปั ชัน
2. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของสภาพปัญหาทุจริตคอร์รปั ชันกับ
การพัฒนาประเทศ
การประเมินผล
1. ประเมินผลจากการมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการน�ำเสนอผลงาน
2. ประเมินผลจากความเข้าใขปัญหาการทุจริตคอร์รปั ชันกับการพัฒนาประเทศ
โครงสร้างกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 “รูจ้ กั ตัวแมงโกง”
กิจกรรมที่ 2 “ลักษณะและอันตรายจากแมงโกง”
กิจกรรมที่ 3 “เงินทีห่ ายไป”
กิจกรรมที่ 4 “สปีชสี แ์ มงโกง”
กิจกรรมที่ 5 “ตามรอยแมงโกง”
กิจกรรมที่ 6 “ร่วมต่อต้านเหล่าแมลง พวกแมงโกง”
กิจกรรมที่ 7 “ก�ำจัดแมงโกง”
กิจกรรมที่ 8 “เริม่ ต้นทีไ่ ม่โกง”
ขั้นเตรียมความพร้อม
1. ครูศกึ ษารายละเอียดของบทเรียน “แมงโกง” และอ่านหนังสือรวมเรือ่ งสัน้
ชุด “แมงโกง” รวมทัง้ เตรียมคลิปข่าว และบทประพันธ์ “แมงโกง” เพือ่ ใช้
เป็นสือ่ ประกอบบทเรียน
2. ครูเตรียมความพร้อมนักเรียนด้วยกิจกรรมกลุม่ โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุม่
ให้ตั้งชื่อกลุ่มและพร้อมคิดท่าทางที่เป็นสัญลักษณ์ประจ�ำกลุ่ม รวมทั้ง
ค�ำขวัญเกีย่ วกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
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กิจกรรมที่ 1

“รู้จักตัวแมงโกง”
จุดประสงค์รายกิจกรรม
1. นักเรียนเข้าใจลักษณะปัญหาการทุจริตคอร์รปั ชัน
2. นักเรียนตระหนักถึงผลกระทบและความเสียหายจากปัญหาทุจริต		
คอร์รปั ชันทีม่ ตี อ่ ตนเองและสังคม
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูชวนนักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันใน
สังคม นักเรียนคิดว่ามีเรือ่ งอะไรบ้าง (เช่น การจ�ำน�ำข้าว ซือ้ ต�ำแหน่ง นม
โรงเรียน รถหรู หนีภาษี เป็นต้น) ให้นกั เรียนคิดต่อว่า การโกงเหล่านีเ้ ป็น
เรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับนักเรียนหรือไม่ เพราะอะไร
2. ครูอธิบายให้นกั เรียนรูจ้ กั “ตัวแมงโกง” ว่าคือ การทุจริตตัง้ แต่ระดับเล็ก
จนถึงระดับใหญ่โต ตัวแมงโกงนีจ้ ะมีขนาดเท่าไรขึน้ อยูก่ บั เงินและสิง่ ของที่
มันกินเข้าไป นักเรียนคิดว่าสังคมไทยเรา ขนาดของแมงโกงน่าจะมีขนาด
เท่าไร เพราะอะไร และตัวแมงโกงน่าจะกินอะไรเข้าไปบ้าง
3. ครูให้นกั เรียนแต่ละคนในกลุม่ เลือกจังหวัดทีต่ นเองชืน่ ชอบ 1 จังหวัด (ห้าม
ซ�ำ้ กัน) และให้เหตุผลว่าท�ำไมจึงชอบจังหวัดนัน้ แล้วรวบรวมความคิดเห็น
เป็นผลงานของกลุม่
4. นักเรียนแต่ละกลุม่ น�ำเสนอผลงาน
5. ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ คิดต่อว่า ถ้าจังหวัดทีน่ กั เรียนชืน่ ชอบหายไปเพราะ
ถูกตัวแมงโกงกิน นักเรียนจะรูส้ กึ อย่างไร (เช่น นักเรียนชอบป่าไม้แต่ไม่มี
ป่าเพราะต้นไม้ถูกตัดท�ำลาย นักเรียนชอบหาดทรายที่สวยงามแต่ไม่มี
เพราะทรายถูกสูบไปขาย เป็นต้น) แล้วแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
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6. ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ ระดมความคิดเห็นเกีย่ วกับชุมชนของตนเอง โดย
นักเรียนแต่ละคนบอกทีต่ งั้ ของบ้านนักเรียนว่าอาศัยอยูช่ มุ ชนใดและเขตใด
ในกรุงเทพมหานคร นักเรียนมีความรูส้ กึ อย่างไรกับชุมชนของนักเรียนบ้าง
และถ้าชุมชนของนักเรียนถูกแมงโกงกิน จะเกิดอะไรขึน้ บ้าง แล้วรวบรวม
ความคิดเห็นเป็นผลงานกลุม่
7. นักเรียนแต่ละกลุม่ น�ำเสนอผลงาน
สื่อการเรียนรู้

-

การประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น
2. ประเมินผลงานนักเรียนจากการน�ำเสนอผลงานของกลุม่ โดยสามารถระบุ
ลักษณะและผลกระทบของปัญหาทุจริตคอร์รปั ชันทีม่ ตี อ่ ตนเองและชุมชน
เวลาเรียน
1 คาบเรียน
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กิจกรรมที่ 2

“ลักษณะและอันตรายจากแมงโกง”
จุดประสงค์รายกิจกรรม
1. นักเรียนเข้าใจลักษณะปัญหาการทุจริตคอร์รปั ชัน
2. นักเรียนตระหนักถึงผลกระทบและความเสียหายจากปัญหาทุจริต		
คอร์รปั ชันทีม่ ตี อ่ ตนเองและสังคม
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุม่
2. ครูเปิดสือ่ วีดทิ ศั น์ขา่ ว จ�ำนวน 4 เรือ่ ง ได้แก่ บุกรุกป่า ทุจริตงบภัยพิบตั ิ
้
วม ทุจริตบัตรเลขศูนย์ และสะพานพังให้นกั เรียนชม และให้แต่ละกลุม่
นำท่
ตอบค�ำถามต่อไปนี้
• เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง และใครเกี่ยวข้องบ้าง
• ใครได้รับผลกระทบหรือความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวบ้าง อย่างไร
• นักเรียนรู้สึกและมีความคิดเห็นอย่างไรต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
• ถ้านักเรียนเป็นผู้เสียหายในเหตุการณ์ นักเรียนจะรู้สึกอย่างไร
• ใครคือแมงโกง
3. นักเรียนแต่ละกลุม่ น�ำเสนอผลงาน
4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมติในเรื่องที่ได้รับ โดยก�ำหนด
บทบาทของตัวละครและเขียนโครงเรื่องในแบบฉบับของนักเรียนเองโดย
สะท้อนเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ และคาดการณ์ถงึ ผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ว่าจะเป็น
อย่างไร
5. ครูอาจจะช่วยก�ำหนดตัวละครในแต่ละเรือ่ ง เช่น
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เรื่อง

ตัวละคร

บุกรุกป่า

นายทุน นักการเมือง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ นักข่าว
ชาวบ้าน ผู้อพยพ

ทุจริตงบภัยพิบัติน�้ำท่วม

เจ้าหน้าที่ นักข่าว ชาวบ้าน นักการเมือง ผู้รับ
เหมา

ทุจริตบัตรเลขศูนย์

เจ้าหน้าที่ ผู้ถูกด�ำเนินคดี ปลัดอ�ำเภอ ชาว
บ้าน แกนน�ำชาวบ้าน นักข่าว

สะพานพัง

เจ้าหน้าที่ ชาวบ้าน ผู้รับเหมา ต�ำรวจ นักข่าว
กู้ภัย

6. นักเรียนแต่ละกลุม่ ซ้อมบทบาทสมมติและน�ำเสนอผลงาน
สื่อการเรียนรู้
วีดทิ ศั น์ขา่ ว
การประเมินผล
1. ประเมินผลงานนักเรียนจากการน�ำเสนอผลงานของกลุ่ม ความสามารถ
ในการวิเคราะห์และตอบค�ำถามจากเรือ่ งทีไ่ ด้รบั ชม
2. ประเมินผลงานนักเรียนจากการแสดงบทบาทสมมติที่สามารถสะท้อน
สภาพปัญหาทุจริตคอร์รปั ชันทีม่ ตี อ่ ตนเองและชุมชน
เวลาเรียน
2-3 คาบเรียน
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กิจกรรมที่ 3

• การให้สนิ น�ำ้ ใจ (เงินพิเศษ) เล็ก ๆ น้อย ๆ แก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐเป็นเรือ่ งไม่
เสียหาย (เห็นด้วย ร้อยละ 15 ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 70)
4. ครูให้นักเรียนทายว่างบประมาณของประเทศไทยในแต่ละปีมีเป็นจ�ำนวน
เท่าไร ค�ำอธิบาย งบประมาณในปี 2556 เท่ากับ 2.4 ล้านล้านบาท ซึง่
ในจ�ำนวนนีเ้ ป็นงบประมาณประจ�ำ เช่น เงินเดือน ค่าบ�ำรุงรักษา และ
งบประมาณทีใ่ ช้เพือ่ การจัดซือ้ จัดจ้างในเรือ่ งต่าง ๆ)

“เงินที่หายไป”

จุดประสงค์รายกิจกรรม
นักเรียนเข้าใจความส�ำคัญของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในฐานะที่
เป็นปัญหาร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม โดยเฉพาะคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศ

5. อภิปรายร่วมกันว่าในเงินจ�ำนวนนีม้ ที มี่ าจากอะไรบ้าง (ค�ำอธิบาย : รายได้
ของรัฐบาล มาจากภาษี ได้แก่ ภาษีรายได้ เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ภาษี
มูลค่าเพิ่ม รวมอยูใ่ นมูลค่ารวมของสินค้า และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ เช่น ค่าน�ำ้
และค่าไฟฟ้า ภาษี สรรพสามิต สุรา บุหรี่ และโทรคมนาคม ภาษีเฉพาะ
ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าบ�ำรุงต่าง ๆ และเงินกูจ้ ากแหล่งเงินกูต้ า่ ง ๆ)

ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูตงั้ ค�ำถามเพือ่ ร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
• ถ้ามีการโกงเงินส่วนตัวของเราไป คนไทยโดยทั่วไปรวมทั้งตัวนักเรียน
จะรู้สึกอย่างไร และจะมีปฏิกิริยาต่อเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างไร
• ถ้าเป็นการโกงเงินส่วนรวมหรือการทุจริตคอร์รัปชัน นักเรียนคิดว่า
ความรู้สึกและปฏิกิริยาเป็นอย่างไร ท�ำไมนักเรียนจึงคิดว่าเป็นเช่นนั้น
2. ครูด�ำเนินการส�ำรวจความคิดเห็นของนักเรียนต่อประเด็นค�ำถามต่อไปนี้
โดยให้เขียนค�ำตอบลงในกระดาษและไม่ตอ้ งระบุชอื่
• นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องไกลตัวไม่ได้
เกี่ยวกับตัวเองโดยตรง
• นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ว่าการที่รัฐบาลทุจริตคอร์รัปชันแต่มีผลงาน
และท�ำประโยชน์เป็นเรื่องที่ยอมรับได้
• การให้สินน�้ำใจ (เงินพิเศษ) เล็ก ๆ น้อย ๆ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็น
เรื่องไม่เสียหาย
3. ครูรวบรวมและแสดงผลการส�ำรวจของห้อง และให้นกั เรียนดูผลส�ำรวจใน
ระดับประเทศโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2556
• การทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องไกลตัวไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองโดยตรง		
(เห็นด้วย ร้อยละ 16 ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 77)
• การที่รัฐบาลทุจริตคอร์รัปชันแต่มีผลงานและท�ำประโยชน์เป็นเรื่องที่
ยอมรับได้ (เห็นด้วย ร้อยละ 16 ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 70)
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6. ให้นกั เรียนประมาณการสูญเสียงบประมาณไปกับการทุจริตคอร์รปั ชัน และ
ประมาณการว่างบประมาณที่สูญเสียสามารถน�ำมาใช้ประโยชน์เพื่อการ
พัฒนาประเทศในเรือ่ งอะไรได้บา้ ง เช่น ให้โรงเรียนน�ำไปพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียนละ 1 ล้านบาทจ�ำนวนกว่าสองแสนโรงเรียน จ่ายเงินเดือนครู
จ�ำนวน 1 ล้านคนเป็นระยะเวลานาน 1 ปี สามารถจ่ายเป็นเบีย้ ยังชีพให้ผู้
ด้อยโอกาสเป็นจ�ำนวนมาก
ค�ำอธิบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประมาณการสูญเสียงบประมาณ
ไว้ดงั นี้ (หน่วย: ล้านบาท)
ปี

อัตราร้อยละ 25

อัตราร้อยละ 30

อัตราร้อยละ 35

2554
2555
2556

194,395
210,035
235,652

233,274
252,043
282,782

272,153
294,050
329,912
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7. ครูสรุปว่าโกงแล้วท�ำประโยชน์ได้หรือโกงเป็นเรื่องไกลตัวเป็นความคิดที่
ไม่ถกู ต้องและขัดแย้งกับข้อเท็จจริง เพราะถ้าโกงหรือทุจริตคอร์รปั ชันแล้ว
จะท�ำให้ประชาชนต้องสูญเสียโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสีย
ประโยชน์ทคี่ วรจะได้รบั ใครทีล่ ำ� บากอยูแ่ ล้วยิง่ ล�ำบากและขาดโอกาสมาก
ขึ้นเพราะชีวิตต้องพึ่งบริการของรัฐ ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงความ
คิดเห็นในประเด็น “หากไม่มีการทุจริตคอร์รัปชัน ประเทศไทยจะเป็น
อย่างไร” แล้วออกมาน�ำเสนอ
สื่อการเรียนรู้

-

การประเมินผล
1. ประเมินจากผลส�ำรวจความคิดเห็นของนักเรียนในชัน้ เรียน โดยนักเรียน
ส่วนใหญ่หรือมากกว่า (ร้อยละ 80) ควรจะตอบว่าไม่เห็นด้วย
2. ประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ความเสียหายที่เกิดจากปัญหา
ทุจริตคอร์รปั ชันและการขาดโอกาสในการพัฒนาประเทศ
เวลาเรียน
1 คาบเรียน

กิจกรรมที่ 4
“สปีชีส์แมงโกง”

จุดประสงค์รายกิจกรรม
1. นักเรียนเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมการโกงและการทุจริตคอร์รัปชัน
ในรูปแบบต่าง ๆ
2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ถงึ ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากพฤติกรรมการโกงและ
การทุจริตคอร์รปั ชันต่อบุคคลและต่อสังคม
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ให้นกั เรียนอ่านเรือ่ งสัน้ ในชุด “แมงโกง” โดยแบ่งกัน อ่าน อาจจะจับคูก่ นั
หรืออ่านคนละ 1 เรือ่ งตามทีค่ รูเห็นว่าเหมาะสม
2. ให้นกั เรียนสรุปเรือ่ งและน�ำเสนอหน้าชัน้ เรียนว่าแมงโกงทีผ่ เู้ ขียนระบุใน
เรือ่ ง หมายถึงอะไร ใครบ้างที่ “โกง” และ “โกง” อย่างไร ความเดือดร้อนที่
เกิดขึน้ จากการโกง และข้อคิดทีไ่ ด้จากการอ่าน
3. ให้นกั เรียนเขียนบรรยายภาพในอนาคต หากสังคมไทยเต็มไปด้วยบุคคล
ทีม่ พี ฤติกรรมโกงตามเหตุการณ์ในแต่ละเรือ่ งเป็นจ�ำนวนมาก สังคมไทย
จะมีลกั ษณะเป็นอย่างไร ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ
สื่อการเรียนรู้
หนังสือรวมเรือ่ งสัน้ ชุด “แมงโกง”
การประเมินผล
ประเมินผลงานจากการสรุปเรือ่ งสัน้ และการให้เหตุผลและค�ำตอบจาก
การวิเคราะห์พฤติกรรมการโกงและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากเรือ่ งนัน้
เวลาเรียน
2-3 คาบเรียน
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เรื่องสั้นในชุด “แมงโกง”
เรือ่ ง
ไม้ไอติม
ข้าเก่า เมียรัก
ของป่า
อาจารย์ใหญ่
เสน่ห์ปลายจวัก
เหยื่อ
บัญชีด�ำ
แมงโกง
ปล้นแผ่นดิน
ของนอกกาย
ปฏิกูล
งานลอบสังหาร
ที่ดินผืนใหม่

กลโกง
เด็กโกงคนขายไอติม คนขายไอติมโกงเด็ก
สลับตัวเข้าคุก
ลักลอบขนสัตว์ป่า
ลักลอบค้าไม้
กินฟรี ไม่จ่ายค่าอาหาร
18 มงกุฎหลอกลวงเหยื่อ
ให้สินบนเพื่อแลกกับการลบชื่อในบัญชีด�ำ
แผนลวงและการซ่อนเงินจากการทุจริตคอร์รปั ชัน
เมื่อคนที่ฉ้อโกงถูกโกง
เรื่องของทนายที่ช่วยคนโกง
การลักลอบค้าของเถื่อน
ชีวิตผู้บริสุทธิ์ที่ตกเป็นเหยื่อทางการเมือง
โกงขายหน้าดิน

กิจกรรมที่ 5

“ตามรอยแมงโกง”
จุดประสงค์รายกิจกรรม
1. นักเรียนเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมการโกงและการทุจริตคอร์รปั ชันในรูป
แบบต่าง ๆ
2. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการหาแนวทางป้องกันพฤติกรรมการโกง
และการทุจริตคอร์รปั ชัน
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ ช่วยกันใช้ความคิดสร้างสรรค์วาดรูปสปีชสี แ์ มงโกง
และตอบค�ำถามในประเด็นต่อไปนี้
• แมงโกงมีกี่จ�ำพวก จ�ำแนกได้หรือไม่
• ลักษณะนิสัยของแมงโกงเป็นอย่างไร
• แมงโกงท�ำให้เกิดอะไรขึ้นในสังคม
• แมงโกงกลัวอะไร เราจะปราบแมงโกงได้หรือไม่ อย่างไร
2. น�ำเสนอความคิดเห็นและแลกเปลีย่ น
3. ให้นกั เรียนตามรอยแมงโกงว่าเคยไปปรากฏตัวทีไ่ หน อย่างไร แล้วถ่ายรูป
เพือ่ มาเล่าเรือ่ ง
สื่อการเรียนรู้
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การประเมินผล
1. ประเมินผลงานของกลุ่มในการวิเคราะห์ลักษณะการโกงและการทุจริต
คอร์รปั ชัน
2. สังเกตพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมในการเสนอแนะเพือ่ แก้ไขปัญหา
3. ประเมินผลงานภาพถ่ายและการเล่าเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมการโกง
และการทุจริตคอร์รปั ชัน
เวลาเรียน
2 คาบเรียน
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กิจกรรมที่ 6

“ร่วมต่อต้านเหล่าแมลง พวกแมงโกง”
จุดประสงค์รายกิจกรรม
นักเรียนมีความตระหนักต่อความรุนแรงของพฤติกรรมการโกงและ
การทุจริตคอร์รปั ชัน
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูให้นกั เรียนอ่านบทกวี แมงโกง
บ้านเมืองเราเซซวนล้วนพรุนโพรง
มอดแมลงแมงโกงมันกัดกร่อน
ให้เห็นดีกบั ริยำ� ทีต่ ำ� บอน
สวมอาภรณ์อำ� พรางไม่ระคางเคือง
ตราบทีย่ งั เอาเงินขึน้ เป็นใหญ่
มันก็โกงกันไปได้ทกุ เรือ่ ง
ทัง้ การงานการบ้านจนการเมือง
กระทัง่ เรือ่ งเลือกตัง้ ก็ยงั โกง
ค�ำประชาธิปไตยใช้แอบอ้าง
ล้วนปากอย่างใจอย่างอยูผ่ างโผง
ตัง้ ตาชัง่ ตาเต็งมะเร็งมะโรง
แต่ลว้ นต๊ะติง๊ โหน่งโกงกันไป
มันโกงซับโกงซ้อนโกงซ่อนเงือ่ น
โกงจนเหมือนไม่โกงก็โกงได้
กลายเป็นความถูกต้องของคนไทย
โกงกันเถิดโกงเข้าไว้จะได้ดี
นีค่ อื ความหายนะของประเทศ
เมืองผีเปรตทุเรศสัตว์สดุ บัดสี
ต้องรวมแรงผองเราเข้าราวี
ร่วมต่อตีเหล่าแมลงพวกแมงโกง!

2. นักเรียนแบ่งกลุม่ ๆ ละ 5 คน ให้แต่ละกลุม่ แสดงความเห็นในประเด็นต่อ
ไปนีแ้ ล้วน�ำเสนอหน้าชัน้ เรียนเพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
• นักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อบทกวีดังกล่าว
• นักเรียนชอบข้อความใดมากที่สุด เพราะอะไร
• นักเรียนคิดว่าผู้ประพันธ์ต้องการสื่อสารอะไร
• ประชาธิปไตยกับการโกงเกี่ยวข้องกันอย่างไร
• แนวทางแก้ไขการโกงในทัศนะของผู้ประพันธ์เป็นอย่างไร
สื่อการเรียนรู้
บทกวี “แมงโกง”
การประเมินผล
1. สั ง เกตพฤติ ก รรมการมี ส ่ ว นร่ ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมการโกงและการทุจริตคอร์รปั ชัน
2. ประเมินผลงานของกลุม่ จากแนวทางในการตอบค�ำถาม
เวลาเรียน
1 คาบเรียน

ผูแ้ ต่ง: เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

68

69

กิจกรรมที่ 7
“ก�ำจัดแมงโกง”

แมงโกง
บ้านเมืองเราเซซวนล้วนพรุนโพรง
มอดแมลงแมงโกงมันกัดกร่อน
ให้เห็นดีกบั ริยำ� ทีต่ ำ� บอน
สวมอาภรณ์อำ� พรางไม่ระคางเคือง
ตราบทีย่ งั เอาเงินขึน้ เป็นใหญ่
มันก็โกงกันไปได้ทกุ เรือ่ ง
ทัง้ การงานการบ้านจนการเมือง
กระทัง่ เรือ่ งเลือกตัง้ ก็ยงั โกง
ค�ำประชาธิปไตยใช้แอบอ้าง
ล้วนปากอย่างใจอย่างอยูผ่ างโผง
ตัง้ ตาชัง่ ตาเต็งมะเร็งมะโรง
แต่ลว้ นต๊ะติง๊ โหน่งโกงกันไป
มันโกงซับโกงซ้อนโกงซ่อนเงือ่ น
โกงจนเหมือนไม่โกงก็โกงได้
กลายเป็นความถูกต้องของคนไทย
โกงกันเถิดโกงเข้าไว้จะได้ดี
นีค่ อื ความหายนะของประเทศ
เมืองผีเปรตทุเรศสัตว์สดุ บัดสี
ต้องรวมแรงผองเราเข้าราวี
ร่วมต่อตีเหล่าแมลงพวกแมงโกง
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

จุดประสงค์รายกิจกรรม
นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการหาแนวทางป้องกันพฤติกรรมการ
โกงและการทุจริตคอร์รปั ชันด้วยการใช้คณ
ุ ค่าความดี 5 ประการ
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุม่ ๆ ละ 5 คน
2. ครูชวนนักเรียนแลกเปลีย่ นความคิดเห็นว่า มียาอะไรบ้างทีส่ ามารถก�ำจัด
แมงโกงได้
3. ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ คิดยาต่อต้านแมงโกงว่าควรมีชอื่ ยาว่าอะไร และ
มีคณ
ุ สมบัตอิ ะไรบ้างทีจ่ ะสามารถต่อต้านแมงโกงได้ นักเรียนแต่ละกลุม่ จะ
ต้องออกมาน�ำเสนอวิธีการใช้ยาว่าได้ผลอย่างไร เช่น ยาน็อตสิเธอ
คุณสมบัติ ความกล้าหาญ เห็นสิง่ ไม่ถกู ต้องต้องน็อตสิเธอ เป็นต้น
4. นักเรียนแต่ละกลุม่ น�ำเสนอผลงาน
5. ครูให้นกั เรียนแต่ ละกลุม่ คิดวิธสี ร้างภูมคิ มุ้ กันแมงโกงให้แก่นกั เรียนรุน่ น้อง
ด้วยการถ่ายทอดคุณค่าความดี 5 ประการ
6. นักเรียนแต่ละกลุม่ น�ำเสนอผลงาน
7. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลองน�ำวิธีสร้างภูมิคุ้มกันแมงโกงไปปฏิบัติและ
กลับมาแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
สื่อการเรียนรู้ การประเมินผล
1. ประเมินผลงานกลุม่ จากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการหาวิธกี าร
แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รปั ชัน
2. สังเกตพฤติกรรมการลงมือปฏิบตั เิ พือ่ สร้างภูมคิ มุ้ กันด้วยการใช้
แนวทางของคุณค่าความดี 5 ประการ
เวลาเรียน
2 คาบเรียน
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กิจกรรมที่ 8

“เริ่มต้นที่ไม่โกง”
จุดประสงค์รายกิจกรรม
1. นักเรียนลักษณะของพฤติกรรมการโกงและการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้น
ใกล้ตวั
2. นักเรียนตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหาการโกงที่ก่อให้เกิดความ
ไม่เป็นธรรม
3. นักเรียนตระหนักต่อการกระท�ำของตนเองที่จะใช้ชีวิตโดยปราศจาก
การโกง

สื่อการเรียนรู้

-

การประเมินผล
1. ประเมิ น ผลงานกลุ ่ ม จากการแสดงความคิ ด เห็ น ในทิ ศ ทางที่ สะท้อน
การให้คณ
ุ ค่าตามสาระของหลักสูตร
2. ประเมินจากความสามารถในการระบุผลจากการโกงที่ก่อให้เกิดความ
ไม่เป็นธรรมและความเดือดร้อนเสียหายแก่บคุ คลอืน่
เวลาเรียน
2 คาบเรียน

ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงความคิดเห็นว่าพฤติกรรมหรือการกระท�ำ
อะไรบ้างทีน่ กั เรียนคิดว่าคือ “การโกง” เช่น
• สมศักดิ์ไม่ได้ช่วยท�ำงานกลุ่มแต่ขอมีชื่อในกลุ่ม
• เจนจิราได้รับเงินทอนเกินจ�ำนวนแต่ไม่คืน
• วีระพลดีใจรีบซือ้ สินค้าทีร่ าคาถูกกว่าราคาทีแ่ ท้จริงเพราะทีร่ า้ นติดป้ายผิด
• แพทย์ผู้หนึ่งได้รับบัตรคอนเสิร์ตราคาแพงเป็นของขวัญจากจากคนไข้
• ต�ำรวจผ่อนปรนให้ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่ไม่สวมหมวกกันน็อค
2. ครูขอให้นกั เรียนลองทบทวนเหตุการณ์ในชีวติ ว่าเคยโกงใครหรือถูกใครโกง
หรือเคยรับรู้การโกงหรือไม่ อย่างไร ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเป็น
อย่างไร ท�ำไมนักเรียนจึงกระท�ำเช่นนัน้ หรือวิเคราะห์หาเหตุผลว่าท�ำไมคน
ทีโ่ กงจึงกระท�ำเช่นนัน้ แล้วเขียนเป็นบันทึกของตนเอง และแบ่งปันบันทึกให้
เพือ่ นและครูอา่ นตามความสมัครใจ
3. ครูขอให้นกั เรียนใช้เวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ตงั้ ปณิธานว่า “จะไม่โกงใคร
จะใช้ชวี ติ อย่างปราศจากการโกง” และจดบันทึกเหตุการณ์และความรูส้ กึ ที่
เกิดขึน้ ทุกวัน แล้วน�ำมาแลกเปลีย่ นในการเรียนครัง้ ต่อไป
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โครงการเพื่อการเรียนรู้
(Project Based Learning)
แนวคิด

โครงการเพือ่ การเรียนรู้ (Project Based Learning) คือ การเรียนรูแ้ บบ
ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นเพียงที่ปรึกษาหรือ
อ�ำนวยความสะดวก นักเรียนจะต้องศึกษาเรียนรูต้ ง้ั แต่การระบุปญ
ั หา การ
วางแผน ด�ำเนินงาน ประเมินผลงาน และเขียนรายงานด้วยตนเอง เพราะ
การเรียนรูแ้ บบโครงการนีเ้ น้นการมีสว่ นร่วมของนักเรียนเป็นส�ำคัญ
ลักษณะที่สำ�คัญของการเรียนรู้แบบโครงการ “โตไปไม่โกง”
1. เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนเป็นส�ำคัญในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
เรียนรู้ซึ่งนักเรียนจะมีส่วนร่วมคิด ร่วมด�ำเนินการ ร่วมตัดสินใจ และร่วม
ประเมินผล
2. กระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้นในกลุ่มนักเรียนตั้งแต่การระบุปัญหา วางแผน
ด�ำเนินงาน ลงมือปฏิบตั ิ และประเมินผลหรือสรุปผลการเรียนรู้
3. ครูผสู้ อนเป็นทีป่ รึกษาหรือผูอ้ ำ� นวยความสะดวกให้แก่นกั เรียน ท�ำหน้าทีใ่ ห้
ข้อคิด ชีแ้ นะประเด็นหรือข้อมูลเพิม่ เติม รวมทัง้ ให้กำ� ลังใจในการท�ำงาน
4. การลงมือปฏิบัติจริงจากโครงการถือเป็นประสบการณ์ของนักเรียนโดย
แท้จริง จากประสบการณ์จะกลายเป็นบทเรียนทัง้ ด้านการรูค้ ดิ การบ่มเพาะ
วิธคี ดิ และการเพิม่ พูนทักษะ โดยนักเรียนจะเป็นผูเ้ รียนรูก้ ารแก้ปญ
ั หาจาก
สถานการณ์จริง
5. นักเรียนสามารถคิดนอกกรอบและใช้ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้
อย่างเต็มที่
6. ขอบเขตเนือ้ หาของการเรียนรูแ้ บบโครงการ “โตไปไม่โกง” เน้นคุณค่าความ
ดี 5 ประการของหลักสูตร รวมทัง้ การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน

สาระการเรียนรู้
แนวทางและวิธกี ารสร้างความตระหนักในคุณค่าความดี 5 ประการ
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สาระของหลักสูตร
• ความซือ่ สัตย์สจุ ริต
• การมีจติ สาธารณะ
• ความเป็นธรรมทางสังคม
• การกระท�ำอย่างรับผิดชอบ
• การเป็นอยูอ่ ย่างพอเพียง
จุดประสงค์

พัฒนาทักษะการด�ำเนินโครงการสร้างสรรค์สังคมตามแนวทางแห่ง
คุณค่าความดี 5 ประการ

ตัวชี้วัด
สามารถลงมือปฏิบตั เิ พือ่ ถ่ายทอดแนวคิดคุณค่าความดี 5 ประการ
การประเมินผล
1. ประเมินผลจากความร่วมมือในการด�ำเนินกิจกรรมในกระบวนการท�ำงาน
2. ประเมินผลงานทีเ่ กิดขึน้ เชิงประจักษ์และการรายงานผล
โครงสร้างกิจกรรม
โครงการเพือ่ การเรียนรู้ (Project Based Learning) เป็นชุดกิจกรรม
พิเศษในหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเพิ่ม
กระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับสาระความดี 5 ประการของหลักสูตร ได้แก่
ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การ
กระท�ำอย่างรับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง ซึ่งเป็นโครงการที่ครู
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียน
รู้ด้วยตนเองซึ่งสอดแทรกคุณค่าความดี 5 ประการของหลักสูตรผ่านการ
ลงมือปฏิบัติโครงการร่วมกัน ตัวอย่างโครงการที่สามารถเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วย
• โครงการศิลปะการพูด
• โครงการนักเขียนนักอ่าน
• โครงการผู้ประกอบการเพื่อสังคม
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ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูอธิบายถึงความส�ำคัญของโครงการเพื่อการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือ
ปฏิบัติเพื่อถ่ายทอดแนวคิดคุณค่าความดี 5 ประการ โดยนักเรียนเป็นผู้
วางแผนและด�ำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอน ซึ่งในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 จะใช้โครงการศิลปะการพูด โครงการนักเขียนนักอ่าน และโครงการ
ผู้ประกอบการเพื่อสังคม เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และยกตัวอย่าง
กิจกรรมทีน่ กั เรียนสามารถท�ำได้
2. ครูให้นักเรียนอภิปรายเพื่อตกลงร่วมกันว่าจะเลือกด�ำเนินโครงการอะไร
โดยพิจารณาตามหลักความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการด�ำเนิน
โครงการ เช่น โครงการมีความน่าสนใจและท้าทายให้ลงมือปฏิบตั ิ นักเรียน
มีประสบการณ์และความถนัดในเรื่องนั้น ๆ เป็นพิเศษ มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ทีส่ ามารถให้คำ� ปรึกษาได้ มีโอกาสในการบรรลุผลและขยายผลโครงการได้
เป็นต้น ทั้งนี้ หากนักเรียนต้องการด�ำเนินโครงการทั้งสามประเภท ครู
ควรบริหารจัดการให้เป็นไปได้ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น แบ่ง
กลุ่มด�ำเนินการในแต่ละโครงการ หรือด�ำเนินการคราวละ 1 โครงการจน
ครบทุกโครงการ หรือบูรณาการโครงการทุกประเภทเข้าด้วยกัน เป็นต้น
3. เมือ่ ตกลงเลือกประเภทของโครงการแล้ว ให้นกั เรียนร่วมกันวางแผนและ
ออกแบบรายละเอียดกิจกรรมโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ ทัง้ นี้
ครูควรพิจารณาความเหมาะสมว่าโครงการดังกล่าวจะด�ำเนินการร่วม
กันทัง้ ห้องเรียนหรือแบ่งกลุม่ ย่อยด�ำเนินการ อาจอยูใ่ นรูปแบบ “หนึง่
โครงการ หลากหลายกิจกรรม” หรือ “บูรณาการโครงการทุกประเภท”
ก็ได้ โดยให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ หรือนักเรียนทัง้ ห้องแล้วแต่กรณีรว่ มกันคิด
และอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้
• ก�ำหนดลักษณะกิจกรรมตามประเภทของโครงการที่จะช่วยถ่ายทอด
แนวคิดเกีย่ วกับคุณค่าความดี 5 ประการ เช่น โครงการทีใ่ ช้ศลิ ปะการพูด
จะด�ำเนินกิจกรรมอะไร เพราะเหตุใด
• กิจกรรมดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายเป็นใคร
• การด�ำเนินงานประกอบด้วยอะไรบ้าง ขัน้ ตอนด�ำเนินงานและระยะเวลา
ที่ใช้เป็นอย่างไร
• อะไรคือผลส�ำเร็จในการด�ำเนินกิจกรรม
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• การแบ่งความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานโดยก�ำหนดบุคคลหรือคณะ
บุคคลเป็นผู้รับผิดชอบ
• การด�ำเนินกิจกรรมดังกล่าวต้องใช้งบประมาณหรือไม่ นักเรียนจะมีวิธี
หางบประมาณเพื่อด�ำเนินการอย่างไร
4. มอบหมายให้นักเรียนค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อศึกษาแนวทางและความเป็น
ไปได้ในการด�ำเนินกิจกรรม แล้วเขียนเค้าโครงแผนการด�ำเนินกิจกรรม ซึง่
ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้
• ชื่อกิจกรรม/โครงการ
• แนวคิดในการด�ำเนินกิจกรรม
• จุดประสงค์
• ประโยชน์ที่จะได้รับ
• วิธีการและขั้นตอนในการด�ำเนินกิจกรรม
• ระยะเวลา
• ผู้รับผิดชอบและการแบ่งงาน
• งบประมาณ (ถ้ามี)
5. ครูให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับรายละเอียดในการด�ำเนินกิจกรรม ช่วยก�ำหนดวัน
เริ่มต้นด�ำเนินกิจกรรมและระยะเวลาสิ้นสุดให้สอดคล้องกับปฏิทินการ
ศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
6. นักเรียนด�ำเนินกิจกรรมตามแผนงาน ซึง่ ระหว่างการด�ำเนินการต้องมีการ
ประชุมปรึกษาหารือ ติดตามความก้าวหน้า คาดคะเนและป้องกันปัญหา
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ระหว่างการด�ำเนินการ หรือหากมีปญ
ั หาก็รว่ มกันเสนอความคิด
และแนวทางเพือ่ แก้ไขปัญหา ทัง้ นีค้ วรมีการถ่ายภาพและบันทึกเรือ่ งราว
ความก้าวหน้าในการด�ำเนินงานจนสิน้ สุดโครงการ
7. เมือ่ ด�ำเนินการแล้วเสร็จ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนเพือ่ การเรียนรู้
แต่ละคนได้เรียนรูอ้ ะไรบ้างจากการท�ำงานครัง้ นี้ สรุปผลร่วมกันว่ากิจกรรม
ที่ ด� ำ เนิ น การนั้ น สามารถสร้ า งการเปลี่ ย นแปลงได้ ห รื อ ไม่ ย ่ า งไร
มีโอกาสท�ำอย่างต่อเนื่องหรือขยายผลได้หรือไม่ อย่างไร แล้วจัดท�ำ
รายงานผลการด�ำเนินงาน เตรียมน�ำเสนอผลงานทีเ่ กิดขึน้ จากการด�ำเนิน
โครงการเพื่ อ การเรี ย นรู ้ แ ละกระบวนการท� ำ งานโดยอาจจั ด ท� ำ เป็ น
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Power Point หรือ คลิปวิดโี อ หรือการจัดบอร์ดนิทรรศการ เพือ่ เผยแพร่
ผลงานและความส�ำเร็จต่อไป
เวลาเรียน

6-8 คาบเรียน (ครูสามารถปรับเวลาเรียนได้ตามความเหมาะสม โดยอาจ
ใช้เวลานอกคาบเรียนด�ำเนินกิจกรรมด้วย)

คนมีฝมี อื แต่ไม่ใช่คนดี เป็นอันตรายร้ายแรงแก่สงั คม
จะต้องเป็นทัง้ คนดีและมีฝมี อื จึงจะเป็นผูม้ คี ณ
ุ ค่า
แก่ประเทศชาติ สังคมและตนเอง

ศาสตราจารย์สญ
ั ญา ธรรมศักดิ์
อดีตนายกรัฐมนตรี
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โครงการศิลปะการพูด
สาระความรู้ของโครงการ
ศิลปะการพูด หรือการพูดในทีส่ าธารณะ เป็นรูปแบบหนึง่ ของการ
สือ่ สารกับผูฟ้ งั จ�ำนวนมาก ผูพ้ ดู ต้องมีความสามารถในการเล่าเรือ่ งเพือ่ ให้ผู้
ฟังสนใจ การพูดเพือ่ โน้มน้าวใจผูฟ้ งั การพูดในทีส่ าธารณะจึงเป็นทีน่ ยิ มใช้กนั
เช่น การปราศรัย การพูดหน้าเสาธง การทอล์กโชว์ เป็นต้น ดังนัน้ หลักสูตร
“โตไปไม่โกง” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จึงน�ำการพูดในที่สาธารณะมา
เป็นโครงการ ส�ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการศิลปะ
การพูดจะช่วยกระตุ้นและผลักดันความสนใจของนักเรียนในการเรียนรู้เพื่อ
ปลูกฝังจิตส�ำนึกคุณค่าความดี 5 ประการ ซึง่ เป็นสาระของหลักสูตร
จุดประสงค์ของโครงการ
1. เพือ่ เปิดโอกาสให้นกั เรียนเรียนรูก้ ารพูดในทีส่ าธารณะ
2. เพือ่ ปลูกฝังคุณค่าความดี 5 ประการของหลักสูตรผ่านเนือ้ หาของการพูด
ในทีส่ าธารณะ
3. เพือ่ ให้นกั เรียนได้รจู้ กั การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์สงั คม
ลักษณะของการพูดในที่สาธารณะ
1. พูดด้วยวาจาทีส่ ภุ าพ ไม่กา้ วร้าว ไม่หยาบคาย
2. ต้องมีความรับผิดชอบในสิง่ ทีไ่ ด้พดู ออกไป
3. ไม่พดู ใส่รา้ ย ป้ายสี หรือดูถกู ผูอ้ นื่
4. พูดแต่นอ้ ย ได้ใจความและสาระ
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ตัวอย่างกิจกรรมในโครงการศิลปะการพูด
กิจกรรม
ทอล์กโชว์ความดี

นักการเมืองรุน่ ใหม่
การจัดรายการวิทยุ

ค�ำอธิบาย
เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนใช้วาทศิลป์
ในหัวข้อการท�ำความดีมีประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคมอย่างไร ซึ่งเสริมสร้าง
ความดีทั้งผู้พูดและผู้ฟัง
เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนฝึกการ
ปราศรัย และสร้างนโยบายที่ดีเพื่อ
สังคม
เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนน�ำเสนอเรื่อง
ราวดี ๆ ที่ได้จากประสบการณ์มาเล่า
สู่กันฟังผ่านรายการวิทยุของโรงเรียน
ซึ่งจะแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตาม
ห้องเรียน 1 สัปดาห์ต่อห้องเรียน

การโต้วาที

เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนแข่งขันโต้วาที
ในหัวข้อที่ก�ำหนดขึ้น เป็นการฝึกโต้ตอบ
ฝึกภาษา ฝึกอารมณ์ และไหวพริบของ
นักเรียน เพื่อเป็นคนเก่งคนดีของสังคม

กลุม่ ทูตความดี

เป็นกิจกรรมที่ไห้นักเรียนจัดกลุ่มเพื่อ
สื่อสารการท�ำความดีมีประโยชน์อย่างไร
ให้แก่เพื่อน ๆ น้อง ๆ ในโรงเรียนได้
เข้าใจและอยากท�ำความดีเพื่อผู้อื่น
โรงเรียนและสังคม
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โครงการนักเขียนนักอ่าน
สาระความรู้ของโครงการ
การอ่านและการเขียนถือเป็นเรือ่ งส�ำคัญส�ำหรับการเรียนรูข้ องมนุษย์
มนุษย์สะสมความรู้และถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น จากคนหนึ่งถึงอีกคน
หนึ่งผ่านตัวอักษรและหนังสือ ดังนั้น การสร้างจิตส�ำนึกรักในการอ่านและ
ขวนขวายหาความรูจ้ งึ เป็นสิง่ ส�ำคัญต่อเยาวชน การฝึกให้นกั เรียนเขียนหรือ
บรรยายสิ่งที่อยู่ภายใน เป็นการทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ซึ่งในหลักสูตรนี้ คือ
คุณค่าความดี 5 ประการ และยังเป็นการถ่ายทอด แบ่งปันประสบการณ์และ
ความรูใ้ ห้แก่ผอู้ นื่ อีกด้วย
จุดประสงค์ของโครงการ
1. เพือ่ เป็นการเรียนรูค้ ณ
ุ ค่าความดี 5 ประการ ผ่านการอ่านหนังสือ
2. เพือ่ ปลูกฝังให้นกั เรียนรักการอ่าน รูจ้ กั แบ่งปันความรู้ และช่วยเหลือผูอ้ นื่
3. เพือ่ ให้นกั เรียนรูจ้ กั การแบ่งงาน ความรับผิดชอบ และฝึกทักษะการเขียน
และประมวลความรู้
ลักษณะของการอ่าน
หลักสูตร “โตไปไม่โกง” จะเน้นลักษณะของสโมสรนักอ่าน (Book Club)
คือ การรวมกลุม่ กัน เพือ่ ช่วยเหลือกันส�ำหรับนักเรียนทีอ่ าจจะอ่านไม่คล่อง
ก็อาจจะแบ่งกันอ่านแล้วน�ำมาเล่าให้เพือ่ น ๆ ในกลุม่ ฟัง หรือแบ่งปันความรู้
จากสิง่ ทีอ่ า่ น ข้อคิดทีไ่ ด้จากหนังสือ หรือแนะน�ำหนังสือดี ๆ ให้เพือ่ นคนอืน่
ได้อา่ น
นอกจากนี้ระหว่างกิจกรรมการอ่านยังสามารถสอดแทรกเกม หรือ
กิจกรรมอื่น ๆ เพื่อความสนุกสนาน เช่น การหาข้อความ หรือค�ำพูดว่าเป็น
ของตัวละครตัวใด หรืออยู่ในหน้าใด อาจมีการวาดรูปบรรยายเหตุการณ์
หรือแสดงบทบาทสมมติก็ได้เช่นกัน
ลักษณะของการเขียน
การเขียนเป็นการถ่ายทอดความรู้ซึ่งลักษณะการเขียนหนังสือนั้น
สามารถท�ำได้หลายรูปแบบ เพื่อแบ่งเบาภาระจึงควรแบ่งเป็นทีมงานโดย
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จ�ำลองโครงสร้างของส�ำนักพิมพ์ ทัง้ นี้ นักเรียนแต่ละคนอาจมีความถนัด
แตกต่างกัน ซึง่ ในการจัดท�ำหนังสือจะต้องมีฝา่ ยต่าง ๆ เช่น ฝ่ายนักเขียน
ฝ่ายบรรณาธิการ ฝ่ายพิสจู น์อกั ษร ฝ่ายภาพประกอบ ฝ่ายจัดรูปแบบ ฝ่ายหา
ข้อมูล เป็นต้น นักเรียนจะได้รจู้ กั การแบ่งงานตามความถนัดและความสนใจ
ครู ค วรกระตุ ้ น ให้ นั ก เรี ย นมี ส ่ ว นร่ ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น
ในขั้นตอนแรกจะต้องให้มกี ารระดมสมองถึงหัวข้อและประเด็นทีจ่ ะเขียน รูป
แบบทีจ่ ะน�ำเสนอ ควรให้ทกุ คนได้มสี ว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น
นอกจากการจัดท�ำในลักษณะรูปเล่มแล้ว ยังรวมถึงการเขียนในรูป
แบบต่าง ๆ เช่น การเขียนในรูปแบบจดหมาย อาจเขียนถึงบุคคลทีช่ นื่ ชอบ
ซึง่ บุคคลเหล่านั้นควรมีลักษณะของคุณค่าความดี 5 ประการ การเขียนใน
ลักษณะของบันทึกประจ�ำวัน (Diary) เช่น บันทึกความดีทตี่ วั เองได้ทำ� หรือ
ทดลองอยู่อย่างพอเพียง 1 สัปดาห์ แล้วบันทึกลงไป การเขียนบรรยาย
ประกอบภาพถ่าย การเขียนบทกวี เป็นต้น
ตัวอย่างโครงการนักเขียนนักอ่าน
กิจกรรม
Book Club

Growing Good Poet Society

Growing Good Magazine

ค�ำอธิบาย
กิจกรรมรวมกลุม่ นักอ่าน แลกเปลีย่ นมุมมองและความ
คิดเห็นต่อหนังสือทีน่ า่ สนใจ และสอดคล้องกับสาระ
ของหลักสูตร ครูผสู้ อนอาจเชิญผูเ้ ขียนมาร่วมพูดคุยกับ
นักเรียนด้วย
กิจกรรมชมรมกวีโตไปไม่โกง รวบรวมบทกวีของ
นักประพันธ์ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับสาระของ
หลักสูตร และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ฝึกอ่าน
บทกวีและรับรู้ความรู้สึกของผู้ประพันธ์ ฝึกเขียนและ
เผยแพร่บทกวี
กิจกรรมผลิตหนังสือ โดยเขียนหนังสือท�ำมือที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับคุณค่าความดี 5 ประการ และการทุจริต
คอร์รัปชัน
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โครงการผู้ประกอบการเพื่อสังคม
สาระความรู้ของโครงการ
ผูป้ ระกอบการ คือ บุคคลทีป่ ระกอบธุรกิจเพือ่ แสวงหาก�ำไร ซึง่ ต้อง
อาศัยเงินทุน แรงงาน และทรัพยากรต่าง ๆ เพือ่ สร้างธุรกิจให้ได้ผลตอบแทน
มากทีส่ ดุ ในบางครัง้ ก็ได้กำ� ไรมาด้วยการโกง ขูดรีดจากค่าแรง ไม่รบั ผิดชอบ
ต่อสินค้าหรือบริการ เป็นต้น ซึง่ ท�ำให้ธรุ กิจมีผลก�ำไรทีม่ ากขึน้ แต่สงั คมกลับ
ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย สังคมมีแต่แบกรับภาระจากการเห็นแก่ตวั ของธุรกิจ
ทีไ่ ม่คำ� นึงถึงส่วนรวม เช่น การปล่อยน�ำ้ เสียลงแม่นำ�้ การหนีภาษี การใช้วสั ดุ
ทีท่ ำ� ลายโลก เป็นต้น ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการในหลักสูตร “โตไปไม่โกง” จะเป็น
ผูป้ ระกอบการเพือ่ สังคม คือ ประกอบธุรกิจและดูแลสังคมไปพร้อมกัน เป็น
ผูท้ มี่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคม น�ำก�ำไรบางส่วนทีไ่ ด้กลับคืนสูส่ งั คม และช่วย
ดูแลรักษาโลกของเรา

ตัวอย่างกิจกรรมในโครงการผู้ประกอบการเพื่อสังคม
• กิจกรรมรีไซเคิลเพื่อห้องสมุด
เป็นกิจกรรมทีใ่ ห้นกั เรียนสร้างทีเ่ ก็บขยะรีไซเคิล เช่น ขวดน�ำ้ กระดาษ
เป็นต้น ให้นกั เรียนได้นำ� มาทิง้ โดยรายได้จากการขายขยะจะน�ำไปซือ้
หนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน

จุดประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
2. เพื่ อ ปลู ก ฝั ง จิ ต ส� ำ นึ ก ที่ ดี ใ ห้ นั ก เรี ย นรู ้ จั ก ประกอบอาชี พ อย่ า งสุ จ ริ ต
มีความรับผิดชอบ เป็นธรรม และท�ำเพือ่ ส่วนรวม
3. เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ มี ป ระสบการณ์ ใ นการประกอบธุ ร กิ จ เพื่ อ สั ง คม
และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้

• กิจกรรมระดมทุนช่วยผู้ประสบภัยน�้ำท่วม
เป็นกิจกรรมทีใ่ ห้นกั เรียนท�ำขนมหรือสิง่ ของเพือ่ หาเงินไปช่วยผูป้ ระสบภัย
น�ำ้ ท่วม

ลักษณะของผู้ประกอบการเพื่อสังคม
1. รูจ้ กั น�ำทรัพยากรมาใช้อย่างคุม้ ค่า
2. รูจ้ กั ประมาณตน ไม่ทำ� ธุรกิจใหญ่เกินตัว
3. มีความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ รวมทัง้ ผูบ้ ริโภค
4. มีความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม เช่น ไม่ปล่อยน�ำ้ เสีย ไม่ใช้วสั ดุทที่ ำ� ลาย
โลก เป็นต้น
5. ไม่เอาเปรียบลูกจ้าง เช่น ค่าแรง ชัว่ โมงการท�ำงาน เป็นต้น
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6. ไม่ทำ� ผิดกฎหมาย เช่น ไม่ขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่หนีภาษี ไม่ปลอม
แปลงเอกสาร เป็นต้น
7. คืนก�ำไรสูส่ งั คม เช่น ช่วยเหลือเด็กไร้ทอี่ ยูอ่ าศัย บริจาคสิง่ ของ ให้ทนุ การ
ศึกษา เป็นต้น

• กิจกรรมเปิดท้ายขายของมือสอง
เป็นกิจกรรมทีใ่ ห้นกั เรียนน�ำของเก่าทีไ่ ม่ได้ใช้แล้ว มาซือ้ ขายกัน โดยตัง้
ราคาทีเ่ ป็นธรรม และสามารถให้นกั เรียนบริจาคเงินทีข่ ายของได้สว่ นหนึง่
เพือ่ ช่วยเหลือเด็กไร้การศึกษา

• กิจกรรมร้านเช่าหนัง
เป็นกิจกรรมทีใ่ ห้นกั เรียนน�ำแผ่นหนัง/ภาพยนตร์ทถี่ กู ต้องตามกฎหมาย
ที่ไม่ใช้แล้วหรือหนังใหม่มาให้เช่า โดยนักเรียนจะต้องบริหารจัดการเอง
และก�ำไรทีไ่ ด้จะต้องท�ำประโยชน์เพือ่ โรงเรียน
• กิจกรรมร้านค้าปลอดโกง
เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ฝึกการค้าขายอย่างซื่อสัตย์ ตั้งราคาอย่าง
เป็นธรรม และสินค้าที่มีคุณภาพ เป็นโครงการต้นแบบความพอเพียง
โดยจัดตัง้ เป็นร้านค้าหรือจัดเป็นตลาดนัดชัว่ คราวก็ได้
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เป็นมนุษย์
ก่อนจะเป็นอะไรในโลกนี้
ทัง้ เลวทรามต�ำ่ ดีถงึ ทีส่ ดุ
ก่อนจะสวมหัวโขนละครชุด
คุณต้องเป็นมนุษย์กอ่ นอืน่ ใด
คุณจะต้องรูจ้ กั การเป็นมนุษย์
ไม่ใช่ชดุ เครือ่ งแบบทีส่ วมใส่
ไม่ใช่ยศต�ำแหน่งแกร่งฉไกร
หากแต่เป็นหัวใจของคุณเอง
ใจทีม่ มี โนธรรมส�ำนึก
ใจทีร่ บั รูส้ กึ ตรึกตรงเผง
ใจทีไ่ ม่ประมาทไม่ขลาดเกรง
ใจทีไ่ ม่วงั เวงการเป็นคน
เมือ่ นัน้ คุณจะเป็นอะไรก็ได้
เป็นผูน้ อ้ ยผูใ้ หญ่ได้ทกุ หน
มโนธรรมส�ำนึกรูส้ กึ ตน
ต้องตัง้ ตนให้เป็น คือ เป็นมนุษย์
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
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แบบฝึกหัดการวิเคราะห์และให้
เหตุผลของเนื้อเรื่องภาพยนตร์สั้น
“โตไปไม่โกง” เรื่อง โดนัท
แนวคิด

แบบฝึกหัดการวิเคราะห์และให้เหตุผลโดยใช้ภาพยนตร์สนั้ เป็นวิธกี าร
หนึ่งที่จะช่วยฝึกฝนให้นักเรียนเพิ่มพูนทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
โดยไม่ยอมรับอะไรแบบผิวเผิน ไม่ใช้อารมณ์ แต่ตอ้ งวิเคราะห์และประเมิน
ความชัดเจน ถูกต้อง รอบคอบ ด้วยการใคร่ครวญไตร่ตรองและใช้เหตุผลที่
เหมาะสม กล่าวคือเป็นผูท้ ่ี “รูจ้ กั คิด” ด้วยการใช้พนื้ ฐานคุณค่าส�ำคัญในการ
อยูร่ ว่ มกันหรือคุณค่าความดี 5 ประการทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญของหลักสูตร

สาระการเรียนรู้
ฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณบนพื้นฐานของคุณค่าความดี
5 ประการ ซึง่ เป็นทักษะการคิดทีส่ ำ� คัญในการใช้เหตุผลของมนุษย์ทจี่ ะยกระดับ
ไปสูก่ ารตระหนักด้วยจิตส�ำนึก
สาระของหลักสูตร
ความเป็นธรรมทางสังคม
จุดประสงค์
1. เข้าใจเนือ้ หาและสามารถวิเคราะห์เนือ้ เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับคุณค่าความดี 5
ประการ จากภาพยนตร์สน้ั ได้
2. สามารถให้เหตุผลเชิงจริยธรรมในการกระท�ำของตัวละคร
3. น�ำความรูค้ วามเข้าใจจากภาพยนตร์สนั้ มาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน
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ตัวชี้วัด
1. เห็นความส�ำคัญของการมีคณ
ุ ค่าความดี 5 ประการกับการใช้ชวี ติ ร่วมกัน
ของคนในสังคม
2. สามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลเชิงจริยธรรมในสถานการณ์ทตี่ อ้ งใช้		
คุณธรรมจริยธรรม
การประเมินผล
1. ประเมินผลงานนักเรียนจากการตอบค�ำถามในแบบฝึกหัด
2. ประเมินผลจากการมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการน�ำเสนอ
ผลงาน
3. ประเมินความเข้าใจและให้เหตุผลเชิงจริยธรรมในการกระท�ำและค�ำพูด
ต่าง ๆ
โครงสร้างกิจกรรม
ขัน้ ที่ 1 ทบทวนและเล่าเรือ่ ง
• สรุปภาพรวมเหตุการณ์ (แบบฝึกหัดที่ 1)
• ล�ำดับเหตุการณ์และผู้เกี่ยวข้อง เขียนแผนผังการด�ำเนินเรื่อง ตั้งแต่
จุดเริ่มต้นของเรื่องจนถึงจุดสิ้นสุดของเรื่องว่ามีใครเกี่ยวข้อง และเกิด
อะไรขึ้น ตามล�ำดับห้วงเวลา (แบบฝึกหัดที่ 2)
ขัน้ ที่ 2 วิเคราะห์และเข้าใจสถานการณ์
• วิเคราะห์ข้อความค�ำพูดของตัวละครและวัตถุประสงค์ในการพูด
(แบบฝึกหัดที่ 3)
• วิเคราะห์การให้เหตุผลของตัวละครที่เกี่ยวข้อง (แบบฝึกหัดที่ 3)
• วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเงือ่ นไขทีท่ ำ� ให้เกิดเหตุการณ์ (แบบฝึกหัดที่ 4)
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ขัน้ ที่ 3 การประเมินไตร่ตรอง
• การประเมินไตร่ตรองว่าตามเหตุการณ์ในเรื่อง ปมปัญหาหรือข้อขัด
แย้งคืออะไร อะไรที่รู้สึกว่าไม่ถูกต้อง (แบบฝึกหัดที่ 5)
• การประเมินเหตุผลของตัวละคร ยอมรับได้หรือยอมรับไม่ได้เพราะ
เหตุใดการให้เหตุผลของตัวละครสมเหตุสมผลหรือไม่ เพราะอะไร
(แบบฝึกหัดที่ 6, 7 และ 8)
• การประเมินระดับพัฒนาการจริยธรรมของตัวละคร เมือ่ ค�ำนึงถึง คุณค่า
ความดี 5 ประการที่เป็นสาระของหลักสูตร (แบบฝึกหัดที่ 7, 8 และ 9)
• การวิเคราะห์เทียบเคียงเหตุการณ์ในเรื่องกับตนเองและเหตุการณ์ใน
ชีวิตจริง (แบบฝึกหัดที่ 10)
ขัน้ ที่ 4 การเปลีย่ นแปลง
• ก�ำหนดเป้าหมายและแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับหลัก
คุณค่าความดี 5 ประการที่เป็นสาระของหลักสูตร ปรับเปลี่ยนวิธีคิด
ของตัวละครที่จะส่งผลต่อสถานการณ์ และหาทางออกที่เป็นไปได้
(แบบฝึกหัดที่ 11)
ขัน้ ที่ 5 การฝึกฝนทักษะการสือ่ สาร
• แสวงหาทางออกของเหตุ ก ารณ์ แ ละสื่ อ สารเพื่ อ การเปลี่ ย นแปลง
(แบบฝึกหัดที่ 11)
เวลาเรียน

10 – 12 คาบเรียน
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แบบฝึกหัดที่ 1 สรุปภาพรวมเหตุการณ์เป็นการ์ตูนสามช่อง
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูเปิดภาพยนตร์สนั้ เรือ่ ง “โดนัท” ให้นกั เรียนดู
2. หลังจากดูจบ ครูให้นักเรียนแต่ละคน สรุปภาพรวมเหตุการณ์จาก
ภาพยนตร์สนั้ เรือ่ ง “โดนัท” เป็นการ์ตนู สามช่อง โดยระบุจดุ เริม่ ต้นว่าเกิด
อะไรขึน้ จุดขัดแย้งว่าเกิดอะไรขึน้ และจุดสิน้ สุดของเหตุการณ์คอื อะไร
3. นักเรียนน�ำเสนอผลงาน
4. ครูอธิบายเรือ่ งย่อและตัวละครต่าง ๆ ในภาพยนตร์สนั้ เพือ่ สร้างความเข้าใจ
มากขึน้
การประเมินผล
ประเมินผลงานนักเรียนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�ำเสนอ (ดูแนวค�ำ
ตอบหน้า 98)

แบบฝึกหัดที่ 2 แผนผังเส้นทางเดินเรื่องตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูเปิดภาพยนตร์สนั้ เรือ่ ง “โดนัท” ให้นกั เรียนดูหรือหากได้ดภู าพยนตร์
ไปแล้วให้ทบทวนจากเรือ่ งย่อ
2. ครูให้นักเรียนแต่ละคนเขียนเส้นทางเดินเรื่องของภาพยนตร์ตั้งแต่
จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดว่าเกิดเหตุการณ์อะไรที่ส�ำคัญขึ้นบ้าง
3. ครูอธิบายเพิม่ เติมเกีย่ วกับกระบวนการเรียนรูแ้ บบเส้นทางเดินเรือ่ งว่าเป็นการ
เรียนรูด้ ว้ ยการใช้ลำ� ดับของเหตุการณ์ เพือ่ ให้นกั เรียนได้ฝกึ ความสามารถ
ในการวิเคราะห์ โดยใช้องค์ประกอบทีเ่ กีย่ วข้อง 4 ด้าน ได้แก่
• ฉาก (Setting) หมายถึง สถานที่ เงือ่ นไขด้านเวลา และสภาพแวดล้อม
อืน่ ๆ ที่มีอิทธิพลต่อเหตุการณ์ในเรื่อง
• ตัวละคร (Character) หมายถึง ตัวละคร ตัวแสดง ทีม่ บี ทบาทในเนือ้ เรือ่ ง
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• การด�ำเนินชีวติ (A way of life) หมายถึง เรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วพันกับวิถชี วี ติ
ของตัวละคร ซึง่ เป็นการด�ำเนินชีวติ ทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ โดยปกติของ
ตัวละคร
• เหตุการณ์ (Events) หมายถึง เหตุการณ์ทเี่ ป็นปัญหาทีต่ วั ละครต้องเผชิญ
4. นักเรียนน�ำเสนอผลงาน
การประเมินผล
ประเมินผลงานนักเรียนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�ำเสนอ (ดูแนวค�ำ
ตอบหน้า 99)
แบบฝึกหัดที่ 3 ใครเป็นคนพูด
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูเปิดภาพยนตร์สนั้ เรือ่ ง “โดนัท” ให้นกั เรียนดูหรือหากได้ดภู าพยนตร์
ไปแล้วให้ทบทวนจากเรื่องย่อ
2. ครูให้นักเรียนระบุว่าค�ำพูดที่ปรากฏในกล่องข้อความเป็นค�ำพูดของตัว
ละครใด และอธิบายว่าค�ำพูดนั้น มีจุดประสงค์ใดในการพูดเช่น นั้น
3.นักเรียนน�ำเสนอผลงาน
การประเมินผล
ประเมินผลงานนักเรียนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�ำเสนอ (ดูแนวค�ำ
ตอบหน้า 100 - 101)
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แบบฝึกหัดที่ 4 เงือ่ นไขด้านสภาพแวดล้อมของตัวละครในแผนผังเส้นทางเดินเรือ่ ง

แบบฝึกหัดที่ 6 วิเคราะห์บุคลิกภาพและภูมิหลังตัวละคร		

ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูเปิดภาพยนตร์สนั้ เรือ่ ง “โดนัท” ให้นกั เรียนดูหรือหากได้ดภู าพยนตร์
ไปแล้วให้ทบทวนจากเรือ่ งย่อ
2. ให้นักเรียนวิเคราะห์เงื่อนไขด้านสภาพแวดล้อมของตัวละครในแผนผัง
เส้นทางเดินเรือ่ ง ว่าใครหรืออะไรทีท่ ำ� ให้ตวั ละครดังกล่าวพูดหรือกระท�ำ
สิง่ ทีป่ รากฏในกล่องข้อความหรือในเรือ่ ง
3. นักเรียนน�ำเสนอผลงาน

ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูเปิดภาพยนตร์สนั้ เรือ่ ง “โดนัท” ให้นกั เรียนดูหรือหากได้ดภู าพยนตร์
ไปแล้วให้ทบทวนจากเรือ่ งย่อ
2. ให้นักเรียนวิเคราะห์ตัวละครในเรื่องว่ามีลักษณะอย่างไร และค�ำพูดหรือ
การกระท�ำอะไรบ้างที่สะท้อนบุคลิกภาพแบบนั้น พร้อมคิดวิเคราะห์ว่า
ตัวละครดังกล่าวน่าจะมีภมู หิ ลังอย่างไรบ้าง
3. นักเรียนน�ำเสนอผลงาน

การประเมินผล
ประเมินผลงานนักเรียนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�ำเสนอ (ดูแนวค�ำ
ตอบหน้า 102)

การประเมินผล
ประเมินผลงานนักเรียนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�ำเสนอ (ดูแนวค�ำ
ตอบหน้า 104)
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แบบฝึกหัดที่ 5 ต้นไม้ปัญหา

แบบฝึกหัดที่ 7 บอลลูนความคิด		

ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูเปิดภาพยนตร์สนั้ เรือ่ ง “โดนัท” ให้นกั เรียนดูหรือหากได้ดภู าพยนตร์
ไปแล้วให้ทบทวนจากเรือ่ งย่อ
2. ครูให้นักเรียนคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องเป็นปัญหาอะไร ระบุปัญหาใน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยใส่เครื่องหมาย ? ลงในแผนผังเส้นทางเดินเรื่อง
แล้วน�ำมาเรียบเรียงเป็นต้นไม้ปญ
ั หา
3. นักเรียนน�ำเสนอผลงาน

ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูเปิดภาพยนตร์สนั้ เรือ่ ง “โดนัท” ให้นกั เรียนดูหรือหากได้ดภู าพยนตร์
ไปแล้วให้ทบทวนจากเรือ่ งย่อ
2. ให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ความคิดของตัวละครขณะที่เกิดเหตุการณ์
ต่างๆ โดยคิดหาเหตุผลทีเ่ ป็นไปได้ทที่ ำ� ให้เขาหรือเธอผูน้ นั้ มีการกระท�ำและ
ค�ำพูดดังทีป่ รากฏในเรือ่ ง แล้วเขียนเป็นบอลลูนความคิดของตัวละครนัน้
3. นักเรียนน�ำเสนอผลงาน

การประเมินผล
ประเมินผลงานนักเรียนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�ำเสนอ (ดูแนวค�ำ
ตอบหน้า 103)

การประเมินผล
ประเมินผลงานนักเรียนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�ำเสนอ (ดูแนวค�ำ
ตอบหน้า 105)
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แบบฝึกหัดที่ 8 โต้วาทีบทบาทสมมติ : คิดแบบตัวละคร		

แบบฝึกหัดที่ 10 ใคร ทำ�อะไร ที่ไหน เกิดอะไรขึ้น		

ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูเปิดภาพยนตร์สนั้ เรือ่ ง “โดนัท” ให้นกั เรียนดูหรือหากได้ดภู าพยนตร์
ไปแล้วให้ทบทวนจากเรือ่ งย่อ
2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 – 6 คน หรือตามบทบาทตัวละครใน
ภาพยนตร์
3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสวมบทบาทสมมติของตัวละครที่ได้รับ โดยแต่ละ
กลุม่ ระดมสมองคิดวิเคราะห์ลกั ษณะและบุคลิกภาพของตัวละครนัน้ ๆ
4. นักเรียนแต่ละกลุม่ ส่งตัวแทน 1 คน ออกมาพูดอธิบายเหตุผลในลักษณะ
โต้วาที หากตัวละครกลุ่มอื่นต้องการโต้แย้งให้ออกมาแสดงความคิดเห็น
ทั้งนี้แต่ละกลุ่มสามารถแตะมือเพื่อขอเปลี่ยนตัวได้ และกติกาส�ำคัญคือ
ห้ามพูดค�ำทีไ่ ม่สภุ าพ และห้ามถูกตัวตัวละครกลุม่ อืน่ ๆ

ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูเปิดภาพยนตร์สนั้ เรือ่ ง “โดนัท” ให้นกั เรียนดูหรือหากได้ดภู าพยนตร์
ไปแล้วให้ทบทวนจากเรือ่ งย่อ
2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุม่ ๆ ละ 5 – 6 คน
3. ให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ วิเคราะห์เปรียบเทียบเหตุการณ์ในภาพยนตร์สนั้ กับ
เหตุการณ์ทอี่ าจเกิดขึน้ ในชีวติ จริงของนักเรียน โดยยกตัวอย่างเหตุการณ์
ต่อไปนีอ้ ภิปรายร่วมกัน
• การเข้าแถวเพื่อซื้ออาหารกลางวัน
• การรอคิวขึ้นรถไฟฟ้าหรือรถสาธารณะ
• การรับบัตรคิวเพื่อพบแพทย์ที่โรงพยาบาล
• การรับของแจกแก่ผู้ประสบอุทกภัย
4. นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ ่ ม ร่ ว มกั น คิ ด วิ เ คราะห์ แ ละก� ำ หนดโครงเรื่ อ งของ
เหตุการณ์ใหม่วา่ ใคร ท�ำอะไร ทีไ่ หน และเกิดอะไรขึน้ พร้อมแสดงบทบาท
สมมติหน้าชัน้ เรียน
5. แสดงบทบาทสมมติ

การประเมินผล
ประเมินผลงานนักเรียนจากการแสดงบทบาทสมมติและการใช้เหตุผลโต้แย้ง
(ดูแนวค�ำตอบหน้า 106)
แบบฝึกหัดที่ 9 รู้สึกนึกคิด
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูเปิดภาพยนตร์สนั้ เรือ่ ง “โดนัท” ให้นกั เรียนดูหรือหากได้ดภู าพยนตร์
ไปแล้วให้ทบทวนจากเรือ่ งย่อ
2. ครูให้นกั เรียนเขียนความรูส้ กึ ต่อการกระท�ำและค�ำพูดของตัวละคร โดยใส่
ในช่องทีม่ สี ญ
ั ลักษณ์เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืออึดอัด ล�ำบากใจต่อการ
กระท�ำหรือค�ำพูดของตัวละครนัน้ พร้อมให้เหตุผลประกอบ
3. นักเรียนน�ำเสนอผลงาน

การประเมินผล
ประเมินผลงานนักเรียนจากการแสดงบทบาทสมมติและเนื้อหาของ
เหตุการณ์ทนี่ ำ� มาแสดงสอดคล้องกับคุณค่าความดี 5 ประการ (ดูแนวค�ำ
ตอบหน้า 108)

การประเมินผล
ประเมินผลงานนักเรียนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�ำเสนอ (ดูแนวค�ำ
ตอบหน้า 107)
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แบบฝึกหัดที่ 11 ร่วมกันหาทางออก							
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูเปิดภาพยนตร์สนั้ เรือ่ ง “โดนัท” ให้นกั เรียนดูหรือหากได้ดภู าพยนตร์
ไปแล้วให้ทบทวนจากเรือ่ งย่อ
2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุม่ ๆ ละ 5 – 6 คน
3. นักเรียนแต่ละกลุม่ ระดมสมองแก้ไขเนือ้ เรือ่ งภาพยนตร์สนั้ โดยก�ำหนดสิง่
ที่ควรจะเป็นหรือเป้าหมายร่วมที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีใคร
“โกง” ใคร แล้วช่วยกันวิเคราะห์วา่ เป้าหมายดังกล่าวมีความขัดแย้งหรือ
สอดคล้องกับเนือ้ เรือ่ งเดิมหรือไม่ อย่างไรบ้าง
4. นักเรียนแต่ละกลุม่ น�ำเสนอผลงาน
5. ให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ ระดมสมองเพือ่ เปลีย่ นความคิด ค�ำพูด และเงือ่ นไข
ของตัวละครแต่ละตัวให้เนื้อเรื่องภาพยนตร์ด�ำเนินไปสู่สิ่งที่ดีต่อตนเอง
และสังคมรอบข้าง
6. นักเรียนแต่ละกลุม่ น�ำเสนอผลงาน
7. ให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ ระดมสมองคิดหาวิธปี อ้ งกันและแก้ไขปัญหาการแซง
คิว เช่น ร้านมีการจัดการระบบในการซื้อโดนัท มีพนักงานอ�ำนวย
ความสะดวกและแก้ไขปัญหา ตัดสิทธิคนแซง ปรับคนแซง เป็นต้น โดยครู
แบ่งกลุม่ ตามบทบาทของตัวละครว่าจะท�ำอย่างไร รวมทัง้ อิงประสบการณ์
ของนักเรียนทีเ่ คยพบเห็น เช่น แจกบัตรคิว เป็นต้น
8. นักเรียนแต่ละกลุม่ น�ำเสนอผลงาน
การประเมินผล
ประเมินผลงานนักเรียนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�ำเสนอ (ดูแนวค�ำ
ตอบหน้า 109 - 110)
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ใครคือครู
ใครคือครู ครูคอื ใคร ในวันนี้
ใช่อยูท่ ี่ ปริญญา มหาศาล
ใช่อยูท่ ี่ เรียกว่า ครูอาจารย์
ใช่อยูน่ าน สอนนาน ในโรงเรียน
ครูคอื ผู้ ชีน้ ำ� ทางความคิด
ให้รถู้ กู รูผ้ ดิ คิดอ่านเขียน
ให้รทู้ กุ ข์ รูย้ าก รูพ้ ากเพียร
ให้รเู้ ปลีย่ น แปลงสู้ รูก้ ารงาน
ครูคอื ผู้ ยกระดับ วิญญาณมนุษย์
ให้สงู สุด กว่าสัตว์ เดรัจฉาน
ปลุกส�ำนึก สัง่ สม อุดมการณ์
มีดวงมาล เพือ่ มวลชน ใช่ตนเอง
ครูจงึ เป็น นักสร้าง ผูใ้ หญ่ยงิ่
สร้างความจริง สร้างคนกล้า สร้างคนเก่ง
สร้างคนให้ ได้เป็นตัว ของตัวเอง
ขอมอบเพลง นีม้ า บูชาครู
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
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แนวค�ำตอบ

แบบฝึกหัดที่ 2 แผนผังเส้นทางเดินเรื่องตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด
2

แบบฝึกหัดการวิเคราะห์และให้เหตุผล
เนื้อเรื่องจากภาพยนตร์สั้น “โตไปไม่โกง”
เรื่อง โดนัท

แบบฝกหัดที่ 2 แผนผังเสนทางเดินเรื่องตั้งแตจุดเริ่มตนจนถึงจุดสิ้นสุด

แบบฝึกหัดที่ 1 สรุปภาพรวมเหตุการณ์เป็นการ์ตูนสามช่อง
คําชี้แจง ให้นักเรียนสรุปภาพรวมเหตุการณ์จากภาพยนตร์สั้นเรื่อง “โดนัท” เป็นการ์ตูนสามช่อง
โดยระบุ จุดเริ่มต้นว่าเกิดอะไรขึ้น จุดขัดแย้งว่าเกิดอะไรขึ้น และจุดสิ้นสุดของเหตุการณ์คืออะไร
แบบฝึกหัดที่ 2 แผนผังเส้นทางเดินเรื่องตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด

10. สองแมลูกไมโดนัท
9. เกิดการโตเถียงอีกครั้ง
8. เกิดการฝากซื้อเพิ่ม

จุดเริ่มต้น
ร้ํานโดนัทแห่งหนึ่งที่กําลังขายโดนัทช่วงนาทีทองลดราคาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งจึงมีคนต่อแถวซื้อเป็น
จํานวนมาก ชายหนุ่มชื่อสิงห์ต่อคิวอยู่เกือบสุดท้ํายและกังวลใจว่าโดนัทจะหมด
จุดขัดแย้ง
การแซงคิวเกิดขึ้นโดยป๊อบฝาฟกแจ๊คซื้อโดนัทโดยไม่ได้ต่อแถว ซึ่งขณะนั้นแถวยาวเหยียดและทุก
คนก็กังวล ใจว่าจะได้โดนัทตามที่ต้องการหรือไม่ ทําให้มีปากมีเสียงกัน
จุดสิ้นสุด
แม้ว่าแจ๊ค ป๊อบ และสิงห์จะได้โดนัทตามที่ต้องการ แต่ปรากฏว่าสองแม่ลูกที่ต่อหลังสุดกลับไม่ได้
โดนัท เพราะถูกเอาเปรียบเทียบจากการฝากซื้อของป๊อบทําให้โดนัทที่จะเป็นของแม่ลูกไปอยู่ที่ป๊อบ
ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมสําหรับแม่ลูกทั้งสองที่ยืนต่อคิวรอ

7. การยอมรับใหมีการฝากซื้อโดนัท

6. เกิดการโตเถียง

5. เกิดการฝากซื้อโดนัท

4. ซื้อไดคนละ 10 ชิ้น
3. ของเหลือนอย
2. มีโปรโมชั่น ซื้อ 1 แถม 1
1. การเขาคิวซื้อโดนัท

START
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แบบฝึกหัดที่ 3 ใครเป็นคนพูด

คําชี้แจง ให้นักเรียนระบุว่าคําพูดที่ปรากฏในกล่องข้อความเป็นคําพูดของตัวละครใด และอธิบายว่า
คําพูดนั้น มีวัตถุประสงค์ใดในการพูดเช่นนั้น

ค�ำพูด
น่าเกลียดนะเนีย่

ป๊อปแป๊บชอบกินโดนัททีส่ ดุ ในโลก

สิงห์
หญิงสาว 1
ยืนในคิวก่อน
หน้าสิงห์
ป๊อปแป๊บ

ป๊อปปีก้ ช็ อบกินค่ะ

ป๊อปปี้

ไม่เป็นไรหรอกค่ะ ช่างเขาเถอะ

หนูไม่แบ่งพี่

ป๊อปแป๊บ

หนูกไ็ ม่แบ่งน้อง

ป๊อปปี้

พีค่ รับ เขาต่อคิวกันอยูน่ ะครับ

สิงห์

ผมฝากเพือ่ นซือ้ มันผิดตรงไหนครับ
โควตามัน 10 ชิน้ เพือ่ นผมซือ้ ไม่ถงึ
ผมใช้โควตาเพือ่ นผมซือ้ มันผิดตรง
ไหนครับพี่
ของมันมีจำ� กัด มันเบียดบังสิทธิ
คนอืน่ นะครับ
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ตัวละคร

ป๊อป
ป๊อป
สิงห์

จุดประสงค์
ประชดประชัน
ไม่อยากยุง่ เรือ่ งคนอืน่
อยากกินโดนัท
อยากกินโดนัท
ต้องการโดนัทเพิม่
ต้องการโดนัทเพิม่
แสดงออกถึงการกระท�ำทีไ่ ม่
ถูกต้องโดยการฝากซือ้
ต้องการอยากได้โดนัท แต่
ไม่ตอ่ คิว
ต้องการอยากได้โดนัท โดย
การฝากเพือ่ นซือ้
รักษาสิทธิ

ค�ำพูด

ตัวละคร

จุดประสงค์

ก็สทิ ธินไี่ ง เขาให้ซอื้ ได้ 10 ชิน้
คุณน่ะอยูไ่ หนก็ไม่รู้ มาซือ้ อีกหก
ซือ้ ไป 10 ชิน้ เดีย๋ วซือ้ ต่อเอง บวก
เท่าไรก็วา่ มา
คุณท�ำอย่างนี้ เอาเปรียบคนอื่น ท�ำ
อย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดี รู้ไหม
น้องก็เหมือนกัน ถ้าท�ำแบบนี้
คนอื่นก็จะเดือดร้อน

ป๊อป
สิงห์

พยายามอ้างสิทธิของเพือ่ น
ต้องการให้รวู้ า่ แซงคิว

ป๊อป

ประชดประชัน

ซือ้ ได้ 10 ชิน้ ใช่เปล่า
พีฝ่ ากซือ้ โดนัท 6 ชิน้ นะ
พี่มาทีหลัง
กะอีแค่โดนัท มันเรื่องใหญ่
ขนาดนี้เลยหรือ
ต้องไปต่อคิวสิ มันน่าเกลียด
ไม่กลัวถูกหาว่าเป็น nerd เหรอ
ถ้าอยากได้มากกว่านี้ ต้องไปต่อคิว
ใหม่
ถ้าคิดทันตอบไปนานแล้ว ไม่มานั่ง
ล�ำบากใจอย่างนี้หรอก
ไม่ตอ้ งเสียใจนะคะลูก
เรามาช้าแค่ควิ เดียวเอง
ก็ได้ทุกคนนี่ แล้วจะโวยวายไปท�ำไม

สิงห์
สิงห์

ว่ากล่าวตักเตือนและเตือน
สติให้เคารพสิทธิ
ว่ากล่าวตักเตือนและเตือน
สติให้เคารพสิทธิ

ป๊อป

ฝากซื้อเพื่อไม่ต้องต่อคิว

สิงห์

ให้เคารพสิทธิผู้อื่น

แจ๊ค

ประชดประชัน อึดอัด

สิงห์
แจ๊ค

ต้องการให้ท�ำตามกฎ
กล่าวหาว่าเรื่องมาก

สิงห์

บอกเป็นนัยให้ไปต่อคิว

แจ๊ค

ระบายความอึดอัด

แม่กับลูก
ป๊อป

ปลอบใจลูกที่ไม่ได้กิน
โดนัท
กลบเกลื่อนเรื่องการ
ฝากซื้อโดนัท

101

6

5

แบบฝึกหัดที่ 4 เงือ่ นไขด้านสภาพแวดล้อมของตัวละครในแผนผังเส้นทางเดินเรือ่ ง

ที่ 4เคราะห์
เงื่อนไขด
านสภาพแวดล
อมของตั
วละครในแผนผั
งเสนงเส้
ทางเดิ
นเรืน่อง
ค�ำชี้แจง แบบฝ
ให้นักกเรีหัยดนวิ
เงื่อนไขด้
านสภาพแวดล้
อมของตั
วละครในแผนผั
นทางเดิ

เรื่อคํงาชี(หน้
6)นว่ักาเรีใครหรื
ออะไรที
่ท�ำให้าตนสภาพแวดล
ัวละครดังกล่
าวพูดวหรื
อกระท�ำสิ่งงทีเส่ปนรากฏในกล่
ง า 6) วา
้แจงา ให
ยนวิเคราะห
เงื่อนไขด
อมของตั
ละครในแผนผั
ทางเดินเรื่องอ(หน
ข้อความหรื
อในเรื่ทํา่อใหง ตดััวงละครดั
ตัวอย่งากล
ง าวพูดหรือกระทําสิ่งที่ปรากฏในกลองขอความหรือในเรื่อง ดังตัวอยาง
ใครหรืออะไรที

แบบฝกหัดที่ 5 ตนไมปญ
 หา

แบบฝึกหัดที่ 5 ต้นไม้ปญ
ั หา

่เกิดขึ่เกิ้นในเรื
งเปน่อปงเป็
ญหาอะไร
ระบุปญหาในเหตุ
ารณที่เกิดขึก้นารณ์
โดยใสที่เกิดขึ้นโดย
ค�คํำาชีชี้แ้แจงจง นันักกเรีเรียยนคินคิดวดาว่ปาญปัหาที
ญหาที
ดขึ้น่อในเรื
นปัญหาอะไร
ระบุปัญกหาในเหตุ
? ลงในแผนผั
งเสนทางเดิ
เรื่องแลนวนํเรืา่อมาเรี
งเปนยตนบเรี
ไมปยญงเป็
หานต้นไม้ปัญหา
ใส่เครืเครื่องหมาย
่องหมาย
? ลงในแผนผั
งเส้นนทางเดิ
งแล้ยวบเรี
น�ำยมาเรี

เงื่อนไขของสิงห – โดนแซงคิว
คําพูด - ของมันมีจํากัด มันเบียดบังสิทธิคนอื่นนะครับ

การนิ�งเฉยต่อปั ญหาของคนที�ถกู แซงคิว
การยอมทําตามคําขอของเพื�อน
การเกรงใจ

การตามใจลูก
การฝากซื �อ
การแซงคิว

เงื่อนไขของปอป – ลูกอยากกินโดนัท
คําพูด – ปอปแปบชอบกินโดนัทที่สุดในโลก

เห็นแก่ตวั เอง

ไม่คํานึงถึงผู้อื�น

เงื่อนไขของแจค – ปอปฝากซื้อโดนัท

การไม่รักษาสิทธิ

การเอาเปรี ยบกัน

คําพูด – ซื้อไป 10 ชิ้น เดี๋ยวซื้อตอเอง ...

เงื่อนไข – ลูกสาวเสียใจ
คําพูด - ไมตองเสียใจนะคะลูก เรามา
ชาแคคิวเดียวเอง
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แบบฝึกหัดที่ 6 วิเคราะห์บุคลิกภาพและภูมิหลังตัวละคร

แบบฝ
กหัดตทีัวละครในเรื
่ 6 วิเคราะห
ภาพและภู
ลังตัวำละคร
ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนวิ
เคราะห์
่องว่บามีุคลลิักษณะอย่
างไรมิหและค�
พูดหรือการกระท�ำอะไร
บ้างที่สะท้อนบุคลิกภาพแบบนั้น พร้อมคิดวิเคราะห์ว่าตัวละครดังกล่าวน่าจะมีภูมิหลังอย่างไรบ้าง
คําชี้แจง ใหนักเรียนวิเคราะหตัวละครในเรื่องวามีลักษณะอยางไร และคําพูดหรือการกระทําอะไรบางที่
สะทอนบุคลิกภาพแบบนั้น พรอมคิดวิเคราะหวาตัวละครดังกลาวนาจะมีภูมิหลังอยางไรบาง

เรียนรูอ ะไรจากตัว
ละครนี้บาง

โดยคิดหาเหตุผลที่เปนไปไดที่ทําใหเขาหรือเธอผูนั้นมีการกระทําและคําพูดดังที่ปรากฏในเรื่อง เปนบอลลูน

ภูมิหลังเปน
อยางไร

คําพูดอะไรที่
สะทอนบุคลิก

สิงห
ลักษณะ

ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนคิดว่าตัวละครแต่ละตัวมีความคิดในขณะที่เกิดเหตุการณ์ในแต่ละเหตุการณ์
กหัดที่ 7 บอลลูนความคิด
อย่างไรบ้าง โดยคิดหาเหตุผลทีแบบฝ
่เป็นไปได้
ที่ท�ำให้เขาหรือเธอผู้นั้นมีการกระท�ำและค�ำพูดดังที่ปรากฏ
ในเรื
นความคิ
ด เช่น ละตัวมีความคิดในขณะที่เกิดเหตุการณ ในแตละเหตุการณอยางไรบาง
คําชี่อ้แงจงเป็ใหนบอลลู
นักเรียนคิ
ดวาตัวละครแต
ความคิด เชน

ชื่อ สิงห

ลักษณะของตัว
ละครควรเปน
อยางไร

แบบฝึกหัดที่ 78 บอลลูนความคิด

กลาหาญและแสดงออกตอสิ่งที่ไมถูกตอง รักษาสิทธิของตัวเองไมยอมใหใคร

สิงห – เหตุการณโดนแซงคิวดวยการฝากซื้อ
บอลลูนความคิด – ผมวาพี่ไปตอแถวดีกวานะ ฯลฯ

ปอป – เหตุการณฝากซื้อโดนัท
บอลลูนความคิด – เดี๋ยวพี่ตอแถวเอง,
พี่รอไดทําตัวอยางใหลูกดู ฯลฯ

มาเอาเปรียบ
คําพูด/การกระทํา

ดูจากคําตอบในแบบฝกหัดที่ 3

ภูมิหลัง

แลวแตจินตนาการของนักเรียน เชน มีความกลาหาญ ชอบความเปนธรรม ไมยอมให
ใครมาเอาเปรียบ และพรอมจะตอสูกับความอยุติธรรม
แจค – เหตุการณยอมรับการฝากซื้อโดนัท
บอลลูนความคิด – ผมลําบากใจนะพี่,
พี่ตอคิวเองไดเปลา, คนเยอะ เดีย๋ วเขาวาเอา ฯลฯ
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แบบฝึกหัดที่ 8 โต้วาทีบทบาทสมมติ : คิดแบบตัวละคร

ค�ำชี้แจง แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 – 6 คน หรือตามบทบาทตัวละครในภาพยนตร์ เพื่อสวม
บทบาทสมมติของตัวละครแต่ละตัว โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมสมองคิดวิเคราะห์ลักษณะและ
บุคลิกภาพของตัวละครนั้น ๆ แล้วส่งตัวแทน 1 คนออกมาพูดอธิบายเหตุผลในลักษณะโต้วาที หาก
ตัวละครกลุ่มอื่นต้องการโต้แย้งให้ออกมาแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้แต่ละกลุ่มสามารถแตะมือเพื่อขอ
เปลี่ยนตัวได้ และกติกาส�ำคัญคือ ห้ามพูดค�ำที่ไม่สุภาพ และห้ามถูกตัวตัวละครกลุ่มอื่น ๆ
กลุ่มที่ 1
แจ๊ค
ลักษณะและบุคลิกภาพ เป็นคนเกรงใจเพื่อน ไม่กล้าปฏิเสธค�ำขอ มีน�้ำใจและเป็นมิตร
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

กหัดที่ 9 รูสึกนึกคิด
ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนความรู้สึกต่อแบบฝ
การกระท�
ำและค�ำพูดของตัวละคร โดยใส่ในช่องที่มี
สัญคําลัชีก้แษณ์
ไม่ยเห็นความรู
นด้วยสหรื
ดอัด ล�ำาและคํ
บากใจต่
การกระท�
อค�ำในช
พูดอของตั
วละครนั
จง เใหห็นนักด้เรีวยยนเขี
ึกตอออึการกระทํ
าพูดอของตั
วละครำหรื
โดยใส
งที่มีสัญ
ลักษณเ้นห็นพร้
ดวยอม
ให้ไมเหตุ
เห็นผดลประกอบ
วย หรืออึดอัด ลําบากใจตอการกระทําหรือคําพูดของตัวละครนั้น พรอมใหเหตุผลประกอบ
เห็นดวย เพราะ..........
________________

สิงห เพราะ ทําใหมีที่ถูกตอง รักษาสิทธิและตอสูกับความไมเปนธรรม

ไมเห็นดวย เพราะ..........
ปอป เพราะ การฝากซื้อเปนเหมือนการแซงคิวซึ่งเอาเปรียบคนที่ตอคิวอยู
แจค เพราะ ตองรูจักปฏิเสธสิ่งที่ไมถูกตอง และไมรับการฝากซื้อของพี่ปอป

อึดอัด ลําบากใจ เพราะ..........
________________

สิงห เพราะ ลําบากใจที่จะพูดใหคนรูจะเคารพสิทธิผูอื่น
แจค เพราะ ไมรูจะปฏิเสธอยางไร
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แบบฝึกหัดที่ 10 ใคร ทำ�อะไร ที่ไหน เกิดอะไรขึ้น

ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์เปรียบเทียบเหตุการณ์ในภาพยนตร์สั้นกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นใน
ชีวิตจริงของนักเรียน ยกตัวอย่างเหตุการณ์ต่อไปนี้อภิปรายร่วมกัน เช่น
การเข้าแถวเพื่อซื้ออาหารกลางวัน
การรอคิวขึ้นรถไฟฟ้าหรือรถสาธารณะ
การรับบัตรคิวเพื่อพบแพทย์ที่โรงพยาบาล
การรับของแจกแก่ผู้ประสบอุทกภัย
แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 – 6 คน เพื่อร่วมกันคิดวิเคราะห์และก�ำหนดโครงเรื่องของเหตุการณ์
ใหม่ (หรือใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง) ว่า ใคร ท�ำอะไร ที่ไหน และเกิดอะไรขึ้น พร้อมแสดงบทบาท
สมมติหน้าชั้นเรียน เช่น
เหตุการณ์ การเข้าแถวเพื่อซื้ออาหารกลางวัน
ใคร		
มีรุ่นพี่กับรุ่นน้อง
ท�ำอะไร
ขอแซงคิว
เกิดอะไร
รุ่นน้องยอมให้รุ่นพี่แซงเพราะกลัวโดนท�ำร้าย และสุดท้ายเพื่อนของรุ่นน้องก็ไม่ได้ซื้อ
ของเพราะของหมดก่อ

แบบฝึ
มกันนหาทางออก
หาทางออก
แบบฝกหักหัดดทีที่ ่11
11 รร่ววมกั

ค�ำชี้แจงที่ 1 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 – 6 คน เพื่อระดมสมองแก้ไขเนื้อเรื่องภาพยนตร์
จงที่ 1ำหนดสิ
ใหนักเรี่งยทีนแบ
งกลุม ๆนหรื
ละ อ5เป้– า6หมายร่
คน เพื่อวระดมสมองแก
ไขเนื้อเรื่องภาพยนตร
โดยกํมาีใหนดสิ
่ง
สัคํา้นชี้แโดยก�
่ควรจะเป็
มที่ทุกคนสามารถอยู
่ร่วมกันได้สโั้นดยไม่
คร “โกง”
ที่ควรจะเป
โดยไมดมแย้
ีใครงหรื
“โกง”
ใคร และช
ใคร
และช่นวหรืยกัอนเปวิาเหมายร
คราะห์วมที
ว่า ่ทเปุ้กคนสามารถอยู
าหมายดังกล่รวามกั
วมีนคไดวามขั
อสอดคล้
องกับวยกั
เนืน้อวิเรืเคราะห
่องเดิมวาหรือไม่
เปาาหมายดั
อย่
งไรบ้างงกลาวมีความขัดแยงหรือสอดคลองกับเนื้อเรื่องเดิมหรือไม อยางไรบาง
		
✓ ทุกคนเข้าแถวต่อคิวกัน
 ทุกคนเขาแถวตอคิวกัน
		
✓ทธิ ใครมาก
เคารพสิอนได
ทธิ กใครมาก่
 เคารพสิ
อน อนได้ก่อน
 เกรงใจส
ความสัมพันธสวานตั
ว มพันธ์ส่วนตัว
		
✓วนรวมมากกว
เกรงใจส่วานรวมมากกว่
ความสั
 ควรใส✓
ใจตอปควรใส่
ญหาทีใ่ไจต่
มถูกอตปัอญ
ง หาที่ไม่ถูกต้อง
		
 คํานึงถึงผูอื่น
		 ✓ ค�ำนึงถึงผู้อื่น
 ฯลฯ
		 ✓ ฯลฯ
ค�ำชี้แจงที่ 2 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 – 6 คน เพื่อระดมสมองเปลี่ยนความคิด ค�ำพูด และ
้แจงที่ 2 ใหนักเรียนแบงกลุม ๆ ละ 5 – 6 คน เพื่อระดมสมองเปลี่ยนความคิด คําพูด และเงื่อนไขของตัว
เงืคํา่อชีนไขของตั
วละครแต่ละตัวเพื่อให้เนื้อเรื่องภาพยนตร์ด�ำเนินไปสู่สิ่งที่ดีต่อตนเองและสังคมรอบข้าง
ละครแตละตัวเพื่อใหเนื้อเรื่องภาพยนตรดําเนินไปสูสิ่งทีด่ ีตอตนเองและสังคมรอบขาง
ความคิด
 ตองปฏิเสธ
 อยารักเพื่อนในทางผิด

ตัวละคร....แจค....

คําพูดใหม
 ผมลําบากใจนะพี่
 พี่ตอคิวเองไดเปลา

เงื่อนไข
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เปนคนกลาปฏิเสธในสิ่งที่ไมถูกตอง
รูจักเคารพสิทธิของผูอื่น

109

ค�ำชี้แจงที่ 3 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 – 6 คน เพื่อระดมสมองคิดหาวิธีป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการแซงคิวได้อย่างไร เช่น ร้านมีการจัดการระบบในการซื้อโดนัท มีพนักงานอ�ำนวยความ
สะดวกและแก้ไขปัญหา ตัดสิทธิคนแซง ปรับคนแซง เป็นต้น โดยครูแบ่งกลุ่มตามบทบาทของตัว
ละครว่าจะท�ำอย่างไร รวมทั้งอิงประสบการณ์ของนักเรียนที่เคยพบเห็น เช่น แจกบัตรคิว เป็นต้น
✓ ร้านควรมีการจัดการระบบในการซื้อโดนัท โดยมีพนักงานอ�ำนวยความสะดวกและ
แก้ไขปัญหา ตัดสิทธิคนแซง เป็นต้น
✓ การรับประกันว่าทุกคนจะได้ซื้อโดนัทในจ�ำนวนที่ต้องการ
✓ ใครแซงคิวร้านควรปฏิเสธไม่ขายของให้
✓ สอนเด็ก ๆ ให้รู้จักเคารพสิทธิและไม่แซงคิวผู้อื่น
✓ รู้จักรักษาสิทธิของตนเอง ไม่ยอมรับในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
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คณะด�ำเนินการ
คณะที่ปรึกษา
ม.ร.ว.สุขมุ พันธุบ์ ริพตั ร
นางผุสดี ตามไท
นางนินนาท ชลิตานนท์
นายอรรถพร สุวธั นเดชา

ผศ.ดร.สุวชิ า เป้าอารีย		
์
ดร.อนุพนั ธ์ กิจนิจชีวะ		
ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
รองผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
ปลัดกรุงเทพมหานคร
รองปลัดกรุงเทพมหานคร

ที่ปรึกษาการจัดทำ�หลักสูตร
คณะกรรมการมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย
นายอานันท์ ปันยารชุน
พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร
ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา
นายมีชยั วีระไวทยะ
คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์
นายบุรนิ ทร์ กันตะบุตร
คณะกรรมการศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
ศ.นพ.เทพ หิมะทองค�ำ
นางสุรางค์ เปรมปรีด์ิ
นายจุลกร สิงหโกวินท์
ดร.สมชาติ วิศษิ ฐชัยชาญ
คณะผู้ทรงคุณวุฒิ
พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ)
นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ		
์
รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์		
ศ.ดร.สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์		
รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
รศ.นพ.ทยา กิตยิ ากร		
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร		
112

นางผาณิต นิตทิ ณ
ั ฑ์ประภาศ
ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
นายสีมา สีมานันท์
นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
นางทยา ทีปสุวรรณ
ผศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ

คณะกรรมการดำ�เนินการ
กรุงเทพมหานคร
นายกริช วัชรศิรธิ รรม		
นายวรภาส รุจโิ ภชน์		
นางนงพะงา บุญปักษ์		
นายอุดมศักดิ์ นาดี		
					
นางอธิภทั ร สายนาค		
					
นางอริศรา รัตนพงษ์สถิต		
					
นางสาวสนธยา พูนไธสง		
					
นางสาวศุภสุตา พุทธเจริญ
					
นางสาวลักขณา ของเมืองพรวน
					
นางสุมาลี กองศักดิ		
์
					

อ.สุมติ รา พงศธร
นายสันติ แต้พานิช

รองผูอ้ ำ�นวยการสำ�นักการศึกษา
รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักการศึกษา
รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักการศึกษา
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานยุทธศาสตร์
การศึกษาส�ำนักการศึกษา
หัวหน้ากลุม่ งานหลักสูตรและวิธสี อน
ส�ำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ
ส�ำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ
ส�ำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั กิ าร
ส�ำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั กิ าร
ส�ำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั กิ าร
ส�ำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รศ.ดร.จุรี วิจติ รวาทการ		
ผศ.ดร.จิรวรรณ ภักดีบตุ ร
ดร.กนกกาญจน์ อนุแก่นทราย ดร.ศุทธนา วิจติ รานนท์
ดร.ตรีวทิ ย์ อัศวศิรศิ ลิ ป์		
นางรัชนี มณีโรจน์
นางสาวสตพร มุทาพร		
นางสาวดาราวัลย์ ม่วงน้อย
นางสาวแก้วตา เยือกเย็น		
นายประกอบ สุทธิกาโมทย์
นายคณิศร ทับทิม		
นายรัตนชัย นาคปานเสือ
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ขอขอบคุณ
ภาพประกอบ
นายไตรรงค์ ประสิทธิผล (หจก.หัวแจกัน)
บทกวี

114

นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
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115
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